


AKADEMÝ ARAÞTIRMA HEYETÝ





AKADEMÝ ARAÞTIRMA HEYETÝ



BÝR MÜSLÜMANIN YOL HARÝTASI

Copyright © Iþýk Yayýnlarý, 2005
Bu kitaptaki metin ve resimlerin, tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin 

önceden yazýlý izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt 
sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr.

Hazýrlayan
Akademi Araþtýrma Heyeti

Editör
Ergün ÇAPAN

Kapak
Engin ÇÝFTÇÝ

Mizanpaj
Faruk YILMAZ

ISBN
975-278-131-4

Yayýn Numarasý
389

Basým Yeri ve Yýlý
Çaðlayan Matbaasý / ÝZMÝR Tel: (0232) 252 20 96

Mayýs 2005

Genel Daðýtým
Gökkuþaðý Pazarlama ve Daðýtým

Alayköþkü Cad. No: 12 Caðaloðlu/ÝSTANBUL
Tel: (0212) 519 39 33 Faks: (0212) 519 39 01

Iþýk Yayýnlarý
Emniyet Mahallesi Huzur Sokak No: 5

34676 Üsküdar/ÝSTANBUL
Tel: (0216) 318 42 88 Faks: (0216) 318 52 20

www.isikyayinlari.com



ÝÇÝNDEKÝLER

Önsöz Yerine..............................................................................................................23
Giriþ ..........................................................................................................................27

Baþlarken Bir Husus ..............................................................................................27
Dinler Kaça Ayrýlýr? ..............................................................................................28
Ýslâm Dini..............................................................................................................29
Ýslâmiyet’in Bütün Ýnsanlýða Hitap Etmesi ............................................................31
Ýslâmiyetin Hayata Bakýþý ......................................................................................32
Ýlim-Din Mutâbakatý ..............................................................................................33
Din Ufku ..............................................................................................................37

ÝMAN ESASLARI

Ýman ................................................................................................................43
a. Tasdik edilmesi gereken hususlar/esaslar itibarýyla iman ....................................44
b. Kalpte yerleþmesi itibarýyla iman ......................................................................44
c. Ýnsana kazandýrmýþ olduðu deðer ve imkân itibarýyla iman................................45

Kâinatý Yaratan ve Ýdare Eden En Yüce Varlýk Allah (c.c.)..........................................46
‘Allah’ Lafz-ý Celîlinin Anlamý ................................................................................46
Allah’a Ýmanýn Anlamý ..........................................................................................46
Ýnsanlýk ve Allah Ýnancý ........................................................................................47
Allah’ý Ýnkar Mümkün Müdür? ..............................................................................49

Allah’ýn Varlýðýnýn Delilleri..........................................................................................53
a) Kâinat ..............................................................................................................53
b) Kur’ân-ý Kerim ................................................................................................54
c) Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) ................................................54

Allah’ý Niçin Göremeyiz?............................................................................................55
Yaratýlýþ kapasitemizin Allah’ý görebilecek bir güçte olmamasý................................55
Benzer ve zýddýnýn olmamasý ................................................................................56
Zuhurunun þiddetinden gizlenmesi ........................................................................56
Ýmtihan dünyasýnýn böyle gerektirmesi ..................................................................57
Allah (c.c.) Kendisini Anlatýyor ..............................................................................57
Ýhlâs Suresinin, Uluhiyet Konusundaki Vermiþ Olduðu Mesajlar ............................59
Ýhlâs Suresi’nin, Her Bir Ayetinin,
Birbirini Gerektirmesi Açýsýndan Yorumu ..............................................................60
Allah (c.c.), Kainatla Olan Ýliþkisini Anlatýyor ........................................................64
Hayy’dýr ..............................................................................................................65
Kayyûm’dur ..........................................................................................................65
Allah’ý ne bir uyuklama, ne de uyku tutar ............................................................68
Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O’nundur ........................................................68
Ýzni olmadan huzurunda þefaat etmek kimin haddine? ..........................................69



Yarattýðý kullarýnýn önünde arkasýnda ne var, hepsini bilir......................................70
Allah’ýn yarattýðý varlýklar O’nun dilediðinden baþka, 
ilminden hiçbir þey kavrayamazlar ........................................................................70
O’nun kürsüsü (hakimiyet ve tasarrufu) gökleri ve yeri bütünüyle kaplamýþtýr ............72
Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na aðýr gelmez, ............................................72
O öyle ulu, öyle büyüktür......................................................................................72
(Ýþte) O (böylesine) yüce, (böylesine) büyüktür ....................................................72
Ayetü’l-Kürsî’nin, Ýnanan Bir Kulun Huzur ve
Mutluluðu Adýna Ýfade Ettiði Mesajlar ....................................................................73

Allah’ýn Ýsim ve Sýfatlarý ............................................................................................75
A- Allah’ýn Ýsimleri ................................................................................................75

Esmâ-i Hüsnâ Ýle Dua Etme ............................................................................83
Cevþen-Esma-i Ýlâhî Münasebeti ......................................................................84

B- Allah’ýn Sýfatlarý ................................................................................................85
Zatî Sýfatlar ......................................................................................................85

Subutî Sýfatlar ......................................................................................................86
Allah’a Ýmandaki Eþsiz Mutluluk ................................................................................87
Fizik Ötesi / Nuranî Varlýklar: Melekler ......................................................................90

Melek Kavramý ....................................................................................................90
Meleklere Ýmanýn Vücûbu ....................................................................................90
Meleklerin Varlýðý, Mahiyeti ve Özellikleri ..............................................................91
Allah’ý Ýdrak Etme Açýsýndan Melek ve Ýnsan Arasýndaki Fark................................94
Meleklerin Görevleri ..............................................................................................94
Meleklerin Sayýsý ve Çeþitleri ................................................................................95
Dört Büyük Melek ................................................................................................96

Cebrail..............................................................................................................96
Mikâil................................................................................................................96
Ýsrafil ................................................................................................................96
Azrail ................................................................................................................96

Kirâmen Kâtibîn Melekleri ....................................................................................97
Mukarrebûn melekleri............................................................................................97
Hamele-i Arþ melekleri ..........................................................................................97
Münker ve Nekir ..................................................................................................97
Meleklerin Ýnsanlarý Korumasý ..............................................................................98
Melek Ýnancýnýn Ýnsan Hayatýndaki Etkileri............................................................98
Maddî Olmayan (Fizik Ötesi) Diðer Varlýklar..........................................................99

Cinler................................................................................................................99
Þeytanlar ........................................................................................................101

Ýnsanlýða Lütfedilen Ýlâhî Kitaplar ............................................................................106
Ýlâhî Kitap Kavramý ............................................................................................106
Ýlâhî Kitaplara Ýmanýn Vücûbu ............................................................................106
Ýlâhî Kitaplarýn Gerekliliði ....................................................................................107
Kitaplarýn Peygamberlere Vahyedilme Keyfiyet ve Þekli ......................................108
Ýlâhî Kitaplar ve Kýsýmlarý ....................................................................................109

a. Sahifeler ....................................................................................................109

6 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



b. Kitaplar ......................................................................................................110
Allah’ýn Ýnsanlýða Son ve En Kapsamlý Hitabý: KUR’ÂN ......................................111

‘Kur’ân’ Lâfzýnýn Anlamý ................................................................................111
Kur’ân’ýn Farklý Açýlardan Tarifi ......................................................................111
Kur’ân’ýn Allah Kelâmý Olduðunun Delilleri ....................................................112
Kur’ân ve Ýlmî Gerçekler ................................................................................117
Kur’ân’ýn Mucizevî Korunmasý ........................................................................119
Kur’ân’ýn Sihirli Ufku ......................................................................................120

Nübüvvet (Peygamberlik Müessesesi) ......................................................................127
Peygamber Kavramý ............................................................................................127
Peygamberlere Ýmanýn Vücûbu............................................................................127
Peygamberlik Müessesesine Duyulan Ýhtiyaç ......................................................128
Peygamberlerin Ortak ve Ayrýlmaz Özellikleri ......................................................130

a. Beþer Olmalarý............................................................................................130
b. Allah Tarafýndan Seçilmeleri ......................................................................130
c. Doðru ve Güvenilir Olmalarý ......................................................................130
d. Fetânet ......................................................................................................130
e. Günah Ýþlemekten Korunmalarý ..................................................................131
f. Aldýklarý Vahyi Aynen Teblið Etmeleri ..........................................................131

Peygamberlerin Sayýsý ve Kur’ân’da Sözü Zikredilen Peygamberler ....................131
Nübüvvetin Çehresinde Okuduklarýmýz ..............................................................132
Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu, Son Peygamber ..........................................................142

Peygamber Efendimiz (Aleyhissalatu Vesselâm) ............................................142
Muazzez Hayatýna Kýsa Bir Bakýþ ....................................................................143
Peygamber Efendimiz’in Peygamberliðinin Delilleri ........................................144
Geçmiþ Ýlahî Kitaplarda Geleceðinin Müjdelenmesi ........................................144
Üstün ve Eþsiz Ahlâký......................................................................................146
Ýnsanlýk Tarihinde Gerçekleþtirdiði Ýnkýlaplar ..................................................148
Mazî ve Ýstikballe Alâkalý Verdiði Haberler ......................................................150
Göstermiþ Olduðu Mucizeler ..........................................................................151
Ebedî Mucize: Kur’ân......................................................................................151
Diðer Mucizeler ve Bu Mucizelerle Alâkalý Olarak Vurgulanmasý 
Gereken Hususlar ..........................................................................................152
Peygamber Efendimizin Mucizeleri..................................................................154

a. Kur’an’da Zikredilen Mucizeleri ..............................................................154
Mi’rac Olayý ..........................................................................................154
Ay’ýn Bölünmesi (Þakk-ý Kamer)............................................................155

b. Hadis Kitaplarýnda Zikredilen Mucizeleri ................................................156
Hissî/Maddî Mucizelerle Ýlgili Bir Deðerlendirme ............................................157
...Ve Gaybýn Son Habercisi ............................................................................158

Ölüm Ötesi Sonsuz Hayat: Âhiret ............................................................................168
1. Âhiret Kavramý ................................................................................................168

a. Kelime Olarak Âhiret ..................................................................................168
b. Dinî Terminolojide Âhiret............................................................................168

2. Ýmkâný ve Lüzumu Açýsýndan Kur’ân’da Âhiret................................................169

7Ýçindekiler



a. Âhiretin Ýnkârýna Sebep Olan Faktörler ......................................................169
a.1. Doðru Düþüncenin Ýhmaliyle Alâkalý Faktörler ....................................170
a.2. Nefsanî Faktörler ................................................................................171

b. Kur’ân’ýn Diriliþin Ýmkânýný Ýspat Metotlarý ..................................................175
b.1. Temsilî Kýyas Usûlüyle Ýspat ................................................................176
b.2. Karþýlaþtýrýlabilir Örneklerini Göstermek Suretiyle Ýspat........................180
b. 3. Geçmiþte Yaþanmýþ Diriliþ Örneklerini Nazara Vererek Ýspat ..............184

c. Âhiret Hayatýnýn Gerekliliðini Bildiren Âyetler ............................................185
c.1. Ubûdiyetin/Kulluðun Karþýlýðýnýn Verilmesi ..........................................185
c.2. Mutlak Adaletin Gerçekleþtirilmesi ......................................................186
c.3. Ýhtilâflarýn Sona Erdirilmesi ................................................................188

d. Âhiretin Vukû Bulacaðýný Gösteren Delillerden Bazýlarý ..............................189
d.1. Kâinatta Abes ve Tesadüfe Yer Olmayýþý ............................................189
d.2. Ýnsan Ruhunda Bulunan Sonsuz Yaþama Arzusu ................................190

e. Allah’ýn Varlýkta Tecelli Eden Ýsim ve Sýfatlarýnýn Delâleti ..........................191
3. Âhiret Hayatýnýn Devreleri ..............................................................................194

a. Kabir Hayatý ..............................................................................................194
b. Haþir ve Mahþer Ahvali: Amel Defterlerinin 

Daðýtýlmasý, Hesap ve Sual, Mizan, Sýrat, Kevser Havzý..............................195
Amel Defterlerinin Daðýtýlmasý....................................................................196
Hesap ve Sual............................................................................................197
Mîzan ........................................................................................................197
Sýrat ..........................................................................................................198
Kevser Havzý ..............................................................................................198

c. Cennet, Cehennem ve A’raf: ......................................................................201
Cennet ......................................................................................................201
Cehennem ................................................................................................203
A’raf ..........................................................................................................204

4. Âhiret Ýnancýnýn Ýnsan Ýçin Önemi/Pratik Deðeri..............................................206
5. Ahireti Ýnkârýn, Ýnsan Hayatýndaki Olumsuz Etkileri ........................................209

Ýlâhî Takdir: Kader ..................................................................................................210
Kader Kavramýnýn Anlamý ..................................................................................210

a. Lügat Anlamý..............................................................................................210
b. Istýlah Anlamý..............................................................................................210

Bir Ýman Esasý Olarak Kader Mevzuu ..................................................................211
Ýnsan Ýradesinin Ýlâhî Ýrade Karþýsýndaki Konumu................................................213

a. Ýnsanýn fiil ve hareketlerinde hür olduðunu belirten âyetler ........................213
b. Ýlahî Meþîetin/Ýradenin esas olduðunu bildiren âyetler ................................214

Kadere Ýman-Ýnsan Hürriyeti ..............................................................................215
Allah’ýn, Bir Þeyi Önceden Bilmesinin, Zorlayýcý Olup Olmamasý Meselesi ..........217
Kader Bir Mazeret Sebebi Olarak Ýleri Sürülebilir mi? ..........................................218
Kaderle Alâkalý Münâkaþalarýn Yasaklanmasýnýn Hikmeti ....................................218
Kader Ýnancýnýn Ýnsan Hayatý Üzerindeki Etkileri ................................................219

a. Kâinatta Hakim Olan Ýlâhî Program Açýsýndan............................................220
b. Ýnsanla Alâkalý Takdir Açýsýndan ................................................................221

8 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



ÝBADET MÜKELLEFÝYETÝ

Teklif Nedir, Mükellef Kime Denir? ..........................................................................229
Mükellefiyet Ne Zaman Baþlar? ..........................................................................229
Bülûða Ermek Ne Demektir? ..............................................................................230
Bülûð Çaðý Ne Zamandýr? Nasýl Bilinir? ..............................................................230
Mükelleflerin Yapmalarý Gereken Dinî Vazifeler Nelerdir? ....................................231
Farz Nedir?..........................................................................................................231

a. Farz-ý Ayn ..................................................................................................231
b. Farz-ý Kifâye................................................................................................231

Farzýn Hükmü Nedir? ........................................................................................232
Vâcib Nedir? ......................................................................................................232

Vâcibin Hükmü Nedir? ..................................................................................232
Sünnet Nedir? ....................................................................................................232

Sünnet-i Müekkede ........................................................................................233
Sünnet-i Gayr-i Müekkede..............................................................................233
Sünnetin Hükmü Nedir? ................................................................................233
Sünnet Namazlar terk edilebilir mi? ................................................................234
Revatib Sünnetler ..........................................................................................234
Sünnete Uymanýn Lüzum ve Faydalarý Nelerdir? ............................................235

Mübâh Nedir? ....................................................................................................236
Müstehab Nedir? ................................................................................................236

Müstehab’ýn Hükmü Nedir?............................................................................236
Haram Nedir? ....................................................................................................236

Haramýn Hükmü Nedir? ................................................................................237
Mekrûh Nedir? ..................................................................................................237

Mekrûhun Hükmü Nedir? ..............................................................................238
Fâsid Nedir? ......................................................................................................238
Sahîh Nedir? ......................................................................................................238
Câiz Nedir? ........................................................................................................238
Bâtýl Nedir? ........................................................................................................238
Temizlik ..............................................................................................................239

Temizlik Ýmanýn Yarýsýdýr ..........................................................................................239
Yapýlan Temizlikle Elde Edilecek Mertebeler ........................................................240
Temizlikte Denge ................................................................................................242
Abdest, Baþlý Baþýna Bir Temizliktir......................................................................245
Abdest Müslümanlara Özel Bir Keyfiyettir............................................................247
Nimetler Abdestle Tamamlanýr ............................................................................248
Abdestin Mümine Kazandýrdýklarý........................................................................251
Temizliðin Mana ve Önemi..................................................................................252

Abdest....................................................................................................................254
a) Abdest Öncesi Hazýrlýk....................................................................................254

Ýstinca ve Ýstibra ne demektir? ........................................................................254
b) Abdestin Farzlarý ............................................................................................254
c) Abdestin Sünnetleri ........................................................................................255
d) Abdestin Adabý ..............................................................................................256

9Ýçindekiler



e) Abdesti Bozan Haller ......................................................................................256
Uyku Abdesti Bozar mý? ................................................................................257

f) Abdest Nasýl Alýnýr? ........................................................................................258
g) Özürlünün Abdesti ..........................................................................................259
ð) Abdestin Çeþitleri ............................................................................................260

Farz Olan Abdestler ......................................................................................260
Vâcib Olan Abdestler ....................................................................................260
Mendûb (Yapýlmasý teþvik edilen) Abdestler ....................................................260

h) Mesh Nedir? Sargý ve Mest Üzerine Mesh ......................................................261
Gusül (Boy Abdesti) ..............................................................................................262

Guslü Gerektiren Durumlar ................................................................................263
1- Cünüplük ..................................................................................................263

Gusül alýrken yarýda abdest bozulursa, gusül bozulur mu? ........................264
Cünüp iken diþ doldurttuktan sonra alýnan gusül abdestinin hükmü nedir?..........264

2- Hayýz ve Nifas............................................................................................264
Gusül Etmesi Gerekenlere Haram Olan Þeyler ....................................................265
Üzerlerine Gusül Gerekli Olanlarýn Yapmalarý Mekruh Olan þeyler ......................266
Boy abdesti almak gerektiði halde yýkanmamanýn hükmü nedir? ........................266
Guslün Farzlarý ....................................................................................................267

Teyemmüm ............................................................................................................268
Teyemmümün Þartlarý ........................................................................................269
Teyemmümün Sünnet Üzere Yapýlýþý ..................................................................272

Kadýnlara Özel Durumlar ..................................................................................273
a) Hayýz ..............................................................................................................273
b) Nifas ..............................................................................................................274
c) Ýstihaze ............................................................................................................274
Kadýnlarýn özel günlerinde ibadetten muaf tutulmalarý bir lütufdur ......................275
Özel Günlerindeki Bir Kadýn, Çocuðuna Süt Emzirebilir mi? ..............................276
Özel durumlarda kadýnlar ne yapmalý? ................................................................277

Namaz ..............................................................................................................279
Namazýn Tarifi, Mahiyeti ve Önemi ....................................................................279

Namazýn Tarifi ................................................................................................279
Ferde ve Cemiyete Kazandýrdýklarý ................................................................280

Namaz, Müminin Hayatýný Disipline Eder ..................................................280
Namaz Ýnsaný Fuhþiyattan Alýkoyar ............................................................280
Namazýn, Kalbî Huzuru Temin Etmesi........................................................281
Namazýn Ýçtimâî Bir Ýbadet Olmasý ............................................................281
Namaz Ýnsanlar Arasý Eþitliði Saðlar ..........................................................282
Namaz Müminin Miracýdýr. ........................................................................282
Namaz ......................................................................................................283

Namazýn Çeþitleri ................................................................................................291
a) Farz namazlar ............................................................................................291
b) Vacip namazlar ..........................................................................................291
c) Nâfile namazlar ..........................................................................................292

Namaza Hazýrlýk Ezan ve kâmet ..........................................................................292

10 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



Minarelerin Sesi ..............................................................................................295
Nâfile Namazlar ..................................................................................................301

Nâfileler Farzlarý Tamamlar ............................................................................303
Kurbet-i Ýlahiye Vesile Olur ............................................................................303
Dereceleri Yükseltir ........................................................................................304

Namazýn Farzlarý ve Vacipleri ..............................................................................304
Namazýn Farzlarý ............................................................................................305
a) Namazýn þartlarý ........................................................................................305
b) Namazýn rükünleri ......................................................................................306

Namazýn Þartlarý ................................................................................................306
1. Hadesten Taharet ......................................................................................306
2. Necâsetten Taharet ....................................................................................307

Hangi Þeyler Galiz (Aðýr) Necâsetten Sayýlýr? ............................................307
Galiz necâsetten sayýlan maddeleri þöylece sýralayabiliriz: ..........................307
Galiz Necasetten Namazýn Sýhhatine Mâni Olan Miktar Ne Kadardýr?........308
Hafif Necâsetten Sayýlan Maddeler Nelerdir? ............................................309
Hafif Necâsetin Namaza Mâni Sayýlan Miktarý Ne Kadardýr?......................309

3. Setr-i Avret ................................................................................................309
4. Ýstikbâl-i Kýble ............................................................................................310
5. Vakit ..........................................................................................................311
6. Niyet ..........................................................................................................311

Namazlara Ait Niyetler ..............................................................................312
Namaz Vakitleri ..................................................................................................314

Namazýn Beþ Vakte Tahsisi ............................................................................314
a) Kur’ân-ý Kerim’de Beþ Vakit Namaz ......................................................314
b) Hadislerde Beþ Vakit Namaz..................................................................315

Namazýn Beþ Vakte Tahsis Edilmesinin Hikmetleri ................................316
Sabah Vaktinin Ýfade Ettiði Mana ..........................................................316
Öðle Vaktinin Ýfade Ettiði Mana ............................................................317
Ýkindi Vaktinin Ýfade Ettiði Mana............................................................317
Akþam Vaktinin Ýfade Ettiði Mana..........................................................318
Yatsý Vaktinin Ýfade Ettiði Mana ............................................................319

Gece Karanlýðý ve Teheccüd ..........................................................................320
Müstehap Vakitler ..........................................................................................321
Mekruh Vakitler ..............................................................................................322

Kutuplarda Namaz ..............................................................................................324
Namazýn Rükünleri..............................................................................................325

1. Ýftitah Tekbiri ..............................................................................................325
2. Kýyam ........................................................................................................327
3. Kýraat ........................................................................................................327
4. Rükû ..........................................................................................................328
5. Secde ........................................................................................................328
6. Ka’de-i Ahîre ..............................................................................................329

Namazýn Vacibleri ..............................................................................................330
Ta’dîl-i Erkân ..................................................................................................332

11Ýçindekiler



Namazýn Sünnetleri ............................................................................................334
Namazýn Âdâbý ..................................................................................................338
Cemaatle Namaz Kýlmanýn Önemi ......................................................................339
Cemaatle Namaz Kýlmanýn Hükmü ....................................................................340

Ýmamlýðýn Þartlarý ..........................................................................................341
Ýmamlýk ve Cemaat Halinde Namaz Kýlma Ýle Ýlgili Meseleler..........................342
Hanefî mezhebindeki bir kimse Þafiî mezhebinde olan 
imamýn arkasýnda namaz kýlabilir mi? ............................................................343
Ýmama Sonradan Uyan Kimse (Mesbuk) Ýle Ýlgili Meseleler ............................349

Namaza Aykýrý Davranýþlar ..................................................................................352
Namazýn mekruhlarý ............................................................................................352
Namazý Bozan Haller ..........................................................................................353
Namazýn Kýlýnýþý ..................................................................................................356
Diðer Namazlar ..................................................................................................360

a) Cuma Namazý ............................................................................................360
1- Cuma Namazýnýn Diðer Namazlar Arasýndaki Yeri ................................360
2- Cuma Namazýnýn Câmi Bir Ýbadet Olmasý ............................................362
3- Ýlk Eda Edilen Cuma Namazý ................................................................362
4- Cumada Aranan Ýcabet Saati ................................................................362
5- Cuma Namazýna Hazýrlýk ......................................................................363

Cuma Namazýnýn Dindeki Yeri ve Hükmü ......................................................364
Cuma Namazýnýn Þartlarý ..............................................................................364

Cuma Namazýnýn Vücub Þartlarý................................................................364
a. Erkek olmak ..........................................................................................364
b. Mazeretsiz olmak....................................................................................365

Hastalýk ................................................................................................365
Körlük ve kötürümlük ............................................................................365
Uygun olmayan hava ve yol þartlarý ......................................................365
Korku ..................................................................................................365

c. Hürriyet..................................................................................................366
d. Ýkamet....................................................................................................366
Cuma Namazýnýn Sýhhat Þartlarý................................................................366
a. Vakit ......................................................................................................366
b. Cemaat ..................................................................................................366
c. Þehir ......................................................................................................367
d. Cami......................................................................................................368
e. Ýzin ........................................................................................................369
f. Hutbe......................................................................................................369

Cuma Namazýnýn Kýlýnýþý ................................................................................370
Cuma Ýle Ýlgili Bazý Meseleler ..........................................................................371

Ýþverenin iþçilerine cuma namazýný kýlmak için
izin vermeme yetkisi var mýdýr? ..................................................................371
Cuma vaktinde alýþ veriþ yapmak haram mýdýr? ........................................372

Vitir Namazý....................................................................................................372
Kunut duasý................................................................................................373

12 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



Bayram Namazý..............................................................................................374
Teþrik tekbirleri ..........................................................................................375

Nafile Namazlar ..............................................................................................375
1- Revâtib Sünnetler ......................................................................................376

Vakit namazlarý ile birlikte düzenli olarak kýlýnan sünnetler ........................376
Teravih Namazý ..........................................................................................376

2- Diðer Nafile Namazlar ................................................................................378
a. Teheccüt namazý....................................................................................378
b. Kuþluk namazý ......................................................................................379
c. Evvabin namazý ....................................................................................379
d. Tahiyyetü’l-Mescid ................................................................................380
e. Abdest ve gusülden sonra namaz ..........................................................380
f. Yolculuða çýkýþ ve yolculuktan dönüþ namazý ........................................380
g. Hâcet namazý ........................................................................................380
h. Ýstihare namazý ......................................................................................382
i. Tevbe namazý ........................................................................................383
j. Tesbih namazý........................................................................................383
k. Yaðmur duasý ........................................................................................384
l. Küsûf ve hüsûf namazlarý (Güneþ ve Ay tutulmasý esnasýnda namaz) ....386
m. Mübarek Gecelerde Namaz Kýlmak ......................................................386

Namazla Ýlgili Bazý Meseleler ..............................................................................387
Hasta Namazý ................................................................................................387
Yolcu Namazý ve Seferîliðin Mahiyeti ..............................................................390

Seferiliðin hükümleri ..................................................................................391
Ýki namazý bir vakitte kýlmak (cem’)............................................................392

Namazlarýn Kazasý ..........................................................................................393
Sebepler ....................................................................................................394
Kaza Namazlarýnýn Kýlýnýþý ..........................................................................395

Secdelerle Ýlgili Meseleler ................................................................................395
Sehiv Secdesi ............................................................................................395

Sehiv secdesinin yapýlýþ biçimi ..............................................................396
Sehiv secdesini gerektiren durumlar ......................................................396

Tilavet Secdesi ..........................................................................................404
Tilavet secdesi þöyle yapýlýr....................................................................405

Þükür Secdesi ............................................................................................406
Cenaze Namazý ..............................................................................................406

Cenazenin Yýkanmasý ................................................................................407
Cenazenin Kefenlenmesi ............................................................................407
Cenaze Namazý ..........................................................................................407
Cenaze Namazýnýn Kýlýnýþý ..........................................................................408
Cenaze namazý duasý ................................................................................409
Taþýnmasý ..................................................................................................410
Defin..........................................................................................................410
Kur’ân Okuma ve Telkin ............................................................................411
Ölümden Sonra Telkin Yapýlýr mý? ............................................................411
Ölmüþ Bir Kimsenin Ardýndan Yapýlacak Faydalý Þeyler Nelerdir?..............412
Taziye ........................................................................................................413

13Ýçindekiler



Oruç ..............................................................................................................415
Bir Kere Daha Ramazanlaþýrken ..........................................................................415

1. Ýslâmiyet’te Oruç ......................................................................................420
a. Kur’ân’dan orucun farziyetine delil ........................................................420
b. Sünnet’ten orucun farziyetine delil ........................................................421

2- Orucun Önemi ..........................................................................................421
a- Peygamber Efendimiz’in Oruca Verdiði Önem ......................................422

3. Orucun Kazandýrdýklarý ..............................................................................424
a. Orucun Ferde Kazandýrdýklarý ................................................................425

Oruç Bedeni Dinlendirir ........................................................................425
Oruç Hastalýklara Karþý Korur ................................................................426

b. Ruha Kazandýrdýklarý ............................................................................427
Oruç Cenab-ý Hakk’a Kavuþmayý Hatýrlatýr ..........................................428
Oruç Ýnsaný Melekiyete Yükseltir............................................................428
Oruç Nimetlerin Deðerini Öðretir ..........................................................429
Oruç Ýnsaný Ýktisada Alýþtýrýr ..................................................................430
Oruç Ruhu Olgunlaþtýrýr ........................................................................430
Oruç Nefsi Gemler ................................................................................431
Oruç Ýnsaný Günahlara Karþý Korur ......................................................432
Oruç Emanete Riayeti Öðretir ..............................................................434
Oruç Ahde Vefayý Öðretir ......................................................................434
Oruç Ýnsana Müstaðni Olmayý Öðretir ..................................................435
Oruç Sabrý Öðretir ................................................................................435
Oruç Sýkýntýlara Katlanmayý Öðretir ......................................................435
Oruç Ýnsaný Nizam ve Ýntizama Alýþtýrýr ................................................436

b. Orucun Cemiyete Kazandýrdýklarý ..........................................................436
Oruç Cemiyette Birlik ve Beraberlik Saðlar............................................436
Oruç Fakirin Halini Hatýrlatýr ................................................................437
Oruç Dilenciliði Önler ............................................................................438

4. Orucun Çeþitleri..........................................................................................438
Farz Oruçlar ..............................................................................................438

a. Ramazan Orucu ................................................................................438
Ramazan Orucunun kazasý ....................................................................438
b. Kefaret Oruçlarý ................................................................................440
Ramazan Orucunun kefareti ..................................................................440
Zýhâr Kefareti ........................................................................................441
Yemin Kefareti ......................................................................................441
Adam Öldürme (Katl) Kefareti ..............................................................441

Vacip Oruçlar ............................................................................................442
Nezir Orucu ..........................................................................................442
Bozulan nafile orucun kazasý ................................................................442

Nâfile Oruçlar ............................................................................................443
Sünnet Olan Oruçlar ..................................................................................444

Savm-ý Dâvûd ......................................................................................444
Pazartesi-Perþembe Günlerinde Oruç ....................................................445

14 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



Eyyam-ý Bîyz veya Her Aydan Üç Gün Oruç Tutmak ............................445
Arefe Günü ve Zilhicce Ayýnda Tutulan Oruç ........................................446
Þevval’de Tutulan Altý Gün Oruç ..........................................................446
Aþûre Günü Tutulan Oruç ....................................................................446
Þaban Ayýnda Tutulan Oruç ..................................................................447

Yasak Edilen Oruçlar..................................................................................447
Peþ peþe Tutulan Oruç ..........................................................................447
Her Gün Tutulan Oruç ..........................................................................448
Þek Günü Tutulan Oruç ........................................................................448
Bayram ve Teþrik Günlerinde Tutulan Oruç ..........................................449
Sadece Cuma Günü Oruç Tutmanýn Hükmü ........................................449
Hayýz ve Nifaslýlarýn Oruç Tutmasý ........................................................449

5. Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ..............................................450
Bir Lokma Bile Olsa Sahurda Bir Þeyler Yemek ........................................450
Sahuru Geciktirmek ..................................................................................450
Ýftarý Hemen Yapmak ................................................................................451
Ýftarý Su veya Hurma ile Açmak ................................................................451
Ýftar Vaktinde Dua Etmek ..........................................................................452
Kötülüklerden Uzak Durmak ......................................................................452
Gözü Muhafaza Etmek ..............................................................................452
Dili Muhafaza Etmek..................................................................................452
Kulaðý Muhafaza Etme ..............................................................................453
Diðer Organlarý Muhafaza Etme ................................................................453
Kur’ân Okuma ..........................................................................................454

Orucun Farz Olduðu Kimseler ............................................................................455
Müslüman Olmak ..........................................................................................455
Ergenlik Çaðýnda ve Akýllý Olmak ..................................................................455
Oruç Tutmaya Muktedir Olup Mukim Olmak..................................................455

Orucun Bozulmasý ve Bunun Cezasý ..................................................................456
Fidye ..............................................................................................................457
Kefaret Orucu Tutanlarýn Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar ..........................458
Orucu Bozup Hem Kazâ Hem de Kefareti Gerektiren Durumlar ....................458
Kefareti Düþüren Haller ................................................................................459
Orucu Bozup Yalnýz Kazâyý Gerektiren Durumlar............................................459
Kaza Edilmesi Gereken ve Gerekmeyen Oruçlar ............................................461

Orucu Bozmayan Þeyler......................................................................................463
Aþý ve Ýðneler Orucu Bozar mý? ......................................................................465

Oruçlu Ýçin Mekruh Olan ve Olmayan Þeyler ......................................................466
Orucun Âdâbý (Müstehablarý) ............................................................................467
Oruç Tutmamayý Mübah Kýlan Sebepler..............................................................470

Zekat ......................................................................................................................471
Zekâtýn Tarihçesi..................................................................................................472
Ýslâmda Zekât......................................................................................................473
Mülkiyet Hakký ve Ýslâm ......................................................................................475
Verme Ahlâký ve Zekât ........................................................................................477

15Ýçindekiler



Zekâtýn Önemi ....................................................................................................479
Zekâtýn Faydalarý ................................................................................................482

Veren Açýsýndan..............................................................................................482
Alan Açýsýndan ..............................................................................................485
Toplum Açýsýndan ..........................................................................................486

Zekâtýn Toplanýp-Daðýtýlmasý ..............................................................................488
Malla Ýlgili Þartlar............................................................................................489
Mülkiyet..........................................................................................................489
Nema ............................................................................................................489
Nisab ..............................................................................................................489
Aslî Ýhtiyaçtan Fazla Olmasý ............................................................................489
Borçlardan Fazla Olmasý ................................................................................490
Kazanç Üzerinden Geçecek Süre ....................................................................490
Þahýsla Ýlgili Þartlar ........................................................................................490

Müslüman olma ........................................................................................490
Hürriyet ....................................................................................................490
Akýl-büluð ..................................................................................................491

Zekât Verilecek Yerler (Mesârif-i Zekât)................................................................491
Fakir ve Miskinler ..........................................................................................491
Zekât Memurlarý ............................................................................................491
Müellefe-i Kulûb ............................................................................................491
Köleler ............................................................................................................492
Borçlular ........................................................................................................492
Fî Sebîlillah ....................................................................................................492
Yolcular ..........................................................................................................492

Uygulamada Öne Sürülen Þartlar........................................................................493
Zekâtýn Verilemeyeceði Yerler ..............................................................................493

Zenginler ........................................................................................................493
Çalýþma Gücü Olanlar ....................................................................................493
Gayr-i Müslimler ............................................................................................494
Yakýn Akraba ..................................................................................................494
Benî Haþim ....................................................................................................494

Potansiyel Güç Olarak Zekât ..............................................................................494
Zekât Mükellefiyeti Nasýl Tesbit Edilir? ................................................................495
Zekâta Tâbi Mallar ..............................................................................................495

a. Ticaret Eþyasý ............................................................................................495
b. Hayvanlar ................................................................................................496

Deve ..........................................................................................................497
Sýðýr ..........................................................................................................498
Koyun ........................................................................................................498

c. Menkul Kýymetler ........................................................................................499
d. Gayr-i Menkuller ........................................................................................499
e. Madenler ....................................................................................................499
f. Ziraî Mahsuller ............................................................................................500

Fýtýr Sadakasý ......................................................................................................501

16 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



a. Fýtýr Sadakasýyla Mükellefiyetin Þartlarý ......................................................502
b. Fýtýr Sadakasýnýn Ödenme Vakti ................................................................503
c. Fýtýr Sadakasýnýn Ödenme Miktarý ..............................................................504
d. Fýtýr Sadakasýný Ödeme Þekli......................................................................506
e. Fitre Verilebilecek Kimseler ........................................................................506

Hac ......................................................................................................................507
Haccýn Tarifi ve Önemi........................................................................................507
Haccýn Fazileti ....................................................................................................508
Haccýn Hikmetleri ..............................................................................................509

Hac ..............................................................................................................511
Haccýn Þartlarý ....................................................................................................522
Haccýn Farz Olmasýnýn Þartlarý ............................................................................522
Haccýn Edasýnýn Þartlarý ......................................................................................523

a. Saðlýklý olmak ............................................................................................523
b. Yol Güvenliði ..............................................................................................524
c. Arýzî Bir Engelin Bulunmamasý....................................................................524

Kadýnlara mahsus þartlar; ....................................................................................524
Haccýn Sýhhatinin Þartlarý....................................................................................524
Ýhram ..............................................................................................................525

Ýhramýn Rükünleri ..........................................................................................525
Ýhrama Girme Zamaný ....................................................................................526
Ýhrama Girme Yerleri (Mîkatlar) ......................................................................526
Harem Bölgesi ................................................................................................526
Hill Bölgesi ....................................................................................................527
Afak Bölgesi....................................................................................................527
Harem Bölgesine Ýhramsýz Girmemek ............................................................528
Ýhramýn Vacipleri ............................................................................................528
Ýhramýn Sünnetleri ..........................................................................................529
Ýhram Yasaklarý ..............................................................................................529

Ýhramlýnýn Vücudu Ýle Ýlgili Yasaklar ..........................................................529
Elbise ve Giyim Eþyasý Ýle Ýlgili Yasaklar ....................................................529
Cinsel Konularla Ýlgili Yasaklar....................................................................530
Harem Bölgesi Ýle Ýlgili Yasaklar ................................................................530
Yapýlmasý Günah Olan ve Baþkalarýnýn Hukukunu Ýlgilendiren Yasaklar ....530
Ýhramlýya Yasak Olmayan Fiil ve Davranýþlar ............................................531
Hususî (Özel) Vakit ....................................................................................531
Hususî Mekân ............................................................................................531

Haccýn Rükünleri ................................................................................................532
Arafat Vakfesi ......................................................................................................532

Vakfenin Sahih (Geçerli) Olmasýnýn Þartlarý; ..................................................532
Arafat Vakfesinin Sünnetleri............................................................................533

Ziyaret Tavafý ......................................................................................................534
Tavafýn Sahih Olmasýnýn Þartlarý ....................................................................534

Tavafýn Vacipleri ................................................................................................535
Tavafýn Sünnetleri ..............................................................................................536

17Ýçindekiler



Tavafýn Yapýlýþý ....................................................................................................537
Tavafýn Çeþitleri ..................................................................................................538
Haccýn Vacipleri ..................................................................................................538

Sa’y ..............................................................................................................539
Sa’yin Sahih (Geçerli) Olmasýnýn Þartlarý ..................................................539
Sa’yin Vacipleri ..........................................................................................540
Sa’yin Sünnetleri........................................................................................540
Sa’yin Yapýlýþý ............................................................................................540

Müzdelife Vakfesi ................................................................................................541
Vakfenin Sahih (geçerli) Olmasýnýn Þartlarý ....................................................541
Akþam ve Yatsý Namazlarýnýn “Cem-i tehir” ile Kýlýnmasý ................................542

Þeytan Taþlama (Remy-i Cimar) ..........................................................................542
Þeytan Taþlamanýn Sahih (Geçerli) Olmasýnýn Þartlarý ....................................542
Þeytan Taþlamanýn Zamaný ............................................................................543

a. Bayramýn Birinci Günü (Zilhiccenin 10. günü) ......................................543
b. Bayramýn Ýkinci ve Üçüncü Günleri (Zilhiccenin 11 ve 12. günleri)........544
c. Bayramýn Dördüncü Günü (Zilhiccenin 13. günü)..................................544

Þeytan Taþlamada Vekalet ..............................................................................544
Vaktinde Atýlamayan Taþlarýn Kazasý ..............................................................544

Saçlarý Dipten Kazýtmak Veya Kýsaltmak ............................................................545
Týraþýn Zamaný................................................................................................545
Týraþ ile Diðer Menasik Arasýndaki Tertib ........................................................546
Týraþ Olma Veya Kýsaltmanýn Hükmü ............................................................547

a. Ýlk Tehallül..............................................................................................547
b. Ýkinci Tehallül ........................................................................................547

Veda Tavafý ........................................................................................................547
Vacip Olmasýnýn Þartlarý ................................................................................547
Veda Tavafýnýn Vakti ve Sýhhat Þartý ..............................................................548

Haccýn Sünnetleri ve Adabý ................................................................................548
Haccýn Sünnetleri ..........................................................................................549

a. Kudüm Tavafý ........................................................................................549
b. Hac Hutbeleri ........................................................................................549
c. Arefe Gecesini Mina’da Geçirmek ..........................................................549
d. Bayram Gecesini Müzdelife’de Geçirmek ..............................................549
e. Bayram Günlerinde Mina’da Kalmak ....................................................549
f. Muhassab’da Dinlenmek ........................................................................550

Haccýn Âdâbý ......................................................................................................550
Umre ..................................................................................................................551

a. Tarifi ve Hükmü..........................................................................................551
b. Umrenin Farz ve Vacipleri ..........................................................................551
c. Umrenin Zamaný ........................................................................................551
d. Umrenin Yapýlýþý ........................................................................................551

Haccýn Çeþitleri ..................................................................................................552
A. Hüküm Yönünden Haccýn Çeþitleri ............................................................552

Nafile hac yapmak caiz midir? ..................................................................552

18 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



B. Yapýlýþý Bakýmýndan Hac Çeþitleri ..............................................................553
Ýfrad Haccý ................................................................................................553
Temettü’ Haccý ..........................................................................................553
Kýran Haccý ................................................................................................554

Temettü’ ve Kýran Haccý’nýn Þartlarý ......................................................554
Hac ve Umre’nin Yapýlýþý ......................................................................555
Ýhrama Girme Hazýrlýðý ..........................................................................555
Tavaf ....................................................................................................556

Hac Menasikinin Eda Edildiði Günler..................................................................558
a. Terviye Günü (8 zilhicce) ............................................................................558
b. Arefe Günü (9 zilhicce) ..............................................................................558
c. Bayramýn Birinci Günü (10 zilhicce) ..........................................................558
d. Bayramýn 2, 3 ve 4. günleri (11,12 ve 13 zilhicce) ....................................559

Kadýnlarýn Durumu ............................................................................................560
Hac ve Umrede Kesilen Kurbanlar (Hedy) ..........................................................560
Hedyin Mahiyeti..................................................................................................560

Hedy Kurbaný ile Mükellef olanlar ve Hedyin Çeþitleri ....................................561
a. Nafile Hedy............................................................................................561
b. Vacip Hedy ............................................................................................561

Hedy Kurbanýnýn Kesileceði Yer ve Zaman..........................................................562
Hedy Kurbanlarýnýn Etleri....................................................................................562
Kurban Yerine Oruç Tutmak................................................................................562
Hac ve Umrenin Cinayetleri ................................................................................563

a. Cinayetin Anlamý........................................................................................563
b. Cinayetlerin Ceza ve Kefaretleri ..................................................................563

Hac ve Umreyi Bozan ve Kazasýný Gerektiren Cinayetler ....................................563
Bedene (büyük baþ hayvan) kurban etmeyi gerektiren cinayetler ........................564
Dem (Küçükbaþ hayvan) Kurban Etmeyi Gerektiren Cinayetler ..........................564

a. Hac ve Umrenin Vacipleri ile Ýlgili Cinayetler ..............................................564
b. Ýhram Yasaklarý ile Ýlgili Cinayetler ..............................................................565

Fýtýr Sadakasý Vermeyi Gerektiren Cinayetler ......................................................566
Tasadduk (Fitreden daha az sadaka vermeyi gerektiren cinayetler) ................566
Bedel Ödeme ................................................................................................566
Özür Sebebiyle Ýhram Yasaklarýna Uymamakla Ýlgili Cinayetler ......................567

Ceza ve Kefaretlerin Eda Yeri ve Zamaný ............................................................568
Ýhsar ve Fevat ................................................................................................568

a. Ýhsar ......................................................................................................568
b. Fevat......................................................................................................568

Hacca Bedel (Vekil) Göndermek ........................................................................569
Farz Olan Haccýn Vekaleten Yapýlabilmesi ..........................................................570
Peygamber Efendimizin Kabr-i Saadetini Ziyaret ................................................571
Ravza ..............................................................................................................572
Kurban ..............................................................................................................577

Kurbana genel bir bakýþ ..................................................................................577
a. Kurbanýn Tarifi ......................................................................................577

19Ýçindekiler



b. Kurban Bütün Dinlerde Olan Bir Ýbadettir..............................................577
c. Kurban Kesmenin Hikmetleri..................................................................578

Kurbanýn Dinî Hükmü ve Çeþitleri ..................................................................581
a. Vacip Kurbanlar ....................................................................................581

Kurban Bayramýnda Kesilen Kurban (udhiye) ......................................581
Kurban Kesmekle Mükellef/Yükümlü Olanlar ..................................................582

1. Müslüman olmak ..................................................................................582
2. Akýllý ve büluða ermiþ olmak ..................................................................582
3. Yolcu (seferî) olmamak ..........................................................................583
4. Belirli bir malî güce sahip olmak ............................................................583

Kurbanlýk Hayvan ..........................................................................................583
Kurbanlýk Olacak Hayvan ile Ýlgili Þartlar ..................................................583
Hayvanýn kurban olmasýna engel olan kusurlar ........................................585
Kurban olmaya mani olmayan küçük kusurlar ..........................................586
Kurbanýn kesimi ........................................................................................588
Kurbanýn eti ve derisi ................................................................................590

Nezir (Adak) Kurbaný ......................................................................................592
Hacc-ý Kýran ve Hacc-ý Temettu yapanlarýn kesmek zorunda 
olduklarý þükür kurbanlarý (hedy kurbaný) ......................................................594
Hacda Kurban Kesmeyi Gerektiren Bir Kusur Iþleyen 
Kimsenin Kesmesi Gereken Ceza Kurbaný ....................................................595

b) Nafile Kurbanlar ....................................................................................595
Akîka Kurbaný........................................................................................595
Haccý Ýfrat Yapanlarýn Kurbaný ..............................................................596

Kurbanla Ýlgili Bazý Meseleler ..........................................................................596
Ýmkâný olduðu halde kurban kesmeyen kimseye ne gerekir? ......................596
Ölmüþ kimselere kurban kesilir mi? ............................................................597
Kurban Kesmenin Yerine Sadaka Verilebilir mi? ........................................598
Türbelerde, törenlerde, açýlýþlarda kurban kesilebilir mi? ............................598

Helâl ve Haramlar................................................................................................601
Allah’ýn Emir ve Yasaklarýnýn Hikmeti ................................................................601
Yiyecekler............................................................................................................604
Eti Yenen Hayvanlar ..........................................................................................605

a. Kara hayvanlarý ..........................................................................................606
b. Su Hayvanlarý ............................................................................................607

1- Balýk türleri: ..........................................................................................607
2- Balýk cinsi dýþýnda kalan deniz canlýlarý: ................................................607

c. Hem Karada Hem Suda Yaþayan Hayvanlar ..............................................607
Kesimin Besmele Çekilerek Yapýlmasý..................................................................607
Yenilmesi Haram Kýlýnanlar ................................................................................608
1. Leþ ..................................................................................................................609

Hayvanýn Ýslam’a Uygun Olarak Kesimi (Tezkiye) ..........................................609
2. Akmýþ kan ......................................................................................................611
3. Domuz eti ......................................................................................................611
4. Allah’tan baþkasý adýna kesilenler....................................................................613

20 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



Akar Kaný Olmayan Böcekler ........................................................................614
Pençesiyle Avlanan Yýrtýcý Hayvan ve Yýrtýcý Kuþlar ......................................614
At, Eþek ve Katýr ............................................................................................615
Suda Yaþayan Hayvanlar ..............................................................................615

Helâl Yemenin Önemi ........................................................................................616
Zaruret Hâli ........................................................................................................617
Açlýk ve Susuzluk ................................................................................................617
Tedavi Zarureti ....................................................................................................617
Ýçecekler ..............................................................................................................618
Uyuþturucu Maddeler ..........................................................................................620

Giyinme ..................................................................................................................621
Farz Olan Örtünme ............................................................................................621
Erkeðin Avret Yeri ..............................................................................................621
Kadýnýn Avret Yeri ..............................................................................................622
Müshetap Olan Giyinme ....................................................................................623
Mübah Olan Giyinme ........................................................................................623
Mekruh Olan Giyinme ........................................................................................624
Ýpek Giyilmesi ....................................................................................................624
Altýn ve Gümüþ Ziynetin Kullanýmý ....................................................................624
Altýn ve Gümüþün Kullanýmý ..............................................................................625

Zina ........................................................................................................................627
Adam Öldürmek ......................................................................................................630

AHLÂK

Giriþ ........................................................................................................................633
Doðruluk/Sýdk ..........................................................................................................637
Ýffet ..........................................................................................................................646
Konuþmak Bir Nimettir ..........................................................................................647
Amudî Velayet ........................................................................................................649
Haya........................................................................................................................649
Riyâ ........................................................................................................................652

Aðýr ve Büyük Riyâ ............................................................................................654
Hafif Olan Riyâ ..................................................................................................655

Hüsn-ü Zan - Su-i Zan ............................................................................................659
Övgüde Denge ......................................................................................................660
Allah’ýn Þahitleri ....................................................................................................661
Denge Ýnsaný ..........................................................................................................661
Gýybet......................................................................................................................663
Cömertlik ve Gönül Zenginliði ................................................................................666
Îsâr ..........................................................................................................................670
Vefa ........................................................................................................................671

1. Ahde vefa ......................................................................................................673
2. Va’de vefa ......................................................................................................673
3. Nezre vefa ......................................................................................................674
4. Ölçü ve tartýda vefa ........................................................................................674

21Ýçindekiler



5. Akitlere vefa ....................................................................................................674
Allah’a Vefa ........................................................................................................674
Peygamberlerin Vefasý ........................................................................................676
Peygamber Efendimizin Vefasý ............................................................................678
Peygamber Efendimize Vefa ................................................................................679
Anne-Babaya Karþý Vefa......................................................................................680
Eþlerin Vefasý ......................................................................................................681

Hased ......................................................................................................................682
Cennette Hased ..................................................................................................683

Ýhlâs ........................................................................................................................684
Ümitvar Olmak/Ýyimserlik ........................................................................................685
Ümit-Ümitsizlik Dengesi ..........................................................................................688
Zühd........................................................................................................................689
Tevekkül ..................................................................................................................691
Nezâket....................................................................................................................693

Dilde Nezâket......................................................................................................695
Adalet ......................................................................................................................696
Vakâr ......................................................................................................................697
Sabýr ........................................................................................................................699
Mâlâyani Þeyleri Terk ..............................................................................................704
Ýhsan Þuuru ve Ciddiyet ..........................................................................................705
Þecaat/Necdet..........................................................................................................706
Seni kim kurtaracak? ..............................................................................................707
Allah bizimle beraberdir ..........................................................................................707
Þefkat Peygamberi ..................................................................................................708
Oðlu Ýbrahim’in vefatý ..............................................................................................708
Vera’/Takvâ ..............................................................................................................709
Takvâ ......................................................................................................................710
Ýstiþare......................................................................................................................713
Allah Resûlünün Hanýmlarýyla Ýstiþare Etmesi ..........................................................715
...Ve bir misâl ..........................................................................................................715
Sýla-i Rahim ............................................................................................................716

Sýla-i Rahim ve Ömrün Uzamasý ........................................................................719
Anne-Babaya Hürmet..............................................................................................721
Komþuluk ................................................................................................................726
Mahremiyet/Özel Hayat ..........................................................................................728

Ýndeks ......................................................................................................................731
Ýstifade Edilen Kaynaklar ........................................................................................769

22 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



ÖNSÖZ YERÝNE

Ýlmihâlin, Müslümanlarýn din ve diyanet hayatýnda çok önemli bir
yeri vardýr. Ýlmihâller, zamana, þartlara ve beklentilere göre uzun ya da ký-
sa tutulmakla birlikte, genelde Müslümanlarýn günlük hayatlarýnda dinle-
rini yaþayabilmeleri için gerekli olan bilgileri ihtiva ederler. Dolayýsýyla il-
mihâllerin hedefi de bu karþýlaþýlan güncel pratiklerle sýnýrlý tutula gelmiþ-
tir. Dinin bütün emir ve yasaklarýnýn detaylandýrýlmasý ise daha geniþ kap-
samlý çalýþmalara býrakýlmýþtýr. Bu da büyük ölçüde Ýslâm Dini’nin ferde,
aile ve cemiyete, sosyal ve evrensel meselelere getirdiði ilkelere daha de-
rinlikli bir vukufiyet elde etmek isteyenlerin özel talep ve gayretlerine va-
bestedir. Daha fazla vukufiyet de pek tabiî olarak geniþ Ýslâmî literatürde
derinleþmeyi gerektirecektir. Bu yüzden elinizdeki kitap, ilk elden Ýslâm di-
ninin gerekleri ve pratiklerini ihtiva etmektedir. Elbette Ýslâm dininin ge-
rekleri, tavsiye, öðüt, teklif ve direktifleri bunlarla sýnýrlý deðildir. Ancak þu-
nu ifade etmek gerekir ki, bu çalýþma sýnýrlý ve öncelikli konularý ihtiva et-
se de, bir Müslümanýn edinmesi ve almasý gerekli temel bilgileri vermek-
tedir. Daha doðrusu kitap, inanç, ibadet ve ahlâk boyutuyla Ýslâm’ýn ge-
tirdiði mesajý özlü ve kolay anlaþýlabilir bir þekilde sunma gayretidir.

Din; iman esaslarý, amelî hükümler (ibadât, muamelât) ve ahlâktan
oluþur. Bu kitapta dinin bu üç temel konusu iþlenmeye çalýþýlmýþtýr. Yalnýz
baþlý baþýna bir çalýþma konusu olan “muamelat” konusuna girilmemiþtir.

Kitapta Ýslam Dini’nin temeli, esasý olan iman esaslarý üzerinde etraf-
lý ve derinlikli bir þekilde durulmaya çalýþýlmýþtýr. Zira her þey imana, inan-
ca baðlýdýr. Ýbadet, muamelat ve ahlâk iman temeli üzerinde gerçekleþir.
Din insanlara ikinci bir tabiat kazandýrmak için gelmiþtir. Bu tabiat, vic-
dan eksenli yeni bir oluþumdur. Bu oluþum imanýn kendi resmini inanan
insanlarýn vicdanýna nakþetmesi demektir. Bunun yolu da baþta namaz,
oruç, zekât ve hac olmak üzere ibadetlerin ciddiyetle yerine getirilmesin-



den geçmektedir. Diðer bir ifade ile imanýn insan tabiatý ile bütünleþmesi,
onun bir derinliði haline gelmesi Ýslam’ýn emirlerinin yaþanmasý ile olur ki
buna genel ifadesi ile “amel-i sâlih” denir. Diðer taraftan iman, amel-i
sâlihle desteklendiði, mü’min de ibadetle beslendiði nispette ancak Al-
lah’a yakýn durabilir, yakýnlýðýný koruyabilir ve O’nun hoþnutluðunu kaza-
nabilir. Dolayýsýyla iman, amel için olmazsa olmaz biricik esas/ amel de
imanýn suru, serasý, þahidi ve sigortasýdýr.

Bu itibarla kitapta “Ýman Esaslarý”ndan sonra Ýbadetler kýsmý yani
namaz, oruç, zekât, hac konularý iþlenmeye çalýþýlmýþtýr. Ýbadetlere ait hü-
kümler, bir Müslümanýn ibadetlerini yerine getirirken takip etmesi gereken
semavî kaynaklý bir yol haritasý gibidir.

Konular ele alýnýrken sadece ilmihal bilgileri verilerek yetinilmemiþ,
mümkün olduðunca “hikmet” yönleri üzerinde de durulmaya çalýþýlmýþtýr.
Tabii her þeyden önce, Allah tarafýndan gönderilen ve Peygamber Efendi-
mizin (sallallahu aleyhi ve sellem) teblið ve temsili ile bütün insanlýða se-
mavî kaynaklý bir hayat modeli olarak sunulan dinin, her emrine teslim
olma, inanma, güvenme bir esastýr. Temelde bu iman ve teslimiyetle bir-
likte Yüce Mevla’nýn gönderdiði dinin her emir ve yasaðýndaki hikmetleri
anlamaya, görmeye, hissetmeye çalýþmak da O’na olan imanýn tabi bir ne-
ticesidir. Allah’ýn emrettiði her þeyde sayýsýz hikmetler vardýr; çünkü Allah
Hakîm’dir, her emrinde bildiðimiz bilemediðimiz bir sürü hikmetler vardýr.
Bizler aklýn idrak ufkunun yettiði ölçüde o emrin hikmetlerini, maslahatla-
rýný bilebiliriz. Ýnsanýn aklý, fikri, kalbi ve bütün ruhî fakülteleriyle itminana
ermesi açýsýndan yapýlan ibadetlerin hikmetlerinin bilinmesi oldukça
önemlidir. Özellikle günümüzde Ýslam Dini’nin her meselesinin elden gel-
diðince hikmet ve maslahat boyutunun anlatýlmasýnda zaruret vardýr.

Dinin önemli bir boyutu da ahlâktýr. Ahlâk, imanýn ibadetlerle insan
tabiatýnýn bir derinliði haline gelmesi veya vicdan eksenli oluþumun bir
tezahürüdür. Ahlâk, dinin semeresidir. Din insan tabiatýyla, benliðiyle ne
ölçüde bütünleþmiþse o derece ahlâkî deðerlerin temsili seviyelidir. Ve
ahlâk; kâmil manada bir Müslümanýn vazife ve sorumluluklarýný, Allah’ý
görüyor ve O’nun tarafýndan da görülüyor olma mülâhazasý ile yerine ge-
tirmesidir.
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Ahlâk, dinin özü, esasý ve Ýlâhî mesajýn da en önemli bir umdesidir.
Ahlâklý ve faziletli olmak bir kahramanlýktýr. Hakikî Müslüman olmanýn
en bariz vasfý, ahlâklý olmaktýr. Akýl ve hikmet gözüyle bakabilenler için
Kur’ân ve Sünnet âyet âyet, fasýl fasýl ahlâktýr. “Müslümanlýk huy gü-
zelliðidir.” buyuran Mücessem Ahlâk ve Yüce Kamet, bu gerçeði en veciz
þekilde ortaya koymuþtur. Bu itibarla ahlâk bölümü, klâsik ilmihal sýnýrla-
rýný aþan bir geniþlikte ele alýnmýþtýr.

Ýþte bu çalýþmada dinin bu üç temel esasý ilmihal adý altýnda iþlenme-
ye çalýþýlmýþtýr.

Ýlmihâlin hazýrlanmasý esnasýnda mümkün olduðunca ihtilâfa ait de-
taylardan sarf-ý nazar edildi. Kitap, Hanefî mezhebi esas alýnarak hazýr-
lanmýþtýr. Yer yer baþta Þafiî mezhebi olmak üzere diðer mezheplerin yak-
laþýmlarýna da atýflarda bulunulmuþtur. Zaten, Ýslâm’daki mezhebe ait
farklýlýklar dinin asýllarý üzerinde deðil, daha teknik detaylarda, farklý sos-
yal yaþama alanlarýnýn ve tabiî olarak kültürel algýlayýþ farklýlýklarý ile
Ýslâmî asýllara (nasslara) yaklaþým farklarýndan kaynaklanmaktadýr. Hepsi
de yalnýzca yoruma müsait içtihadî; yani deðiþime ve geliþime açýk alan-
larda teþekkül etmiþtir.

Takdir edilir ki, bir ilmihâl sýnýrlarý içinde bütün sosyal, ferdî, ailevî,
ruhî ve ahlâkî alanlara ait konularý ve detaylarý ele almaya imkân yoktur.
Belki bu bilgiler, ilk elden Ýslâm’la tanýþan kimselerin, itikad, günlük iba-
det ve sosyal muamelatla ilgili pratiklerini vermeyi hedeflemiþtir. Dolayý-
sýyla böyle oldukça dar ve sýnýrlarý belli bir kitap çalýþmasý içinde þüphesiz
her ihtiyaç duyulan ve karþýlaþýlan her probleme yönelik cevaplarý bulmak
mümkün olmayacaktýr. Ýnþaallah bu özlü çalýþmayý daha geniþ ve belki bir
ansiklopedik çalýþma takip eder. Karþýlaþýlan problemler ve tepkiler ilgili
yayýn evine ulaþtýrýlýrsa, gelen tepki ve kanaatler doðrultusunda, yeni il-
mihâl düzenlemeleri ve telifleri olabilir. Yani mesele bütünüyle dikkatli ve
duyarlý okurlarýn ilgilerine vabestedir.

Diðer bir husus da, ilmihâl hazýrlanýrken vasat seviyede bir okurun
zihin ve kültür dünyasýna göre ulaþým ve anlaþýlmasýna kolaylýk saðla-
yacak þekilde maddelendirilmiþ olmasýdýr. Dînî vecîbeler, emirler ve ne-
hiyler, helâl ve haramla ilgili hususlar fazla detaylandýrýlmadan tasnif
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edilmiþtir. Meraklý okurlar farklý yapý ve içerikte bir ilmihalle karþýla-
þacaklardýr.

Yüce Mevla bizleri, rýza ve hoþnutluðundan, istikametten ayýrmasýn,
Ýslam Dini’nin ruhuna uygun olmayan söz, tavýr ve yaklaþýmlardan da
muhafaza buyursun.

Akademi Araþtýrma Heyeti
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GÝRÝÞ

Baþlarken Bir Husus
Ýlmihal, bir Müslümanýn kulluk hayatýnýn yol haritasýdýr. Bu çalýþma-

mýzdaki yol haritasý, itikad (iman esaslarý), ibadet (namaz, oruç, zekât,
hac ve kurban) ve ahlâk bölümlerinden oluþmaktadýr. “Muamelat” ve
“ukubat” müstakil bir çalýþma konusu olduðu düþünülerek bu kitapta ele
alýnmamýþtýr. Þimdi konulara geçmeden önce bir nokta üzerinde durmak
istiyoruz.

Ýnsanlar, kavramlarla konuþur, kavramlarla düþünür ve kavramlarla
hüküm verirler. Her ilmin, her disiplinin kendi temel referanslarý esas alý-
narak o sahanýn uzmanlarýnca konulmuþ kavramlarý vardýr. Bu kavramlar
ve bu kavramlara yüklenen manalar doðru bir þekilde anlaþýlmadýðýnda
yanlýþlýklar, düþünce kaymalarý ve sapmalar olur.

Mesela týp ile ilgili herhangi bir konu ele alýndýðýnda bu ilim dalýnýn
terminolojisi ile meseleler anlatýlýr ve bu anlatýlanlar çerçevesinde hâdise
bilinmeye çalýþýlýr. Eðer kavramlar karýþtýrýlarak bir hastalýða teþhis ko-
nup tedaviye baþvurulsa, ne kadar vahim bir neticeye sebebiyet verece-
ðini tahmin etmek zor deðildir.

Bu açýdan Ýslâm dini ve Müslümanlýk ile ilgili tabirlerin yerli yerinde
kullanýlmasý ve doðru anlaþýlmasý çok önemlidir. Ýslâmî terminolojideki
kavramlar, Kur’ân, sünnet ve bu iki semavî kaynak esas alýnarak oluþtu-
rulmuþtur. Kitap içerisinde iþlenilen konulara göre ilgili ýstýlahlar açýklana-
cak olmakla birlikte, çok sýklýkla kullanýlan bazý kavramlarý burada ele al-
manýn faydalý olacaðý kanaatindeyiz.

Din Nedir?
Din kelimesi sözlükte “ceza, hesap, kaza, siyaset, itaat, mükâfat, bo-

yun eðme, hüküm, makbul ibadet, millet, þeriat” gibi çeþitli anlamlara gelir.



Âlimlerimiz, “din”i þu þekilde tarif etmiþlerdir: “Ýnsanlarý kendi irade
ve ihtiyarlarýyla bizzat hayra sevk eden ilâhî kanunlar mecmuasý.” Bu
ilahî kanunlar mecmuasý, Allah tarafýndan gönderilen fevkalâde dona-
nýmlý insanlar olan peygamberler tarafýndan teblið ve temsil edilmiþtir.

Dinler Kaça Ayrýlýr?
Dinler, dinler tarihi uzmanlarýna göre, vahiy kaynaklý olan ve olma-

yan þeklinde ikiye ayrýlýr.

Vahiy kaynaklý dinler, ayný temel esaslar üzerinde durmuþ ve ayný
hakikatlere vurguda bulunmuþlardýr. Allah tarafýndan gönderilen her pey-
gamber, temel disiplinler açýsýndan –o günün þartlarýna ve zamanýn ihti-
yaçlarýna uygunluk çerçevesinde– bir öncekinin devamý, mükemmili, mü-
temmimi gibi davranmýþ, kendisinden önceki peygamberlerin mesajýný
tekrar etmiþ, ahvâl ve þerâite göre ikmalde bulunmuþ, tafsil isteyen husus-
larý açmýþ, yenilenmesi gereken mesâilde tecdidde bulunmuþ ve hep ayný
konular etrafýnda yoðunlaþmýþtýr: Tevhid, nübüvvet, haþr ü neþir ve iba-
det, her peygamberin en birinci meselesi olmuþtur.

Allah Teâlâ peygamberlere, gönderildikleri toplumlarýn ilim ve ihata
seviyesine, problemlerinin keyfiyeti ve ihtiyaçlarýnýn türüne göre teferru-
atta özel direktiflerde bulunmuþ, hususî kanunlar vaz’ etmiþtir.

Ýþte bu temel espriye baðlý olarak ilk peygamberden son Nebiye ka-
dar bütün enbiya ve mürselînin mesajlarýnda –tâlî konularla alâkalý– hep
bir deðiþim göze çarpmaktadýr; ama bu deðiþimlerin hiçbiri asýl mesajýn
ruhuna dokunmamakta ve teferruat çerçevesini de aþmamaktadýr.

Bir hadiste de Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ta-
rafýndan þöyle buyrulmuþtur; “Peygamberler baba bir kardeþtirler. Dinleri
birdir.” (Buharî, Enbiya, 48; Müslim, Fazail, 143) Ýslâm, peygamberlere
gönderilen dinlerin asýllarýna inanmayý imanýn temel esaslarýndan birisi
olarak kabul etmiþtir. Bu konu üzerinde ileriki bölümlerde geniþçe duru-
lacaktýr.

Bütün peygamberlerin dini Ýslâm olmakla birlikte, Peygamber Efen-
dimiz ile Ýslâm Dini kemale ermiþ, din adýna son nokta konulmuþtur: “Ýþ-
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te bugün sizin dininizi kemâle erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamam-
ladým. Sizin için din olarak Ýslâm’ý beðendim.” (Maide, 5/3) 

Bütün peygamberler hak dini teblið etmekle birlikte onu herkesin
çok önünde ve derince yaþayarak temsil etmiþlerdir. Hz. Musa’nýn getir-
diði dine sonradan “Yahudilik” ismi verilmiþtir. Ayný þekilde “Hristiyanlýk”
adý da Hz. Ýsa’nýn getirdiði dine daha sonralarý verilen bir addýr. Ne Hz.
Musa ne de Hz. Ýsa bu isimleri kullanmýþlardýr.

Kaynaðýnýn ilâhi olmasý ve orijinal þeklinin muhafazasý sebebiyle
Ýslâm hak dindir. Yahudilik ve Hristiyanlýk vahye dayanmakla birlikte za-
manla semavî orijinlerini koruyamamýþlardýr. Bununla birlikte bu dinlerin
kitaplarý ile Kur’ân arasýndaki ortak nokta ve paralellikler az deðildir.

Yahudi ve Hristiyanlara “ehl-i kitap” da denilmektedir. Bazýlarý, kitap-
larýnýn olup olmadýðý þüpheli olan Mecûsîleri de ehli kitap olarak kabul et-
mektedir.

Ýlâhî vahye dayanmayan dinler ise batýl dinlerdir.

Ayrýca meditasyon ve yogizm gibi din görünümlü bazý organizas-
yonlar da vardýr ki, bunlar temelde ne bir peygambere ne de bir vahye
dayanmaktadýrlar.

Kýsaca dinlere temas ettikten sonra þimdi Ýslâm dinine geçiyoruz.

Ýslâm Dini
Ýslâm, silm u selâmet maddesinden gelip, kulun Allah’a teslim olma-

sý, O’nun buyruklarýna inkýyat etmesi, salim ve emin bir yola girerek
selâmete yürümesi, herkese hatta her þeye güven vaad etmesi, elinden-
dilinden kimsenin rahatsýz olmamasý manalarýna gelir.

Ýslâm; esaslarý Allah’ýn mesajlarýna dayanan ve Peygamber Efendimiz
(sallâllahu aleyhi ve sellem) tarafýndan teblið ve temsil edilip yaþanan ve
yaþatýlan semavî dinin unvanýdýr.

Ýslâm Dini, itikadî (inanç esaslarý), amelî (ibadetler, muâmelât ve
ukûbât) ve ahlâkî hükümlerden oluþur. Ýþte din, Ýslâm’ýn bütün hükümle-
riyle þube ve fakülteleriyle hayata hayat olmasýnýn ilâhî unvanýdýr. Bu iti-
barla dini sadece inançtan ibaret görenler aldanmýþ sayýlýrlar.
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Ýslâm’ýn temeli ve mebdei iman ve iz’ândýr. Yani Ulûhiyet hakikatine,
aksine ihtimal vermeyecek þekilde inanýp gönlünü Hakk’a baðlamaktýr.
Zirvesi de, sorumluluklarýný, O’nu görüyor ve O’nun tarafýndan görülüyor
gibi kemâl-i hassasiyetle yerine getirmek (ihsan) ve yaptýðý/yapacaðý her
iþini rýza eksenli götürmeye çalýþmaktýr (ihlâs). 

Diyanet; dinin hayata hayat olup, temsil edilip yaþanmasý demektir.
Müslim, Müslüman, Ýslâm’ýn mesajýna teslim olan, boyun eðen, selâmeti,
huzuru temsil eden kimse demektir. Bu ismi Kur’ân’ý Kerim’de Allah Teâlâ
vermiþtir: “Bundan önce de, bu Kur’ân’da da size Müslüman adýný veren
O’dur.” (Hac, 22/78) Bu itibarla Müslüman’a “Ýslâmcý” demek doðru deðildir.

Mümin; emin, güvenilir ve saðlam, Allah’a inanýp tasdik eden, vic-
danî itiraf ve kalbî izanda bulunan insan demektir. Hususî manasýyla
Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiði dine ina-
nýp, bu dini tasdik eden kimsedir. Mümin ile Müslim kelimeleri, aralarýn-
da nüans olmakla birlikte birbirinin yerinde kullanýlmaktadýr.

Bu tarifleri biraz açarsak mümin; saðduyusu, basiret ve firaseti, va-
hiy ile aydýnlanmýþ dupduru ve tertemiz aklý, engin ve objektif anlayýþý,
saðlam ve kuþatýcý görüþü, sorumluluklarý adýna titizlik ve duyarlýlýðý, kö-
tülüklere karþý azim ve kararlýlýðý, bütün bir ömür boyu yücelikler peþinde
olmasý ve yüksekleri kollamasý, her zaman dipdiri tutabildiði hissi, þuuru
ve iradesi, her þeyin özüne nüfuz edebilme hususundaki tecessüsü ve
hâdiseleri yorumlamadaki derin idraki, Allah’a itimat edip güvenmesi ve
insanlar arasýnda bir güven insaný olarak tanýnýp bilinmesi, Hakk’ý gönül-
den tasdik edip her zaman O’na karþý vefalý kalabilmesi, emanette emin
olarak tanýnmasý ve herkesin her zaman baþvuracaðý bir emniyet insaný
þeklinde hatýrlanmasý, hatýrlanýp maþerî vicdanca kabul görmesi, duyulup
görüldüðü her yerde Hakk’ýn yâd edilmesine vesile olmasý ve semtine uð-
rayanlarý hâliyle, diliyle O’na yönlendirmesi açýsýndan “mutlak zikir
kemâline masruftur” esasýna binaen tam bir tasdik, iz’an ve temsil kah-
ramanýdýr.

Dindar; Ýslâm dinini inanç, amel ve ahlâk olmak üzere bütün þube
ve fakülteleriyle inanarak yaþayan, temsil eden kimseye denir. Böyle bir
kimse için “dinci” kelimesini kullanmak yanlýþtýr.
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Ýmansýz amel nifak, imana raðmen amelsizlik de bir fýsktýr. Nifak, giz-
li bir küfür olmasý itibarýyla affý kabil olmamasýna karþýlýk; fýsk ya da fü-
cur (günah iþlemek); tevbe, istiðfar ve yeniden Hakk’a inabe ile her za-
man maðfiret edilebilme ihtimaline açýktýr. Bu itibarla, herhangi bir kim-
se, amel etmese de onu hafife almadýðý veya önemsemezlik etmediði tak-
dirde hakkýnda hep olumlu düþünülmeli ve hemen onun küfrüne hükme-
dilmemelidir. Aksine, bir kimse, amel etmemenin yanýnda, Müslüman ol-
malarýndan ötürü inananlarý tahkir ve tezyif ediyorsa, elbette ki onun
için ayný þeyleri düþünmek mümkün deðildir.

Allah, hem bu dünyada hem de âhirette insaný gerçek ve daimî hu-
zura, elemsiz lezzete götürecek bir yol haritasýný Peygamber Efendimizin
(aleyhissalatu vesselâm) teblið ve temsili ile insanlýða lütfetmiþtir. Ýslâm,
bu eþsiz lütfun, ihsanýn adýdýr. Bu dinde selim akýl ve müstakim düþünce-
lere göre, insanoðlunun arzu, istek ve beklentileri konusunda herhangi bir
boþluk ve cevapsýzlýk bulunmadýðý gibi, tekvînî emirler ve onlarýn yorum-
lanmalarýnda da herhangi bir çeliþki söz konusu olmamýþtýr. Ayrýca, bütün
bunlarýn yanýnda, uhrevî saadet, Hak rýzasý ve Allah’ý görebileceðimiz
vaadleriyle o, mahiyetlerimiz, kabiliyetlerimiz, emellerimiz ve temayülleri-
mize göre plânlanmýþ müstesnâ bir ilâhî sistemdir.

Ýslâmiyet’in Bütün Ýnsanlýða Hitap Etmesi

Ýslâm Dini, Ýlâhi dinlerin sonuncusu ve aslî hüviyetini muhafaza eden
yegâne dindir. Ýslâm’ý teblið ve temsil eden Muhammed Mustafa Aley-
hisselâm da peygamberliðin son halkasýdýr. Peygamber (aleyhissalatu ves-
selâm) din adýna son sözü söylemiþtir. Peygamberliði yalnýzca belli bir
toplum ve millet için olmayýp, bütün insanlýk âlemi içindir. Önceki pey-
gamberler sadece gönderildikleri topluma hitap ederek “Ey kavmim, ey
kavmim!” demiþlerdir. Peygamberimiz Efendimiz ise Kur’ân’da birçok yer-
de geçtiði üzere “Ey insanlar!” þeklinde bütün insanlýða hitap etmiþtir.

Peygamberimizin ve mesajýnýn evrenselliðini bildiren birçok ayet ve
hadis vardýr. Meselâ þu ayetlerde Peygamberimizin bütün zaman ve
mekânlara gönderildiði net bir þekilde ifade edilmiþtir; “Biz seni âlemlere
rahmet vesilesi olarak gönderdik.” (Enbiya, 21/107)
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De ki: “Ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah tarafýndan gönderilen
Peygamberim.” (A’raf, 7/158)

Peygamberimiz (aleyhi ekmelüttehaya), Kur’ân’da bildirilen kendisi-
ne ait bu hususiyeti deðiþik hadislerinde ifade etmiþlerdir; “Her peygam-
ber kendi kavmine gönderildi. Ben ise, bütün insanlýða gönderildim..”
Teblið ettiði Ýslâm Dini’nin hükümleri genel olup, her zaman ve mekânda
yaþayacak olan bütün milletlerin, insan topluluklarýnýn ihtiyaçlarýný karþý-
lamaya yetecek enginlik ve zenginliktedir. Ýslâm Dini, kendisinden önce
gönderilmiþ olan peygamberlerin tamamýný ve onlara vahiy olunmuþ bü-
tün mukaddes kitaplarý kabul eder. Kur’ân-ý Kerîm, kýyamete kadar bütün
insanlýðýn ihtiyaçlarýna cevap verecek en son, en mükemmel mesajdýr. O,
nazil olduðu orijinallikte ve tazelikte yegâne ilâhî kitaptýr. Elverir ki
Kur’ân’a inananlar onun evrensel özelliklerini nazara alarak evrensel bu-
udlar içinde teblið ve temsil edebilsinler.

Ýslâmiyetin Hayata Bakýþý
Ýnsan dünyaya imtihan için gönderilir. Ýnsanýn hayatý bir imtihandan

ibarettir. Bu çok önemli husus, Kur’ân’da çok net bir þekilde ifade edilmiþ-
tir; “Hanginizin daha güzel iþ ortaya koyacaðýný denemek için, ölümü ve
hayatý yaratan O’dur. O azîzdir, gafurdur (üstün kudret sahibidir, affý ve
maðfireti boldur). (Mülk, 67/2) Dünya daimî kalýnacak bir yer olmayýp,
bir misafirhanedir. Ýnsan bir müddet burada kalacak sonra ebedî yurdu-
na gidecektir. Dünya âhiretin kazanýldýðý yerdir. Ýnsan burada Allah’ýn
kendisine lutfettiði maddî-manevî deðerlerle imtihan olunmaktadýr. Þöyle
ki, insanýn ömrü bir sermayedir. Vücudu, aklý, sahip olduðu imkânlar
hepsi birer sermayedir. Allah, insana lutfettiði bu nimetleri cennet karþýlý-
ðýnda kendisine tekrar satýlmasýný teklif etmektedir; “Allah, karþýlýk olarak
cenneti verip müminlerden canlarýný ve mallarýný satýn almýþtýr.” (Tevbe,
9/111) Allah’ýn engin þefkat ve merhametini þöyle bir düþünelim. Ýnsana
lutfettiði canýný, malýný, ömrünü, hayatýný tekrar insandan cennet mukabi-
li satýn almak istiyor. Zaten veren Allah deðil mi? Ýnsan, hayatýný Allah’ýn
hoþnut olacaðý bir þekilde deðerlendirirse bu dünyada da ötede de saade-
ti kazanabilir. Þöyle ki, baþta iman, Cenab-ý Allah’ýn insana en büyük ih-
sanýdýr. Ýman, cennetin çekirdeði gibidir. Ýmanlý ve sürekli Allah ile irtibat
halinde olan bir hayat, gerçek huzur ve mutluluk kaynaðýdýr.
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Ýnsan, Allah’ýn emrettiði þekilde ibadet ederek, haramlardan koruna-
rak vücut sermayesini kârlý bir ticarette kullanmýþ olur. Malýnýn, gelirinin
zekât ve sadakasýný vererek bu kârlý ticareti yapmýþ olur. Hâsýlý insan, Al-
lah’ýn kendisine bahþettiði her nimeti Allah’ýn rýzasýný kazanabilme hede-
fiyle deðerlendirirse kazanýr. Ýnsaný Allah’ýn hoþnutluðuna götüren de
Ýslâm’dýr. 

Ýlim-Din Mutâbakatý
Ýnsanlýk dünden bugüne; varlýk, insan, Yüce Yaratýcý ve bunlarýn bir-

birleriyle olan münasebetleri hakkýnda hep düþünmüþ, aralarýndaki sýrlý
münasebetleri anlamaya çalýþmýþtýr. Varlýk (Kâinat) Cenâb-ý Hakk’ýn kud-
ret ve iradesiyle yazdýðý bir kitaptýr. Bu kitap, Allah’ýn belli bir plân, prog-
ram, ölçü ve dengeye göre tanzim ettiði eþya ve hâdiseler kitabýdýr. Bu-
nun yanýnda, Allah’ýn bir de Kelâm sýfatýndan gelen Kur’ân kitabý vardýr.
Kur’ân’ýn temel konularý; tevhid (Allah’ýn varlýðý, birliði), nübüvvet (pey-
gamberlik), haþir (öldükten sonra dirilme) ve ibadet (Allah’a kulluk)tir.
Kur’ân bu temel perspektifi ile insanlara kâinatý anlatýr, kâinattaki eþya ve
hadiselere ýþýk tutar. Kâinatý bir düzen ve ahenk içinde yaratan Allah
Teâlâ, kurduðu bu düzeni Kur’ân’la beyan eder. Ýnsan da, bu iki kitabýn
bir baþka biçimde yazýlmýþ þeklidir. Kur’ân, kâinat ve insan, Allah’ýn isim
ve sýfatlarýnýn deðiþik þekillerde tecelli ettiði birer kitaptýrlar. Bunlar birbir-
leriyle fevkalâde bir iç baðlantý halinde olup, birbirlerini açýklar ve yorum-
larlar. Aralarýnda bir uyum ve ahenk vardýr.

Ýlim, varlýk ve insan kitabýný inceleyerek tecrübe ve deneyler netice-
si bazý hakikatleri tespit eder. Deðiþik inceleme ve tecrübeler neticesinde,
ulaþýlan bilgiler kesinlik kazanýyorsa buna ilim denir. Kesinlik kazanma-
yanlar ise bir teori ve nazariyeden ibarettir.

Gerçek ilimler, Allah’ýn kâinattaki icraatýndan, kâinattaki Ýlâhî kanun-
larla eþya ve hâdiselerin münasebetinden süzülmüþ raporlardan ibarettir.
Hakikat böyle iken nasýl bunlar birbirini nakzeder ve nasýl birbirinden ay-
rý düþünülebilir?

Deðiþik sahalarda geliþen ilimler, Ýslâm ile mutabakat halindedir. Her
teoriyi Ýslâm Dini’nin temel kaynaklarý olan Kur’ân ve Sünnet’e uyarla-
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maya çalýþmak isabetli deðildir. Çünkü bu durumda, henüz ispatlanma-
mýþ bir görüþ temel kabul edilerek âyet ve hadisler ona göre yorumlanmýþ
olur. Ýþin doðrusu ilimlerin ulaþtýðý bilgiler, Kur’ân’a, Sünnet-i Sahîha’ya
mutabakatlarý ölçüsünde ele alýnmasý gerekir. Zira ispatlanmamýþ teorile-
ri birer ilmi gerçek zannederek, semavî yolla bildirilen hakikatleri onlara
uyarlamaya çalýþmak isabetli deðildir.

Din ile gerçek ilim bir hakikatin iki yüzü gibidir. Din, insaný doðru
yollarda gezdirir ve mesud edecek neticelere ulaþtýrýr. Gayesi ve hedefi
belli olan ilim ise bir meþ’ale gibi bu yollarda onun önünü aydýnlatýr.

Allah; insan, varlýk ve Yaratýcý hakkýnda bilgilendirme vazifesini, söz
söyleme salâhiyetini peygamberlere vermiþtir. Fevkalâde ve özel dona-
nýmlý olan bu müstesna insanlarýn, Kudreti Sonsuz’la hususî münasebet-
leri vardýr. Varlýðýn perde önü, perde arkasý mana ve mahiyetiyle alâkalý
en doðru açýklamalarý ve yorumlarý onlar yapmýþlardýr.

Evet, bugün modern bilimlerin ortaya koyduðu nice gerçekler var ki,
çok önceleri, icmâlî birer fezleke halinde de olsa, peygamberler, bunlarýn
hemen hepsini vahye açýk o engin ledünniyâtlarýna ve müstesna fetânet
derinliklerine dayanarak küllî “bütüncül” bir nazarla, deðiþik þekillerde
ortaya koymuþlardý. Günümüzün, modern laboratuarlar ve çok ileri tek-
nolojilerle çalýþan araþtýrma merkezleri, onlarýn ortaya koyduklarý gerçek-
lerin neresinde bulunurlarsa bulunsunlar, bugün hâlâ milyonlarca insan
her þeyi onlarýn mesaj ve yorumlarý çerçevesinde deðerlendiriyor; husu-
siyle de insan-kâinat-Allah konusunda bilâkaydýþart onlarý takip ediyor ve
onlarýn arkasýndan gidiyor.

Ýslâm Dini, temel kaynaklarý olan Kur’ân ve Sünnet-i Sahîha ile ilim-
lere ufuk açmýþ, inananlarý açtýðý bu ufuklarda koþmaya, çalýþmaya teþvik
etmiþtir. Ýnsanlara her hususta rehber olarak özel bir donanýmla gönderi-
len peygamberler, manevî yükseliþte olduðu gibi maddî terakkide de reh-
berdirler. Medeniyet harikalarýný Cenab-ý Allah ilk defa onlarýn eliyle insan-
lýða hediye etmiþtir. Hz. Nuh’un (aleyhissalatu vesselâm) bir mucizesi olan
gemi, Hz. Yusuf’un (aleyhissalatu vesselâm) bir mucizesi olan saat gibi.

Kur’ân-ý Kerîm peygamberlerin mucizeleri ile ilimlerin ulaþabileceði
son sýnýrlarý iþaretlemiþtir. Meselâ, Bakara suresinde geçtiði üzere, Hz. Mu-
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sa (aleyhissalatu vesselâm) döneminde, ölmüþ bir insan geçici olarak di-
riltilmiþtir.1 Demek ki týb ilmi, ölüme geçici hayat rengi verilebilecek bir
noktaya kadar terakki edebilecektir.2

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de pek çok hadis-
lerinde ilimlerin ulaþabileceði noktalarý iþaretlemiþtir. Allah Resûlü, teka-
rüb-i zaman (bir sürat çaðýnýn) yaþanacaðýný bildirmiþtir.3 Tasarý ve aksi-
yon arasýndaki sürenin çok daralacaðýný, mesafelerin büzüleceðini, hýzla
hedefe ulaþýlabileceðini bildirerek ilimlerde çok süratli bir geliþimin olaca-
ðýný bildirmiþtir. Özellikle iletiþim ve telekomünikasyon sahasýnda baþ
döndürücü geliþmelerin olacaðý asýrlarca öncesinden haber verilmiþtir.

Bir baþka misal verelim. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve
sellem) bir nardan bir grup insanýn yiyip doyacaðýný haber vermiþtir.4 De-
mek ki tarýmda ýslahat yapýlacak, yapýlan bu ýslahat sayesinde yirmi kiþinin
ancak yiyebileceði narlar olacak, bir nar kabuðunun altýnda bir insan göl-
gelenebilecektir. Görüldüðü gibi bu hadis-i þerifte, günümüzde yeni yeni
üzerinde çalýþýlan gen teknolojisinin ne kadar geliþeceðine iþaret edilmiþtir.
Verilen bu misallerin dýþýnda Kur’ân’da ve birçok hadislerde bizim þu anda
göremediðimiz; fakat ileride muhakkak görülecek deðiþik ilim dallarý ve
bunlarýn ulaþabileceði sýnýrlar iþaretlenmiþtir. Ýþaretlemenin yanýnda bu he-
deflerin yakalanmasý için insanlýk teþvik edilmiþtir. Bunlar görülecek ve:
“Sen Allah’ýn Resûlüsün.” denilerek Allah Resûlü’ne (sallallahu aleyhi ve
sellem) olan baðlýlýk yenilenecek ve kuvvet kazanacaktýr. Çünkü, asýrlar
O’nu doðrulamakta ve bütün dedikleri bir bir gün yüzüne çýkmaktadýr.

Ýlim, madde âleminin, hayatýn ve özellikle insanýn nasýl var olduðunu
inceler. Bu kâinatta cereyan eden ilâhî kanunlarý bulup çýkarýr. Bu kanun-
lar sayesinde insanlýðýn teknik ve medeniyette daha fazla ilerlemesine
imkân hazýrlar. Din ise, kâinatýn ve madde âleminin niçin yaratýldýðýný ve
yaratýcýsýnýn kim olduðunu ortaya koyar. Özellikle insanýn varlýklar içinde-
ki müstesna mevkiini, yaratýlýþ gayesini ve bu dünyadaki vazifesinin ma-
hiyetini belirtir.

1 Bakara, 2/73
2 Bkz. 20. Söz, 2. Makam
3 Buhari, fiten, 25; Müslim, 11
4 Müslim, fiten, 110; Tirmizi, fiten, 59.
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Þu halde “ilim” ile “din”, varlýk âleminin sýr ve muamma kutularýný
açan iki anahtardýr. Biri, varlýklarýn yaratýlýþ þeklini, maddî mahiyetini or-
taya koyarken; diðeri de yaratýlýþ sebebini ve gayesini açýklamaktadýr. Bu
bakýmdan ortada birbirleri ile çatýþan bir durum yoktur, bilakis birbirlerini
tamamlama vardýr.

Ayrýca din, kendi içindeki bilgi kaynaklarýyla yaratýlýþýn baþlangýcý,
ölüm ötesi hayat gibi bilginin ufkunu aþan konularda açýk üsluplu yanýlt-
mayan bir rehberdir.

Ýlim ilerledikçe dinî görüþlerin iflâs edeceðini sananlar, bu noktada
yanýlmýþlardýr. Ýlmin ileriye doðru attýðý her adým, her yeni buluþ, düþünen
insanlýðý dinî deðerlere biraz daha yaklaþtýrmýþ ve Allah’ýn büyüklüðünü
biraz daha yakýndan göstermiþtir. Þöyle ki: Kâinatta mevcut kusursuz bir
nizamýn dayandýðý kanunlarýn keþfinden ve bu kanunlardan istifade yol-
larýnýn araþtýrýlmasýndan ibaret olan ilimler, bu muhteþem nizamý kuran ve
iþleten Allah’ýn varlýðýna en kuvvetli burhan ve þahidlerdir. O yüce Yara-
tanýn varlýðýný, eþsiz kudretini inkâr etmek; ancak gözle görülen mevcut
nizamý inkâr etmekle mümkün olur. Nizamýn inkârý hâlinde ise, ortada
ilim kalmaz. Diðer taraftan ilimler, Allah’ýn yarattýðý varlýklar âlemini ince-
lediklerinden, yaratýlýþtaki hârikalarý, ince hesap ve ölçüleri ortaya koy-
makta ve varlýklar üzerinde tecelli eden Ýlâhî isim ve sýfatlardan bilerek ve-
ya bilmeyerek bahsetmektedirler. Bu bakýmdan, ilimler Allah’ýn isimlerine
birer ayna olup, her bir ilim Allah’ýn bir ismine dayanmaktadýr. Bu husu-
su Bediüzzaman Hazretleri þöyle izah etmektedir: “Her bir kemâlin, her
bir ilmin, her bir terakkiyâtýn, her bir fennin bir hakikat-i âliyesi var ki, o
hakikat, bir ism-i Ýlâhîye dayanýyor. Pek çok perdeleri ve mütenevvi tecel-
liyâtý ve muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla, o fen, o kemâlât,
o san’at kemâlini bulur, hakikat olur. Yoksa, yarým yamalak bir surette,
nâkýs bir gölgedir. Meselâ, hendese bir fendir. Onun hakikati ve noktai
müntehâsý, Cenâb-ý Hakkýn ism-i Adl ve Mukaddirine yetiþip, hendese
aynasýnda o ismin hakîmâne cilvelerini haþmetiyle müþahede etmektir.

Meselâ, týp bir fendir, hem bir san’attýr. Onun da nihayeti ve hakika-
ti, Hakîmi Mutlak’ýn Þâfî ismine dayanýp, eczahane-i kübrâsý olan rûy-i
zeminde Rahîmâne cilvelerini edviyelerde görmekle, týp kemâlâtýný bulur,
hakikat olur.
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Meselâ, hakikat-i mevcudattan bahseden hikmetü’l-eþya, Cenâb-ý
Hakkýn (celle celâlühü) ismi Hakîminin tecelliyât-ý kübrâsýný müdeb-
birâne, mürebbiyâne eþyada, menfaatlerinde ve maslahatlarýnda gör-
mekle ve o isme yetiþmekle ve ona dayanmakla þu hikmet, hikmet olabi-
lir. Yoksa, ya hurafâta inkýlâb eder ve mâlâyâniyât olur veya felsefe-i ta-
biîye misilli dalâlete yol açar.

Ýþte sana üç misal. Sair kemâlât ve fünunu bu üç misale kýyas et.”5

Din Ufku
Hakikat sevgisinin bir yanýný ilim, diðer yanýný da din teþkil

eder. Evet, insanýn idrak ve þuuruyla, varlýk arasýndaki münasebet
ve alâkanýn bir tarafýnda hakikati keþif ve tespit, öbür tarafýnda da
ona karþý belirlenecek tavýr söz konusudur. Birinci hususu, dinin
bilgi kaynaklarý da dahil ilim takip eder. Ýkinci hususu ise, din be-
lirler. Temelinde, varlýðýn tahlil ve izahý, hakikat keþfetme aþk ve iþ-
tiyaký olmayan ilim kör ve onun tespitleri de çeliþkiden hâli deðil-
dir. Ferdî, ailevî, içtimaî bir çýkar mülâhazasýyla elde edilmeye ça-
lýþýlan ilmin, her zaman bir kýsým týkanýklýklarla karþýlaþmasý mu-
kadder olduðu gibi, bir zihniyet, bir düþünce, bir parti ve bir dok-
trine baðlý olarak ulaþýlan bilginin de gidip er-geç sarpa sarmasý ka-
çýnýlmazdýr. Din; kendi içindeki bilgi kaynaklarýyla engin bir ilim
havzý olmasý itibarýyla, hakikat aþký, hakikat tutkusu açýsýndan ha-
yatî bir unsur, önemli bir dinamik ve bilginin ufkunu aþan konu-
larda da açýk üsluplu, ama derin edâlý yanýltmayan bir rehberdir.

Ne var ki; her zaman ilmin, belli düþünce, belli cereyan ve bel-
li doktrinlerin yedeðine verilerek, ufku sýðlaþtýrýlýp, hazýmsýz, müte-
hevvir, kavgacý ve hakikatin yolunu kesen bir gulyabanî haline ge-
tirilmesi mümkün olduðu gibi, semavî bir gerçek olan dinin de, fa-
natik düþüncenin elinde kin, nefret, gayýz, intikam hislerine me’haz
gösterilmesi her zaman ihtimal dâhilindedir. Bir objenin kendi zýd-
dý gibi vehmedilmesi ne büyük çeliþki!

5 Nursî, Sözler, Yirminci Söz, s.106.
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Þimdi bir bilim yuvasý düþünün ki -aslýnda o, mâbed gibi mu-
kaddestir- þu þekilde veya bu þekilde herhangi bir felsefî cereyana
takýlmýþ, hattâ ona esir olmuþtur. Orada ilim, hür olmayan baðnaz
bir düþüncenin elinde tutsak demektir ve cehaletin en lânetle aný-
lanýna rahmet okutturacak kadar da mel’undur. Ve bir din ki, si-
yasî-gayr-i siyasî bazý hiziplerin çýkarlarýna vasýta yapýlmak isten-
mektedir; artýk mâbed o hizbin daraltýlmýþ mâlikânesi, orada iba-
det de bir tür teþrifat merasimi haline getirilmiþ demektir ki; böyle
bir durumda, dinin de, diyanetin de lâhutîliðine kýyýldýðýnda þüphe
yoktur.

Evet, bir toplumda eðer bazýlarý “ilim” diyor ve bilim yuvalarý-
ný kendi villalarýymýþçasýna arzularýnýn, heveslerinin, ideolojilerinin
vitrini gibi kullanýyorlarsa, o ilim yuvalarý çoktan mâbed olmadan
çýkmýþ, arzularýn, hýrslarýn, nefretlerin bilendiði bir arenaya dönüþ-
müþtür. Yine bir cemiyette eðer bazýlarý “dindarlýk” diyor ve kendi-
leri gibi düþünmeyenlere; düþünmeyip onlarla ayný siyasî mülâha-
zalarý paylaþmayanlara kâfirlik, zýndýklýk, münafýklýk sýfatlarýný ya-
kýþtýrabiliyorlarsa, böylelerinin temsilinde din günahý bu sahte
temsilcilere ait- insanlarý Allah’dan uzaklaþtýrma, onlarýn gönülleri-
ni karartma ve ümit kapýlarýný yüzlerine kapama gibi tamamen
onun maksad-ý tenziline muhalif bir fobi haline getirilmiþ demektir.
Doðrusu, kinle, nefretle, gayýzla köpüren aðýzlarda ve ruhlarý karar-
tan kalemlerde din düþmanlýðý ne ölçüde bir baðnazlýk ve þeytana
sunulmuþ onu memnun eden bir armaðansa; “din” deyip, falan
görüþü, filan düþünceyi kritik adýna sýkýlarak havaya kaldýrýlmýþ
yumruklar da o ölçüde bir yobazlýk ve gök ehlini hüzne boðacak
bir cehalet örneðidir.

Görünümü ne olursa olsun bir insan, hakikî imanýn ne oldu-
ðunu, vicdanýn ne ile seslendiðini bilemiyor, ilâhî aþk ve muhab-
betten nasipsiz, Allah nezdinde büyük olan þeyleri büyük, küçük
olan þeyleri de küçük görüp, küçük kabul etmiyorsa, böyle birini 
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Böyle bir giriþten sonra þimdi Ýslâm dininin temeli olan iman esaslarý
(itikad), kýsmýna geçiyoruz.

tam dindar görmek, dinin semavîliðine ve evrenselliðine karþý en
büyük bir saygýsýzlýk olsa gerek. Dinin de, ilmin de en büyük düþ-
maný, hevâ, heves ve bir kýsým arzularýmýzýn, yerinde fikir zannedil-
mesi, yerinde de bir dindarlýk gibi gösterilmesidir. Bu husus insan-
larda geniþ zeminli bir boþluktur ve bu boþluðun kaynaðý da onla-
rýn zaaflarýdýr.. bu zaaflarýn baþýnda da, olduðumuzun üstünde gö-
rünme ve yeteneðimizin kat kat fevkinde beklentilere girme zaafý
gelir. Ýþte bu zaaftýr ki, mâþerî vicdanýn kutsal kabul ettiði ilim ve
dine ait bir kýsým deðerlerle doldurulmaya çalýþýlmaktadýr. Daha
doðrusu din bazýlarýnca, kendi boþluklarýný doldurmada týpký bir
dolgu maddesi gibi kullanýlmak istenmektedir. Vicdanýn, böyle be-
þerî bir zaafa karþý, hakka kilitlenmiþ en güçlü silahý hakikat aþký ve
ilim sevdasýdýr.. evet, bilgiç görünen dimaðlarýn yosununu, dine ta-
raftar gibi görünen düþüncelerin de pasýný silecek bir iksir varsa,
þüphesiz o da Allah aþký, O’ndan ötürü bütün varlýða sevgi ve ha-
kikat aþkýdýr. Gönüller aþkla coþup, ruhlar muhabbetle þahlanýnca,
bütün beþerî boþluklar, zaaflar ya tuz-buz olur gider veya yararlý bi-
rer hayat iksirine inkýlâp ederler.6

6 M. Fethullah Gülen, Iþýðýn Göründüðü Ufuk, s.10
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ÝMAN

Ýman kelimesi, inanmak, güven vadetmek, baþkalarýnýn emniyetini
temin etmek.. ya da emin, güvenilir ve saðlam olmak manâlarýna gelir. Is-
týlah olarak ise iman, Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalatu vesselâm)
yüce Allah’tan getirdiði kat’î olarak bilinen hükümlerde (zarûrat-ý dîniye-
de) O’nu tasdik etmek, haber verdiði þeyleri tereddütsüz kabul etmek,
bunlarýn gerçek ve doðru olduðuna kalben inanmak demektir. Vicdanî iti-
raf ve kalbî iz’anda bulunmak demektir. Ýmanýn tarifiyle ilgili olarak, kal-
bin tasdiki yanýnda ‘dil ile ikrar’ ifadesini ekleyenler de olmuþtur. Ancak,
âlimlerin ekserisi ikrârý (dil ile beyaný), yalnýzca dünyevî hükümlerin uy-
gulanabilmesi için bir þart telâkki etmiþlerdir. Diðer bir ifadeyle ikrârý, ima-
nýn aslý ve gerçeði deðil de, þartý olarak görmüþlerdir. Bu cümleden ola-
rak, kalben iman etmiþ bir insan bazý hallerde dil ile ikrârda bulunamasa
da imaný yine sahihtir, geçerlidir. Söz gelimi, dilsizin imaný geçerli olduðu
gibi, küfre/inkâra zorlanan kiþinin hayatî tehlike karþýsýnda dil ile inkâr et-
se de imaný sahihtir. “Kalbi imanla dolu olarak mutmain iken, dini inkâr
etmeye mecbur býrakýlýp da yalnýz dilleriyle inkâr sözünü söyleyenler ha-
riç, kim imanýndan sonra Allah’ý inkâr ederek gönlünü inkâra açar, göð-
süne küfrü yerleþtirirse, onlara Allah tarafýndan bir gazap, hem de müthiþ
bir azap vardýr.” (Nahl, 16/106)

Kureyþ müþrikleri, Yasir ile ailesini dinden dönmeye zorladýlar. Kabul
etmeyince Yasir ile Sümeyye’yi develerle parçalattýlar. Babasý ile annesi-
nin bu durumunu gören Ammar (r.a.) dili ile onlarýn istedikleri sözü söy-
ledi. Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselâm), onun ruhsatý (izni) kullan-
dýðýný bildirdi. Âyet bu ruhsatý beyan buyurmak üzere indirilmiþtir.

Ýman, insanýn aklýný kullanmasý veya âfâkî (kâinat) ve enfüsî (kendi-
sini) tefekkür neticesinde Allah’ýn, insanýn içinde yakacaðý bir meþ’aledir.



Ýman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imaný elde eden adam,
kâinata meydan okuyabilir ve imanýn kuvvetine göre, olaylarýn tazyikatýn-
dan kurtulabilir.

Ýnsanlýðýn en mühim meselesi olan ‘îman’ gerçeðini farklý açýlardan
ele alacak olursak:

a. Tasdik edilmesi gereken hususlar/esaslar itibarýyla iman

Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm), iman edilmesi gere-
ken hususlarý, Allah’a, meleklerine, kitaplarýna, peygamberlerine, âhiret
gününe ve kadere iman olmak üzere altý esas içinde özetlemiþtir.7 Cibrîl
hadisi olarak bilinen bu nebevî beyanda iman, Ýslâm ve ihsan kavramla-
rýyla birlikte ele alýnýr. Burada birbiri ardýnca zikredilen üç kavramýn so-
nuncusu olarak ihsan, ‘Allah’ý görüyor gibi kulluk yapma’ þuuru olarak
belirtilir. Bu, bize þu gerçeði iþaret etmektedir: Ýnsanýn böyle bir þuur uf-
kunu yakalayabilmesi, ilk önce düþünce ve tasavvurlarýný, esaslarýný dinin
belirlediði saðlam bir imana bina etmesi gerekir. Bu imanýný da –namaz,
infak, oruç gibi– Ýslâm’ýn amelî/pratik deðerleriyle perçinlemeli ve derin-
leþtirmelidir.

b. Kalpte yerleþmesi itibarýyla iman

Âfakta (dýþ dünya) ve enfüste (iç dünyamýzda) O’ndan habersiz, O’nun
kudretine dayanmadan hiçbir þey varlýk sahasýna çýkamaz. Kur’ân’ýn “Her
bir þeyin yaratýcýsý Allah’týr.”8 þeklindeki beyanlarý, bize, varlýktaki afakî-
enfüsî her bir oluþum, deðiþim ve dönüþümün O’nun yaratmasýyla varlýk
bulduðunu öðretmektedir. Bu itibarla, kalpte/enfüste meydana gelen
iman ve hidayeti var eden Allah’týr. Bu hakikat Kur’ân’da þu þekilde ifade
edilmiþtir: “Allah size imaný sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleþtirdi.”
(Hucurat, 49/7) “Allah kime hidayet ederse, hidayete ermiþ olan odur..”
(Ýsra, 17/97)

Allah (c.c), iradesini kullanarak imana talip olmayanýn kalbine imaný
zorla koymaz. Hemen þunu da ifade edelim: Allah’ýn bildiðimiz bilemedi-

7 Bkz. Müslim Ýman 1; Ebu Davud Sünnet 15
8 Bkz. En’am, 6/102; Ra’d, 13/16; Zümer, 39/62; Ðafir, 40/62.
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ðimiz birçok hikmetine binaen cebrî lütfuyla hidayet ettikleri bunun dýþýn-
dadýr. Cenab-ý Hakk’ýn insana iman ve hidayet nasip etmesi, onun bu hu-
susta göstereceði gayrete baðlýdýr. Nitekim Ehl-i Sünnet âlimlerinin bu
açýdan ‘îman’la alâkalý yapmýþ olduklarý izahlarý þu þekilde özetleyebiliriz:
‘Ýman, kulun, cüz’î iradesini sarf ettikten sonra, onun kalbinde Cenab-ý
Hakk’ýn yaktýðý/yarattýðý bir nurdur.’

c. Ýnsana kazandýrmýþ olduðu deðer ve imkân itibarýyla iman

Ýman, insaný fizik âlemin dar, statik ve boðucu sýnýrlarýndan kurtarýp
onu kendi dýþýndaki âlemlerle bütünleþtiren, önünü aydýnlatan bir ýþýk
kaynaðýdýr.

Ýman, kiþiyi topyekun varlýðýn yegâne sahibi olan Allah’a muhatap
kýlmasý ve O’na baðlamasý itibarýyla, insana huzur ve þeref veren büyük
bir güç kaynaðýdýr.

Ýman kavramýyla alâkalý bu kýsa giriþten sonra þimdi de bu esaslarýn
açýlýmýna geçelim.

45Ýman



KÂÝNATI YARATAN VE ÝDARE EDEN

EN YÜCE VARLIK ALLAH (c.c.)

‘Allah’ Lafz-ý Celîlinin Anlamý

Allah lafz-ý celîl’iyle ilgili olarak Ýslâm âlimleri -O’nun kendisini kulla-
rýna tanýtmýþ olduðu beyanlarý esas alarak- þöyle demiþlerdir: Allah, varlý-
ðý kendinden (Vâcibu’l-vücud) ve bütün hamd ve övgülere lâyýk en yüce
varlýðýn adýdýr. Bu tarifteki ‘varlýðý kendinden’ kaydý, Allah’ýn yokluðunun
düþünülemeyeceðini, var olmak için baþka bir varlýðýn desteðine muhtaç
olmadýðýný, dolayýsýyla O’nun kâinatýn yaratýcýsý ve yöneticisi olduðunu
ifade etmektedir. ‘Bütün hamd ve övgülere lâyýk’ kaydý ise, kemal ve aþ-
kýnlýk ifade eden isim ve sýfatlara sahip olduðunu anlatmaktadýr. Allah
lafz-ý celîl’i Ýslâmî metinlerde gerçek ma’budun (ibadet edilen varlýðýn) ve
tek yaratýcýnýn özel ismi olarak kullanýlagelmiþtir. Bu sebeple bu isim,
O’ndan baþka bir varlýða ad olarak verilmemiþtir. Müslüman milletlerin di-
linde de herhangi bir þekilde çoðul olarak kullanýlmamýþtýr.

Allah’a Ýmanýn Anlamý

Kâinatý yaratan, idare eden ve kendisine ibadet edilen tek ve en yü-
ce varlýk olan Allah’a iman, iman esaslarýnýn birincisi ve temelidir. Bütün
ilahî dinlerde Allah’ýn varlýðý ve birliði, en önemli inanç esasý olmuþtur.
Çünkü bütün esaslar Allah’a imana ve O’nun birliði esasýna dayanmaktadýr.

Allah’a iman etmenin anlamý;

O’nun var ve bir olduðuna,

Yüce ve aþkýn sýfatlara/vasýflara sahip olduðuna,



Eksiklik ve noksanlýðý çaðrýþtýran her bir niteleme ve benzetmeden
uzak bulunduðuna inanmaktýr.

Allah’ýn (c.c.) bilinmesi yaratýlýþýmýzýn hedefi ve fýtratýmýzýn gayesidir.
“O halde sen, batýl dinlerden uzaklaþarak yüzünü ve özünü, hak din olan
Ýslâm’a yönelt. Yani Allah’ýn insanlarý yaratmasýnda esas kýldýðý o fýtrata
uygun hareket et. Allah’ýn bu hilkatini kimse deðiþtiremez. Ýþte dosdoðru
din budur. Fakat insanlarýn ekserisi bunu bilmezler, anlamazlar. (Rum, 30/30)

Ýnsan kendisini yaratan Rabbini tanýmak, ona iman ve ibadet etmek
için yaratýlmýþtýr. Ayette bu hususa þöyle dikkat çekilmiþtir; Ben cinleri ve
insanlarý sýrf Beni mabud tanýyýp yalnýz Bana ibadet ve kulluk etsinler di-
ye yarattým. (Zariyat, 51/56)

Burada Allah, Allah’tan baþka nesneleri þerik sayan insanlarý ve cin-
leri uyararak “Ben onlarý baþkalarýna kulluk etsinler diye deðil, Bana iba-
det etsinler diye yarattým.” buyuruyor. Bütün kâinatý yarattýðý halde on-
lardan sadece ikisinin ele alýnmasýnýn sebebi þudur: Kâinattaki bütün var-
lýklar Allah’a itaat ve ibadet içindedirler. Fakat irade ve tercih hakký in-
sanlarla cinlere verilmiþtir. Bunlarýn baþka nesnelere yönelip þirk koþma-
larýný önlemek gerekir.

Ýnsanlýk ve Allah Ýnancý
Tarihte inanmayan bir millet bulmak hemen hemen mümkün deðil-

dir. Her toplum bir yüce kudrete inanmýþtýr. Zaten Yüce bir kudrete inan-
mak insanýn tabiatýnda vardýr.

Bugün, dinler tarihi uzmanlarý tarafýndan ilk inanýþlar konusunda ile-
ri sürülen fetiþizm, totemizm ve animizme dayalý olarak yapýlagelen antro-
polojik açýklamalara bir yenisi ilâve edilmiþtir. Beþerî hayatýn en basit þek-
line rastlanan Avustralya’nýn güney doðusundaki ilkel kabileler üzerinde
yapýlan son çalýþmalar, onlarýn yüce bir varlýða inandýklarýný ortaya koy-
muþtur. Dinler tarihi alanýnda yapýlan yeni araþtýrmalar, ilkel toplumlarda
dahi Allah’ýn varlýðýna ve birliðine dayalý bir telâkkinin bulunduðunu, po-
liteizmin (çok tanrýcýlýk) sonradan bir sapma olarak ortaya çýktýðýný belge-
ler durumdadýr. Ýnsanýn var olduðu günden bugüne, bu inanç izahý ve
tasviri farklý þekillerde de olsa hep var olmuþtur. Ýnsanýn içinde bulundu-
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ðu dünkü ve bugünkü bütün düþünce sistemlerinde bu inancýn yer alma-
sý veya en azýndan görülmesi, insanlýðýn hiçbir dönemde bu mesajdan
mahrum býrakýlmadýðýný göstermektedir. Kur’ân, insanoðlunun baþýndan
beri baþýboþ býrakýlmadýðýný bize haber verir: “...Uyaran bir peygamber
gelmiþ olmayan hiçbir ümmet yoktur.” (Fâtýr, 35/24)

Ve yine bu hususla ilgili olarak bir baþka ayette þöyle denilir: “Bütün
insanlar bir tek ümmet teþkil ediyorlardý. Aralarýnda ihtilaflar baþlayýnca,
Allah onlara içlerinden müjdeleyici ve uyarýcý olarak peygamberler gön-
derdi.” (Bakara, 2/213)

Bu ayet de bize, yeryüzünde ilk insan ve ilk peygamber olan Hz.
Âdem’den (aleyhissalatu vesselâm) bu yana insanlarýn daima bir pey-
gamberin gözetiminde bulunma ve geliþme imkâný bulduðunu haber
vermektedir. Ýlk insanlar, ilk peygamberler sayesinde bir ümmet idi. Bir
asýldan ve tek bir kökten gelmiþ olmanýn onlarýn vicdanlarýnda býraktýðý
tesirle bir bütün ve bir cemaat idiler; dinsiz, vahþî ve mütecaviz deðil-
lerdi. Ancak sonradan bir kýsým arýzî sebeplerle ihtilâfa düþüp birlikleri-
ni bozmuþlardýr.

Karýncayý emirsiz, arýyý ya’subsuz (arý beyi) býrakmayan Kudret-i Eze-
liye, beþeriyeti de hiçbir zaman nebîsiz býrakmamýþtýr. Hususî donanýmlý
insanlar olan peygamberler, insanlara Allah’ýn rýzasýna uygun nasýl bir ha-
yat yaþanacaðýný teblið etmiþlerdir. Ve teblið ettikleri hakikatleri herkesten
daha önde ve derince yaþamýþlardýr ki buna temsil denir.

Peygamberler, insanlarý, hayrýn neticesiyle ümitlendirip þerrin akýbetini
göstererek cennete ve Allah’ýn hoþnutluðuna giden yollarý göstermiþlerdir.

Allah (c.c) temelde, saffet ve istikamete programlanmýþ insan fýtratýný
özüne uyarmak ve onun kalbiyle hakikatler arasýndaki engelleri bertaraf
etmek için yeni yeni peygamberler göndermiþ, insanoðlunu hayrýn neti-
cesiyle ümitlendirip þerrin akibetini göstermekle de temkin ve teyakkuza
çaðýrmýþtýr. Ne var ki, bazýlarý heva ve heveslerine esaretten kurtulama-
dýklarý, bazýlarý da kendilerini kibir, zulüm ve taþkýnlýk akýntýlarýna saldýk-
larýndan, her yeni dönemde ihtilaflarýný az deðiþtirerek, ama mutlak kat-
merleþtirerek ayrý ayrý yollarda devam ettirmiþlerdir.
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Allah’ý Ýnkar Mümkün Müdür?

En küçük bir yerleþim yeri olan bir köyü dahi muhtarsýz düþüneme-
yen bir insan, þu koca kâinatý nasýl idarecisiz düþünebilir? Basit bir gece-
kondunun bile bir plân ve projesiz olamayacaðýný bilen bir insan, þu uç-
suz bucaksýz kâinat mimarisinin, nasýl plansýz/rast gele oluþtuðunu düþü-
nebilir?

Ancak gerçek þu ki, insanoðlunun yaratýlýþýndan bu yana Allah’a ina-
nanlarla birlikte O’nu inkâr edenler de olmuþtur. Her iki kutubun dün ol-
duðu gibi bugün de temsilcileri bulunmaktadýr. Acaba bazen çok zeki gi-
bi görülen insanlarýn bile, inançsýzlýðýn safýnda yer almalarýnýn sebebi ne
olabilir? Bu nokta üzerinde durmamýz gerekmektedir.

Ýnsaný inkâra götüren faktörleri dört baþlýk altýnda ele alabiliriz:

a. Sathî/yüzeysel bakýþ: Temelde varlýk gayesiyle ilgili gerçekleri
anlamaya müsait bir kývamda yaratýlan insan, metafizik gerçeklere
sathî/yüzeysel bakýþýnýn bir neticesi olarak, bazen imkânsýz olan bir þeyi
kabul etmekte tereddüt göstermez. Ýmkânsýzý mümkün, batýlý hak görür.
Oysa, ayný kiþi söz konusu o þeye derinlemesine baksa, belki onun yan-
lýþlýðýný reddetmekte tereddüt göstermeyecektir. Meselâ fizikî âlemde, Gü-
neþ’in çapýyla ilgili hiçbir bilgisi olmayan ve bu hususu bir bilene sorma
lüzumu hissetmeyen bir kiþinin, uzaktan, sathî ve çýplak bakýþlarýyla elde
edebileceði bilgi bellidir; Güneþ onun için top büyüklüðünde parlak bir ci-
simden ibarettir.

Bunun gibi, kâinata sathî, dikkatsiz ve gafil bakýþlarla bakan bir in-
san da, onun bir makineden veya fabrikadan daha hassas ve dakik bir
düzenle çalýþtýðýný, büyüleyici bir güzelliðe sahip olduðunu fark edemez.
Harika bir düzene sahip olan bu kâinatý programlayan ilim ve kudreti gö-
remez ve inkâra sapar.

b. Düþünce ihmalinden kaynaklanan taklitçi davranýþ: Ýnsan-
larý inkâra iten diðer bir husus da taklitçiliktir. Ýnsanlarýn birçoðu, atalarýn-
dan, çevrelerinden gördükleri þeyleri hiçbir kritiðe tâbi tutmadan kabul
edebilmektedir. Oysaki ilâhi kriterler esas alýnarak bu âdet ve gelenekle-
rin ve sözüne itibar edilen þahýslarýn görüþlerinin test edilmesi gerekirdi.

49Kâinatý Yaratan ve Ýdare Eden En Yüce Varlýk Allah (c.c.)



Bu insanlar, her kiþinin her sözünün doðru ve güvenilir olamayacaðýný, in-
san aklýnýn tek baþýna her doðruyu kavrayabilecek güçte olmadýðýný dü-
þünebilselerdi, bu yanlýþlýða düþmezlerdi. Nitekim tarih boyunca, bilhas-
sa, filozoflarýn birbirini çürütür mahiyette görüþ beyan etmeleri; birinin ak
dediðine diðerinin kara demesi, bunun açýk bir delili deðil midir? Ýþte bu-
nun içindir ki, Cenab-ý Hak, insanlar þaþýrmasýn, doðruyu, iyiyi, güzeli
bulsun diye, ilahî kriterlerle donattýðý rehberler (peygamberler) gönder-
miþtir.

c. Ön yargýlý veya þartlý duruþ: Varlýðýn meydana geliþini ele alýr-
ken, ‘Müteal/aþkýn bir boyut, rasyonel deðildir.’ diyerek teorilerini kuran-
lar, böyle bir boyuta ulaþan muhtemel tüm yollarý ‘Rasyonel deðildir.’ di-
yerek ta baþtan kapatmýþ oluyorlar.

Materyalist bilim anlayýþýnýn genelinde gaybî bir yaratýcýnýn varlýðý pe-
þinen reddedilir. Yani, iþin baþýnda -haþa- ‘Yaratýcý yok, müteal/aþkýn bir bo-
yut yok; her þey sebep-sonuç iliþkisi içerisinde çözümlenmesi gerekir’ þartlan-
mýþlýðýyla sözüm ona ‘bilimsel!’ bir metod geliþtirilir. Açýkçasý, maddeci zih-
niyet iþe -haþa- ‘Allah yoktur.’ diye baþlar. Sonra ne olur? Aþkýn boyuta git-
me ihtimali olan bütün sorularýn önünü ‘Bilimsel deðil.’ diye kapattýklarý
için, kendi çizdikleri sýnýrlar çerçevesinde hiçbir soruya nihaî cevap bula-
madan kýsýr bir döngü içerisinde dolanýp dururlar. Temelde bu insanlar
akýllarýnýn sesini dinleme çabasý içinde olmamýþlardýr. Baþta iman karþýtý bir
þartlanmaya girmiþ olmalarýndan dolayý ‘bilimsel!’ ve ‘rasyonel!’ gibi kýlýf-
lar icat etmiþlerdir. Akýl, aþkýn bir gücün varlýðýný ve gerekliliðini kabul ede-
mezmiþ gibi bir þartlanmayla baktýklarýndan hakikati görememiþlerdir.

Bu cümleden olarak diyebiliriz ki, Allah’ý inkâra þartlanmýþ anlayýþýn
asýl derdi, aklý kullanmak deðil, aklý semavî din gerçeðine karþý kullan-
maktýr. Diðer bir deyiþle onlarýn ellerinde akýl, vahyin bildirdiði gerçekle-
re itiraz etmek için kullandýklarý bir araçtan ibarettir. Ele aldýklarý konuyu
müteal boyutla açýklama gereði her belirdiðinde, cevaplarý hazýrdýr: “Ama
bu bilimsel deðil.” “Rasyonel bir tutum deðil.” Görülüyor ki, inkârlarýnda
þartlananlar, önceden belirlenmiþ bir amaç için kendilerince bir bilimsel
metot geliþtirip sonra bu belirlenmiþ amacý yanlýþlayan her türlü yaklaþý-
mý “Bilimsel deðil!” diye reddetmektedirler.
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Kalplerini en baþta gaybî bir Yaratýcýnýn varlýðý hakikatine kapatýp me-
seleye tek bir açýdan bakmaya çalýþan materyalistler, bu tavýrlarýnýn sonun-
da ‘Yaradaný’ yaratýlmýþ eþya arasýnda aramak zorunda kalýyorlar. Meselâ,
materyalist bir bilim adamý varlýðý/kâinatý gözlemliyor, olup bitenlere baký-
yor ve bir ön kabulle “Bu gördüðümden baþka yoktur.” diye önceden ka-
rar alýp yorumlamaya baþlýyor. Gözlemledikleri hakkýnda yalnýzca bilgi ver-
miyor. Sözgelimi bir hücreye bakýp bu hücrenin çekirdeðindeki DNA’nýn
yapýmýyla ilgili olarak, “DNA belli þartlarda kendi kopyasýný yapar.” diye
genel bir ‘hüküm’ çýkartýyor ki, bu, söz konusu durumla alâkalý olarak ya-
pýlan bir bilgilendirmeden ziyade bir þartlanmanýn doðurduðu yorumdur,
peþinen verilmiþ bir hükümdür. Bu hüküm bir zandan ibarettir.

Bu zan, saðlýklý aklýn nazarî çabasý sonucunda ulaþtýðý güçlü bir ihtimal
olmayýp ön yargýlarýn baskýsý altýnda þekillenen ve onlarýn tutkularýný sa-
vunmaya yarayan temennilerdir. Nitekim Kur’ân farklý yerlerde þöyle der:

“...Onlar sadece birtakým zanlara uymakta ve sýrf kafadan atmakta-
dýrlar..” (Yûnus, 10/66)

“Onlar sadece zanlarýna ve nefislerinin heva ve heveslerine uyarlar.”
(Necm, 53/23)

Aklýn ta baþtan tek yönde ýsrarlý bir þekilde düþünmeye mahkum edil-
mesiyle öyle bir hale geliniyor ki, kiþi artýk düþünmenin rehberi durumun-
da olan sözleri (vahyi) iþitmiyor; duymadýðý için de düþünemiyor. Baþta
tevhid hakikati olmak üzere imanî ve Ýslâmî deðerlere þartlanmýþlýk içeri-
sinde bakmak, hidayete manidir. Kur’ân’ýn müttakilere hidayet rehberi ol-
masýnýn verdiði mesajlardan birisi de budur. Diðer taraftan akýl sadece bir
alettir. Vahyin nuruyla aydýnlandýðýnda, kalbin refakatinde gerçek fonksi-
yonunu icra eder. Yoksa sadece aklýna güvenerek yola çýkan bir insan ya-
rý yolda kalýr. 

d. Yaþanýlan zevklerin elden gideceði endiþesi: Bir kýsým nef-
sanî saiklerle Allah’ýn varlýðýný kabul etmek istemeyen kafalar, önce Allah’ý
inkâr edip, sonra kendilerini rahatlatacak bir delil bulmaya çalýþýrlar. Çün-
kü, onlar Allah’a ve âhirete inandýklarý takdirde yaþamýþ olduklarý zevkle-
rin hepsinden mahrum olacaklarýný düþünürler. Bir diðer ifadeyle, kendi-
lerini hesaba çekecek yüce bir otoriteye/kudrete inanmanýn, sarmaþ-dolaþ

51Kâinatý Yaratan ve Ýdare Eden En Yüce Varlýk Allah (c.c.)



olduklarý gayr-ý meþru zevklerden uzak durmayý gerektirdiðini bildikleri
için, inkârý bir sýðýnak olarak görürler. Zira, onlar sorguya çekilmeksizin is-
tek ve arzularýný keyiflerince devam ettirmek istemektedirler. Bunun için
de bu arzularýna hoþ gelmeyen her türlü gerçeði görmezlikten gelirler ve-
ya onu –sözde bilimsel kýlýflarla- iptal etmek için yollar ararlar. Ýþte bütün
inkârcý anlayýþlarýn temelinde yatan en güçlü saik budur. Nitekim
Kur’ân’da þöyle buyrulur:

“Eðer senin bu dâvetini kabul etmezlerse, bil ki onlar sadece heva ve
heveslerine uymaktadýrlar. Halbuki Allah tarafýndan bir delil olmaksýzýn
kendi heva ve hevesine tâbi olandan daha þaþkýn ve sapkýn kimse olabi-
lir mi?” (Kasas, 28/50.)

Bu ve benzeri ayetler, geçmiþ dönemde olduðu gibi, günümüzde de
din gerçeði yerine bir kýsým kuruntulara, ütopyalara gönül baðlayan in-
sanlarý resmetmektedir. Aslýnda bütün materyalist telâkkilerin temelinde,
esasý, dinden kaçýþa dayalý bir arayýþ vardýr. Diðer bir ifadeyle, yaþadýðý
hayatýn hesabýný verme sorumluluðundan kaçarak kendince kayýtsýz bir
hayat sürme arzusuna dayalý bir maddeperestlik söz konusudur.

52 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



ALLAH’IN VARLIÐININ DELÝLLERÝ

O’nun varlýðý delil gerektirmeyecek kadar açýktýr. Ne var ki, varlýðý her
þeyden açýk olan O yüce Yaratýcý, Zatý itibarýyla gözlerin bizatihi göremeye-
ceði, idrak edemeyeceði kadar da yüce ve eþsiz bir Varlýk’týr. Bu itibarla yü-
ce Yaratýcý kendisini bize, Zat’ýyla deðil, yaratmýþ olduðu eserler ve gönder-
miþ olduðu rehberlerle tanýtmak istemektedir. O’nu bize anlatan veya bizi
O’na götüren deliller sayýsýzdýr. Bu delillerin en büyükleri þunlardýr:

1. Kâinat

2. Kur’ân-ý Kerim

3. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)

a) Kâinat

Muhteþem bir sanat eseri olan kâinat, insandaki aklî ve hissî bütün
duygularý fazlasýyla uyaracak inceliklere, güzelliklere ve sýrlara sahiptir. Bu
âlemde, görebilen gözler için her þey, þüpheye yer býrakmayacak þekilde
O’nun varlýðýný haykýrmaktadýr:

“Gökleri ve yeri var eden Allah hakkýnda þüphe mi olur?” (Ýbrahim,
14/10)

Ýnkâra þartlanmamýþ her bir akýl, kâinatýn göz kamaþtýran mimarisi ve
baþ döndüren düzenli iþleyiþinden hareketle, kâinattan objektif veriler el-
de edebilir ve onu âdeta bir kitap gibi sayfa sayfa okuyabilir.

Bir yerdeki düzen, o düzeni kuran birisini, bir eserdeki san’at onun sa-
natkârýný ve yine bir yerdeki ihsan ve ikram, orada var olan bir ihsan ve
ikram sahibini göstermez mi? Bu cümleden olarak, eðer insan, gaflet ve



þartlanmýþlýkla bozulmamýþ kalp/akýl gözüyle bu kâinata bakabilirse, onda-
ki san’at, düzen, plân ve ihsan gibi hakikatleri görecektir. Ve onlarýn son-
suz bir ilim, kudret ve ihsan sahibi bir Yaratýcý’nýn varlýðýný gösteren birer
delil olduðuna inanacaktýr. Ancak burada þunu da hatýrlatmamýz gerekir ki,
bu nizam ve güzellik bir yaratýcýnýn olduðunu anlamamýz için yeterli olsa
da, yaratýcýnýn özelliklerini, ona nasýl ulaþacaðýmýzý, bize verdiði bunca ni-
metler karþýsýnda duygularýmýzý nasýl ifade edebileceðimizi anlayabilmek
için tek baþna yeterli deðildir. Yüce Yaratýcýyý ve bizim ne þekilde kulluk ya-
pacaðýmýzý öðreten O’nun gönderdiði peygamberler ve vahiydir.

b) Kur’ân-ý Kerim 
Kur’ân, Allah’ýn varlýðýna en büyük delillerdendir. Böylesine ihatalý;

geçmiþten, gelecekten, haþirden, âhiretten bahseden, kâinatýn ve âhiretin
yol haritasýný veren bir kitap her þeyden önce kendisini gönderen Yüce
Zat’ý haykýrmaktadýr. Her devir insanýnýn cevap bulmak zorunda olduðu
“Ben kimim? Neden böyleyim ve nereye gidiyorum? Ölümle ayrýlmak zo-
runda olduðum bu dünyada iþim ne? Beni kim bu âleme gönderdi ve ira-
demin dýþýnda gelmiþ olduðum bu yerlerin anlamý nedir? Buradan gitmek
istemediðim halde neden kalamýyorum? Ölüm nedir? Ölümden ötesi var
mýdýr? Varsa nasýldýr?..” gibi sorularýn cevaplarý Kur’ân’dadýr.

c) Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) 
O, getirdiði Kitap ve o Kitab’a göre ortaya koyup uyguladýðý hayat

(temsil) ve gösterdiði hedeflerle Allah’ý tanýtan canlý bir örnektir. Çöl ikli-
minde yaþayan bedevi kabilelerden asýrlara hitap edecek medeniyetler
kuran bir toplum vücuda getirmesi ve de, onun insanlýða verdiði hareke-
tin günümüzü bile derinden etkileyip, dinamik hale getirmesi, insanlarýn
Allah’ý tanýmasýna yardýmcý olacak güçlü bir delildir.9

9 Gerek Kur’an gerekse Peygamberimiz üzerinde ileride durulacaktýr.
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ALLAH’I NÝÇÝN GÖREMEYÝZ?

Allah’ý göremeyiþimizin birçok sebebi vardýr. Bunlarý dört madde ha-
linde özetlemek mümkündür:

- Yaratýlýþ kapasitemizin Allah’ý görebilecek bir güçte olmamasý,

- Allahu Teâlâ’nýn benzer ve zýddýnýn olmamasý,

- Zuhurunun þiddetinden gizlenmesi,

- Ýmtihan dünyasýnýn böyle gerektirmesi.

Þimdi bu maddeleri kýsaca açmaya çalýþacaðýz.

Yaratýlýþ kapasitemizin

Allah’ý görebilecek bir güçte olmamasý

Allah’ý göremeyiz, çünkü yaratýlýþýmýz buna müsait deðildir. Hz. Musa
(aleyhissalatu vesselâm) gibi büyük bir peygamber bile Allah’ýn daða
tecelli buyurmasýna dayanamamýþ ve düþüp bayýlmýþtýr.10

Biz bu sýnýrlý kapasitemizle dünyada -deðil Yaratýcýmýz olan Allah’ý gö-
rebilmek- O’nun yaratmýþ olduðu varlýklarýn birçoðunu bile görememek-
teyiz. Þu içinde yaþadýðýmýz fizikî âlemde dahi gördüklerimiz, göremedik-
lerimizin yanýnda çok cüz’î kalmaktadýr. Sýnýrlý duyularýmýzla Allah’ýn ya-
rattýðý kâinatý bile ihata edemezken, onlarý Yaratan’ý nasýl ihata edebi-
liriz?11 Bununla birlikte ahirette müminler Allah’ý kemiyet ve keyfiyet ölçü-
lerinin dýþýnda görmeye mazhar olacaklardýr. 

10 Bkz. A’raf, 7/143.
11 Kur’an, “O’nu gözler idrak edemez/göremez, O ise bütün gözleri idrak eder/görür” (En’am, 6/3)

buyurarak O’nu gözlerin göremeyeceðini bildirir.



Benzer ve zýddýnýn olmamasý
Allah’ý göremeyiþimizin ve idrak edemeyiþimizin diðer önemli bir se-

bebi de, Allah’ýn benzer ve zýddýnýn olmayýþýdýr. Biz varlýkta neyi görüyor
ve neyi biliyorsak, bu, onlarýn benzerlerinin ve zýtlarýnýn varlýðý sebebiyle-
dir. Meselâ, bizler, soðuk olmasaydý, sýcaðýn, acý olmasaydý tatlýnýn, ýþýk
olmasaydý karanlýðýn ne demek olduðunu asla bilemezdik. Ve yine biz in-
sanlar, hiç görmediðimiz bir þey bize anlatýldýðý zaman anlatana ‘Yani na-
sýl, neye benziyor?’ gibi sorular yönelterek, anlatýlan þeyin mahiyeti hak-
kýnda ipuçlarý elde etmeye çalýþýrýz.

Bütün bunlar gösteriyor ki, insanlarýn eþyayý tanýyabilmesinin iki yo-
lu vardýr. Bunlardan birincisi, bilmediðimiz ve görmediðimiz bir þeyi ben-
zerlerinden hareketle tanýmaya çalýþmak; diðeri ise, daha önce görmedi-
ðimiz ve bilmediðimiz bir þeyi zýddýndan hareket etmek suretiyle anlama-
ya çalýþmaktýr.

Ýþte bunun içindir ki, biz insanlarýn Allah’ý kavrayabilmesi mümkün
deðildir. Çünkü O’nun varlýkta ne bir benzeri ne de bir zýddý vardýr. Nite-
kim Cenab-ý Hak da kendisini bize Ýhlâs suresinde böyle tanýtýr. Baþka
bir ayette ise þöyle buyrulur; “Leyse kemislihi þey’un” ‘Onun benzeri hiç-
bir þey yoktur’. (Þûra sûresi, 42/11)

Zuhurunun þiddetinden gizlenmesi
Allah’ý göremeyiz, çünkü O, zuhurunun þiddetinden gizlenmiþtir. Bu-

nun ne demek olduðunu güneþ örneðiyle anlamaya çalýþalým: Eðer gü-
neþi bütün gökyüzünü kuþatacak, dünyanýn dört bir yanýna ýþýklarýný ve-
recek derecede büyütmek mümkün olsaydý, artýk onu görmemiz mümkün
olmazdý. Çünkü güneþin sürekliliðiyle, gece ortadan kalkýp her an gün-
düz olacaðý için, güneþin ne olduðunu bilmemiz, ýþýktan söz etmemiz de
mümkün olmayacaktý. Hem güneþ, hem de ýþýðý, zuhurunun þiddetinden
(yani varlýðýný an be an ve yoðun bir biçimde göstermiþ olmasý sebebiyle
dikkatlerden kaçýp) gizlenmiþ olacaktý.

Tasarrufu dýþýnda bir anýn dahi düþünülemeyeceði Allah da, varlýðýný
kâinatta kesintisiz olarak her an, her saniye, hayat, ilim, rahmet, irade ve
kudret gibi sýfatlarýyla öyle þiddetli hissettirmektedir ki, varlýðý, -gaflet sa-
hiplerinin nazarýnda- düþünülemez ve hatýra getirilemez oluyor.
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Ýmtihan dünyasýnýn böyle gerektirmesi
Allah’ý göremeyiþimizin diðer bir önemli sebebi de, bu dünyanýn im-

tihan dünyasý olmasýdýr. Þayet Allah bizi -mevcut yapýmýzdan farklý ola-
rak- kendisini görüp seyredebilecek bir kývamda yaratmýþ olsaydý, o za-
man imtihan sýrrý bozulmuþ olurdu. Þöyle ki, herkes -O’nu baþ gözleriyle
göreceði için- istisnasýz imana gelirdi, o zaman da imtihandan maksat
hâsýl olmazdý. Bu, imtihan yapan bir öðretmenin, sorularý sorduktan son-
ra cevabýný yazdýrmasýna benzerdi. Maksat inananla inanmayanýn, iyiyle
kötünün ortaya çýkmasý deðil midir? Bu itibarla, Allah, imtihanýn gereði
olarak kendisini, baþ gözlerimizden gizlemiþ, ama yarattýðý eserlerle, yani
kâinat fuarýnda sergilediði san’at eserleriyle ve gönderdiði kitap ve pey-
gamberlerle varlýðýný akýl gözlerimize göstermiþtir. O halde -okuyup ince-
lemesi için- önüne serilmiþ bulunan eserlere bakýp san’atkârýný görebilen
ve de bu eserlerin var ediliþ gayesini þerheden rehberlere/peygamberlere
kulak verenler imtihaný kazanacak, göremeyen veya görmek istemeyen-
ler ise imtihaný kaybedeceklerdir.

Allah (c.c.) Kendisini Anlatýyor
Biz O’nu ancak kendisini bize tanýttýðý ölçüde tanýyabiliriz. Zira ken-

disini en iyi tanýyan ve en iyi anlatacak olan yine kendisidir.

Ýhlâs sûresi Allah’ýn varlýðýný, birliðini ve benzersizliðini anlatan son
derece veciz ve harika bir ifadeye sahiptir. Her bir ayet birbirini netice ve-
recek ve birbirine delil olacak özelliktedir.

Dinin temel esasý olan tevhidi en halis ve en güzel bir þekilde ifade et-
tiði için bu sûreye “ihlâs” denilmiþtir. Bu sûre bize, Allah’ýn varlýðý ve birliði
konusunda -O’nun uluhiyetine yakýþmayan her karýþýk ve yanlýþ düþünce-
den uzak - halis (saf, dupduru) bilgileri vermektedir. Sûrenin meali þöyledir:

De ki, O Allah;

Ehad’dir: Tektir.

Samed’dir: Hiçbir þeye muhtaç deðildir.

Doðurmamýþtýr.

Doðurulmamýþtýr.
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Hiçbir þey de O’nun dengi deðildir.12

Þimdi sûrenin veciz ifadelerini biraz açalým:

O Allah, Ehaddir: Bu ayette geçen ‘ehad’ ifadesi, O’nun bir ve tek
oluþunu bize anlatmaktadýr. Birliði bulunan birçok varlýk, sayý olarak bir-
se de, hepsi yaratýklar cümlesindendir. Allah ise, ‘yegâne’ Bir’dir; ‘tek’
olan Bir’dir, ‘eþsiz’ olan Bir’dir, yaratýklar hakkýnda düþünülebilen, hayal-
de canlandýrýlabilen, tasavvur ve tevehhüm edilebilen her türlü özellik-
lerden uzak olan Bir’dir. Bütün mükemmel sýfatlara sahip olan Bir’dir.
Bundan ötürü de ibadete lâyýk olan Bir’dir.

O Allah Sameddir: Her þey O’na muhtaçtýr, O ise, hiçbir þeye muh-
taç deðildir. Kâinatta harika bir düzen vardýr ve bu düzenin kendiliðinden
olmasý mümkün deðildir. Canlý cansýz her bir þey, gerek yokluktan varlýk
sahasýna çýkma, gerekse, varlýklarýný devam ettirmelerinde O’na muhtaç-
týrlar. O, kâinatý muhtaç olduðu için deðil, kendini bildirmek, büyüklüðü-
nü göstermek, ihsan ve lütufta bulunmak için yaratmýþtýr. Her þey O’nun
sayesinde ayakta durur, ama O hiçbir þeye muhtaç deðildir (sameddir),
kendi kendine kaimdir/vardýr.

Doðurmamýþtýr: Bu ayetle þirkin ve küfrün her çeþidi kökünden silinip
süpürülmüþtür. ‘Doðurmamýþtýr’ cümlesi, þirkle alâkalý birçok yanlýþ dü-
þünceye cevaptýr. Evvela bu ayetin akla gelen ilk anlamýyla, insanlara, ‘Al-
lah’ýn asla insanlar gibi çocuk ve eþ sahibi bir varlýk olmadýðý bildirilir.’
Ýþarî olarak ise, varlýðýn/kâinatýn, –bir kýsým filozoflarýn ileri sürdüðü gibi-
O’ndan ayrýlmýþ veya O’ndan taþmýþ bir þey olmadýðý anlatýlýr. Böylece
‘doðuran, bölünen, taþan ve deðiþikliðe uðrayanlar’ýn ilâh olamayacakla-
rý hatýrlatýlýr.

Doðurulmamýþtýr: Allah doðurmadýðý gibi O’nu doðuran da yoktur.
Daha genel bir ifadeyle, -varlýk O’nun zatýnýn bir parçasý ve O’ndan sudur
etmiþ bir þey olmadýðý gibi- O’nun varlýðýna sebep olan baþka bir varlýk,
baþka bir irade ve kudret de yoktur. Çünkü O Vacibu’l-Vücud’dur; var-
lýðý kendindendir. O, sonradan doðurulmuþ veya sonradan meydana ge-
tirilmiþ bir varlýk deðildir. O’nun varlýðý ezelidir. Olmadýðý bir an yoktur. 

12 Ýhlâs, 112/1-4.
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Hiçbir þey de O’nun dengi deðildir: Onun ne zatýnda, ne sýfatlarýnda
ne de fiillerinde bir benzeri yoktur. Ne arkadaþý vardýr, ne yardýmcýsý, ne
eþi, ne dengi ne zýddý ne de benzeri vardýr. Sonradan olanlarýn hepsi
O’nun eseridir ve bu eserler ne kadar mükemmel olurlarsa olsunlar, O’nun
gibi olamazlar.

O, hiçbir þeye benzemez. Hayale gelen, zihinde canlanan her þeyden
uzaktýr. Çünkü bunlarýn hepsi yaratýktýr. Sahip olduklarý özellikler de ya-
ratýlmýþtýr; Allah ise, zatýyla, sýfatlarýyla ve fiilleriyle ezelî ve ebedidir.

Yaratýklarýna benzeyen Allah olamaz. Yaratýklar ancak birer ayna gi-
bi, O’nun isim ve sýfatlarýný gösterirler. Nasýl ki, harika bir robot sanatka-
rýnýn/mucidinin bilgisini, plânýný, hünerini ve gücünü gösteriyorsa, þu
âlemdeki her bir yaratýk da, üstün yaratýlýþ ve eþsiz sanatlarýyla, Allah’ýn
sonsuz ilim, kudret, hikmet ve iradesini gösterir.

O Allah ki, kýyaslanamayacak derecede her þeyden üstündür. Kudre-
ti sonsuzdur; bir atomu yarattýðý kolaylýkla bir galaksiyi yaratýr. Baharý bir
çiçek kolaylýðýnda var eder. Bir iþi diðer bir iþine, bir fiili diðer bir fiiline
engel olmaz. Ayný anda sayýsýz iþi birbirine karýþtýrmadan yapar. Hiçbir
þey O’nun tasarruf ve düzenlemesi dýþýnda kalamaz. Her þey O’ndan
sonsuz derecede uzak olduðu halde, O, her þeye sonsuz derece yakýndýr.
Böyle bir Allah’ýn elbette eþi, benzeri ve dengi yoktur. Hiçbir yaratýk bu
özelliklere sahip olamaz. Bu özelliklere sahip olamayanlar, yani eþi, ben-
zeri ve dengi olanlar ilâh olamazlar.

Ýhlâs Suresinin,

Uluhiyet Konusundaki Vermiþ Olduðu Mesajlar

Allah’ý (c.c.) anlatan âyetlerin özeti mahiyetinde olan Ýhlâs sûresi
her türlü þirk anlayýþýna bir cevaptýr.

Burada Allah’ýn ‘Ehad’ olduðunun belirtilmesiyle, kâinatta hayrý ve
þerri yaratan ayrý ayrý ilahlar bulunduðunu söyleyen ve bunlara Hürmüz
ve Ehriman adýný veren Mecusî ve benzeri anlayýþlar peþinen reddedil-
mektedir.
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Bu surede Allah’ýn ‘Samed’ olduðu hatýrlatýlarak, yardýmcý, Allah ile
kullar arasýnda þefaatçi olarak görülen putlar reddedilmiþtir. Bilerek ve-
ya bilmeyerek sebepleri, Allah’ýn icraatýnda ihtiyaç duyduðu ortaklar ola-
rak gören her bir þirk kokan anlayýþa, þiddetli bir tokat indirilmektedir.

Yine bu surede, Hz. Üzeyr’i Allah’ýn oðlu olarak gören Yahudilere,
Hz. Ýsa’yý Allah’ýn oðlu olarak kabullenen Hýristiyanlara ve melekleri Al-
lah’ýn kýzlarý olarak düþünen putperest müþriklere, ‘lem yelid ve lem
yûled’ denilerek, onlarýn tevhid inancýndan bir hayli uzaklaþtýklarý hatýr-
latýlmaktadýr.

Ýhlâs Suresi’nin, Her Bir Ayetinin,
Birbirini Gerektirmesi Açýsýndan Yorumu
Konunun giriþinde de ifade ettiðimiz gibi, “ihlâs” kelimesi sözlük an-

lamý itibarýyla, bir þeye halis, katýksýz bir þekilde muhatap olma anlamýný
taþýr. Özel kullanýmý itibarýyla ise ihlâs; insanýn, kulluðunda, ibadetinde,
Cenab-ý Hakk’ýn emir, istek ve ihsanlarýnýn dýþýnda her þeye karþý kapan-
masý.. vazife ve sorumluluklarýný O emrettiði için yerine getirmesi, yerine
getirirken de O’nun hoþnutluðunu hedeflemesi demektir. Nitekim
Kur’ân’da bu husus þu þekilde ifade edilmiþtir; “Siz, ibadeti gönülden ve
yalnýz Allah’a yaparak O’na dua edin.” (Ðafir, 40/14-65; Beyyine, 98/5)
Bu noktada kula yakýþan, Allah’ýn, zamanýn ve mekânýn her an ve nokta-
sýnda hâzýr ve nâzýr olduðunu düþünüp O’nun huzurunda O’ndan baþka-
sýnýn teveccühünü aramamasýdýr. Zira O’nun huzurunda baþkalarýna bak-
mak, meded aramak, o huzurun edebine muhaliftir. Ýþte ihlâsýn en özlü
özeti budur.

Bu anlatýlanlar ýþýðýnda bakýlýrsa, ihlâs’ýn zýddýnýn þirk olduðu görü-
lür. Çünkü ihlâs ulûhiyet ve rubûbiyet sýfatlarýný sadece onlarýn hakiki
sahibi olan Allah’a teslim etmeyi gerektirir. Þirkte ise bu rubûbiyet ve
ulûhiyete baþka ortaklar koþulmaktadýr. Safî iman bulanýklaþtýrýlmaktadýr.
Þöyle ki, ihlâs yalnýzca Allah’ýn rýzasýný gaye edinmeyi gerektirir; þirk ise,
riya, menfaat gibi görüntüler altýnda baþkalarýnýn rýzasýný arattýrýr. Ýhlâs,
yalnýzca O’nu sevmeyi, baþka her þeyi ise O’nun namýna sevmeyi gerek-
tirir. O’nun namýna olmaksýzýn fanî ve zail þeylerin bizatihi kendilerinden
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ötürü sevilmesi, bu kudsî sevgiyi bulandýrýr. Bu bakýmdan insan ya ihlâs
halinde bulunur, veya, belki farkýnda bile olmadýðý gizli-açýk þirklere bula-
þýr. Þirk ki, iman etmiþ bir insanýn karþýsýndaki en tehlikeli hâldir; küfre,
isyana, inkâra uzanan tüm yolculuklar þirk duraðýndan baþlar. Ýþte Ýhlâs
suresi zahiren ihlâsa dair tek bir kelime taþýmýyor olsa bile, bize ihlâsýn re-
çetesini sunmaktadýr. Öyle ki, Resul-i Ekrem (aleyhissalatu vesselâm), su-
renin bu önemine binaen, onu üç kez okuyanýn, bütünüyle Kur’ân’ý oku-
muþ gibi sevaba eriþeceðini bildirmiþtir. (Buharî, Fezâilu’l-Kur’ân 13) Böy-
lelikle Peygamber Efendimiz, bir bakýma bu surenin, Kur’ân’ýn arz ettiði
umumî dersin çekirdeði hükmünde olduðuna dikkat çekmiþtir.

Þimdi de surenin içerdiði isim ve cümlelerin birbirlerini gerektirmesi
açýsýndan yorumuna geçebiliriz:

‘De ki O Allah..’ diye baþlayan sûrede, yüce Allah ilk önce Ehad is-
miyle tanýtýlýr. Ehad (Tek Olan) ismi, zahiren Vâhid (Bir Olan) ismi ile ay-
ný anlamý taþýyormuþ gibi gözükür. Ama ikisinin arasýnda ince bir nüans
vardýr. Vâhid ismi her þeyi yaratanýn Allah olduðunu ifade ederken, Ehad
ismi her bir þeyi onda gözüken tüm özelliklerle birlikte yaratanýn O oldu-
ðuna iþaret etmektedir. Bu bakýmdan Ehad ismi can alýcý bir öneme sa-
hiptir. Çünkü, ‘Her þeyi yaratan Allah’týr.’ diyen insan aklý, bütün o þeyle-
ri birden kuþatamaz. O genel hüküm içerisinde gözünden ve dikkatinden
kaçan þeyler olur. Ýþte dikkatten kaçan bu þeylerin, belki farkýnda bile ol-
maksýzýn, -insanýn kendisi de buna dahil olmak üzere- sebeplere, tabiata,
tesadüfe havale edilmesi mümkündür. Bu imkâný kullanan þeytan, bizi
nefsin de iþbirliðiyle, nefis yahut esbab (sebepler) þirkine düþürür. Oysa
Ehad ismi, her bir þeye doðrudan doðruya Allah adýna bakmayý gerekti-
rir. Tabir yerindeyse, sadece kâinat fuarýnýn giriþine ‘Burasý Allah’ýn mül-
küdür.’ diye yazmakla yetinmeyip, kâinat isimli fuarýn/serginin içindeki
her bir þeyin üzerine tek tek O’nun mührünü, damgasýný vurur, her bir þe-
yi O’nun namýna okutturur ve kullandýrýr. Birinci durumda, yani, sadece
genel anlamda varlýðý yaratanýn Allah olduðunu bilme durumunda, bu
ilahî fuarýn içinden, þeytanýn, nefis ve esbab hesabýna hýrsýzlýk yapmasý
mümkündür. Allah’ýn mülkü, icraatý sebeplere veya baþka bir þeye verile-
rek farkýnda olunmadan tevhidden sapýlabilir. Ýkincisinde bu imkânsýzdýr.
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Bu yüzden þirkten uzak olmanýn ve dolayýsýyla ihlâsa yaklaþmanýn
yegâne yolu, her þeye Ehad isminin dürbünüyle bakmaktan geçer. Ýþte
yüce Yaratýcý bu sûrenin ilk ayetinde kendisi için ‘O Allah Ehaddir.’ buyu-
rarak bize ihlâsýn ilk þartýný öðretir. Yani, ‘Her þeyi yaratan Allah’týr.’ gibi
genel bir kabulün þirkten uzak durmak için yeterli olmadýðýný açýkça belir-
tir. Þu halde, ihlâsýn elde edilmesi ehadiyetin gerektirdiði þuuru yakala-
makla mümkündür. Yani, varlýðýn yaratýlýþýnýn O’ndan olduðunu bilme
yanýnda, bunlarýn idare, iþleyiþ ve terbiyesinin de –baþka hiçbir eli karýþ-
týrmaksýzýn– yalnýzca O’nunla olabileceðini kabul etmekle mümkündür.

Sûrenin ikinci ayetinde ise Allah (c.c.), Samed ismiyle tanýtýlýr. Bilin-
diði gibi bu isim, ‘Her þey O’na muhtaç ama O hiçbir þeye muhtaç deðil.’
anlamýndadýr. Samed ismi bir bakýma Ehad isminin kaçýnýlmaz bir sonu-
cudur. Þöyle ki, Ehad isminin penceresiyle her bir þeydeki tüm özellikle-
rin O’nun isimlerinin bir tecellisi olduðunu; O’na ait olduðunu, O’ndan
geldiðini ve O’nu tanýttýðýný gören biri, ister istemez Samed ismine ulaþa-
caktýr. Mademki her bir þey ancak O’nun ile vardýr; o halde her þey O’na
muhtaçtýr.

Bu bakýmdan ‘Allah Ehad’dir.’ diyen biri, katî surette ‘Allah Sa-
med’dir.’ diyecektir. Bunu derken, Allah’ý mutlak isim ve sýfatlarý ile taný-
manýn yaný sýra, kendisinin ve bütün eþyanýn temelde/zatýnda âciz ve
muhtaç olduðunu da kabuletmiþ olacaktýr. Ýþte ene (benlik) ve esbab (se-
bepler) þirkinden uzak durmanýn ve tam bir ihlâs içinde olabilmenin vaz-
geçilmez ikinci bir þartý da budur.

Üçüncü ayet ise Allah için ‘lem yelid ve lem yûled’ der. Yani, O doð-
mamýþ ve doðurmamýþtýr. Daha genel bir ifadeyle, Allah, ne baþka bir þey-
den doðmuþ (kopmuþ, ayrýlmýþ) bir varlýktýr ne de þu görünen mevcudat,
O’ndan doðmuþ/ayrýlmýþ bir þeydir. Demek ki, doðurmuþ ve doðurulmuþ
olanlar, ilâh olamazlar. Nasýl ikinci ayet, ilk ayetin zorunlu bir sonucu ise,
bu ayet de ikinci ayetin zorunlu bir sonucudur. Çünkü ‘doðma ve doður-
ma’ özelliði, ancak kendinden baþkasýna muhtaç olanlara özgüdür.

Doðan ve doðuran varlýklar hem bir þeyin sonucu olur, hem de baþ-
ka bir þeyin sebebi. Þu halde ‘sonuçlar’ hakikî anlamda hiçbir zaman se-
beplere mal edilemez. Zira –sonucu doðurduðu zannedilen– her bir sebep,
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baþka bir sebebin sonucudur. Bu ise, kendisine izafe edilmek istenen özel-
liklerin, onun malý ve zatî bir özelliðinin olmadýðýnýn bir delilidir. Yani se-
bepler âleminde yaþayan her bir varlýðýn, kendinde, kendine mal edebi-
leceði bir var etme gücü yoktur. Þu halde hem doðuran hem de doðuru-
lan bir varlýk ilâh olamaz. Zira mutlak ve zatî özelliklere sahip olan bir
ilâh, bütün bunlarýn üstünde olandýr; doðmayan ve doðurmayandýr.

Ayrýca doðan ve doðuran bir þeyin öncesi ve sonrasý vardýr. Doðma-
yan ve doðurmayanýn ise ne öncesi ne de sonrasý vardýr. O hem Evvel’dir
hem de Ahir’dir. Dolayýsýyla zaman ve mekân O’nun elindedir. Bir diðer
ifadeyle, zaman ve mekân içinde belirli bir yeri ve ömrü olan, öncesi ve
sonrasý olan her þey varoluþunu doðrudan doðruya O’na borçludur. Zira
her bir mevcudun varoluþu, bütün kâinata sözü geçer bir kudret ve bü-
tün mahlukatýn hareket ve düzenini bilecek bir ilmi gerektirmektedir. Do-
ðan ve doðuran, yani cüz’î, sýnýrlý ve ölümlü olan þeylerin ise bu mutlak
kudret ve ilmin sahibi olduðu düþünülemez. Bunlarýn sahibi ancak Eha-
diyet ve ve Samediyet sýfatlarýnýn sahibi olan Allah’týr.

Kýsaca, ‘lem yelid ve lem yûled’ lafzý, doðan ve doðuran bütün se-
bepleri, sonuç üzerinde ‘hakikî tesir ve sahiplenme’ iddiasýndan azlet-
mekte ve her þeyin –sebebi ve sonucuyla birlikte– doðrudan doðruya O’nun
eseri ve mülkünden ibaret olduðunu bilmeyi gerekli kýlmaktadýr.

Sebeplere riayet etmeyi Allah emretmektedir. Bir iþin olmasý için ge-
reken sebeplere baþvurmak, istenilen neticenin icadý için bir duadýr. Se-
beplerin bir araya getirilmesi neticenin yaratýlmasý adýna onlarýn Allah’a
bir çeþit dua ve talep etmeleri demektir. Meselâ bir çekirdeðin filizini çý-
karýp aðaç olmasý için sebeplere riayet edilerek su, hararet, toprak ve zi-
yanýn (ýþýk), bir araya getirilmesi bir duadýr. Sebepler “Bu çekirdeði aðaç
yap, yâ Hâlýkýmýz!” derler. Çünkü, Cenab-ý Hakk’ýn kudretinin mucizele-
rinden olan aðaç, o þuursuz, câmid, basit maddelere havale edilmez, ha-
valesi muhaldir. Demek, sebeplerin bir araya gelmesi bir çeþit duadýr. Ya-
ratan Allah’týr. Sebeplere hakiki tesir vermek þirktir. Sebeplere hakiki tesir
vermeme ise, þirk kapýlarýný kapatýr. Þirk kapýlarý kapanýnca, tevhid ve
ihlâs kapýsý ardýna dek açýlýr.
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Surenin son ayetinde ise Allah (c.c.) kendisini bize ‘ve lem yekun le-
hu küfuven Ehad/hiçbir þey de O’nun dengi deðildir.’ þeklinde tanýtýr.

Nasýl ilk üç ayetin her biri, bir öncekinin zorunlu sonucu ise, dördün-
cü ayet de, üçüncünün zorunlu sonucudur. Ehad olan, elbette Sameddir.
Samed olan elbete doðmamýþ ve doðurmamýþ olandýr. Doðmamýþ ve
doðurulmamýþ olanýn elbette eþi, benzeri, dengi yoktur.Baþka birifadeyle,
yaratýlan, yani öncesi ve sonrasý olan Yaratan cinsinden olamaz. Fanî olan
Ezelî olanla ayný niteliði taþýyamaz. Aciz olan Kadir olanýn dengi olamaz.

Bu son ayet bizi, hâlikýyet-mahlûkýyet, kudret-acziyet, rubûbiyet-
ubûdiyet ve mâlikiyet-memlûkiyet denklemini doðru kurmaya çaðýrýr. Bu
denklemi düzgün biçimde kurabilen bir insan artýk,

- Hiçbir yaratýlana ‘yaratan’ imiþ gibi davranmaz,

- Hiçbir âcize zatî bir kudret sahibiymiþ gibi el açmaz

- Kendisi gibi kul olan hiçbir kimseye Rab gibi teveccüh etmez,

- Baþka birinin mülkü olan hiçbir þey üzerinde, kendini hakikî mâlik
ve efendi görme gibi bir yanlýþa düþmez. Özetle ifade etmek gerekirse,
hâlikýyet, kudret, rubûbiyet ve mâlikiyet gibi bütün sýfatlarý yalnýzca yüce
Allah’a tevdi eder ve yalnýzca O’na kul olur. Ýhlâs da bu deðil midir?

Hasýlý, bu kýsacýk sûre, baþta Kur’ân’ýn, zihinlerimize yerleþtirmek is-
tediði ‘tevhid’ gerçeði olmak üzere, diðer mesajlarýný da özetleyen bir çe-
kirdek sûre olup, bize tevhid ve ihlâsýn esasýný ve ona ulaþmanýn yollarýný
öðretir.

Allah (c.c.), Kainatla Olan Ýliþkisini Anlatýyor

Birçok ayette, kâinatý kuþatan icraat ve tasarruflarýndan bizleri ha-
berdar eden Yüce Yaratýcý, Bakara suresi 2/255. ayetinde kâinatla olan
iliþkisini, rububiyetine lâyýk bir biçimde anlatmaktadýr. Bu ayete “Ayetü’l-
Kürsî” ismi verilmiþtir. Bu ayet Allah’ýn hükümranlýðýnýn son derece açýk
ve özet bir anlatýmýný ifade eder. Bir rivayette, Kur’ân’da en büyük ayetin
bu ayet olduðu bildirilir. (Bkz., Ýbn Hanbel, Müsned, V, 142, 178) bu uzun
ayetin kýsa bir meali þöyledir.
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Allah o Ýlahtýr ki Kendisinden baþka ilâh yoktur.

Hayy’dýr (Her zaman var olan, diri olan, ezelî ve ebedî hayat sahibi),

Kayyûm’dur (Kendi zâtý ile var olup, zeval bulmayan ve bütün kâina-
tý varlýkta tutup onlarý yöneten).

Kendisini ne bir uyuklama, ne de uyku tutar.

Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur.

Ýzni olmadan huzurunda þefaat etmek kimin haddine?

Yarattýðý mahlûklarýn önünde ardýnda ne var, hepsini bilir.

Mahlûklar ise O’nun dilediðinden baþka, ilminden hiçbir þey kavraya-
mazlar.

O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamýþtýr.

Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na aðýr gelmez, O öyle ulu, öy-
le büyüktür. (Bakara, 2/255)

Hayy’dýr 

Kendisinden baþka bir ilâh bulunmayan O Allah, zat-ý uluhiyetine
has bir hayat sahibidir. Bütün hayat sahiplerinin, hayatlarýný kendisinden
aldýðý bir hayat sahibidir. Fena ve zevalden (yok olmak ve kaybolmaktan)
münezzehtir; ezelden ebede mutlak ve sonsuz bir hayat sahibi olup O’nun
için ölüm diye bir þey söz konusu deðildir.

Kayyûm’dur

Varlýðý kendinden olan Allah, bütün mahlukatýnýn da idaresini bizzat
yürütendir. Her þey varlýðý ve varlýðýnýn devamý için Kendisine muhtaçtýr.
Kendisinden baþka bir ilâh bulunmayan O Allah, ‘Her an yeni tecelliler-
le iþ baþýndadýr.’ (Rahman, 55/29).”

Allah bu âlemi kanunlarla yönetir. Ancak kanunlar, Allah’ýn, varlýðýn
sevk ve idaresini kendilerine býraktýðý hariçte bizatihi var olan þey deðiller-
dir. Kanunlar, ilahî icraat ve faaliyetin bizatihi kendisidir. Kâinatýn düzeni
veya tabiat kanunlarý dediðimiz þey, eþyanýn yaratýlýþ ve devam ettiriliþ bi-
çiminin bize yansýyan görüntüsüdür, yoksa belirleyicisi deðil. Yani, eþya
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belli bir biçimde yaratýldýðý için kanunlar vardýr; yoksa kanunlar var oldu-
ðu için eþya belli bir biçimde var oluyor deðildir. Bir baþka ifadeyle, mik-
ro âlemden makro âleme kadar kâinatýn iþleyiþinde gördüðümüz düzenli
her bir faaliyet, Allah’ýn sünnetinin/âdetullahýn tecellisidir. Yaratýcý tarafýn-
dan sebep-sonuç çizgisinde sürdürülen bu düzenli faaliyeti biz ‘kanunlar’
diye algýlarýz. Þu halde kanunlar, eþyanýn bir silsile halinde varlýk sahasý-
na çýkarýlmasýnýn bize akseden görüntüsünden baþka bir þey deðildir. 

Bilimler, varlýklarýný “sünnetullah” denilen Allah’ýn koymuþ olduðu
kanunlarýn düzenliliðine, muntazamlýðýna borçludur. Eðer Yüce Yaratýcý,
sebep-sonuç çizgisi ve düzenli bir devamlýlýk içinde varlýðý yaratýp devam
ettirmeseydi, bilimlerden asla söz edilemezdi.

Tevhid inancýyla doðrudan alâkalý olan bu hususun üzerinde biraz
durmamýz yararlý olacaktýr. Bu konuda gerek geçmiþte gerekse günümüz-
de tevhid inancýna aykýrý yanlýþ mülâhaza ve yaklaþýmlar ortaya çýkmýþ-
týr. Kur’ân ve hadislerin gayet açýk ifadelerine raðmen, Ýslâm düþünce
dünyasýnda bile –farkýnda olarak veya olmayarak- eþyada/sebeplerde ha-
kikî tesir görenler eksik olmamýþtýr. Halbuki, sebep ve sonuçlar arasýnda-
ki iliþki, bir illiyet/nedensellik iliþkisi deðildir. Bu iliþki yatay deðil, dikeydir.
Kâinatta bir düzen vardýr, fakat bu düzen eþyanýn kendi arasýndaki zo-
runlu nedensel baðlantýlara indirgenemez.

Gerek sebeplere bakarak sonucu aklýmýzla bulabileceðimizi iddia et-
mek; gerekse, sebep-sonuç iliþkilerinin deðiþmeyen bir düzen içerisinde
olduðunu deneylerle gözlemleyerek, sonucun, sebep tarafýndan yapýldýðý-
ný iddia etmek, temelde hep ayný yanýlgýya dayanmaktadýr.

Kur’ân açýsýndan olaya baktýðýmýzda bizim farklý bir þekilde düþün-
memize yarayacak ciddî bir delile ve gerekçeye sahip olmadýðýmýzý görü-
yoruz. Dört kuvvetin tamamý (çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, za-
yýf ve güçlü kuvvetler) Ýlahî Kayyûmiyetin sebep-sonuç çizgisinde dü-
zenli bir devamlýlýk içinde bize akseden tecellisinden ibarettir.

Sebep ve sonucun birbirine rasyonel yasalarla veya zorunlu tabiat
kanunlarýyla baðlý olduðunu zannetmenin adý determinizmdir. Sebepler
de sonuçlar da yaratýlmýþlardýr. Sebepler, kendilerinin kâinattaki düzeni
sürdürmelerine imkân veren zatî hiçbir niteliðe sahip deðillerdir. Yaratýlýþ-
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ta sünnetullah caridir. Eðer Kâinatta Allah’ýn koymuþ olduðu kanunlar
sürekli deðiþse idi, istikrar olmayacaðýndan ne ilimler teþekkül ederdi ne
de yaþamak mümkün olurdu. Yaratýlýþ, Allah öyle irade ettiði için tekdü-
zedir; daha da ötesi, yaratýlýþta, Allah’ýn baþka bir þekilde deðil de, bu þe-
kilde yaratmasýný zarurî kýlacak hiçbir þey yoktur. Allah istediði zaman is-
tediði þeyi deðiþtirebilir. Mesela on katlý bir apartmanýn en üst katýndan bir
bebek aþaðý düþüyor, ölmüyor. Deprem gibi afetlerde bakýyorsunuz ken-
dini korumaktan aciz birçok çocuk, günlerce sonra enkaz altýndan sapa-
saðlam çýkabiliyor.

Yüce Yaratýcý biz kâinatý anlayabilelim, böylece kendisini tanýyabile-
lim diye, sebep-sonuç-çizgisi içinde yaratmayý irade etmiþtir. Yaratanýn,
sonuçlarý yaratmak için sebeplere ihtiyacý yoktur, ama, O’nun nasýl yarat-
týðýný anlamak için, bizim, sebeplere baðlý daimi bir yaratýlýþ þekline ihtiya-
cýmýz vardýr. Bunun içindir ki, yüce Yaratýcý, kendi isimlerini göstermek
için kâinatta eþya ve olaylar arasýnda gözle görülür anlamlý bir iliþki ve il-
gi kurmuþtur. Bütün eþya ve sebepler O’nun isim ve sýfatlarýný bize akset-
tiren birer ayna gibidir. Büyük-küçük, küllî-cüz’î her bir mahluk kendi hal
diliyle O’nun yüceliðini ilan eden ayetler olup, asla O’nun icraatýnda bi-
rer ortak gibi düþünülemezler.

Varlýðýn düzenlilik içinde devam eden iþleyiþi, ancak ve ancak mutlak
irade, ilim, kudret, hikmet ve rahmet gibi sýfatlara sahip bir Yaratýcýnýn
doðrudan idare ve tasarrufuyla izah edilebilir, zira mevcudatta tezahür
eden bütün küllî fiiller, her þeyi ihata eden bir kudretin tecellileri olduðu-
nu gösterirler.

Gerek fezada gerekse arzda bulunan bütün cisimlerin varlýðý ve beka-
sý bu kayyumiyet kanununa baðlýdýr. Eðer Kayyûm (âdeta ayakta, her
an iþ baþýnda) olan Allah, emrini bir an için çekecek olsa, milyonlarca kü-
re ve gerçekte her þey hiçliðe düþecektir; çünkü yaratýlmýþ þeyler, varlýk-
larýný kendi baþlarýna devam ettirmelerine yardým edebilecek hiçbir þeye
sahip deðillerdir. Bu hususu konuyla ilgili Kur’ân’ýn þu ayetleriyle noktala-
mýþ olalým:

“Her bir þeyin melekûtu (idare ve tasarrufu) elinde olan (Allah’ýn) þa-
ný ne yücedir.” (Yasin, 36/83.)
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“O’nun varlýðýnýn ve kudretinin delillerinden biri de, göðün ve yerin,
Kendisinin buyruðu ile kaim olmalarý, belirlenen yerde sapasaðlam iþleri-
nin baþýnda bulunmalarýdýr.” (Rum, 30/25)

“Gerçek þu ki: Gökleri ve yeri yok olmaktan koruyan, Yüce Allah’týr.
Þayet onlar yýkýlacak olursa onlarý Allah’tan baþka kimse tutamaz.” (Fatýr,
35/41)

Hasýlý, varlýk ne kendiliðinden olagelmiþtir ne de yaratýldýktan sonra
kendi akýþýna býrakýlarak ‘Hadi, bakýn iþinize!’ denilmiþtir. Ýlahî irade ve
ilahî kudret varlýkta her an hükmünü icra etmektedir. Her þey O’nun elin-
de ve O’nun tasarrufundadýr. Hiçbir þey O’nun kudretinin dýþýnda deðil-
dir. Her þeyin gerçek sahibi ve yöneticisi yalnýzca O’dur.

Allah’ý ne bir uyuklama, ne de uyku tutar
O öyle bir kayyûm’dur ki, her þeyin varlýðý da varlýðýný devam ettir-

mesi de O’na baðlýdýr. Her þey her anýnda Allah’a muhtaçtýr. Allah’ýn var-
lýðý kendinden ve bizatihi kaimdir. Bu konuda O’nun hakimiyetine gölge
düþürebilecek/halel getirebilecek bir anlýk ne bir gaflet ne de bir uyukla-
ma söz konusudur. O, mülkünün her þeyini bilen ve her þeyinden haber-
dar olandýr.

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O’nundur
Fizik ve fizikötesi boyutlarýyla varlýk bütünüyle O’nundur. Her bir

mevcut, acizlikleri ile O’nun kudretini, þuursuz mahiyetleri ile O’nun ilmi-
ni ihtiyaçlarý ile O’nun ðýnasýný/lütfunu, fanilikleri ile O’nun bekâsýný vs.
gösteren âdeta birer ayna görevi görürler.

Yukarýda aþaðýda, görünen görünmeyen her bir þey O’nun irade ve
kudretinin eseridir. Varlýkta ‘Bu da baþkasýnýn.’ denilebilecek hiçbir þey
yoktur ve mümkün de deðildir. Zira, kâinat ayrýlmaz bir bütündür. Her
þey, -içinde hiçbir cüz’ün diðerinden daha aslî olmadýðý- bir bütünü oluþ-
turan diðer her bir þeye baðlýdýr. Yani, her þey yoksa, bir þey de yoktur. Bir
þeyden sorumlu olan her kim veya her ne ise, her þeyden de onun sorum-
lu olmasý gerekir. Baþka bir ifadeyle, realitede bütün eþya birbirine öylesi-
ne baðlýdýr ki, bir þey, kâinattaki baþka her þeyden baðýmsýz bir þekilde var
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olamaz; bir þey, ancak kâinatýn bütünü içinde var olabilir. Öyleyse, bir
þeyi yapabilmek için, kâinatta her þeyi kontrol altýnda bulunduracak bir
bilgi ve kudrete sahip olmak gerekmektedir ki, O da Allah’tan baþkasý
deðildir.

Ýzni olmadan huzurunda þefaat etmek
kimin haddine?
O’nun idare ve tasarrufuna sözlü veya fiilî olarak müdahale edebile-

cek hiçbir güç yoktur. Bu ayet her þeyden önce Allah’ýn kâinattaki hü-
kümranlýðý ve tasarrufunu anlatmaktadýr. O zaman buradaki þefaati, ön-
celikli olarak varlýðýn iþleyiþi noktasýnda (kozmolojik açýdan) ele almak
daha uygun olacaktýr.’Þe-fe-a’ fiili, kelime olarak ‘aracý olma, araya gir-
me, müdahale etme’ gibi anlamlara sahiptir. Bu cümleden olarak, bu
ayeti -diðer bilinen anlamý yanýnda- þöyle yorumlamamýz mümkündür:
Huzurunda -O’na raðmen- mülküne ve onun iþleyiþine müdahale etmek
kimin haddine? O’nun iþine karýþacak, izni dýþýnda varlýðýn emir ve idare-
sine müdahale edebilecek bir ortak ve nezaret edici olamaz. Bu mülk bü-
tünüyle O’nundur ve O’nun hükmü altýndadýr. Ýnsanoðlunun varlýða yap-
mýþ olduðu her bir müdahale O’nun izniyle gerçekleþmektedir. Bugün bi-
limsel alanda gerçekleþtirilen bir kýsým baþarýlar O’na raðmen olmuþ de-
ðildir, O’nun müsaadesiyle olmaktadýr. Meselâ, insanýmýzý hayrette býra-
kan klonlama olayý üzerinde duralým. Kopyalama olarak da isimlendiri-
len bu olayýn aslý þudur: Kopyalama iþlemi için, kopyalanmasý planlanan
canlýnýn DNA’sý kullanýlýr. Canlýnýn bir hücresinde bulunan DNA mikros-
kop altýna alýnýr ve o türden baþka bir canlýnýn yumurta hücresi içine yer-
leþtirilir. Ardýndan hemen þok uygulanýr ve yumurta hücresinin bölünme-
ye baþlamasý saðlanýr. Bölünmeye devam eden embriyo, ayný türden her-
hangi bir canlýnýn rahmine yerleþtirilir ve geliþip doðmasý beklenir. Dikkat
edilirse bu iþlem sýrasýnda kullanýlan bütün biyolojik materyaller, hücre,
hücre çekirdeði, hücre zarý, mitokondri, DNA gibi canlýlýðýn hayatî bütün
parçalarý, hazýr bir þekilde bir canlýdan alýnýp diðer canlýya nakledilmiþtir.
Bu, canlýlýðýn cansýz maddelerden ortaya çýkmasý deðil, canlý bir varlýðýn
canlý baþka bir varlýða -teknolojik imkânlarýn kullanýlmasýyla- aktarýmýn-
dan ibarettir. Aktarýmdan sonra gerçekleþen sonuç, yine Yüce Yaratýcýnýn
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yaratmasýyla meydana gelmektedir. Burada bilim adamlarýnýn yaptýðý,
aktarýmý yapýp yaratýlacak olan neticeyi beklemekten ibarettir. Yoksa so-
nuç onlarýn becerileriyle ortaya çýkmýþ deðildir, sonuç yine Allah tarafýn-
dan yaratýlmaktadýr.

Þu halde, bu ve bunun gibi olaylar, Allah’ýn -sebeplere usulünce mü-
racaat eden- kullarýnýn bu dünyadaki gayretlerine müsaade etmesi ve ça-
lýþmalarýnýn karþýlýðýný vermesiyle meydana gelmektedir. Çünkü Allah, in-
saný yeryüzüne halife olarak göndermiþtir. (Bakara, 2/30) Bütün varlýða
halife olabilme payesiyle þereflendirilmiþ bulunan insanýn hilafeti Allah’a
inanýp ibadet etmeden eþya ve hâdiselerin esrarýna vâkýf olmaya, ondan
da tabiata müdahale etmeye kadar fevkalâde geniþ bir dairede cereyan
eder.

Ne var ki, Allah’ýn bir þeye izin vermesi ve neticesini yaratmasý her za-
man O’nun, o þeyden razý olduðu anlamýna gelmez. Çünkü O bu dünya-
da kullarýný hür iradeleriyle istediklerini tercih etmekte serbest býrakmýþtýr.
Sorumluluk kendilerine ait olmak üzere kullarýnýn iyi veya kötü olarak
seçtiði her bir fiili yaratýr. Çünkü dünya bir imtihan yeridir.

Yarattýðý kullarýnýn önünde arkasýnda ne var, hepsini bilir
Yüce Yaratýcý kâinatýn, varlýðýn her þeyiyle kendi emir ve tasarrufun-

da olduðuna dikkat çektikten sonra sözü insanlara getirerek onlarýn da ta-
mamen kendi gözetimi altýnda olduklarýný hatýrlatýyor. Allah kullarýnýn her
þeyini bilir; bildiklerini ve bilmediklerini, geçmiþlerini, geleceklerini ve de
gizli açýk her þeyini bilir. Zaten uluhiyetin þe’ni de bunu gerektirmektedir.

O’nun için geçmiþ-gelecek diye bir þey yoktur. Bu ifadeler, zihinleri
zaman mefhumuyla yoðrulmuþ biz insanlar içindir. O, geçmiþi, geleceði ve
içinde bulunulan zamaný bir noktayý, bir aný görüyor gibi görür, bilir.

Allah’ýn yarattýðý varlýklar O’nun dilediðinden baþka,

ilminden hiçbir þey kavrayamazlar

Ýnsanlarýn Allah’ýn nihayetsiz ilmini ve de mutlak/kayýtsýz ilminin te-
celli ettiði malumatý ihata etmesi, bilmesi mümkün deðildir. Ancak O’nun
dilediði kadarýný kavrayabilirler.
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Esasen insanlarýn bildikleri O’nun bildirdiklerinden ve duyurduklarýn-
dan ibarettir. Allah’ýn kullarýna verdiði/duyurduðu bu ilmi iki grupta de-
ðerlendirebiliriz:

Birincisi, Allah’ýn kullarýndan seçip dilediðine verdiði bir ilimdir ki, bu,
peygamberlere gelen vahiydir. Vahiy, özel donanýmlý kimseler olan pey-
gamberlere Hakk’ýn hususî bir teveccühüdür. Dünyada hiçbir mevhibe
ile mukayese edilemeyecek kadar da yüksektir. Buna, ilham yoluyla Al-
lah’ýn bazý kullarýna –istidatlarý ve kendisine yakýnlýklarý ölçüsünde- açtýðý
bilgileri/sýrlarý da dahil edebiliriz; ama vahiy, þeffaf, þahitle müeyyed (Ceb-
rail) objektiftir, baðlayýcýdýr; Ýlham ise, hususî, yoruma açýk, þahitsiz ve bu
itibarla da ilzam edici deðildir. Yani nebî vahyi Hak’tan telâkki ettiði gibi
velî de ilhamlarýný yine O’ndan almaktadýr. Ancak velîye Cibrîl nâzil ol-
mamakta, dolayýsýyla da böyle bir mesaj baðlayýcý bir hitap sayýlmamak-
tadýr. Subjektif ve vicdanî bir hâdisedir, baðlayýcýlýðý da söz konusu deðil-
dir. Ýlham, Kur’ân ve Sünneti Sahiha’nýn muhkemâtýna uygunluðu ölçü-
sünde kabule þâyân görülüp dinin esaslarýna uygunluðu çerçevesinde bir
deðer ifade eder.

Ýkincisi, Allah’ýn, eþyanýn sýrlarýyla alâkalý olarak, her devirde -sebep-
lere usulünce müracaatlarýnýn bir karþýlýðý olarak- kullarýna açtýðý, verdiði
bir ilimdir. Þöyle ki, ilahî ilmin tecelli alaný olan varlýk âdeta bir þifreler
mecmuasýdýr. Ýþte bu þifrelerin çözümüne yardýmcý olacak ilhamý/desteði
kullarýnýn gayretine baðlý olarak lutfeden de yine Allah’týr. Meselâ, bir bi-
lim adamý, kendi kapasitesiyle asla altýndan kalkamayacaðý bir çalýþma
içinde ne yapacaðýný bilememenin çaresizliði içinde kaldýðý bir anda, o
iþin çözümüyle alâkalý bir ilhama mazhar olur; yine teknolojik bir alanda
çaba sarf eden bir bilim adamý, araþtýrmasýný yaparken, bazen hedefledi-
ðinin tamamen aksine bir þey keþfeder. Bu, –ister inanan ister inkâr eden
olsun- sebeplere müracaat eden o bilim adamýnýn þahsýnda, Allah’ýn in-
sanlýða bir lütfudur. Kur’ân’ýn “Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ka-
lemle yazmayý öðretendir. Ýnsana bilmediklerini öðretendir.” (Alak, 96/4-5)
ayetini, böyle geniþ bir perspektiften düþünmemize bir mani olmayacaðý
kanaatindeyiz.
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O’nun kürsüsü (hakimiyet ve tasarrufu) gökleri ve yeri

bütünüyle kaplamýþtýr

Bu cümlede geçen kürsü, Allah’ýn hükümranlýðýný ifade eden bir ke-
limedir. Yüce Yaratýcý kâinatla olan iliþkisini bu ifadenin evvelinde açýk-
lamýþ olduðu halde, burada da varlýktaki tasarrufunu veciz ve kapsamlý
bir ifadeyle dikkatlerimize arz eder ve biz kullarýna þu mesajý verir: Þunu
iyi biliniz ki, çepeçevre kuþatýlmýþ olduðunuz þu kâinatta hiçbir nokta
bulunmaz ki, orada rabbinizin irade ve kudreti, hükmünü icra etmiþ ol-
masýn.

Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na aðýr gelmez,

O öyle ulu, öyle büyüktür

Bu cümle, Allah’ýn gücü ve kudreti hususunda þeytanýn insan aklýna
sokabileceði bütün þüpheleri bertaraf edici mahiyettedir. Yüce Yaratýcý
bize burada âdeta “Bu kadar iþ tek bir zat tarafýndan nasýl yürütülür, gibi
bir düþünceye asla kapýlmayýn.” demektedir. Zira O’nun için zor veya ko-
lay diye bir þey yoktur. O’nun Kitab’ýnda zaman zaman bu türden beyan
buyurduðu ifadeler, biz kullarýnýn seviyelerini gözetmesinden ötürüdür.

Ýlahî irade ve kudret için hiçbir engelin söz konusu olmadýðý,
Kur’ân’ýn önemle üzerinde durup vurguladýðý bir husustur. Allah (c.c.), he-
men hemen her sûrede pek çok ayetin sonunda birer fezleke olarak
“Þüphesiz O, her þeye kadirdir.”13 buyurarak bu gerçeði hatýrlatýr. Kur’ân’ýn
Allah’ýn (c.c.) kudretinin mutlaklýðýný ifade sadedinde serdettiði “O bir þe-
yin (olmasýný) diledi mi ona, sadece ‘ol’ der, o da hemen oluverir.” (Ya-
sin, 36/82) âyeti ise, bu konuda beyanýn zirvesindedir.

Cenab-ý Hakk’ýn kudretine göre yýldýzlar bir zerre, bahar bir çiçek,
aðaç bir tohum kolaylýðýnda yaratýlýr.

(Ýþte) O (böylesine) yüce, (böylesine) büyüktür

O’nun büyüklüðü lafýzlarda kalan mücerret bir büyüklük deðildir. O
yegâne yüce ve yegâne büyük olandýr. Büyüklüðünü akýl terazilerinin as-
la tartamayacaðý kadar yüce bir Varlýk’týr. Büyük Allah’týr. Mikro âlemden

13 Bkz. Âl-i Ýmran, 3/29, Maide, 5/40)
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makro âleme kadar topyekûn kâinatýn, -herhangi bir karýþýklýk ve kaostan
uzak olarak- baþ döndürücü bir ahenk ve nizam içerisinde yürütülmesi,
bize bu noktada yeterli bir fikir verecek mahiyettedir.

Ayetü’l-Kürsî’nin, Ýnanan Bir Kulun Huzur ve

Mutluluðu Adýna Ýfade Ettiði Mesajlar

Yüce Allah, evvela, koymuþ olduðu kanun ve sebeplere sarýlýp onla-
ra tâbi olmamýzý istiyor. Ancak sebeplere sarýlýp da bir neticeye varamadý-
ðýmýzda “O Kayyûm’dur: Yaratmýþ olduðu kâinat, her an idare ve tasar-
rufundadýr.” beyanýyla bize þunu hatýrlatýyor: Bu mülkün yönetimi O’nun
elindedir. Kapalý gördüðünüz kapýlarý O sizin için dilediði an açar; müm-
kün olmadýðýný gördüðünüz þeyi sizin için mümkün hale getirebilir. Se-
beplerin tamamen düþtüðü, sustuðu yerde ‘Artýk her þey bitmiþtir.’ gibi, bir
ümitsizliðe kapýlmayýnýz. Rabbinize sýðýnýnýz, Zira O, dilediðini yapmaya
gücü yetendir.

“Onu ne bir uyuklama ne de bir uyku tutar.” cümlesiyle ise, yüce Al-
lah mümin kullarýna þu mesajý veriyor: Huzur ve emniyet içinde olunuz,
çünkü kendisine iman edip teslim olduðunuz o Rabbiniz, sizinle alâkalý
yapýlanlarýn hiçbirinden bir an için bile olsun, habersiz deðildir. ‘Ben uyu-
yorken, düþmanlarým bana bir zarar verir.’ diye bir endiþeye girmeyin. As-
la uyumayan ve sizi daima görüp gözeten olarak Ben varým. Siz, kulluðu-
nuzun gereði olan tedbirinizi alýnýz, ötesini bana býrakýnýz.

Ýbrahim Hakký Hazretleri bunu veciz bir þekilde þöyle ifade etmiþtir.

“Nâçar (çaresiz) kaldýðý yerde

Nâgah (ansýzýn, birdenbire) açar ol perde

Derman olur her derde

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler

“Göklerde ve yerde ne varsa (hepsi) O’nundur.” cümlesiyle ise, ina-
nan kalpte mevcut olan güven ve huzur daha da pekiþtiriliyor. Yüce Al-
lah kuluna burada âdeta þöyle diyor: Neden korkuyorsun, yarýn elde ede-
meyeceðini zannettiðin rýzýktan mý, yoksa yarýn yerine getiremeyeceðin-
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den korktuðun bir iþten mi? Þunu aklýndan çýkarma ki, göklerde ve yerde
ne varsa hepsi Benimdir, onlarý dilediðime veririm, dilediðimden de geri
alýrým.. Sen, sana düþeni yap, sonra Bana itimat et. Zira, Ben bana inan-
mayanlara bile rýzýk veriyorum, kaldý ki, sen bana itaat ediyorsun ve ba-
na inanýyorsun.

“Ýzni olmadan huzurunda þefaat etmek kimin haddine?” beyanýyla
ise Allah (c.c.), huzurunda, kendisine raðmen kimsenin kimseye bir mü-
dahalesinin olmayacaðýný hatýrlatarak þöyle demektedir: Ne kadar güç sa-
hibi olurlarsa olsunlar bu dünyada kimseden korkma. Bana raðmen kim-
senin sana zarar vermesi mümkün deðildir. Eðer bir acý ve zorlukla yüz
yüze kalmýþsan, bilmiþ ol ki, bu Benim seninle alâkalý olan bir takdirimdir.
O halde, sen yalnýzca kendi vazifeni düþün ve ötesi için endiþelenme.

Cenab-ý Hak “(Yarattýðý kullarýnýn) önünde arkasýnda ne var, hepsi-
ni bilir.” ifadesiyle ise, mümin kullarýna þöyle der: Neler olduðunu ve se-
nin için insanlarýn neler planlandýðýný bilmediðimi sakýn sanmayasýn. Ben
onlarýn gizli-açýk her þeylerini biliyorum. Haberdar olmayacaðým bir þey
olur diye korkun olmasýn. Durum böyle olunca, sen artýk ey kulum, ne-
den korkuyorsun?
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ALLAH’IN ÝSÝM VE SIFATLARI

A- Allah’ýn Ýsimleri
Biz, bize ait isimleri anne ve babamýzýn isimlendirmesiyle deðil de

sonradan elde edeceðimiz mahâretlere göre almýþ olsaydýk, kimimiz ek-
mek piþiren ma’nâsýna “Habbâz”, kimimiz, marangozluk iþlerini iyi be-
cermesiyle “Neccâr”.. vs. gibi isimler alýrdýk. Yani kimin mahareti hangi
yönde ise, alacaðý isim o manâyý ifâde eden bir isim olurdu. Bazen bu
isimler, mübâlâða kalýbýyla da ifâde edilir. Meselâ normal setredene “Sâtir”,
fakat, tastamam ve kusursuz setredene ise “Settâr”; normal hamdedene
“Hâmid’, hamd vazifesini tam yerine getirene de “hammâd” denir.

Halbuki, bizim isimlerimiz, sonradan kazanacaðýmýz mahârete göre
deðil de anne ve babalarýmýzýn arzusuna göre verilir. Hatta bazen, hiç de
bize uygun düþmeyen veya bizimle alâkasý olmayan bir isimle isimlendi-
rilebiliriz.

Böyle bir benzetme ilk bakýþta kaba ve sevimsiz görülebilir. Ne var ki,
mücerret hakikatlerin anlatýlmasýnda öteden beri hep ayný yolda hareket
edilmiþ ve ifâde tenezzülâtýna gidilmiþtir.

Cenab-ý Hakk’a ait isimler, kâinatta icraatý müþahede edilip ve yine
O güzel isimler sahibi tarafýndan, O’nun has kullarý vasýtasýyla bize tâlim
edilmiþ isimlerdir. Meselâ, kâinatta apaçýk gördüðümüz bir güzellik vardýr.
Gökkuþaðý gibi bu güzellikler birbiri içinde bütün varlýðý sarmýþ durumda-
dýr. Ovada, obada, çiçekte baharda, gözde ve kaþta bir güzellikler cümbü-
þü hâkimdir. Bu güzelliklerin sadece dýþ yüzüne bakýp hayranlýðýný ifade
için, binlerce senedir, binlerce edip ve þâir hep bu güzellikleri destanlaþtýr-
maya çalýþmýþ, yine de söylenmesi mümküne kýyasla, çok az þey söyleye-



bilmiþlerdir. Anlatmakla bitiremeyeceðimiz bütün bu güzellikler elbette
Cenâbý Hakk’ýn bu manâyý ifâde eden bir ismine dayanmaktadýr ki o da
“Cemîl” ismidir.

Yine, kâinatta ince bir nizâm ve intizam dâhilinde, rýzýk tevziatý yapýl-
maktadýr. Hücreden gergedana kadar her canlý kendine münâsip bir rýzýk-
la beslenmektedir. Ýbâdet ve tesbihler meleðe rýzýk olurken, et insana, ke-
mik de cinlere rýzýk olmaktadýr. Ýþte gözle gördüðümüz rýzka ait bu faali-
yet, hiç þüphesiz, Cenab-ý Hakk’ýn bir “Rezzâk” ismi olduðunu ispat et-
mektedir.

Eðer biz Cenabý Hakk’ýn “Cemîl” ve “Rezzâk” isimlerini bilmemiþ ol-
saydýk icraatýný gördükten sonra, Ona hitaben “Sen Cemîlsin.”, “Sen
Rezzâksýn.” diyecektik. Bunun gibi, diðer isimlerini de icraatýndan anlayýp
yine, O’na o isimlerle seslenecektik. Ýþte Cenabý Hakk, icraatýný gösterdik-
ten sonra, bizi yanýltmamak için kendisini bu isimlerle tesmiye etmiþtir.
Ancak Esmâ-i Ýlâhi istikrâidir (tevkîfîdir). Biz, Zât-ý Ulûhiyet hakkýnda
kendi kafamýzdan isim uyduramayýz.

Bu isimler, Zât-ý Ulûhiyette, bunlara medâr olabilecek bir kýsým sýfat-
lara dayanmaktadýr. Yine yukarýdaki misâlden hareketle söyleyecek olur-
sak, kendisine “Habbâz” ismi verilen bir insanda eðer ekmek yapma sý-
fatý yoksa veya “Neccâr” bir marangozluk sýfatýna sâhip deðilse bu isim-
lerin ona verilmesi mümkün deðildir. Ýþte, Cenabý Hakk’ýn, her þeyin yü-
züne perçinlediði güzelliklerle kendisinde varlýðýný kabul ettiðimiz ve belli
bir seviyedeki insanlarýn da müþâhede ettiði “Cemîl” ismi, bütün güzellik-
lerin kaynaðý olan “Cemâl” sýfatýna dayanmaktadýr. Bunun gibi bütün
isimler kendilerine kaynak olacak bir sýfata, bütün sýfatlar da “Þe’n”e ki -
bunu beþer için kullanacak olursak, kâbiliyet ve istidât diyebiliriz; ancak
Cenab-ý Hakk için böyle bir tabir kullanmamýz doðru deðildir- dayanmak-
tadýr. Demek oluyor ki fiiller isimlere, isimler sýfatlara, sýfatlar Þuûnât-ý
ilâhiyeye ve Þuûnat-ý ilâhiye ise Cenabý Hakk’ýn Zâtýna dayanmaktadýr.
Ýþin burasýnda duruyor ve Allah Resulü gibi; “Seni hakkýyla bilemedik Ey
Ma’ruf!” diyoruz; yine Hz. Ebu Bekir gibi “Seni anlamaktan âciz olmak
Seni anlamak demektir.” diyor ve edeble iki büklüm oluyoruz.14

14 Fethullah Gülen, Asrýn Getirdiði Tereddütler, 3/57-59
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Ehl-i sünnet, kâinattaki bütün varlýklarý iktiran ile doðrudan Allah’a
baðlamasýný bilmiþtir. Aslýnda mahiyet-i eþyanýn Rab’le olan münasebeti,
bunlarýn mahiyeti, hangi isim ve sýfatlarýn tecellileri olduðunu bizlere pey-
gamberler bildirmiþtir. Ehl-i sünnetin yaptýðý, bu hakikatleri formüle ede-
rek bizim idrak ufkumuz seviyesinde ifade etmekten ibarettir.

Allah’ýn isimlerini biz ancak Kur’ân-ý Kerîm ve Peygamber
Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) beyanlarý ile bilebiliriz.
Kur’ân-ý Kerîm’de Allah’ýn isimlerinden, en güzel isimler manasý-
na gelen “esma-i hüsna” olarak bahsedilmiþtir: “O Allah ki, Ondan
baþka ilâh yoktur. En güzel isimler O’nundur.”(Taha, 20/8; Haþr, 59/24)
Ayette bildirildiði üzere en güzel ve en yüksek manâlara delalet
eden isimler Cenabý Hakk’a aittir.. 

Allah’ýn (c.c.) Kur’ân’da ve hadislerde geçen pek çok ismi vardýr.
Bunlardan 99 tanesi hadisi þeriflerde bildirilmiþtir. Allah Resûlü, bir hadis-
i þeriflerinde þöyle buyurmuþlardýr: “Allah’ýn 99 ismi vardýr. Bunlarý belle-
yip sayan, Allah ile muamelesinde esma-i hüsnanýn sýnýrlarýný muhafaza
edip, onlara güzelce riayet ederek kullukta bulunan cennete girer.” (Tir-
mizi, daavat, 82; Buharî, Tevhid, 12) Hadisin devamýnda Allah’ýn 99 is-
mi bildirilmiþtir ki þunlardýr;

Allah: Cenab-ý Hakk’ýn bütün isim ve sýfatlarýný kendinde topla-
yan Zatýna delalet eden özel ismi.

Rahmân: Bütün mahlukatýna, inanana, inanmayana merhamet edip
nimetlendiren.

Rahîm: Allah’ýn Rahman sýfatýyla lutfettiklerini imanla güzelce de-
ðerlendirenlere hususî rahmetini ifade eden ve “Çok mer-
hametli” manasýna gelen ismi.

Melik: Varlýðýn gerçek hükümdarý.

Kuddûs: Her türlü kusur ve noksanlýktan uzak, tahdid ve tasvire
sýðmayan, her özelliðinde mükemmel olan, tertemiz.

Selâm: Her türlü selâmetin kaynaðý, ayýptan, kusurdan, eksiklik-
ten salim, kullarýný selâmete çýkaran.
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Mü’min: Ýman, emniyet veren, þüphe ve tereddütleri kaldýran,
kendisine sýðýnanlara iman, korkanlara eman verip on-
larý koruyan.

Müheymin: Görüp gözeten, her þeye þahid olan ve koruyup, sýya-
net eden.

Azîz: Üstün kudret sahibi, mutlak galip.

Cebbâr: Yaratýklarýnýn hallerini ve iþlerini düzelten, iradesi ile
onlarý istediði þekilde yöneten ve hükmünün yerine
gelmesine karþý konulamayan.

Mütekebbir: Her þeyde ve her hâdisede büyüklüðünü gösteren, bü-
yüklük, ululuk, azamet kendisine mahsus, kendisinin
hakký olan.

Hâlik: Her þeyi yoktan yaratan.

Bâri: Yaratýklarýný düzgün ve âhenkli kýlan.

Musavvir: Bütün mahlûklarýna özel sûretlerini veren.

Gaffâr: Kullarýnýn günahlarýný affederek örten, maðfireti engin
olan.

Kahhâr: Galip gelen, hükmeden. Hâkimiyet ve kudretle mahlu-
kata galebe eden, onlarý istediði þekilde yöneten ve
yönlendiren, isyankârlarý kahreden.

Vehhâb: Karþýlýksýz bol bol veren, lutfeden.

Rezzâk: Mahlukatýný rýzýklandýran.

Fettâh: Her bir müþkil ve hayýr kapýsýný açan.

Alîm: Her þeyi bilen.

Kâbýz: Hikmeti ve lütfu gereði sýkan, daraltan, ruhlarý alan.

Bâsýt: Açan, geniþleten, ömürleri uzatan.

Hâfýd: Dilediðini al-aþaðý eden, firavnlarý, cebbarlarý, kâfirleri
hor ve hakir eyleyen.
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Râfi’: Dilediðini, yücelten, yükselten.

Mu’iz: Dilediðini aziz kýlan.

Müzill: Dilediðini zelil eden.

Semi’: Her þeyi iþiten.

Basîr: Her þeyi gören.

Hakem: Hükmeden, iyiyi kötüden ayýrt eden.

Adl: Adalet sahibi.

Latîf: Lutfeden ve her þeyi incelikleriyle bilen.

Habîr: Her þeyden haberdar olan.

Halîm: Ýsyankarlarý cezalandýrmakta aceleci olmayan.

Azîm: Ululuk ve azamet sahibi.

Gafûr: Günahlarý, hatalarý, çok affedip örten.

Þekûr: Kullarýn az amellerine karþý çok mükâfat veren, sevap-
larýný kat kat artýran.

Aliyy: Yaratýlanlar üzerinde kudretiyle yücelik sahibi.

Kebîr: Büyük.

Hafîz: Kendisinden hiçbir þey gizli kalmayan, kullarýnýn yaptý-
ðý her þeyi kaydeden, kudretiyle gökleri ve yeri varlýkta
tutan, insanlarý koruyup kollayan.

Mukît: Her þey üzerinde kadir, her þeyi gözeten ve her yaratýl-
mýþýn azýðýný veren.

Hasîb: Kâfi gelen, hesab gören, hesaba çeken.

Celîl: Karþýsýnda hiçbir þey kendi kendine tutunamayacak,
azamet ve celali ile her þeyi kahr ve yok edebilecek de-
recede büyüklük ve istiðnayý mutlak sahibi.

Kerîm: Kerem ve ihsan sahibi.

Rakîb: Ýnsanlarýn bütün yaptýklarýný kayd ve kontrol eden.
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Mücîb: Dua ve dilekleri kabul edip, icabet eden.

Vâsi’: Ýlmi, rahmeti, gýnasý her þeyi kuþatan.

Hakîm: Hikmet sahibi, her þeyi yerli yerinde yapan.

Vedûd: Sevilmeye çok layýk olan, kullarýný çok seven.

Mecîd: Þaný yüce olan, sýnýrsýz kerem sahibi.

Bâis: Öldükten sonra dirilten, peygamber gönderen.

Þehîd: Kendisinden hiçbir þey saklanamayan, hiçbir þeyi unut-
mayan, her þeye þahit olan.

Hak: Varlýðý kendinden, inkârý mümkün olmayan.

Vekîl: Her þeyi tedbir ve idare eden, gözeten, Kendisinden
hiçbir þeyin bilgisi gizli kalmayan, varlýklarýn rýzýk ve
idareleri kendisine ait olan.

Kavî: Hiçbir halde Kendisine aczin yol bulamadýðý, yegâne
güç ve kuvvet sahibi.

Metîn: Kâmil kuvvet ve tam iktidar sahibi.

Velî: Kendisine inananlarýn dost ve yardýmcýsý olan, kâinatýn
ve mahluklarýn iþlerini tekeffül eden.

Hamîd: Her türlü hamd ve övgüye lâyýk olan.

Muhsî: Her þeyi bir bir sayýp hýfz eden.

Mübdi’: Mahlukatý örneksiz ve yoktan yaratan.

Mu’îd: Mahlûkatý öldürdükten sonra tekrar yaratan.

Muhyî: Hayat veren.

Mümît: Öldüren.

Hayy: Her zaman var olan, hayat sahibi.

Kayyûm: Zevalsiz kaim olan ve her þeyin kýyam ve idaresini
ayakta tutan.

Vâcid: Zengin ve hiçbir þeye ihtiyacý olmayan, dilediðini iste-
diði anda meydana getiren.
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Mâcid: Þaný yüce olan.

Vâhid: Tek ve eþsiz

Samed: Tam, eksiði olmayan, her þey kendisine muhtaç olduðu
halde, Kendisi hiçbir þeye muhtaç olmayan.

Kâdir: Tam kudret sahibi, kudretine hiçbir surette acz bulaþama-
yan.

Muktedir: Kendisine hiçbir þey mümteni (imkânsýz) olmayan, þid-
det veya kuvvet ile hiç kimsenin Kendisine karþý çýka-
mayacaðý tam kudret sahibi.

Mukaddim: Dilediðini öne alan.

Muahhir: Dilediðini geri býrakan.

Evvel: Bütün varlýklardan önce var olan, Kendisine hiçbir þe-
yin sebkat etmediði Zat.

Âhir: Sonu olmayan, varlýklarýn geçmesinden sonra bâki
kalan.

Zâhir: Her þeye galip her þeyin üstünde olan Yüce, delilleriy-
le, iþleriyle aþikâr olan.

Bâtýn: Hiçbir gözün idrak edemeyeceði, hiçbir vehmin kuþa-
tamayacaðý her þeyin içine nüfuz eden, her þeye her
þeyden daha yakýn olan Zat.

Vâlî: Bütün varlýðý idare ve tasarruf eden.

Müteâli: Her þeyden aþkýn ve yüce olan.

Berr: Kullarýna karþý çok þefkatli, iyiliði bol olan.

Tevvâb: Kullarýn tevbelerinin her yenilenmesinde, onlarýn tev-
belerini kabul buyuran.

Müntakim: Suçlularý, adaletiyle hak ettikleri cezaya çarptýran.

Afüvv: Cezalandýrmaya kadir olduðu halde lutfedip baðýþla-
yan, affeden.
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Raûf: Merhameti, þefkati, engin olan.

Mâlikü’l-mülk: Mülkün gerçek sahibi, varlýklar üzerinde is-
tediði gibi tasarruf eden.

Zü’l-celâli ve’l-ikram: Ululuk ve ikram sahibi.

Muksýt: Adil, bütün iþlerini yerli yerinde, dengeli kýlan.

Câmi’: Dilediðini istediði anda ve istediði yerde
toplayan.

Ganiyy: Kimseye ihtiyacý bulunmayan ve her þeyin
kendisine muhtaç olduðu zengin.

Muðnî: Dilediðini zengin hale getiren.

Mâni’: Dilediðine engel olan. Kullarýndan itaat
edenleri kötülüklerden koruyan, yardým
eden.

Dârr: Elem ve zarar veren þeyleri yaratan ve dile-
diðini bunlarla imtihan eden.

Nâfi’: Hayýr ve yarar veren þeyleri yaratan ve dile-
diðini bunlardan yararlandýran.

Nûr: Âlemleri ve gönülleri nurlandýran.

Hâdî: Hidayet eden, her þeye varlýklarýný sürdür-
me yollarýný gösteren.

Bedî’: Eþsiz bir biçimde yaratan.

Bâkî: Varlýðýnýn nihayeti olmayan, dâimi var olan.

Vâris: Her þey yokluða döndükten sonra da varlý-
ðý ve saltanatý devam eden, bütün servetle-
rin hakiki sahibi.

Reþîd: Her þeyi bir hikmet ve nizam üzere hedefi-
ne ulaþtýran, yol gösteren.

Sabûr: Ýsyankarlarý hemen cezalandýrmayýp mühlet
veren, çok sabýrlý Celle Celâluhu.
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Ýlâhî isimler, bu sayýlanlardan ibaret deðildir. Hadisi þerifte doksan
dokuz sayýsýnýn zikredilmesi, bunlardan baþka ilâhî isim yoktur anlamýn-
da bir sýnýrlama deðildir. Bunlar en meþhur isimlerdir. Allah’ýn sayýsýz is-
mi vardýr.

Biz Esmâ-i Ýlâhiye’nin tamamýný bilmiyoruz. Efendimiz (sallallahu
aleyhi ve sellem) bir kimsenin afet ve musibetler dolayýsýyla tasalandýðýn-
da okumasý için talim ettikleri duada, “Allah’ým, ben Senin kulunum, kul-
larýndan bir erkekle bir kadýnýn oðluyum. Perçemim Senin (kudret) elin-
dedir. Hakkýmdaki kararýn yürürlükte ve takdirin âdilânedir. Senden, ken-
dini isimlendirdiðin, Kitab’ýnda zikrettiðin, mahlûkatýndan herhangi birine
öðrettiðin veya gayb ilminde kendine tahsis ettiðin (kimseye bildirmedi-
ðin) her ismin hürmetine... Kur’ân’ý kalbimin baharý, gözümün nuru, hü-
zün, gam ve tasamýn gidericisi kýlmaný diliyorum.” buyuruyor. (A. Han-
bel, Müsned, 1/391; Hakim, Müstedrek, 1/690).

Demek ki, sadece bir insanýn bildiði, yalnýz bir kitapta zikredilmiþ, tek
bir salih kul, cin veya meleðe bildirilmiþ ya da nezd-i Uluhiyet’te mazharý
isti’sâr olmuþ (kimseye bildirilmeyip ilm-i Ýlâhî’ye has kýlýnmýþ) isimler de
vardýr.

Esmâ-i Hüsnâ Ýle Dua Etme
Dua, kulluðun özüdür. Allah’a samimi ve yürekten dua etmek, içini

O’na dökmek insaný insan yapan, ona deðerler üstü deðer kazandýran en
hayatî meseledir. Kur’ân bu hakikati þöyle ifade etmiþtir: “Dualarýnýz ol-
masa ne kýymetiniz olur.” De ki: “Duanýz olmazsa Rabbim size ne diye de-
ðer versin ki?” (Furkan, 25/77)

Dua ederken Allah’ýn isimleri ile dua etmek çok önemlidir. Allah
Teâlâ, kullarýnýn en güzel isimlerle Kendisine dua etmesini istemektedir;
“En güzel isimler Allah’ýndýr. O halde O’na o güzel isimlerle dua edin.”
(A’raf 7/180 )

Birçok ilâhî isme mazhar ve çok vazifelerle sorumlu olan ve deðiþik
düþmanlar (nefis, þeytan vs.) ile imtihan olan insan, hem düþmanlarýnýn
þerrinden korunmak hem de istediklerine ulaþmak için Allah’a dua etme-
lidir. Öyle bir dua etmelidir ki, âdeta bir dilencinin bir þeyler koparmak
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için yalvarmasý gibi insan Allah’a dua dua yalvarmalýdýr. Duasýnda, yaka-
rýþýnda Allah’ýn isimlerini zikretmelidir.

Ayrýca, siz muztar kaldýðýnýz ve ihtiyaç hissettiðiniz zaman herhangi
bir lafýzla Cenâbý Hakk’a çaðrýda bulunursunuz. Söylediðiniz lafýz ne olur-
sa olsun, o, içinizin sesi ve gönlünüzün ifadesiyse hiç farkýna varmadan o
gizli býrakýlmýþ isimlerden birini ya da Ýsm-i A’zam gibi kabul edilecek bir
ismi telaffuz edebilirsiniz. Mesela, “Ben bâisi fakîrim, Sense düþkünlerin
elinden tutan.” dersiniz. Esmâi Ýlâhiye’de bunun karþýlýðý bir isim bilmiyo-
ruz; ama belki bu da onlardandýr. Mesela, “Ben muztarý muhtacým, muz-
tar olanlarýn ýzdýrarýný gideren de Sensin.” dersiniz ve bunu Cevþen’de ge-
çen “Yâ Fârice’lhemm, Yâ Kaþife’lðamm” yerinde kullanabilirsiniz. Eðer
samimi ve gönülden iseniz Cenâbý Hak dilinizin baðýný çözer ve farkýna
varmasanýz da size Ýsm-i A’zam’ý söyletir. Fakat diliniz gönlünüze tercü-
man deðilse, Ýsm-i A’zam’ý da söyleseniz, o iþin bir yanýný eksik býrakmýþ
olursunuz.

Ýþte bundan dolayý, hak dostlarý, yalvarýþ ve yakarýþlarýn ancak sýdkla
edâ edildiði ölçüde “Ýsm-i A’zam”a iktiran etmiþ gibi, rahmet arþýna ula-
þacaðýný ve hüsnü kabûl göreceðini söylemiþlerdir.. evet samimiyet, sýdk
ve sadâkat, âdetâ Ýsm-i A’zam iksiri gibi tesir eder. Bayezid-i Bistâmî, ken-
disinden Ýsm-i A’zam’ý soranlara: “Siz, Allah’ýn isimleri içinde Ýsm-i Asða-
rý (en küçük isim) gösterin, ben de size Ýsm-i A’zam’ý göstereyim.” der ve
ilâve eder: “Bence Ýsm-i A’zam tesiri yapacak bir þey varsa, þüphesiz o da
sýdktýr; sadakatle hangi isim okunsa, o Ýsm-i A’zam olur.”

Evet, insan Cenâbý Hakk’a samimi teveccüh etmeli ve Esmâ-i Ýlâhi-
ye’yi, Sýfat-ý Sübhâniye’ye yanaþma hususunda çok önemli bir merdiven
olarak deðerlendirmeli. Zâtý Ulûhiyeti tanýmanýn, ancak Esmâ-i Ýlâhiye’yi
bilmekle mümkün olacaðýný kabul etmeli. Bütün kalbiyle onlarýn arkasýna
düþmeli. Bir gönül insaný olarak bu isimleri bilmeli ve zikretmeli.”15

Cevþen-Esma-i Ýlâhî Münasebeti

Bediüzzaman Hazretleri “el-Cevþen’ül-Kebîr”e dikkatleri çekmiþ ve
þu müthiþ tespitte bulunmuþtur:

15 Fethullah Gülen, Kýrýk Testi, 374-5
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Cevþen, Kur’ân’ýn hakikî ve tam bir münacatý, Kur’ân’dan çýkan bir
hülasasýdýr.

Cevþen, en hakiki insan-ý kâmil olan Peygamber Efendimizin (aley-
hissalatu vesselâm) Allah’a bin bir ismiyle yaptýðý bir münacat-
týr, ateþten (cehennemden) istiâzedir, sýðýnmadýr.16

Demek ki “Cevþen” Efendimizin Cenab-ý Allah’a bin bir ismi ile yap-
týðý münacatýdýr. Bin bir esma-i ilâhîyi ihtiva etmektedir. Cevþen’i okuyan
kimse, Peygamberimizin Allah’a bin bir ismiyle yaptýðý münacatý yapýyor
demektir.

B- Allah’ýn Sýfatlarý
Cenab-ý Hakk’ýn sýfatlarý, umumîyetle ‘zâtî ve subûtî’ olmak üzere iki

grupta ele alýnmýþtýr. Þimdi bunlarý kýsaca ele alalým.

Zatî Sýfatlar

Sadece O’nun zatýna mahsus olup, yaratýklarýndan herhangi birisine
verilmesi caiz ve mümkün olmayan þu altý sýfattýr.

Vücûd: Allah’ýn, kendisine has bir varlýða sahip
olmasý. O’nun (c.c.) varlýðý, kendindendir.
Varlýðýn zýddý olan yokluk, O’nun için söz
konusu deðildir.

Kýdem: Varlýðýnýn baþlangýcýnýn olmamasý. Ne ka-
dar geriye gidilirse gidilsin, O’nun var ol-
madýðý bir an yoktur.

Beka: Allah’ýn varlýðýnýn sonunun olmamasý. Ne
kadar ileriye gidilirse gidilsin, O’nun ol-
mayacaðý bir an düþünülemez.

Muhâlefetün li’l-Havadis: Allah’ýn, sonradan olmuþ varlýklarýn hiç-
birisine hiçbir þekilde benzememesi. O’nun
zatý, hatýrýmýza ve zihnimize gelen her þeyin
ötesindedir.

16 Bkz. 24.Söz, 1.Dal; 25. Söz, Emirdað Çiçeði.
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Vahdaniyet : Allah’ýn zatýnda, sýfatlarýnda ve fiillerinde tek olma-
sý, eþinin, benzerinin bulunmamasý.

Kýyam bi-nefsihi : Varlýðýnýn kendinden olmasý. O’nun varlýðýna se-
bep olan baþka bir varlýk, baþka bir irade ve kud-
ret yoktur. Varlýðý, zatýnýn gereðidir.

Subutî Sýfatlar:

Benzerleri sýnýrlý ve vasýtalý olarak insanlara verilmiþ olsa da, Allah’ýn
kendisine has olan bu sýfatlarý sýnýrsýzdýr ve herhangi bir vasýtaya muhtaç
deðildir. Bunlar sekiz tanedir.

Hayat: Allah’ýn kendisine has bir hayata sahip olmasý,
ölümsüz olmasý.

Ýlim: Allah’ýn, olmuþ, olan ve olacak her þeyi bilmesi.

Semi’: Cenab-ý Hakk’ýn, gizli, aþikâr her þeyi iþitmesi.

Basar: Yüce Yaratýcý’nýn, her þeyi görmesi. Hiçbir þeyin
O’ndan gizli kalmamasý.

Ýrade: Allah’ýn, dilediði her þeyi dilediði gibi yapmasý.

Kudret: Sonsuz ve sýnýrsýz güç sahibi olmasý.

Kelâm: Allah’ýn, kelâm sahibi konuþan bir Varlýk olmasý.

Tekvin: Allah’ýn, yok olaný, yokluktan varlýða çýkarmasý,
yaratmasý. Ehl-i Sünnet’in Eþ’arîye kolu, bu sýfatý,
‘kudret’ sýfatý içinde mütalâa edip ayrýca zikretmez.
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ALLAH’A ÝMANDAKÝ EÞSÝZ MUTLULUK

Gerek fert gerekse toplum planýnda, beþerin maruz kaldýðý bütün ýstý-
raplarýn, kalaklarýn, dünyayý kasýp kavuran zulümlerin, istismarlarýn, bitip
tükenmeyen kavga ve savaþlarýn, anlaþmazlýklarýn, boðuþma ve didiþme-
lerin altýnda yatan en birinci ve en önemli sebep, Allah’ýn gerektiði gibi ta-
nýnmamasý, tanýnýp sevilememesi ve o sevgideki manevî lezzetin elde edi-
lememesidir. Elemsiz lezzet imandadýr. Bu itibarla beþerin O’nu tanýmaya,
O’na iman etmeye ve bu imanýn ne demek olduðunu yeniden keþfetme-
ye, duyup tecrübe etmeye her zamankinden daha çok ihtiyacý vardýr.

Bir insanýn gerek kendi varlýðýný, gerekse yaþadýðý âlemin mahiyet ve
maksadýný kavrayabilmesi ancak bu imanla mümkündür. Bu cümleden
olarak, Allah’a imanýn insan için ifade ettiði deðeri, birkaç madde halin-
de özetlemeye çalýþacaðýz:

Bu inanç, her þeyden önce insanýn dürüst ve faziletli bir varlýk olma-
sýný saðlar. Þöyle ki, Allah’a iman eden birisi, baþarý ve kurtuluþunun an-
cak O’nun kendisine bildirdiði iyilik ve güzellik öðretileriyle mümkün ola-
caðýna inandýðý için, bunlara bir prensip olarak sarýlýr ve hayatýný hep bu
çizgide sürdürmeye çalýþýr. Ýnkârcýlara gelince, onlar, kendilerinden baþka
yönelecekleri ve de mesul tutulacaklarý üstün hiçbir varlýðýn mevcudiyeti-
ne inanmadýklarý için, iyilik ve kötülüðü sadece kendi nefisleri ve menfa-
atleri açýsýndan deðerlendirirler. Böylece, adalet-zulüm, helâl-haram farký
gözetmeksizin her çeþit arzu ve isteklerini, taþkýnlýklarýný yapmakta bir
mahzur görmezler. Çünkü onlarýn ilahý, arzu ve istekleridir.

Bu iman insanda, kendine güvenle birlikte, tevazu ve alçak gönüllü-
lük hissini yerleþtirerek onu -beþerin huzur ve birlikteliðini ihlal eden- gu-
rur ve kibirden uzak tutar. Allah’a gereðiyle iman etmiþ birisi, hiçbir za-



man kibirli ve maðrur olamaz. Çünkü o bilir ki, kabiliyetleri dahil, sahip
olduðu her þey Allah’a aittir, O verdiði her þeyi dilediði an geri almaya
muktedirdir. Ýnkâr edenlere gelince, onlar, sahip göründükleri her þeyi
doðrudan kendi güç ve kabiliyetlerinin eseri olarak bildiklerinden, teþek-
kür edecekleri hiçbir merci bulamazlar. Sadece kendilerini görür, kendile-
rini yüceltirler ki bu da, insanlýðýn bir arada yaþayabilmek için muhtaç ol-
duðu sevgi ve saygý hissini dinamitleyen bir durumdur.

Bu iman sayesinde insan, hayatýn her þeye raðmen neþ’e ve güzellik-
lerle dolu olduðunu görür ve hayatýn deðerinden hiçbir þey kaybetmedi-
ðini anlar. Ýnanan bir insan, -ölümler, felâketler, hastalýklar ve acýlar gibi-
dünyanýn sevimsiz ve dýþ yüzü ekþi görülen hâdiselerinin altýnda dahi, bir
hikmet ve þefkat elinin iþlediðini düþünerek, acý ve ýzdýraplar içinde bo-
ðulmaz. Onlardan almasý gereken dersler olduðunu hatýrlayarak yoluna
devam eder. Zira o, kâinatta hiçbir þeyin baþýboþ olmadýðýný düþünerek,
baþýna gelen musibetleri sabýrla göðüsler; yine o, Allah’ýn, hiçbir kuluna
altýndan kalkýlamayacak bir yük yüklemediðini,17 ve arkasýnda manevî
mükâfatý bulunan bir imtihana tâbi tutulduðunu18 düþünerek hâdiseleri
sabýrla, metanetle karþýlar. Dünyasý ne kadar sýkýntýlý da olsa, o, önünde
çiçeklerinin solmadýðý, güneþlerinin batmadýðý, semtine acý ve ýzdýraplarýn
yaklaþamadýðý bir hayatýn olduðunu düþünerek her acýyý bir anda unuta-
bilir. Oysa inançsýz birisi, zaman olur, küçücük bir musibete bile dayana-
mayýp intihara teþebbüs edebilir.

Varlýða iman penceresinden bakan bir insan, kâinatý, yüce Yaratý-
cý’nýn eserlerinin sergilendiði ilahî bir sergi, kendisini de, o harika ve her
biri birer mucize olan sanat eserlerini incelemekle görevli bir memur ola-
rak görür ve seyrettiði her þeyden manevî bir lezzet alýr. Ýnançsýzlýðýn pen-
ceresinden bakýldýðýnda her biri birer yabancý ve düþman olarak görülen
varlýklarla o, Sahib’lerinden ötürü bir irtibat kurar ve böylece onlara olan
yabancýlýðýný bir nevi dostluða çevirme imkâný bulur. Bir baþka ifadeyle,
inanmýþ bir insan, Yaratan’dan ötürü her bir yaratýlana sevgi ve dostlukla
bakabildiði için, onlarla iç içe yaþadýðý hayattan keyif alýr.

17 Bkz. Bakara, 2/ 286; En’am, 67152; A’raf, 7/42.
18 Bkz. Bakara, 2/155.
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Ýnançsýz bir insan, kâinata bakýp, milyarlarca yýldýzýn baþ döndürü-
cü bir hýzla dönüp dolaþtýklarýný gördüðünde telâþ ve endiþeye düþer-
ken, iman etmiþ birisi, onlarýn rast gele, geliþigüzel ve kendiliðinden de-
ðil, ilmi ve kudreti sonsuz yüce bir Kumandanýn kontrolüyle yürütüldü-
ðünü bilir; onlarý sevgi ve coþkuyla seyreder; yine bu çerçevede inanç-
sýz bir kalp, dünyayý uzay denizinde yol almakta olan baþýboþ, kaptan-
sýz bir gemi gibi görüp dehþete, korkuya kapýlýrken, imanlý bir kalp,
dünyayý, ilahî bir programla hareket eden, her türlü yiyeceði, içeceði ve
giyeceði içinde bulunduran bir seyahat gemisi gibi görüp huzur içinde
Rabbine hamdeder.

Ýnançsýzýn gözünde karanlýklý, korkunç bir mezarlýða benzeyen geçmiþ
zamaný, mümin kiþi farklý görür; onun nazarýnda geçmiþ zamanýn sakinle-
ri yok olmamýþ, sadece yer deðiþtirmiþ, daha güzel, daha aydýnlýk bir âle-
me gitmiþlerdir.

Ýman etmemiþ birisi, inançsýzlýðýnýn, önüne koyduðu tablolar karþýsýn-
da büyük bir vahþet (yalnýzlýk), dehþet ve ümitsizlik içinde kývranýrken,
inanan kiþi, ölmüþ gitmiþ bütün dost ve yakýnlarýnýn daha parlak bir âlem-
de yaþadýklarýný düþünerek rahatlar, derin bir sevinç ve gönül rahatlýðý
duyar.

Ýnançsýz bir insan, bütün varlýklarýn ölümle yokluða gittiklerine inan-
dýðýndan, kendisinin de ayný yolun yolcusu olduðunu düþününce, çýldýra-
cak dereceye gelirken, inanan insan bunu sevimli bir yolculuk olarak gö-
rür. Zira onun nazarýnda ölüm, fani bir âlemden baki bir âleme bir seya-
hattir. Zahmetten kurtulup rahmete ermektir. Kulluk vazifesini bitirip ücret
almaya19 gitmektir.

Hâsýlý: Allah’a iman, ihtiyaçlarý sonsuz, fakat sermayesi o ölçüde az;
düþmanlarý sayýsýz, fakat gücü son derece sýnýrlý; istekleri nihayetsiz, fakat
eli o nispette kýsa olan insan için, en büyük dayanak noktasýdýr. Ýþte insan
isimli böyle bir varlýðýn, bu ihtiyaçlarýný karþýlayabilmesi, sayýsýz düþmaný-
nýn hakkýndan gelebilmesi, korku ve endiþelerinden kurtulabilmesi, an-
cak, sonsuz güç, kuvvet ve servet sahibi bir yüce varlýða (Allah’a) baðla-
nýp dayanmasýyla mümkün olabilir.

19 Bkz. Al-i Ýmrân , 3/195; Mürselat, 77/44;
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FÝZÝK ÖTESÝ / NURANÎ VARLIKLAR: MELEKLER

Melek Kavramý 
Melek kelimesi, sözlükte ‘haberci, elçi, güç ve kuvvet’ gibi anlamlara

gelir. Ýslâm terminolojisinde ise, ‘Allah tarafýndan yaratýlmýþ, erkeklik ve
diþilikleri olmayan ve Allah’a itaatten ayrýlmayan latif ve nuranî bir varlýk’
olarak tarif edilir.

Meleklere Ýmanýn Vücûbu 
Melekler, bizim zahirî duyularýmýzla algýlanabilecek maddî bir yapýya

sahip olmamalarý yönüyle gayb âlemine ait varlýklardýr. Bunun için de,
haklarýnda duyularla deðil, peygamberlerin verdikleri haberlerle bilgi sa-
hibi olunur.

Yüce Yaratýcý, gaybýn son habercisi, son peygamberi Hz. Muham-
med’e (sallallahu aleyhi ve sellem) vahyetmiþ olduðu kitabýnda, bize me-
leklerden bahseder ve onlarýn varlýðýna inanmayý iman esaslarý içinde
zikreder:

“Peygamber Rabbi tarafýndan kendisine indirilene iman etti, (buna)
mü’minler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarýna,
peygamberlerine iman ettiler.” (Bakara sûresi, 2/285)

Meleklere inanmayan kiþi, ilgili âyetlerin hükmünü inkâr ettiði için
iman etmiþ sayýlmaz. Esasýnda meleklere inanmamak, dolaylý olarak vah-
yi, peygamberi, peygamberin getirdiði kitabý ve teblið ettiði dini inkâr et-
mek anlamýna gelir. Çünkü din, peygamberlere melekler aracýlýðýyla bildi-
rilmiþtir. Nitekim Kur’ân’da þöyle buyrulur:



“... Kim Allah’ý, meleklerini, kitaplarýný, peygamberlerini ve âhiret gü-
nünü inkâr ederse, o artýk tam bir dalâlet içine düþmüþ demektir. (Nisa
sûresi, 4/136.)

Meleklerin Varlýðý, Mahiyeti ve Özellikleri
Kâinatta çok küçük bir yer iþgal eden gezegenimizde binlerce çeþit ha-

yat ve yaþama þekli mevcuttur. Tam bu noktada akla þöyle bir soru gele-
bilir: Acaba, yeryüzünde vaziyet böyle iken, dünyadan çok daha büyük
yýldýzlarýn, gezegenlerin ve sistemlerin kendi þartlarýna uygun canlý ve þu-
urlu sakinleri var mýdýr? Bu soruya bir çýrpýda verilecek ‘hayýr’ cevabý el-
bette ki yanýltýcý olacaktýr. Bütün hayat þartlarýný sadece kendi dünyamý-
zýn hayat þartlarýna kýyas edip diðer gezegen ve yýldýzlarý þuur sahibi can-
lýlardan hâlî/boþ görmek hiç de makul deðildir. Þu hâlde bilmediðimiz bu
gibi mevzularda, bu sahanýn uzmanlarý, özel donanýmlý müstesna varlýklar
olan peygamberler tarafýndan bizlere anlatýlanlara inanmamýz gerekir.

Konuya, akla ufuk açabilecek temsilî bir kýyas ile yaklaþmaya çalýþa-
lým: Sayýsýz hazineleri ve eþsiz sanat harikalarý bulunan bir Sultan dü-
þünelim. Bu Sultan, emsalsiz diyebileceðimiz muhtelif saraylardan bir þe-
hir kurmuþ ve o muhteþem þehrin bir köþesinde de kulübe ebadýnda
küçük bir ev/hane yaptýrmýþtýr. Biz, bu küçücük binada büyük bir faali-
yet ve hareket olduðunu bizzat gözlerimizle müþahede ediyoruz. Sonra
gözlerimizi o muhteþem saraylara çeviriyoruz; fakat oralarda kimseleri
göremiyoruz. Bizim bu göremeyiþimiz baþlýca üç sebepten kaynaklanýyor
olabilir: Göz zaafýmýzdan, sakinlerinin bizden saklanýþýndan, oralarda
kimse olmayýþýndan.

Böylesine muhteþem bir þehirde ‘binlerce sarayýn boþ, sadece küçü-
cük bir binanýn binlerce canlýyla dolu’ oluþunu kabul manâsýna gelen son
görüþ, aklý baþýnda birisinin kabul edebileceði bir görüþ deðildir. O hâlde
ya göz zaafýmýz o saraylarýn sakinlerini görmemize manidir, yahut o sakin-
ler bilemediðimiz hikmetlerle bizden gizlenmektedirler.

Ýþte meseleyi zihinlere yakýnlaþtýrma maksadýna yönelik olarak arz et-
meye çalýþtýðýmýz bu ‘muhteþem þehir’ örneðindeki küçücük bina, ‘dün-
ya’mýzdýr. Bu þehirdeki büyük saraylar da dünyamýzýn dýþýndaki yýldýzlar
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ve sistemlerdir. Þimdi bu örneðimizin ýþýðýnda düþünelim. Kâinat þehrinin
‘dünya’ isimli küçük bir noktasýnda/haneciðinde bin bir ýþýk, renk ve ses
cümbüþüne ve de sürekli bir faaliyete þahit olup seyreden birisinin, o
muhteþem yýldýz saraylarýný ‘boþ’ zannetmesi doðru mudur? Elbette ki ha-
yýr. Zira oralarda da hayat vardýr ve oralarýn da þuurlu sakinleri mevcuttur.
Bizim onlarý görmeyiþimiz onlarýn olmamasýný gerektirmez. Göremeyiþi-
miz, ya bizim gözümüzdeki bir zaaftan ya da onlarýn baþka bir boyutta
oluþlarýndandýr.

Þu hâlde, meleklerin gözle görülmez, duyu organlarýyla algýlanamaz
oluþlarý, inkâr edilmeleri için bir gerekçe olamaz. Zira onlarýn görünmeyiþ-
leri, var olmadýklarýndan veya asla görünmez olduklarýndan deðildir. Bu,
bizim onlarý görecek bir kabiliyet ve kapasitede yaratýlmadýðýmýzdandýr.
Baþka bir ifadeyle, meleklerin görünmeyiþleri, onlarýn bizim gözlem ve
tecrübeye dayanan bilgilerimizin ilgi alaný dýþýnda kalan fizik ötesi varlýk-
lar oluþlarýndandýr. Bugün var olduðu ilmen ispat edilen veya hissedilen
nice varlýklar vardýr ki biz onlarý çýplak gözle göremiyoruz.

Melekleri bize birçok özelliðiyle tanýtan Kur’ân-ý Kerim, onlarýn nasýl
bir unsurdan yaratýlmýþ olduklarý hususunda bilgi vermez. Onlarla ilgili bu
bilgiyi biz, Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hadislerinde
görmekteyiz. Bir hadis-i þerifte “Cinlerin ve þeytanlarýn ateþten, Hz. Âdem’in
topraktan/çamurdan, meleklerin ise, nurdan yaratýldýðý” (Müslim, Zühd 10)
bildirilir.

Melekler, öfke, kin, gazap, kýskanma ve haset gibi negatif duygular-
dan uzak olup, beþere ait diðer his ve meyillerden de korunmuþlardýr. Do-
layýsýyla onlar için, isyan ve baþkaldýrma gibi herhangi bir günah söz ko-
nusu deðildir.

“Allah’ýn kendilerine emrettiði þeylere isyan etmezler ve ne ile emro-
lunuyorlarsa onu yerine getirirler.”(Tahrim sûresi, 66/6.)

Ýnsanlarýn sahip olduklarý yemek, içmek, erkeklik, diþilik, evlenmek,
gibi fiil ve özelliklerden uzak20 ruhanî birer varlýk olan meleklerin, ma-
kamlarý sabittir ve onlar için bir ücret de söz konusu deðildir, ama, Allah

20 Bkz. Zuhruf sûresi, 43/19; Saffat sûresi, 37/49; Necm sûresi, 53/27.
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namýna iþledikleri her emirde latif bir zevk ve hoþ bir lezzetleri vardýr. Al-
lah’a karþý derecelerine göre feyiz (manevî bir keyif) alýrlar. Nurdan ibaret
varlýklar olmalarý yönüyle, ihtiyaç duyduklarý gýdalar da manevîdir; zikir,
tesbih, hamd ve Cenab-ý Hakk’a ait mârifet ve muhabbet nurlarýndan lez-
zet alýrlar ve O’na ibadet hususunda ne bir büyüklük duygusuna kapýlýr-
lar ne de yorulup usanýrlar:

“… O’nun huzurunda bulunanlar, O’na ibadet hususunda kibirlen-
mezler ve yorulmazlar. Onlar býkýp usanmaksýzýn gece gündüz Allah’ý
tesbih ederler.”21

Ayrýca melekler, kendilerine has latif ve nuranî bir yapýya sahip olma-
larý sebebiyle hareket ve nüfuz keyfiyetleri son derece süratli ve mükem-
mel olan varlýklardýr. Kur’ân’da onlarýn bu özelliklerini ifade sadedinde
þöyle buyrulur:

“Melekler ve ruh, O(nun arþý)na -miktarý (dünya senesi ile) elli bin yýl
olan- bir günde yükselip çýkarlar.”(Mearic sûresi, 70/4)

“Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikiþer, üçer ve dörder kanatlý elçi-
ler yapan Allah’a hamd olsun…” (Fatýr sûresi, 35/1)

Gerek Kur’ân’da gerekse hadis-i þeriflerde meleklerin kanatlarýndan
söz edilir. Bu kanatlarýn, içinde bulunduðumuz âleme ait varlýklarýn kanat-
larýyla ayný olduðunu söyleyemeyiz. Meleklerin farklý bir boyutta hayat
süren nuranî varlýklar olduðu göz önünde tutulursa, bunlarý kuþ veya
uçak kanatlarý gibi maddî vasýflara konu etmenin doðru olmayacaðý or-
tadadýr. Melekler, beþerin idrak vasýtalarýyla tanýnamayacak bir yapýdadýr-
lar. Þu hâlde bu kanatlarýn mahiyetini ancak Allah ve onlarý gören pey-
gamberler bilebilirler.

Meleklerin kanatlarý hakkýnda bilinmesi gereken bir husus da þudur:
Bu kelimenin Kur’ân’daki karþýlýðý ‘cenah’týr. Cenah ise sadece ‘kanat’tan
ibaret olmayýp ‘yan, taraf ve hususiyet’ gibi mânâlara da gelmektedir. Bu
cümleden olarak, Kur’ân’da,                / ulî ecniha’ þeklinde geçen bu ifa-
deyi, güç ve sür’at gibi meleklere verilmiþ olan hususiyetlerin çeþitliliði
veya Allah katýndaki dereceleri’ olarak anlamak da mümkündür.

21 Enbiya sûresi, 21/19-20
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Melekler, Allah’ýn emir ve izni ile çeþitli þekillere girebilen varlýklardýr.
Melekler peygamberler tarafýndan hem aslî þekilleriyle hem de, temessül
etmiþ olduklarý baþka þekilleriyle görülmüþlerdir. Meselâ, Cebrail (aleyhis-
salatu vesselâm) Hz. Meryem’e bir insan þeklinde görünmüþtür22 Hz. Ýb-
rahim’e (aleyhissalatu vesselâm) bir oðul müjdesiyle gelen melekler de,
insan þeklinde görünmüþlerdir. Hz. Ýbrahim onlarý misafir zannederek
kendilerine yemek hazýrlamýþ, fakat yemediklerini görünce korkmuþ son-
ra da onlarýn melek olduðunu anlamýþtýr.23 Bu âyetten meleklerin yiyip iç-
mediði sonucu da çýkmaktadýr. Keza, Cibrîl hadisi olarak bilinen, -iman,
Ýslâm ve ihsan kavramlarýnýn tanýmlarýnýn yapýldýðý- rivâyette de belirtil-
diði gibi, Cebrail sahabiler tarafýndan insan þeklinde görülmüþtür. (Müs-
lim, Ýman 37; Ebu Davud, Sünnet 15)

Allah’ý Ýdrak Etme Açýsýndan
Melek ve Ýnsan Arasýndaki Fark
Ýlâhî azamet ve sýrlara daha yakýndan þahit olmalarý yönüyle melek-

ler, Cenab-ý Hakk’ýn Zat-ý Ulûhiyetine ait hususiyetleri idrak mevzuunda
insanlardan daha ileridedirler. Bir diðer ifadeyle melekler, Allah’ýn sýfat ve
isimlerini bilme noktasýnda insanlarýn önündedirler. Ancak insanlar, Al-
lah’ýn bütün isim ve sýfatlarýný aksettiren câmi’/kapsamlý bir ayna olma-
larýndan ötürü potansiyel deðerleri itibarýyla meleklerden dahi ulvi sayý-
lýrlar.

Melekler, Yüce Yaratýcý’nýn isim ve sýfatlarýna sadece nuranî/ruhanî
cepheleriyle ayna olabilecek bir yapýda yaratýlmýþlardýr, insanlara ge-
lince onlar, hem cismanî hem de ruhanî olmak üzere iki ayrý açýdan
ilâhî isim ve sýfatlarýn tecellilerine mazhar olabilecek özelliklerle yaratýl-
mýþlardýr.

Meleklerin Görevleri
Yüce Yaratýcý tarafýndan meleklere verilen görevleri Kur’ân âyetleri-

nin ve bazý hadis-i þeriflerin ýþýðýnda þöyle sýralayabiliriz:

22 Bkz. Meryem sûresi, 19/16-17.

23 Bkz. Hud, sûresi 11/69-70.
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a- Allah’ý her bir eksik ve yanlýþ mülâhazadan tenzih etmek, O’na ge-
ce gündüz övgü ve þükranda bulunmak ve O’nu, O’na yaraþýr bir biçim-
de takdis etmek (yüceltmek.)24,

b- Allah’ýn peygamber olarak seçtiði kullarýna vahiy getirmek25,

c- Peygamberleri salât ve selâm ile yüceltmek ve bütün insanlara
dünyada hayýr duada bulunmak26,

d- Peygamberlere ve mü’minlere manevî bir güçle destek olup onlarý sý-
kýntýlý ve üzüntülü anlarýnda rahatlatmak, inkârcýlarý ise sýkýntýya sokmak27,

e- Ýnsaný koruyan takipçiler olarak bir anlamda insanlara hizmet etmek28,

f- Ýnsanlarýn fiillerini kaydetmek29,

g- Kâinatla ilgili olarak yürütülen ilâhî icraata vasýta olmak30,

h- Beþerin yaratýlýþ ve ölümüyle ilgili olarak görev yapmak31,

ý- Ýlâhî cezalarý icra eden elemanlar olarak görev yapmak32.

Meleklerin Sayýsý ve Çeþitleri

Meleklerin sayýsýný ancak Allah bilir. Kur’ân’da ve hadislerde melekle-
rin sayýlarý hakkýnda açýk bir bilgi mevcut deðildir. Ancak Kur’ân’ýn ‘Gök-
lerin ve yerin ordularý Allah’a aittir.’33 þeklindeki beyanlarýndan hareketle,
sayýlamayacak kadar çok olduklarýný söylememiz mümkündür.

24 Bkz. Bakara sûresi, 2/30; A’raf sûresi, 7/206; Nahl sûresi, 16/50; Enbiya sûresi, 21/19, 27; Þura
sûresi, 42/5; Tahrim sûresi, 66/6.

25 Bkz. Nisa sûresi, 4/163; Hac sûresi, 22/75; Þuara sûresi, 26/193-194.
26 Bkz. Þura sûresi, 42/5; Mumin sûresi, 40/7-9; Necm sûresi, 53/26. Bir hadiste ise, meleklerin þefa-

atinden de söz edilir. Bkz. Buharî, Tevhid, 24.
27 Bkz. Bakara sûresi, 2/87; Âl-i Ýmran sûresi, 3/124-125; Maide sûresi, 5/110; Enfal sûresi, 8/12;

Nahl sûresi, 16/28; Fussilet sûresi, 41/130-132; Mücadele sûresi, 58/22;.
28 Bkz. Ra’d sûresi, 13/11.
29 Bkz. Ra’d sûresi, 13/11; Kâf sûresi, 50/17-18; Ýnfitar sûresi, 82/10-12; Tarýk sûresi, 86/4.
30 Bkz. Naziat sûresi, 79/5.
31 Bkz. Buharî, Bed’u’l-Halk, 6; En’am sûresi, 6/39; Secde sûresi, 32/11.
32 Bkz. Bakara sûresi, 2/210; Enfal sûresi, 8/50; Furkan sûresi, 25/21-26; Muhammed sûresi, 47/27;

Hýcr, 15/7-8.
33 Bkz. Fetih sûresi, 48/4,7. Keza bkz. Tevbe sûresi, 9/26; Ahzab sûresi, 33/9.
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Biz, bazý melekleri isim ve icraatlarýyla tanýmaktayýz. Bazýlarýný ise, sa-
dece memur olduklarý vazifenin türü itibarýyla ve hepsine birden verilen
unvanla bilmekteyiz. Melekler için hakiki mânâda bir tasarruf söz konusu
deðildir. Onlar sadece ilâhî icraatýn alkýþçýlarý ve nezaretçileri duru-
mundadýrlar. Aksi bir düþünce tevhid ilkesiyle örtüþmez. Bu cümleden
olarak, melekleri, temel görevleri açýsýndan þu gruplarda inceleyebiliriz:

Dört Büyük Melek

Cebrail

Vahiy meleðinin özel adýdýr. Kur’ân’da üç yerde Cibrîl olarak geç-
mektedir.34 Ayrýca Cibrîl âyetlerde “rûh”, “rûhenâ”, “resûlün kerîm”, “resu-
lü rabbik”, “rûhu’l-emin”, “rûhu’l-kudüs” gibi isimlerle de zikredilmektedir.35

Bir hadiste ise, bunlara ilâveten ‘en-Nâmus’ diye isimlendirilmektedir.36

Mikâil

Dört büyük melekten biri olup Allah tarafýndan kâinattaki olaylarýn
ve yaratýklarýn rýzýklarýnýn idaresine vasýta kýlýnmýþtýr. Ýsmi, Kur’ân’da sa-
dece bir âyette geçer.37

Ýsrafil

Bu meleðin adý Kur’ân’da açýkça geçmez. Âyetlerde yalnýzca, sura üfle-
nileceðinin haberi verilir.38 Adý, hadiste dört büyük meleðin içinde zikredilir.39

Azrail

Görevi, eceli/vakti gelenlerin ruhunu teslim almaktýr. Kur’ân’da ‘ölüm
meleði’ adýyla zikredilmiþtir.40

34 Bkz. Bakara sûresi, 2/97, 98; Tahrim sûresi, 66/4.
35 Bkz. Mearic sûresi, 70/4; Nebe’ sûresi, 78/38; Kadr sûresi, 97/4; Meryem sûresi, 19/7; Tekvir sûre-

si, 81/19; Meryem sûresi, 19/19; Þura sûresi, 26/193; Bakara sûresi, 2/87, 253; Maide sûresi,
5/110; Nahl sûresi, 16/102.

36 Bkz. Buharî, Bed’u’l-Vahiy 3.
37 Bkz. Bakara sûresi, 2/98.
38 Bkz. En’am sûresi, 6/73; Kehf sûresi, 18/99; Taha sûresi, 20/122; Yasin sûresi, 36/51.
39 Bkz. Buharî, Rikâk 43.
40 Bkz. Secde sûresi, 32/11.
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Kirâmen Kâtibîn Melekleri
Ýnsanýn saðýnda ve solunda görevli olarak bulunan iki meleðin adýdýr.

Saðdaki, iyi iþ ve davranýþlarý, soldaki ise kötü iþ ve davranýþlarý tespit et-
mekle görevlidir. Hafaza melekleri adý da verilen bu melekler, kýyamet
günü hesap sýrasýnda yapýlan iþlere de þahitlik edeceklerdir.41

Mukarrebûn melekleri
Ýlliyyûn ve kerûbiyyûn olarak da anýlan bu melekler, Allah’ý tesbih

ve anmakla görevli olup O’na çok yakýn ve O’nun katýnda þerefli bir mev-
kide bulunurlar.42

Hamele-i Arþ melekleri

Arþý taþýyan meleklerin adýdýr. Kur’ân’da haklarýnda þöyle buyrulur:
“Arþý yüklenen bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler) rablerini
hamd ile tesbih ederler (yüceltirler), O’na iman ederler.”43

Münker ve Nekir

Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melektir. ‘Bilinmeyen ta-
nýnmayan, yadýrganan’ anlamýndaki münker ve nekîr, mezardaki þahsa,
hiç görmediði bir þekille gelmeleri sebebiyle bu ismi almýþlardýr. Bu iki me-
lek kabirdeki ölülere, “Rabbin kim?”, “Peygamberin kim?”, “Kitabýn ne?”
þeklinde sorular yöneltirler ve o insana, alacaklarý cevaplara göre muame-
le ederler.44

Hadis-i Þeriflerde, insanýn kalbine doðruyu ve gerçeði ilham eden45, na-
maz kýlanlarla birlikte Fatiha sûresinin bitiminde ‘âmin’ diyen46, her gün
sabah ve ikindi namazlarýnda mü’minlerle birlikte olan47, Kur’ân okunur-

41 Bkz. Kâf sûresi, 50/17-18; Ýnfitar sûresi, 82/10-12; Zuhruf sûresi, 43/80.
42 Bkz. Nisa sûresi, 4/172.
43 Mu’min sûresi, 40/7. Keza bkz. Hâkka sûresi, 69/17.
44 Bkz. Tirmizî, Cenaiz, 70; Müsned, 3/126.
45 Tirmizî, Tefsir 3.
46 Buharî, Ezan 11; Müslim, Salât 18.
47 Buharî, Mevakýt 16; Müslim, Mesacid 37.
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ken yeryüzüne inen48, ilim ve zikir meclislerini dolaþan49 ve mü’minlere
rahmet okuyan50 meleklere de dikkat çekilir.

Meleklerin Ýnsanlarý Korumasý

Allah insaný doðrudan koruduðu gibi, melekleri vasýtasýyla da koru-
yabilir; her þeyden önce böyle bir durum Allah’ýn meþietine baðlýdýr. Ba-
zen on katlý bir binadan bir bebek düþmekte ve hiçbir þey olmamaktadýr.
Ýnsanlarýn imaný, teslimiyeti, donanýmý, Allah’a yakýnlýðý, metafizik âlem-
lere açýk olmasý, içinde bulunduðu durum gibi hususlar, melekler ile mü-
laki olma, onlarýn yardýmýna mazhar olma hususunda deðiþik faktörlerdir.

Ýlgili hadis-i þeriflerin ifadelerinden de anlaþýlacaðý üzere, meleklerin
insanlarla manevî bir baðlantý kurmalarý ve onlara destekçi olmalarý, on-
larýn sergileyecekleri salih amel ve tavýrlara baðlý bulunmaktadýr.

Melek Ýnancýnýn Ýnsan Hayatýndaki Etkileri

Allah’a ve âhiret hayatýna inanma gibi, meleklerin varlýðýna inanma-
nýn da, insan hayatý üzerinde önemli etki ve yansýmalarý söz konusudur. 

Bunlarý þöyle özetleyebiliriz:

Meleklere inanan birisi, kendisini hiçbir zaman yalnýz hissetmez. Zira
böyle birisi en yalnýz zamanlarýnda bile, kendisiyle beraber bulunan me-
leklerin varlýðýný bilir ve onlarýn mevcudiyetlerinden duyduðu manevî bir
feyizle yalnýzlýðýný ünsiyete (sýcak bir birlikteliðe) çevirir. Görmediði o ma-
nevî dostlarla bir nevi arkadaþlýk yaparak huzur bulur.

Melek inancý, inanan bir insanýn nefsanî heveslerine karþý frenleyici
bir unsur olmasý ve böylece onun hayatýný zabt u rapt altýna almasýný ko-
laylaþtýrmasý yönüyle de önemli bir etkiye sahiptir. Þöyle ki, her an onla-
rýn kontrol ve murakabesi altýnda olduðunu bilen ve düþünen bir mü’min,
günahlara doðru yürümekten hem utanacak hem de çekinecektir.

48 Buharî, Fezailu’l-Kur’ân 15; Müslim, Müsafirîn 36.
49 Buharî, Daavât 66; Müslim, Zikir 8.
50 Tirmizî, Ýlim 19.
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Melek inancý, manevî güzelliðin ve ahlâkî inceliðin bir sembolü ola-
rak, insanlarda kendilerine benzemeye özlem duyulan bir hedef olarak da
teþvik edici bir etkiye sahiptir. Pratikte, hayatlarýný duru ve nezih olarak
yaþamaya çalýþan insanlarýn, ‘melek gibi insan’ ve benzeri nitelemelerle
anýlmalarý, bu inancýn insan hayatýndaki olumlu etkilerini gösterir.

Maddî Olmayan (Fizik Ötesi) Diðer Varlýklar:
Melekler gibi cinler ve þeytanlar da beþere ait zahirî duyu organla-

rýyla algýlanamayan, varlýðý gerek Kur’ân’da gerekse hadislerde açýk bir bi-
çimde haber verilen varlýklardýr. Bu itibarla onlarýn varlýðýný inkâr etmek,
anlamlarý gayet açýk olan âyet ve hadisleri inkâr anlamýna gelir.

Cinler

Madde ve fizik ötesi varlýklardan biri de ‘cin’lerdir. Cin, kelime olarak
‘örtülü ve kapalý’ anlamlarýný ifade eder. Istýlahî manasý ise þöyledir: Muh-
telif þekillere girebilen, kendilerinden acip (insanlar açýsýndan olaðanüstü
bulunan) fiillerin zuhur ettiði, ateþten yaratýlmýþ latif cisimlerdir. Onlarýn
insanlar gibi, hem mü’min olaný hem de kâfir olaný vardýr.

Kur’ân-ý Kerim’de, yaratýlýþlarýnýn söz konusu edildiði yerde, cinler ve
insanlar birlikte ele alýnmýþtýr. Meselâ, bir âyette þöyle denir: “Allah insaný
piþmiþ bir çamurdan yarattý. Cinni de halis bir ateþten (mâric bir nardan)
yarattý.” (Rahman sûresi, 55/14-15)

Bu âyetteki ‘halis ateþ’ veya ‘ateþin özü’ olarak tercüme edebileceði-
miz (                    ) min mâricin min nâr’ ifadesinden hareketle cinler, bir
çeþit ateþten yaratýlmýþtýr ama; bu ateþ ne bir þua, ne parýldayýp yanan bir
ateþ ne de sadece kömür gibi siyah bir dumandýr. Bu ateþ, maddenin
esaslarýndan olup etrafa þerareler saçan bir ateþtir. Ýþte cinler böyle bir
ateþten yaratýlmýþlardýr.

Sorumluluklarý açýsýndan insanlarla olan benzerliklerine gelince:
Cinler de aynen insanlar gibi kulluk için yaratýlmýþlardýr. Nitekim bir
âyette Allah (c.c.) “Ben cinleri ve insanlarý bana kulluk etsinler diye ya-
rattým.” (Zariyat sûresi, 51/56.) buyurmaktadýr.51 ve yine cinler de in-

51 Burada cinlerin insanlardan önce zikredilmesini, onlarýn insanlardan önce yaratýldýðýnýn bir iþare-

ti olarak deðerlendirebiliriz.

99Fizik Ötesi / Nuranî Varlýklar: Melekler



sanlar gibi Allah’a muhatap olan iradeli varlýklardýr. Onlara da emir ve
yasaklarý ihtiva eden ilâhî mesajlar gelmiþtir, dolayýsýyla onlar da, bu
mesajlarla sorumludurlar. Rahman sûresinde, gerek “ey cin ve ins top-
luluðu...”52 þeklindeki ifadeyle, ilâhî hitaba birlikte muhatap edilmeleri,
gerekse “O hâlde Rabbinizin hangi nimetini yok sayabilirsiniz”53 âyetle-
riyle sorumluluklarýnýn birlikte hatýrlatýlmasý, bu hususu yeterince aydýn-
latýcý mahiyettedir.

Cinler gaybý bilmezler. Onlarýn gaybý bilmediklerini Kur’ân, -emri al-
týnda çalýþtýklarý Hz. Süleyman’ýn (aleyhissalatu vesselâm) vefatýndan söz
açtýðý- bir âyetinde þöyle beyan eder:

“Süleyman’ýn ölümüne hükmettiðimizde (onlar onun ölümünü fark
etmemiþlerdi), onun ölümünü onlara, ancak (dayandýðý) asasýný yiyen bir
aðaç kurdu fark ettirdi. O ölmüþ olarak yere düþünce, ortaya çýktý ki, cin-
ler gaybý bilmiþ olsalardý kendilerini küçük düþüren bir azap içinde kal-
maya devam etmezlerdi.” (Sebe’ sûresi, 34/14)54

Cinlerle alâkalý son olarak vurgulanmasý gereken bir husus da þudur:
Cinler bizim görüþ alanýmýzda bulunan varlýklar deðillerdir. Þu hâlde bi-
zim onlarý asýl mahiyetleriyle görmemiz mümkün deðildir. Bizler tarafýn-
dan görülen, onlarýn temessül etmiþ (yani bizim algýlayabileceðimiz bir
boyuta girmiþ) þekilleridir. Cinler, insan suretinde görünebildikleri gibi di-
ðer canlýlar þeklinde de temessül etme kabiliyetine sahiptirler. Nitekim
Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem), muhtelif hadislerin-
de -evlerde görülen yýlanlara iþaretle- ilk önce “Cin isen dýþarý çýk!” de-
nilmesini tavsiye etmesi, eðer çýkmazsa, bunun üzerine öldürülmelerini
emretmesi55 bu gerçeðe ýþýk tutan bir delildir.

52 Rahman sûresi, 55/33. Keza bkz. En’am sûresi, 6/130.
53 Rahman sûresi, 55/34.
54 Bu âyetten, vefat eden Hz. Süleyman’ýn naaþýnýn bir süre asasýna dayanarak ayakta kaldýðý anla-

þýlmaktadýr. Cinler, çeþitli iþlerde istihdam edilmek üzere Hz. Süleyman’ýn emrine verilmiþti. Bu
âyette geçen ‘küçük düþüren azap’ ifadesinden onlarýn, bu istihdamý kendilerine lâyýk görmeyen
inkârcý cinler olduðunu söyleyebiliriz. Bu cinler, Hz. Süleyman’ýn ölümünü anlamadýklarý için, -o
hayattaymýþ gibi- istemedikleri iþlerine bir süre daha devam etmiþlerdi.

55 Müslim, Selâm 139; Ebû Davûd, Edeb 174.
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Þeytanlar

Þeytan’ýn kelime anlamýyla ilgili olarak iki görüþ söz konusudur. Bun-
lardan birincisi, ‘þ-t-n’ kökünden türemiþ olup ‘uzak olmak, muhalefet et-
mek’ anlamýna gelir. Ýkincisi, ‘þ-y-t’ kökünden olup ‘öfkeyle yanmak’
manâsýný ifade eder. Ýslâmî literatürde ise þeytan, ‘verdiði vesveselerle sü-
rekli olarak insanlarý saptýrmaya çalýþan, ateþten yaratýlmýþ, azgýn ve kibir-
li varlýklar’a verilen addýr.

Kur’ân’da ilk þeytandan ‘Ýblis’ diye söz edilir ve “… Ýblis cinlerdendi,
rabbinin emrinden dýþarý çýktý” (Kehf sûresi, 18/50) denilerek onun aslýn-
da bir cin olduðu belirtilir. Ýblis’in cin olduðunu ortaya koyan diðer bir de-
lil de onun da diðer cinler gibi ateþten yaratýldýðýnýn belirtilmesidir. (A’raf
sûresi, 7/12)

Bir zamanlar kendisine melekler arasýnda yer verilen bu ilk ve en bü-
yük þeytan olan Ýblis, sonradan kibrine yenilerek Allah’a muhalefet eden
bir varlýk konumuna düþmüþtür:

“Meleklere, Âdem’e secde edin demiþtik. (O gün içlerinde bulunan)
Ýblis hariç hepsi secdeye vardýlar, o ise bunu kabul etmedi, büyüklendi ve
kâfirlerden oldu.” (Bakara sûresi, 2/34)

Þeytan, ‘mantýksýzlýk mantýðý’ diyebileceðimiz bir diyalektik ile Ce-
nab-ý Hakk’ýn ‘Sana emrettiðim hâlde seni secdeden alýkoyan neydi?’ su-
alini ‘Ben ondan daha üstünüm, beni ateþten onu çamurdan yarattýn.’
(A’raf sûresi, 7/12) þeklinde cevaplandýrmýþtýr. Þu hâlde, Ýblis’in yaratýlýþý
cebrî olmasýna karþýlýk, onun þeytanlaþmasý kendi irade ve hatasýyla ol-
muþtur.

Þahsýna ait yanlarý itibarýyla hiçbir zatî deðer ve kýymeti olmayan bu
lânetlenmiþ varlýðýn, birçok hikmete binaen yaratýlmýþ olduðunda þüphe
yoktur. Hiç kuþkusuz bu hikmetlerden biri, belki de en birincisi, onun cin
ve insin yükselmeleri ve alçalmalarý adýna oynadýðý roldür.

Yüce Yaratýcý, þeytaný insanýn manen yükselip terakki etmesine ve ke-
maline sebepler dünyasýnda bir vesile kýlmýþtýr. Ýnsan fýtratýndaki birçok
duygunun inkiþafýný, þeytan ile mücadele etmeye baðlamýþtýr. Þurasý bir
gerçek ki, mücadelenin olmadýðý bir yerde ilerleme de olmaz. Nitekim,
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kendilerine þeytanýn musallat kýlýnmadýðý melekler için manevî bir terak-
ki/yükseliþ söz konusu deðildir.

Serçeye musallat olan atmaca kuþu nasýl serçenin uçma kabiliyetini
geliþtirmesine ister istemez sebep oluyorsa; þeytanlar da, istemeksizin, in-
sanlarýn manevî yükseliþine sebep olmaktadýrlar.

Ýmtihan dünyasýnda insanýn, bir kýsým istidat ve kabiliyetleri, þeytana
karþý verdikleri mücadelelerindeki muvaffakiyetleri neticesinde inkiþaf
edip Cennet’e layýk/ehil hâle gelirler, Allah’ýn kendilerine verdiði istidadý
onun telkin ve istekleri doðrultusunda iþletenler ise Cehennem’e müsta-
hak hâle gelirler.

Ne inkâr edenlerin ne de inananlarýn, ‘Niye þeytan yaratýldý?’, veya
‘Olmasaydý daha iyi olmaz mýydý?’ þeklindeki bir itiraza haklarý yoktur.
Evvelâ, Yaratýcý’ya ve O’nun haber verdiði hususlara inanmayan bir
inkârcýnýn, inanmadýðý þeyleri itiraz konusu olarak ileri sürmesinin haklý
bir yaný yoktur. Ýnanan birisinin ise, O’nun takdirlerine teslimiyeti söz ko-
nusudur. Esasýnda, içinde bulunduðumuz kâinatla birlikte yoktan yaratýl-
mýþ bir varlýk olarak bizim Yüce Yaratýcý’ya karþý ‘hak iddia etme’ hakký-
mýz yoktur. Zira bizim O’na (c.c.) vermiþ olduðumuz bir þey yoktur ki,
O’na karþý bir ‘hak iddia etme’ hakkýmýz olsun. Öyleyse bizim O’na karþý
yalnýzca sorumluluklarýmýz, görevlerimiz ve verdiði sayýsýz nimetlere hamd
ve þükrümüz olmasý gerekir.

Ýblis gibi, insanlarý saptýrmaya çalýþan diðer inkârcý cinlere de þeytan
adý verilir. Hatta Kur’ân-ý Kerim, insanlara inkârý ve inkârýn ihtiva ettiði
her bir bâtýl düþünceyi telkin etme ortak paydasý altýnda, þeytanlarý insî
ve cinnî olmak üzere iki kýsýmda mütalâa eder. Meselâ, bir âyette þöyle
denir: “… Böylece her peygamber için ins ve cin þeytanlardan düþman-
lar var ettik.” (En’am sûresi, 6/112) Þu kadar ki, insanlarý Allah’tan ve
O’nun koymuþ olduðu esas ve deðerlerden uzaklaþtýrmaya çalýþan insî
þeytanlar bunu yüz yüze yaparlarken cinnî þeytanlar bu vesvese ve tel-
kinlerini bizim onlarý göremeyeceðimiz bir konumdan yaparlar. Nitekim
Ýblis hem cinsi olan þeytanlarla beraber bir âyette þöyle ele alýnýr:

“Çünkü o ve tayfasý/kabilesi, sizin onlarý göremeyeceðiniz yerden sizi
görürler. Þüphesiz Biz, (bu) þeytanlarý inanmayanlarýn dostlarý yaptýk.”
(A’raf sûresi, 7/27)
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Bu âyetin yorumuyla alâkalý olarak Fethullah Gülen Hoca Efen-
di’nin, ‘Varlýðýn Metafizik Boyutu’ isimli eserinde enfes bir yaklaþýmý var-
dýr: Þeytan ve tayfasý durmadan insanlarýn zaaflarýyla uðraþýr ve onlarý
Allah’tan uzaklaþtýrmaya çalýþýr. O, insaný sözgelimi þehvetle vurduðu za-
man yollarýn en kestirmesini bulmuþ demektir. Zira þehvet, insan iradesi-
ni gevþeten ve onu þeytanýn oyuncaðý yapan en tehlikeli bir silâhtýr. O, in-
sanlara daha baþka hilelerle yaklaþýr ama insanlar bunu çoðu zaman gö-
remezler/sezemezler. Çünkü o, insanlarý, onlarýn kendisini göremediði yer-
lerden, yani insanlara ait zaaf ve boþluklardan gözetler. Ýnsanlar onun tay-
fasýný da göremezler/sezemezler. Çünkü onlar, insanlarýn kendilerini göre-
meyecekleri, hissedemeyecekleri bir þekilde mevzilenmiþlerdir. Hiç bek-
lenmedik bir anda insaný kalbinden vurabilirler. Ayrýca bu âyette ‘Biz þey-
tanlarý inanmayanlarýn dostlarý yaptýk.’ denilmektedir ki, bu da bize þunu
anlatýyor: Ýnsan inancý nispetinde þeytana karþý buðzedebilir ve ona karþý
tavýr alabilir, inanç azaldýkça da þeytanla dostluk baðlarý kuvvet kazanýr.56

Kur’ân baþka bir âyetinde þeytanýn insanlar üzerindeki emel ve
plânlarýnýn ne olduðunu kendi aðzýndan konuþturur. O, isyan ve küstah-
lýðýnýn cezasý olarak kovulduðunda Allah’a karþý þöyle homurdanmýþtý:

“… Onlarý saptýrmak için, Senin doðru yolunun üzerine oturacaðým.
Sonra mutlaka onlarýn önlerinden, arkalarýndan, saðlarýndan, sollarýndan
onlara sokulacaðým ve Sen onlarýn çoklarýný þükredenlerden bulmayacak-
sýn.” (A’raf sûresi, 7/16-17)

Bu âyette insanlarý saptýrma iþinden asla vazgeçmeyen þeytanýn dört
yönden insanlara sokulduðu söz konusu edilmektedir.

“Sonra onlara önlerinden geleceðim.” Ýleriye matuf, yani âhiretle il-
gili meselelerde onlarý tereddüt ve þüpheye düþüreceðim. Onlarý âhirete
Cennet ve Cehennem’e inanmaz hâle getireceðim. Bu suretle de onlar,
hayatlarýný âhirete göre tanzim etmeyi düþünmeyecekler; her þeyi kendi
menfaatleri etrafýnda yorumlayýp birer maddeci ve birer pragmatist ola-
rak yaþayacaklar

56 Fethullah Gülen, Varlýðýn Metafizik Boyutu, 2/411.
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“Ve arkalarýndan geleceðim.” Aradýklarý gerçek keyif ve lezzetlerin
ötelerde olmadýðýný, ufuklarýný ötelerden çevirip arkalarýna dönmeleri ge-
rektiðini ve de aradýklarý her þeyin içinde bulunduklarý hayatta olduðunu
onlara telkin edeceðim. Yani dünyanýn sürekli ve devamlý olduðunu on-
lara fýsýldayarak içlerine tul-i emel salacaðým. Dünya nimetlerini onlara o
kadar güzel göstereceðim ki, baþka güzel tanýmaz olacaklar. Böylece
Ebedî Güzel’i ve ebedî güzellikleri görmek için içlerinde hiçbir arzu ve rað-
bet kalmayacak.

“Ve sollarýndan geleceðim.” Bâtýlý teþvik ederek ve her bir günah ve
kötülüðü süsleyip güzel göstererek onlara davetiye çýkaracaðým. Hususiy-
le, içlerini gýdýklayarak, þehvetlerini tahrik edeceðim. Kadýný, erkeklere,
erkekleri de kadýnlara salarak onlarý kendi dünyalarýnda iffetsiz ve ismet-
siz hâle getireceðim.

“Ve saðlarýndan geleceðim.” Yaptýklarý hayýrlarýn içine dahi þeytanlýk
karýþtýracaðým. Taatlerini süslü-püslü göstererek yaptýklarýný bulandýraca-
ðým. Bazen de âdabýn en küçüðü dahi kabul edilemeyecek fiilleri onlara
din diye kabul ettireceðim, bid’atleri yaygýnlaþtýrmak suretiyle dinin ru-
hunu onlara unutturacaðým.57

Cinnî þeytanlarýn insanlarla olan münasebetini göstermesi açýsýndan
burada Hz. Âiþe’den mervi bir hadisi nakletmekte fayda mülâhaza ediyo-
ruz:

“Resûlullah gece yanýmdan ayrýldý, kýskançlýðýmla öfkelendim. Geri dö-
nüp ne yaptýðýmý görünce ‘Ey Âiþe, sana ne oluyor ki öfkeleniyorsun?’ bu-
yurdu. Ben de ‘Benim gibi birisi senin gibi birisini nasýl kýskanmayýp öfkelen-
mez?’ dedim. O bana ‘Þeytanýn mý geldi?’ dedi. Ben ‘Ya Resûlellah! Benim-
le birlikte (olan) bir þeytan mý?’ dedim, ‘Evet.’ dedi. Ben tekrar ‘Her insan-
la birlikte bir þeytan var mýdýr?’ dedim, (yine) ‘Evet.’ dedi. (Sonra ben yine)
‘Bu senin için de söz konusu mudur, ey Allah’ýn Resûlü?’ dedim. ‘Evet, an-
cak o (bana) teslim / Müslüman oluncaya kadar (             /  hattâ esleme)
Rabbim ona karþý bana yardým etti.’ buyurdu.”58

57 Gülen, age., 2/414.
58 Müslim, Münafikûn sûresi, 70.
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Ýnsan þeytana muhalefet edebildiði nispette Allah nezdinde makbul
ve baþarýlý sayýlýr. Ancak bu baþarýnýn gerçekleþmesi, onun iradesinin
hakkýný vermesine ve her þeyi görüp gözeten Allah’a sýðýnmasýna baðlý-
dýr. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), hususiyle mese-
lenin ikinci yönüne iþaretle, öfkeden bunalýp ne yapacaðýný bilemeyen
birisine ne yapmasý gerektiðini öðretmek ve yardým etmek maksadýyla
þöyle buyurur: “Ben bir kelime biliyorum ki, eðer onu dese bu hâl ondan
gidecek; o kelime ‘(              ) / eûzu billah’dýr. (Yani Allah’a sýðýnýrým.”59 Bu
sözle Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem), o kiþiyi bir an önce için-
de bulunduðu havadan uzaklaþtýrmayý hedefliyor ve ona, sen bu sözü
söylemekle meseleyi þeytanla beraber Allah’a havale etmiþ olursun, de-
mek istiyordu.

Bu hususu, gerek insî gerekse cinnî þeytanlarýn þerrinden nasýl ko-
runmamýz gerektiðini bize öðreten ‘Nas’ suresine yer vererek, noktalamýþ
olalým:

“De ki: Ýnsanlarýn kalplerine vesvese sokan sinsi o cinnî ve insî þey-
tanýn þerrinden insanlarýn Rabbine, insanlarýn Melikine (mutlak sahip ve
hâkimine), insanlarýn Ýlâhýna sýðýnýrým.” (Nas sûresi, 114/1-6)

59 Buhari, Bed’u’l-Halk 11; Müslim, Birr 109.
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ÝNSANLIÐA LÜTFEDÝLEN ÝLÂHÎ KÝTAPLAR

Ýlâhî Kitap Kavramý

Arapça bir kelime olan ‘kitab’ sözlükte ‘yazmak ve yazýlý belge’ an-
lamýna gelir, çoðulu ‘kütüb’dür. Dinî terminolojide ise kitap, ‘Allah’ýn,
kullarýndan ne istediðini bildirmek ve bu konuda onlara yol göstermek
üzere peygamberlerine vahyettiði sözlere ve bunun yazýya geçirilmiþ þek-
line’ denir.

Peygamberlere indirilen kitaplara ilâhî kitap denilmesinin sebebi, bu
kitaplarýn Allah tarafýndan gönderilmesi, söz ve muhteva olarak onlarda
hiçbir beþer katkýsýnýn bulunmamasýdýr. Ýlâhî kitaplara Allah katýndan indi-
rilmiþ olmasý sebebiyle ‘kütüb-i münzele’ veya ‘semavî kitaplar’ da denir.

Ýlâhî Kitaplara Ýmanýn Vücûbu

Müslüman olabilmek için farz olan diðer bir esas da ilâhî kitaplara
imandýr. Bu kitaplara iman etmenin anlamý ise, Allah tarafýndan bazý pey-
gamberlere kitaplar indirildiðini ve bu kitaplarýn –indirilmiþ olduklarý ori-
jinal þekilleriyle- muhtevalarýnýn bütünüyle doðru ve gerçek olduðunu
ayrým yapmadan kabul etmektir.60 Kur’ân-ý Kerim’in þu âyeti Allah’ýn in-
dirmiþ olduðu kitaplara inanmanýn, imanýn bir esasý olduðunu ve de bunla-
rý inkâr edenlerin haktan tam anlamýyla sapmýþ kimseler olduðunu bildirir:

60 Burada önemli gördüðümüz bir noktaya daha deðinmemiz gerekmektedir: Bir Müslüman’a önce-
ki kutsal kitaplarda bulunan bir hususun haber verilmesi durumunda; eðer bu husus, Kur’ân ve
hadislerdeki bilgilere uygunsa kabul edilir, deðilse reddedilir. Âyet ve hadislerde hiç bahsedilmiyor
ve Ýslâm’ýn temel prensiplerine de zýt düþmüyorsa, Hz. Peygamber’in þu tavsiyesi doðrultusunda
hareket edilir: “Ehl-i Kitab’ý ne tasdik ediniz ne de yalanlayýnýz. Biz ‘Allah’a, bize indirilene, Ýbra-
him’e ... indirilene inandýk.’ deyin!” (Buharî, Ý’tisam 25.)



“Ey iman edenler, Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiði ki-
taba ve daha önce indirdiði kitaba iman ediniz. Kim, Allah’ý, meleklerini,
kitaplarýný, peygamberlerini ve kýyamet gününü inkâr ederse tam mana-
sýyla sapýtmýþtýr.” (Nisa sûresi, 4/136.)

Peygamber Efendimiz de ilâhî kitaplara iman etmeyi, her Müslü-
man’ýn inanmasý gereken esaslar arasýnda zikretmiþtir. Ýman esaslarýnýn
sýralandýðý meþhur Cibrîl hadisinde ve diðer hadislerde hem kendisine
indirilen Kitab’a (Kur’ân’a) hem de kendisinden önce gönderilen semavî
kitaplara iman etmek gerektiðini insanlara açýkça bildirmiþtir.61

Ýlâhî Kitaplarýn Gerekliliði
Zâtýný idrak etmekten aciz varlýklar olmamýz itibarýyla Yüce Yaratýcý,

bize kendisini, sýfatlarý ve bu sýfatlarýnýn tezahürleri olan eserleriyle tanýt-
mak istemektedir. Bu eserleri, Kudret sýfatýnýn eserleri ve Kelâm sýfatýnýn
eserleri olmak üzere iki grupta mütalâa edebiliriz.

Kâinat -tabir yerindeyse- O’nun kudret kaleminden çýkmýþ bir kitap
gibidir. Þöyle ki, bu varlýk sistemi içinde yer alan her bir mevcut bize O’nu
anlatan, O’ndan haber veren birer ‘dil’ gibidir. Zira bu eserlerden her bi-
ri, yazýlmýþ bir mektup, ifade edilmiþ sessiz bir söz, bir kitaptýr; bir þeyler
anlatýr, müellifinin evsafýndan ve muradýndan haber verirler.

Kendisini, kullarýna -akýllarý hayranlýkla dolduran- eserleriyle tanýtan
yüce Allah, elbette sözleriyle de varlýðýndan ve muradýndan haberdar ede-
cektir. Diðer bir ifadeyle, varlýðýný ve maksadýný yalnýzca eserlerinin þehâ-
detine býrakmayýp, bizzat hitap edecektir. Ýþte Allah (c.c.), peygamberleri
aracýlýðýyla göndermiþ olduðu kitaplarla insanlara hitapta bulunmuþtur.

Allah için kitap gönderme ve hitapta bulunma, bir görev veya zorun-
luluk deðildir. Bu, tamamýyla O’nun kullarýna olan ilâhî bir lütfu ve yardý-
mýdýr, zira böylesi bir yardým ve lütfa insanlar muhtaçtýrlar.

Netice olarak diyebiliriz ki, insanýn, gerek Yaratýcýsýný doðru bir þekil-
de tanýyabilmesi, gerekse en kýsa ve en emin bir yoldan dünya ve âhiret
mutluluðuna kavuþabilmesi, ancak ilâhî kitaplarýn öðretmiþ olduðu pren-
sipler ile mümkün olabilir.

61 Bkz. Müslim, Ýman 1; Ebû Davûd, Sünnet 15.
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Kitaplarýn Peygamberlere Vahyedilme Keyfiyet ve Þekli

Vahiy, kelime olarak, ‘ima etmek, fýsýldamak, iþaret etmek, ilham ve
telkinde bulunmak, seri ve gizli bir þekilde bildirmek’ gibi anlamlara gelir.
Bir terim olarak ise, vahiy ‘Yüce Allah’ýn, bildirmek istediði hidayet ve
buyruklarýný elçi olarak seçtiði kullarýna, doðrudan veya bir melek vasýta-
sýyla mutat olmayan gizli bir yolla bildirmesidir.’ 

Vahyin mahiyetini bilmek ve kavramak o hâli yaþamayan biz insan-
lar için imkânsýzdýr. Bu itibarla biz, -beþer açýsýndan- vahyin makul ve za-
rurî olduðunu kabul eder, özü ve mahiyetiyle ilgilenmeyiz.

Vahyin geliþ þekillerini de, peygamberlerin dýþýnda hiçbir insan idrak
edemeyeceðinden, bunu aklî muhakeme ile deðil ancak onlarýn bildirme-
siyle öðrenebiliriz. Kur’ân’da vahyin üç türünden bahsedilir:

“Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasýndan hitap
ederek ya da aracý bir melek göndererek, dileklerini onun vasýtasýyla elçi-
sine vahyeder..” (Þûrâ sûresi, 42/51)

Ýslam Dini’nde vahiy, âyette bildirildiði üzere þu üç husustan birine
ircâ ile gerçekleþegelmiþtir:

1. Cenab-ý Allah’ýn, peygamberin kalbine mesajý doðrudan býrakma-
sýyla (ilkâ)

2. Peygamberlerin, his ve kulak gibi zâhir ve bâtýn alýcýlarýna emir ve
isteklerini duyurmakla.

3. Belli bir þekil ve surete bürünmüþ vahiy getirmekle vazifelendirilen
bir meleðin elçi olarak gönderilmesiyle.

Cenâb-ý Hak emir ve mesajlarýný, fevkalâde donanýmlý insanlar olan
peygamberân-ý izâma, bu üç yoldan biriyle duyurmuþ ve çoðunluk itiba-
rýyla bu konuda bir melek istihdam ederek kendi sistemini insanlara talim
buyurmuþtur. Kur’ân ve Sünnet-i Sahiha vahiy meleðinin Cibrîl oldu-
ðunu bildirmiþlerdir.

Peygamberler vahyi alma esnasýnda þuur hâlindedirler. Kendilerini ve
þuurlarýný kaybetmek deðil, bilâkis þuurlarýnýn teksifi (sýrf þuur kesilmeleri)
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söz konusudur. Peygamberlerle alâkalý bu duruma, -Peygamber Efendimi-
zin (sallallahu aleyhi ve sellem) þahsýnda- Allah, þöyle dikkat çeker:

“... Vahyi çarçabuk bellemek için dilini kýmýldatma, onu toplamak ve
kýraatini sabit kýlmak, Bize aittir. Biz sana Kur’ân’ý okuyunca, sen de onun
okunuþuna tâbi ol.” (Kýyame sûresi, 75/16-18) Bu âyet, vahiy esnasýnda
bir peygamberin bütün dikkat ve þuurunu muhafaza ettiðini gösterir.

Ýlâhî Kitaplar ve Kýsýmlarý

Ýlâhî kitaplar, umumiyetle hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin büyüklü-
ðüne göre, suhuf (sahifeler) ve kitaplar olmak üzere iki grupta deðerlen-
dirilir:

a. Sahifeler

Dar bir çevrede küçük topluluklara, ihtiyaçlarýna cevap verebilecek
þekilde indirilen birkaç sayfadan oluþmuþ küçük kitap ve risalelerdir.
Kur’ân’ý Kerim’de peygamberlere verilen suhuf-i ûlâ’dan (ilk sahife-
ler’den)62 bahsedilir. Ayrýca Kur’ân’da Hz. Ýbrahim’e verilen sahifelerden63

ve onun soyundan gelen Ýshak, Yakub, Süleyman, Yusuf ve Zekeriyya
(aleyhimusselâm) gibi peygamberlere verilen kitaplardan söz edilir ki bu
da, suhuf þeklindeki küçük kitaplarýn varlýðýný te’yit etmektedir.64

Kur’ân’da bunun dýþýnda hangi peygambere ne kadar sahife verildiði
açýklanmamýþtýr.

Peygamber Efendimiz’den (sallallahu aleyhi ve sellem), Hz. Âdem’e
on, Hz. Þit’e elli, Hz. Ýdris’e otuz, Hz. Ýbrahim’e on sahife verildiði nakle-
dilmiþtir.65

Peygamberlere verilen suhuflarda Cenab-ý Allah’ý tevhid ve tenzih,
ahiretin dünyadan daha hayýrlý ve baki olmasý, namaz ile kurtuluþa er-
me, saygý, vaaz u nasihat gibi her dinin esasý olan konular vardý.

62 Bkz. Tâhâ, 20/133; A’lâ sûresi, 87/18.

63 Bkz. Necm sûresi, 53/37; A’lâ sûresi, 87/18.
64 Bkz. Nisa sûresi, 4/54; En’am sûresi, 6/89; Hadid sûresi, 57/26.
65 Ýbn-i Hibban, Sahih, 2/77; Taberî, Tarih, 1/187; Heysemî, Mevaridü’z-Zem’an, 1/53
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b. Kitaplar

Sahifelere göre daha hacimli ve kitap þeklinde olan, evrensel mesaj-
lar içeren ve özel bir isimle zikredilen kitaplar ise, Tevrat, Zebur, Ýncil ve
Kur’ân olmak üzere dört tanedir:

Tevrat: Ýbranice bir kelime olan Tevrat, ‘kanun, þeriat ve öðreti’ an-
lamýna gelir. Hz. Musa’ya indirilmiþtir. Bu kitabýn aslýnýn Allah kelâmý ol-
duðuna inanmak her Müslüman’a farz olup, bunu inkâr etmek kiþiyi küf-
re götürür. Zira, Kur’ân’da, Tevrat’ýn Allah’ýn mukaddes kitaplarýndan bi-
ri olduðu açýkça belirtilen bir husustur:

“Ýçinde (insanlara) hidayet ve nur olan Tevrat’ý biz indirdik.” (Mâide
sûresi, 5/44)

Bugün Ahd-i Atik adýyla Tevrat’ýn üç nüshasý meþhur olmuþtur.
Bunlar, Yahudiler ve Protestanlarca kabul edilen Ýbranîce nüsha, Roma
ve Doðu Hýristiyan kiliselerince kabul edilen Yunanca nüsha ve
Sâmirîlerce kabul edilen Sâmirîce nüshadýr.

Zebur: Ýbranîce’de mektup, Arapça’da kitap anlamýna gelen Zebur,
Hz. Davud’a (aleyhissalatu vesselâm) indirilmiþ ilâhî kitabýn adýdýr.
Kur’ân’da bu hususla ilgili olarak “Davud’a da Zebur’u verdik.” (Ýsra sûre-
si, 17/55) buyrulur.

Zebur’un nazil olduðu þekliyle Allah kelamý olduðuna inanmak iman
esaslarýndandýr

Ýncil: Kelime olarak ‘müjde, öðreti’ anlamýna gelen Ýncil, Hz. Ýsa’ya
(aleyhissalatu vesselâm) indirilmiþ kutsal kitabýn adýdýr. Bu kitaba da -Al-
lah’tan Hz. Ýsa’ya indirildiði þekliyle- inanmak, imanýn gereklerindendir.
Kur’ân-ý Kerim’de bu ilâhî kitapla ilgili olarak þöyle buyrulur:

“(Evvelki) peygamberlerin yolunu takiben, Meryem oðlu Ýsa’yý, ken-
disinden önceki Tevrat’ý tasdik edici olarak gönderdik. Ona, kendisinden
önceki Tevrat’ý tasdik edici ve de müttakîlere bir hidayet ve öðüt olmak
üzere -içinde hidayet ve aydýnlýðýn bulunduðu- Ýncil’i verdik.” (Mâide
sûresi, 5/46.)
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Allah’ýn Ýnsanlýða Son ve En Kapsamlý Hitabý: KUR’ÂN

‘Kur’ân’ Lâfzýnýn Anlamý

Kur’ân kelimesi, en tercih edilen görüþe göre, (      ) / karae fiilinden (          ) /
fu’lân vezninde mastar olup ‘okumak, tilâvet etmek’ demektir. Kýyame
sûresinin on yedinci ve on sekizinci âyetlerinde bu mana söz konusudur.
Kur’ân kelimesi, ism-i mef’ul olarak ‘okunan, tilâvet edilen’ anlamýna da ge-
lir. Ýslâm’ýn zuhuru ile bu kelime Allah’ýn kitabýnýn özel adý haline gelmiþtir.

Allah (c.c.), insanlýða gönderdiði bu son kitabýný, deðiþik isimlerle de
adlandýrmýþtýr. Kur’ân’dan sonra bunlarýn en meþhuru, el-Kitab kelimesi-
dir. Diðer meþhur olan isimleri arasýnda el-Furkan (gerçeði, yanlýþ ve
bâtýldan ayýrt eden) ve et-Tenzil (kýsým kýsým indirilen vahiy), gibi isimleri-
ni zikredebiliriz. Bunlarýn dýþýnda ez-Zikr, en-Nûr, eþ-Þifa gibi Kur’ân’dan
alýnan ve sayýlarý bazý âlimlerce elli beþe hatta doksana çýkarýlan isimleri
de vardýr ki, bunlarýn çoðunluðu isim olmayýp, onun özelliklerini belirten
vasýflarýdýr.

Kur’ân’ýn Farklý Açýlardan Tarifi

Kur’ân-ý Kerim’in farklý açýlardan tarifleri yapýlmýþtýr. Bunlardan birka-
çýný burada zikredebiliriz.

Klasik eserlerde Kur’ân’la alâkalý serdedilen tarifler þöyledir: Kur’ân
“Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla indirilmiþ, mushaflarda yazýlmýþ, teva-
türle nakledilmiþ, tilâvetiyle ibadet edilen ilâhî kelâmdýr.” Kur’ân, “Milâdî
610-632 tarihleri arasýndaki yirmi üç yýllýk risalet devresinde Hz. Peygam-
ber’e (sallallahu aleyhi ve sellem) çeþitli vesilelerle Allah tarafýndan gön-
derilmiþ -tilâvet olunan- vahiylerin mecmuudur.”

Kimden, hangi makamdan, kime ne için geldiði göz önünde bulun-
durularak yapýlmýþ olan diðer tarifler ise karþýmýza þu ifadelerle çýkar:

“Kur’ân, beþerin ruh ve cismaniyetini birlikte nazar-ý itibara alarak,
yüksekler yükseðinden nüzûl ile insanlýk ufkunda tulû etmiþ en mükem-
mel mesajlar ve ilâhî kanunlar mecmuasýdýr.”
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“Kur’ân, bütün mevcudatýn Sahib’i unvanýyla Allah’ýn ezelî kelâmý
ve fermanýdýr.”

“Kur’ân, bütün âlemlerin Rabbi olmasý itibarýyla Allah’ýn kullarýna te-
nezzül buyurduðu eþsiz bir iltifat ve ihsanýdýr.”

“Kur’ân, ebedî ve deðiþmeyen ilâhî prensipleriyle, topyekûn beþer
mutluluðunun ve o mutluluða ulaþtýran en kestirme, en aydýnlýk yolun
göstericisi olarak, eþi, benzeri olmayan ilâhî bir hitaptýr.”

“Kur’ân, varlýðýn tercümesi; hâdiselerin tercümaný; makro ve mikro
âlemlerin müfessiri; bu dünyada âlem-i gaybýn lisaný; insanoðluna ilâhî il-
tifatlarýn senedi; Ýslâmiyet’in özü, esasý, nur ve ziyasý; uhrevî âlemlerin
haritasý ve ona inananlarýn vesile-i saadeti olduðu gibi ayný zamanda
açýk-kapalý, doðrudan doðruya ve dolaylý olarak bir dua mecmuasýdýr.” 

Kâinatý bir düzen ve ahenk içinde kuran Allah olduðu gibi, onu
Kur’ân’la konuþturan da Allah’týr. Buna göre, Allah’tan baþkalarýnýn kâi-
nat hakkýndaki hükmü nasýl yanlýþsa, insan hakkýndaki hükümleri de
yanlýþtýr. Zira, varlýk/mülk kime aitse o varlýk ile alâkalý doðru hükmü de
ancak o verebilir.

Kur’ân’ýn Allah Kelâmý Olduðunun Delilleri
Ýnsan ve kâinat kimin eseriyse, Kur’ân da ancak O’nun eseridir. Zi-

ra Kur’ân-ý Kerim, hem insaný insana tanýtmakta, hem de varlýk kitabýný
tefsir etmektedir. Þöyle ki, Kur’ân bir taraftan, insaný bütün zaaf ve fazilet-
leriyle, diðer taraftan da kâinatý bütün sýr ve incelikleriyle, okumaktadýr ki,
kâinatýn bütününde tasarruf edemeyen bir Zât’ýn öyle bir söz söylemesi
mümkün deðildir.

Bu giriþten sonra Kur’ân’ýn Allah kelâmý olduðunun þahit ve delilleri-
ni özetle ve maddeler hâlinde þöyle sýralayabiliriz:

1. Her þeyden önce, Kur’ân, yeryüzünü þereflendirdiði o ilk dönem-
de, hem ruhlarda, hem akýllarda, hem de gönüllerde tasavvuru imkânsýz
öyle bir tesir icra etmiþtir ki, onun o ýþýktan atmosferinde, yeniden haya-
ta uyanan nesillerin mükemmelliði, onun hakkýnda baþka bir delile/mûci-
zeye ihtiyaç býrakmayacak ölçüde bir harikadýr ve bu insanlarýn düþünce
ufuklarý, kulluk esrarýna vukuflarý ve marifetleri açýsýndan benzerlerini
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göstermek de mümkün deðildir. Gerçek þu ki, Kur’ân o çaðda ‘sahabe’
unvanýyla öyle bir nesil yetiþtirmiþtir ki, bu nesil meleklerle eþ deðerdedir
denilse mübalâða edilmiþ olmaz.

2. Acaba, þimdiye kadar -okumuþu, okumamýþý; ilk mekteplisi, üni-
versitelisi; avamý, mütefekkiri; çobaný, bilim adamý ile- her tabaka ve her
seviyedeki insanýn, kapasitesi ölçüsünde hissesini alýp anlayacaðý bir kitap
yazýlmýþ mýdýr? Cevap: Hayýr! Þairin, musikiþinasýn, iktisatçý ve hukukçu-
nun, idareci ve içtimaiyatçýnýn, eðitimci ve öðreticinin, fikir ve zikir yolu
mensubunun okuyup istifade edeceði, yol ve mesleðine düstur, meselesi-
ne çözüm, sýkýntýlarýna þifa bulduðu yegâne kitap sadece Kur’ân’dýr.

3. Kur’ân dýþýnda usanmadan defalarca okunabilen kitap belki hiç
yoktur; bu Kitap’týr ki, çeþitli vesilelerle devamlý okunur, hatmedilir, ama
hiçbir zaman usanç ve býkkýnlýk vermez. Nice müstesna eserler, fikir yazý-
larý ve þiirler orijinalliðini ve deðerini kaybeder; nice aktüel eserler birkaç
yýl hatta birkaç ay ya dayanýr ya dayanmaz; hem doðruluðu hem de ak-
tüalitesi yönünden deðerini yitirir ve sonunda bir kenara býrakýlýr.
Kur’ân’a gelince, o, -solmak, eskimek þöyle dursun- her geçen gün, zihin
ve kalplere yeni yeni fikir ve marifet meltemleri üfler ve tazeliðini artýrarak
muhafaza eder.

4. Ýnsan hayatýný maddî-manevî bütün yönleriyle kucaklayan
Kur’ân’ýn bir beþer kelâmý olamayacaðý açýktýr. Her asýrda her türlü þartlar
altýnda ve her seviyedeki insanýn müþkillerini çözecek küllî prensipler or-
taya koymak, hiçbir zaman bir insanýn –hele hele ümmî bir Zât’ýn- kapa-
sitesi dâhilinde olamaz. Diðer bir ifadeyle, bir beþerin zihninden çýkan
prensipler, asýrlarca kýtalara huzur ve saadet veremez. Ýlâhî kitaba dayan-
mayan, vahye istinat etmeyen beþerî çözüm ve sistemler, deðiþmeden,
revizyona uðramadan elli yýl bile ayakta kalamazlar. Beþer mahsulü ka-
ideler, sistemler, fikirler, düþünce ve ideolojiler bir gün eskir ve yetersiz
kalýr, yan tesir gösterir ve hatta yenilenme/deðiþtirilme ihtiyacý hissettirir.
Hâlbuki Kur’ân’ýn hiçbir mevzuunda, hiçbir kaide ve prensibinde ve hiç-
bir meselesinde bu gibi arýza ve noksanlýklarý bulmak mümkün deðildir.

Servetin sadece zenginler elinde dönüp dolaþan bir devlet olmamasýný66,

66 Bkz. Haþr sûresi, 59/7.
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Ýnsan için kendi gayret ve emeðinden baþka bir þeyin olmadýðýný67,

Emanet ve vazifelerin ehline verilmesini ve adaletle hükmedilmesi
gerektiðini68,

Bir nefsi öldürmenin bütün insanlarý öldürmek gibi olduðunu69, temel
ve ölümsüz kaideler olarak yerleþtiren bu Kitap’týr.

Fert, aile ve cemiyet için birer öldürücü zehir olan faiz, kumar, içki
ve fuhþun her çeþidini, yalan, iftira, lüks ve israfýn her türlüsünü yasakla-
yan bu Kitap’týr.

Ve yine, insana, insanlýðýný kazanmasý, ferd ve toplum hayatýnda da-
ha dünyada iken, Cennet benzeri bir hayat yaþamasý için namaz, oruç,
hac, zekât ve daha baþka ibadetleri emreden bu Kitap’týr.

Keza, akýl ve ruhlarý, insaný insan yapan her bir güzellik ve fazilete
yönlendirip, Allah korkusunu her kalbe bir gözetici, Allah sevgisini de bir
teþvikçi yapan bu Kitap’týr.

Böyle bir Kitap, ilmi, hikmeti ve rahmeti sonsuz bir Yaratýcý’nýn kelâ-
mý olmaktan baþka ne ile izah edilebilir?

5. Kur’ân’ýn Allah kelâmý olduðunun bir delili de þudur: Eserlerinde
manzara tasvirinde bulunan herhangi bir yazar daha çok –iklimi, bitki ör-
tüsü ve tabiî þekilleriyle- yaþadýðý veya gezip gördüðü çevreyi anlatýr.
Hâlbuki Kur’ân’da çöl. ve çöl hayatýnýn tasvirinden çok, coþkun akan ne-
hirlerden, yemyeþil manzaralardan, topraða can katan yaðmur yüklü bu-
lutlardan, bað ve bahçelerden, daðlardan ve denizlerden bahisler açýldý-
ðýný görürüz. Sözgelimi, Nur sûresinde engin denizin karanlýklarýndan söz
edilmesi; üst üste gelen dalgalardan ve bu dalgalarýn üstünü bulutlarýn
kaplamasýndan ve bu durumun oluþturduðu karanlýklar içinde elin görü-
lememesinden bahisler açýlarak70 enteresan teþbih ve anlatýmlarda bulu-
nulmasý, ne o zamanki Arap coðrafyasý ne de devrin denizcilik literatü-
rüyle alâkalýdýr. Sonra çölde doðup, çölde büyüyen sadece gençliðinde iki
defa Þam tarafýna, yine çöllerden geçerek seyahatte bulunan Peygamber

67 Bkz. Necm sûresi, 53/39.
68 Bkz. Nisa sûresi, 4/58.
69 Bkz. Mâide sûresi, 5/32.
70 Bkz. Nur sûresi, 24/40.

114 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), ne Kur’ân’ýn sözünü ettiði manza-
ra ve bitki örtülerini görmüþ ne de deniz yolculuðu yapmýþtý.

Ve yine bu çerçevede, En’am sûresinde, kâfir birisinin hâli, göðe doð-
ru yükselirken kalbi sýkýþýp daralan bir insanýn durumuna benzetilir.71 Bu-
gün, bilimsel geliþmeler, gerekli cihaz kullanýlmadan daðlarýn tepesine
doðru yükseldikçe, oksijen azalmasýndan insanýn nefessiz kaldýðýný; göð-
sünün daralýp sýkýþtýðýný ortaya koymuþ bulunmaktadýr. Bu gerçek, ancak
balon gibi vasýtalarla yukarýlara çýkýldýðýnda veya çok yüksek daðlara týr-
manýlarak anlaþýlabilmektedir. Allah Resulü’nün döneminde balonla yol-
culuk bir hayal bile olmadýðý gibi, Arabistan coðrafyasý da yüksek rakým-
lý yerlerden mahrumdu. Öyleyse böyle bir teþbih ve ifade ancak her þeyi
bilen Allah’a (c.c.) ait olabilir.

6. Kur’ân’ýn nâzil olduðu devrede þiir fevkalâde geliþmiþti. Ýnsanlar
sohbetlerinde ve kavgalarýnda birbirlerine âdeta hep þiirle karþýlýk verir,
her yýl þiir müsabakalarý düzenlenir ve kazanan þiirler altýnla yazýlýp Kâbe
duvarýna asýlýrdý. Birer millî kahraman sayýlan þairlerin sözleriyle kabile-
ler harbe girer veya sulh yaparlardý. Ve Hz. Muhammed (sallallahu aley-
hi ve sellem) aralarýnda büyümüþ olmasýna raðmen, herkesin bildiði bir
vakýa olarak, ne þiirle, ne secî ile ne de nesirle uðraþmýþtý. Sonra Kur’ân’ýn
sýrlý ve i’cazlý ifadeleri ne O’nun ne de baþkasýnýn ifadelerine benziyordu;
ne þiirin ne secînin ne de nesrin sahasýna giriyordu, ama kendisine has
orijinalliði ile herkesi büyülüyordu. Bu yüzden insanlarý ondan uzaklaþtýr-
mak isteyen müþriklerin ileri gelenleri, “Þiir desek þiir deðil, secî desek secî
deðil, ‘kâhin sözü’ desek o da deðil, cinnet eserine zaten benzemiyor; en
iyisi ‘sihirdir, kulaklarýnýzý týkayýn, yoksa çarpýlýrsýnýz.’ diyelim.” þeklinde
kendilerince karþý koymaya çalýþýyorlardý.72

71 Bkz. En’am sûresi, 6/125.
72 Müþriklerin ithamlarýný dile getiren âyetler için bkz. Enbiya sûresi, 21/5; Saffat sûresi, 37/36; Sâd

sûresi, 38/4; Zariyat, 51/52. Burada þu hususun da hatýrlatýlmasýnda yarar görüyoruz: O dönem-
de dil çok geliþmiþ ve belli bir seviyeye ulaþmýþ olmakla birlikte, lisan olarak Arapça, metafizik an-
lamlar, ilmî, dinî, felsefî mefhum ve ifade þekillerinden mahrum bulunuyordu. Sadece çöl insaný-
nýn duygu ve düþüncelerini ifade etmeðe yarayan bu lisan, Kur’ân’la birdenbire öyle bir deðer ve
zenginlik kazandý ki, ilmî, iktisadî, hukukî, içtimaî, idarî ve metafizik bütün mevzu ve meseleleri ifa-
de edebilecek bir seviyeye ulaþtý. Lisan tarihinde böyle bir hâdiseye rastlamak mümkün deðildir.
Diðer zaman ve mekânlarý da kucaklayacak bir filoloji inkýlâbý, deðil bir ümmî Zât’tan yüzlerce dil
uzmanýndan bile beklenemez.
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Onun çaðlara ýþýk tutan mesajlarýna karþý, bugünün inkârcýlarý da, es-
kilerden tevarüs ettikleri muaraza ruhunun yanýnda, onca demagoji, di-
yalektik ve karþý çýkma taktiklerine raðmen acz ve öfke içinde yutkunup
durmaktan baþka bir þeye muvaffak olamamýþlardýr. Zaman deðiþip dur-
muþ, asýrlar baþkalaþmýþ, telâkkiler farklýlaþmýþ, mücadele hissi daha bir
hararetlenmiþ ama, Kur’ân, bunca muarýz ve muaraza yollarý karþýsýnda
hâlâ o müessir hâliyle baþ döndürmektedir.

7. Kur’ân’ýn Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) bir
eseri olamayacaðýna bir de þu açýdan bakalým: Bir yazar, eserini daha çok
his ve zihin konsantrasyonunun tam saðlandýðý anlarda yazar ve kendisi-
ni üzüntüye veya sevince sevk eden hâdiselerden de bahsetmemezlik
edemez. Diðer bir ifadeyle, bir yazarýn ruhunda ve kalbinde derin etkiler
býrakan hâdiselerden tecerrüt ederek bir þeyler yazmasý öyle kolay kolay
mümkün deðildir.

Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), çileler, ýstýraplar ve mücade-
lelerle dolu hayatý içinde; bir yandan müstesna cemaatini yetiþtirirken, di-
ðer yandan, dýþa karþý amansýz bir mücadele vermekteydi. Durum bu iken,
Kur’ân’da ne O’nun çektiði acýlarla alâkalý bir âyet, ne de eþinin ve çocuk-
larýnýn vefat ve hayatýyla ilgili bir âyet görürüz. Öyleyse, bu kitap O’na ait
deðildir. O sadece bir vasýtadýr ve Kur’ân’ý geldiði þekliyle teblið etmiþtir.

8. Acaba hangi yazar, eserinde, kendi lehine görünmeyen sözlere yer
verir? Meselâ, Kur’ân’da Tebuk Gazvesinden geri kalanlardan ötürü
“Hay Allah affedesi Nebi, doðrular Sana belli olup, yalancýlarý bilmeden
önce niçin onlara izin verdin?”73 ikazýnda bulunulmaktadýr. Ve bu husus-
ta bir baþka misal: Allah Resulü, belini büken, kendisini ýstýraptan ýstýraba
sürükleyen ifk (iftira) olayý karþýsýnda tam bir ay beklemiþti. Münafýklarýn,
eþine attýklarý iftira karþýsýnda –muhal farz- eðer o Kur’ân’ý kendi yazmýþ
olsaydý, hakikati ortaya koymak ve namusu üzerinde en ufak bir lekenin
olmadýðýný ilân etmek için bir ay bekler miydi? Yani, bir insanýn kendi yaz-
dýðý kitaba almasý mümkün görünmeyen beyan ve ifadelere yer verilmek-
tedir. Bu demektir ki, Kur’ân hiçbir zaman Hz. Muhammed’in deðil, mut-
lak surette Allah’ýn kelâmýdýr.

73 Tevbe sûresi, 9/43.
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Sözün özü: Kur’ân’ýn, kendisini “Sen bundan önce ne bir kitap/yazý
okur, ne de elinle onu yazardýn...” (Ankebut sûresi, 29/48) þeklinde tanýt-
týðý okuma ve yazmasý olmayan o Zât, ‘Haydi el ele verin de, fazla deðil,
Kur’ân’ýn sûrelerinden tek bir sûrenin mislini getirin!’ diyerek o günün
okuyup yazmýþlarýndan bu günün en büyük bilgin ve ediplerine kadar
meydan okumaktadýr. O’nun kendinden gayet emin bir þekilde böyle bir
meydan okuyabilmesi bile, Kur’ân’ýn o ümmî Zât’ýn deðil de, Allah’ýn
kelâmý olduðuna yeterli bir delil ve þahid deðil midir?

Kur’ân ve Ýlmî Gerçekler
Kur’ân’ýn asýl gayesi, insana, kulluk dairesindeki vazife ve sorumlu-

luklarýný öðretmek, ferdî ve içtimaî hayatýný düzenlemek ve ebedî saadeti
kazanmasýna vesile olmaktýr. Daha özlü bir ifadeyle Kur’ân’ýn en birinci
vazifesi, insan hayatýný Yaratýcýsýnýn irade ve rýzasý istikametinde þekillen-
dirmektir.

Bunun dýþýnda kalan hususlara Kur’ân, mahiyeti, önemi ve kýymeti-
ne göre yer verir. Kur’ân, böyle olmayýp da, sözgelimi, çaðýn tabusu hâli-
ne gelmiþ bir kýsým medeniyet harikalarýndan ve ilmî geliþmelerden açýk-
ça ve detaylarýyla bahsetseydi, o zaman pek ehemmiyetli maksatlarýn söz
konusu edilme hakký ortadan kalkacak ve de dünyanýn en mükerrem var-
lýðý olan insan ihmal edilmiþ olacaktý.

Bu itibarla Kur’ân, birçok ilmî ve teknik bahse ana maksatlar çerçe-
vesinde özlü ve i’cazlý bir biçimde yer vermiþtir. Bu cümleden olarak
Kur’ân’ýn, Yüce Yaratýcý’nýn kudret, azamet ve hikmetlerinin bilinmesi na-
mýna74 varlýkta cereyan eden birçok olaya bazen açýkça bazen de iþaretler
ve ipuçlarý hâlinde temasý söz konusudur ki, bunlarýn birkaçýný þöyle sýra-
layabiliriz:

1. “Rüzgârlarý aþýlayýcý olarak gönderip gökten su indirdik, böylece
sizi suladýk. (Yoksa) siz suyu depo edemezdiniz.”75

74 Nitekim bu hususu aydýnlatýcý mahiyette bir âyette þöyle buyurulur: “Doðrusu göklerin ve yerin
yaratýlýþýnda, gece ve gündüzün birbirini takip edip durmasýnda basiret erbabý için, (O’nun var-
lýk, kudret ve hikmetini gösteren) deliller vardýr.” Âl-i Ýmran sûresi, 3/190.

75 Hicr sûresi, 15/22
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Bu âyet de, henüz yirminci yüzyýlda anlaþýlan ilmî bir gerçeðin Kur’ân
tarafýndan asýrlar önce ifade edildiðinin bir göstergesidir. Rüzgârlar su
buharýndan meydana gelen bulutlarý birbirine çarpýþtýrýr. Bu çarpýþmada
bulutlarda pozitif-negatif elektron geçiþmesi olur, þimþek meydana gelir.
Rüzgârlar bulutlarý sýkýþtýrarak yere yaðmuru aþýlar. Ayný zamanda rüzgâr-
lar, bitkiler üzerinden eserken, erkek tohumlarý diþi tohumlar üzerine kon-
durmak suretiyle onlarý aþýlar. Böylece bitkilerde döllenmeye yardým eder.
Yine bu âyet gökten inen yaðmur sularýnýn yerin dibinde depo edildiði-
ni ve böylece oradan çeþmeler ve kuyular açmak suretiyle canlýlarýn su-
lanabileceðini anlatmaktadýr.

2. “Her þeyi çift yarattýk.”76; “Münezzehtir o Allah, her noksandan mü-
nezzeh! Yerin bitirdiði her þeyi, ve kendilerini, ve daha nice bilmedikleri
þeyleri çift yaratan, münezzehtir, Yücedir!.”77

Ýlim adamlarýnýn kýsa bir zaman önce keþfettiði bir hususu Kur’ân
asýrlar öncesinden haber vermiþtir. Bugün çok iyi bilinmektedir ki, insan-
lar nasýl çiftse, diðer canlýlar da öyle çifttir. Hatta her þeyin asýl maddesi
olan atomlar da çifttir. Onlarýn bir kýsmý artý bir kýsmý eksi yüklüdür. Ayrý-
ca her þeyde cazibe (çekme) ve dafia (itme) olmak yönüyle bu ikilik de-
ðiþik bir þekilde kendini göstermektedir. Ýkinci âyette ise, o günün insaný-
nýn müþahedesine arz edilen tablonun dýþýnda, o devre göre bilinmeyen
bir kýsým þeylerden de bahsedilerek ‘Daha sizin bilmediðiniz þeyleri de çift
yarattý.’ deniyor.

3. “Semayý (kudret) eliyle biz kurduk ve ona durmadan geniþlik veri-
yoruz.”78

Bu âyette, ilim mahfillerinde aðýrlýðýný devam ettiren ‘mekân geniþle-
mesi’ bin dört yüz küsur sene evvel Kur’ân’da söz konusu edilmektedir.

4. “Güneþ de kendi ekseni etrafýnda bir vakte kadar hareket eder.”79

Kur’ân asýrlar önce, eski kozmolojiye raðmen, Güneþin sabit olmadý-
ðýný ve kendi ekseninde hareket ettiðini bildirmiþtir.

76 Zariyat sûresi, 51/49.
77 Yasin sûresi, 36/36.
78 Zariyat sûresi, 51/47.
79 Yasin sûresi, 36/38.
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5. “Sen daðlarý görür de onlarý hareketsiz sanýrsýn, oysaki onlar bu-
lutlar gibi yüzer geçer.”80

Yine Kur’ân-ý Kerim, dünyaya ait parçalar olan daðlara dikkat çek-
mek suretiyle arzýn hareket ettiðine iþaret etmiþtir.

Görüldüðü gibi, kâinat kitabýnýn bir tercümesi olan Kur’ân’da -en
mükerrem bir varlýk olarak kâinata gerçek deðerini kazandýran- insanla
alâkalý ilmî meseleler ve gerçekler de ihmal edilmeyip, önem ve mahiyet-
lerine göre yerini almýþtýr.

Kur’ân’ýn Mucizevî Korunmasý
Hiç þüphe yok ki, Kur’ân’ýn korunmasýndaki en büyük teminat, onu

gönderen Allah Teâlâ’nýn vermiþ olduðu taahhüttür: “Þüphesiz ki, zikri
(Kur’ân’ý) Biz indirdik, elbette onu yine Biz koruyacaðýz.”81

Yüce Yaratýcý, Kur’ân’ý, en baþta Peygamber Efendimiz, sonra sahabe
ve daha sonra gelen hamele-i Kur’ân’ý vesile kýlarak korumuþtur. Bunun-
la, onu tasdik edenlerin böylesine yüce bir vazifede pay sahibi olarak þe-
reflenmelerini takdir buyurmuþtur.

Kur’ân, gökten nazil olduðu þekliyle tespit edilmiþ, koruma altýna alýn-
mýþ ve günümüze kadar bir harfi bile deðiþmeksizin gelmiþ yegâne kitap-
týr. Kýyamete kadar da aslî hüviyetiyle devam edecektir.

Kur’ân, nazmýyla ayný kaldýðý gibi, insanlýða sunmuþ bulunduðu me-
saj ve hakikatlerin tazeliðini ve aþkýnlýðýný korumuþtur. Üzerinden sür’atle
akýp giden zaman onu eskitememiþtir. Birbiri ardýnca aleyhine geliþtirilen
tezler onu yýpratamamýþtýr. Evet, Kur’ân, nâzil olduðu günden bu yana
pek çok itiraza ve tenkitlere uðramýþtýr, ama, bu mevzuda kurulan bütün
mahkemeler onun beraat ve zaferiyle noktalanmýþtýr.

80 Neml sûresi, 27/88.

81 Hicr sûresi, 15/9.
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Kur’ân’ýn Sihirli Ufku
Sonsuzun, kelime ve harfler dünyasýnda parýldayan ýþýðýdýr

Kur’ân. Ýns u cinnin duygu, düþünce ve his atlasýnda melekutun
sesi-soluðudur Kur’ân. Gün gelip de O, en müstesna bir sadef için-
de inciye dönüþünce, iþte o zaman, söz sarraflarýnýn gözleri de, sa-
rarýp solmayan ve renk atmayan bir güzellikle buluþtu. Kur’ân, zi-
ya olup varlýðýn çehresine yaðacaðý güne kadar, her yanýyla ayrý bir
renk, desen ve ahenk meþheri olan þu koca kâinat bir gulya-
banîler ülkesi; her satýrý, ‘Mele-i A’lâ’nýn farklý bir sýrrýna sadef sa-
yýlan bu varlýk kitabý da bir kýsým evrak-ý periþandan ibaretti.
Kur’ân bir güneþ gibi doðunca –hiç olmazsa olumsuz ön yargýlarý
olmayanlarýn nazarýnda– o güne kadar bütün ufuklarý karartan kü-
me küme bulutlar daðýlýp gitti ve varlýðýn o güzellerden güzel en-
damý ortaya çýktý; çýktý ve bütün eþya, okunup zevk alýnan bir kita-
býn paragraf, cümle ve kelimelerine dönüþtü.. O’nun sesinin duyul-
masýyla gönül gözlerine nurlar indi.. ve ruhlarda köpüren duygu-
lar da, o duygulara tercüman olan diller de, ýþýk türküleri söyle-
meye baþladý.

Evet, gözlerin, gönüllerin onunla aydýnlandýðý günden itiba-
ren, kâinat ile alâkalý nice bin seneden beri çözüm bekleyen bil-
meceler, iç içe problemler, birer birer çözülür hâle geldi ve insan-
varlýk-Yaratýcý münasebeti ayýn on dördü gibi ortaya çýktý; derken,
bütün muammalar mana urbalarý giyerek hikmet yörüngelerine
oturdular.

Saðlam bilgi ve saðlam düþüncenin baþý Kur’ân; doðru ifadenin,
mantikî beyanýn esasý da yine Kur’ân’dýr. O’nun ilk muhatab-ý
zîþâný, bütün peygamberlerin efendisi; o Furkan-ý Zîþan da bütün
semavî, gayri semavî kitaplarýn sultanýdýr.. öncekiler, O’nun gelip
geçeceði yollara iþaretler koymak ya da bayraklar dikmek için gel-
miþlerdir; sonrakiler de –biraz da kendi ruhlarýnýn desenine göre–
O’na þerh, haþiye ve dipnot düþmek için... eskiler, misalî fotoðraf-
larýnda, yeniler de, O’nun vücudî resimlerinde, meydana getirdiði
büyük tesir ve inkýlâplarda O’nu görmüþ, O’nu tanýmýþ; O’na “Söz 
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Sultaný” diyerek saygýyla dillerini tutmuþ ve karþýsýnda el pençe di-
van durmuþlardýr. Kur’ân, deðiþik dalga boyundaki ýþýk ve renkle-
rini yeryüzüne salarken, kadirþinas ruhlar da gözlerini ondan hiç
ayýrmamýþ ve bütün gönülleri ile O’na yönelmiþlerdir.. evet O, bir
çaðlayan gibi göklerden gönüllere boþalýrken, hüþyar sîneler de,
baðýrlarýný O’na açýp, damlasýný bile zayi etmemeye çalýþmýþlardýr.

O, bir hamlede en kuytu yerlere bile sesini duyurmuþ ve þera-
re yapan bütün uðursuz hýrýltýlarý bastýrmýþ.. ön yargýlý olmayan
her düþüncede kevser çaðýltýlarý duygusu uyarmýþ.. ve fethettiði
sînelerde hicran ateþlerini söndürerek, bütün ruhlarda vuslat arzu
ve ümidini coþturmuþtur. Sopsoðuk tabiatlar onunla hararetlenmiþ,
ebet arzusuyla yanýp tutuþan gönüller de onunla serinlemiþlerdir.

Her yeninin eskiyip partallaþtýðý, her tazenin sararýp renk attý-
ðý þu fani dünyada, her zaman rengârenk ve taptaze kalabilen bir
þey varsa, o da Kur’ân’dýr. Evet O, indiði günden beri, onca muha-
lif rüzgâra, beklenmedik soðuða, buza ve vakitsiz yaðan kara, yer
yer sertleþen atmosfere, deðiþen þartlara raðmen hep orijinini ko-
ruyup semavî kalabilmiþ tek kitaptýr. Bundan dolayýdýr ki Kur’ân,
ne zaman kendi lisanýyla heyecan köpüren sînelerden yükseliver-
se, ruhlarýmýzda âdeta semadan henüz inmiþ bir ilâhî sofra ve
Cennet’ten gelmiþ bir demet turfanda hurma hissini uyarýr; ne za-
man O, özündeki cevherleri etrafa saçsa, inanmýþ gönülleri bütün
dünyevî servetlere karþý istiðna ufkuna yükseltir. Kur’ân, ilâhî söz-
lerden nazmedilmiþ bir beyan gerdanlýðý, ilim feyezanlý beþer idra-
kinin son duraðý ve lâhûtî ibriþimlerden örülmüþ bütün varlýðýn
haritasýný resmeden incelerden ince bir danteladýr. O’nun sesinin
duyulduðu bucaklarda söz þeklindeki bütün ifadeler birer hýrýltýya
dönüþür; onun bayraðýnýn dalgalandýðý burçlarda inananlarýn ruh-
larýna ýþýk, þeytanlarýn baþlarýna da taþlar yaðar ve oralarda ru-
hanîler iç içe þehrayinler yaþarlar.

Kudreti Sonsuz, iki cihan mutluluðunu O’nun kýlavuzluðuna
baðlamýþtýr. O’nun rehberliðine baþvurulmadan kat’iyen hedefe
ulaþýlamaz; O’nun vesayetine sýðýnmayan yolcular da dökülür, yol-
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larda kalýrlar. Arkasýna aldýklarýný, þaþýrtmadan, yanýltmadan mak-
sada ulaþtýran en son, en kâmil söz O’dur.. her zaman, herkes ta-
rafýndan gayet kolaylýkla tilâvet edildiði hâlde, söylenmesi imkân-
sýz olan da yine O’dur. O’nu kendi derinlikleriyle sînelerinde du-
yanlar, duyulmasý gereken her þeyi duyup hissetmiþ olurlar. O’nu
tam tadýp zevk edenler de, birer “arþ-ý Rahman” sayýlýrlar. Ve onla-
rýn sesleri, her zaman meleklerin soluklarý ile iç içedir.

Kur’ân’ýn yeryüzünü þereflendireceði güne kadar, gelmiþ-geç-
miþ her nebî, kendi çaðýný aydýnlatacak çeraðý O’nun ýþýk kayna-
ðýndan tutuþturmuþ ve çevresindeki amansýz çölleri O’ndan birkaç
damla ile cennetlere çevirmiþtir.

Hatta, O’nun gölgesinin gezindiði en karanlýk devirler bile, bi-
rer altýn çað hâline gelmiþtir. Aslýný duyup yaþayanlarýn dönemle-
ri ise Cennet sabahlarýndan farksýzdýr. O’nun eþiðine baþkoymuþ
olanlar meleklere eþ, O’nun aydýnlýk ikliminde canlý-cansýz her
varlýk da kardeþtir.

Kur’ân’ý tam duyabilmiþ bir sînenin ilhamlarý karþýsýnda koca
deryalar damla gibi kalýr ve O’nun nuruyla aydýnlanmýþ bir dimað
yanýnda güneþ bir mum ýþýðýna dönüþür. O’nun gönüllerimizde
duyulan nefesi canlarýmýza can ve eþyanýn yüzüne çaldýðý ziya ile
bütün varlýk da iç içe Hakk’a bürhandýr. O’nun soluklarýnýn duyul-
duðu en kuytu yerler bile Ýsrafil’den sur sesi almýþ gibi birden bire
dirilir; O’nu kendi þivesiyle duyan gönüller Cebrail’den naðmeler
duymuþ gibi gerilir; dirilir ve gerilir, zira “Bu Kitap, iman edenler
için, onlarýn Rabbleri tarafýndan basiretleri açan bir hidayet ve
bürhandýr..” Evet O, insanî melekeleri ölmemiþ kimseler için tam
bir rahmet ve hikmet kaynaðýdýr.

Kur’ân, kat’iyen beþeriyetin çocukluk dönemlerinde mahallî ri-
saletler çerçevesinde kalýp zaman ve mekân hudutlarýný aþmayan,
aþamayan diðer beyanlar gibi deðildir; O, bütün zamanlarý,
mekânlarý aþan ve itikaddan en küçük âdâbýna kadar, bütün insan-
lýðýn ihtiyaçlarýný cevaplayan engin ve zengin bir mucizedir ve O, 
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bu derinliðiyle bugün dahi herkese ve her þeye meydan okuyabi-
lecek güçtedir.

Kur’ân, indiði dönemdeki ilk muhatablarý olan hedef kitlenin
bütün muarazalarýný onlarýn yüzlerine çalmýþ ve onlardan, benzer
muhtevada bir kitap, bir sûre, hiç olmazsa bir ayet getirmelerini is-
temiþti. Bu ilk muarýzlar O’nun beyan gücüyle büyülenmiþ, yer yer
O’na sihir demiþler; bedî’ üslûbuna çarpýlýp þiir demiþler ve eþya-
nýn perde arkasýndan verdiði haberler karþýsýnda aptallaþýp, onu
kehanete baðlamak istemiþlerdi; ama, kat’iyen O’nun benzerini ge-
tirememiþlerdi. Nazým, nesir sözün her türlüsünü konuþan, konuþ-
mayý seven konuþma üstadý o günkü muarýzlar, dillerini yutup,
kuyruklarýný kýsýp inlerinin bir köþesinde sessizlik ve hacalet mura-
kabesine daldýklarý gibi, bu ifrit çaðýn inatçý münkirleri de, eskiler-
den tevarüs ettikleri muaraza rûhunun yanýnda, onca demagoji,
diyalektik ve karþý çýkma taktiklerine raðmen, acz ve öfke içinde
yutkunup durmaktan baþka hiçbir þey yapamamýþlardýr. Zaman
deðiþip durmuþ, asýrlar baþkalaþmýþ, telâkkîler farklýlaþmýþ, muara-
za ve mücadele hissi daha bir hararetlenmiþ ama, Kur’ân, bunca
muaraza yollarý ve muarýzlar karþýsýnda hâlâ daðlar gibi metin, der-
yalar gibi zengin ve gökler gibi de derin o vakur ve müessir hâliy-
le gönüllere ürpertiler salmakta ve baþlarý döndürmektedir. O, ruh-
larýmýza taht kurduðu günden bu yana geçen bin dört yüz küsur se-
ne içinde, deðiþik dönemler itibarýyla pek çok söz sultanlarý yetiþ-
miþ, beyan saltanatlarý kurulmuþ; farklý sistemler, farklý ekoller, fark-
lý fikir cereyanlarý sözlerin en sihirlileri, beyanlarýn en büyüleyicile-
riyle kendilerini ifade etmek ve Kur’ân’ý yýkmak için bütün cepha-
nelerini kullanmýþ, her tabyaya baþvurmuþ ve sürekli bu Kitap’la
savaþmýþlardýr; ama, O’nun kâinat, eþya ve insanla alâkalý ortaya
koyduðu esaslardaki tenasübü, izahlardaki derinlik ve inandýrýcýlý-
ðý, vâkî istifhamlarý cevaplamadaki ilmîliði karþýsýnda hep yenik
düþmüþlerdir.

Evet Kur’ân, kâinata, eþya ve insan hakikatine fevkalâde çar-
pýcý bir uslûpla farklý bir bakýþ ortaya koymuþtur ki, bu bakýþla O, 
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topyekün varlýðý ve varlýk içinde insaný bir bütün olarak ele alýr ve
tek bir noktayý bile ihmal etmeden her þeyi yerli yerine oturtur. Par-
çalarýn bütünle münasebetlerini, bütünün kendi cüzleri karþýsýnda-
ki yerini en ince özellikleriyle sergiler.. ve bu koskoca ‘kitap’ ve
muhteþem meþherle alâkalý insanýn içinden geçen en küçük soru-
lara dahi deðiþik cevaplar verir. O, varlýðýn perde önü ve perde ar-
kasý esrarýný en ince teferruatýna kadar tahlil ederken, zihinlerde
herhangi bir þüpheye kat’iyen mahal býrakmaz; evet Kur’ân, o in-
ceden inceye tafsillerinde, ne akýllarda, ne mantýklarda, ne kalbler-
de, ne de hislerde herhangi bir boþluða meydan vermez; O, insa-
nýn akýl, þuur, his ve idrakini öyle bir kuþatýr ve dediklerini öyle bir
kabul ettirir ki, O’nun bu aþkýn tesiri karþýsýnda âdeta insan, sýfat
dairesini aþmýþ da Hazreti Zât’a açýlmýþ hak yolcularý gibi hayret-
ten dehþete, dehþetten kalaka yürür, haþyetle iki büklüm olur ve
kendi kendine, “Rabbin kelimelerini yazmak için denizler mürek-
kep olsaydý, hatta ona bir misli daha ilâve edilseydi, denizler bitip
gidecekti ama, onun (teþriî ve tekvînî emirleriyle alâkalý) kelimele-
ri bitmeyecekti.” diye mýrýldanýr. Kur’ân, iþte bu tükenmez kelime
hazinelerinin altýn anahtarý; iman da, bu esrarlý anah-tarýn diþleri
ya da þifreleridir. Ben, bu anahtar ve bu þifreleri elinde bulunduran
birinin kâinat, eþya ve insanla alâkalý temel meselelerde baþka bir
þeye ihtiyaç duyacaðýna ihtimal vermiyorum.

Kimse, benim, bu periþan sözlerimle Kur’âna methiye düzdü-
ðüm vehmine kapýlmamalýdýr. Evvelâ, ben kim oluyorum ki, O’nu
methedeyim.

Onu vasfederse vasfeder Hazreti Vassaf;

Dün ve bugün melekûtta rûhanîler saf saf.

Bir ta’zim ederler ki O’nu, sanýrsýn tavaf.

Ondaki bu harikulâde mazhariyetleri mücerret söz cevherleri
açýsýndan göremeyenler çýkabilir; ancak vicdanlarýný kullananlarýn,
hiç bir zaman yanýlmadýklarý da açýktýr. Hele bir de þimdiye kadar
O’nun cihan çapýndaki o müthiþ tesirine bakabilmiþlerse..
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Kur’ân, yeryüzünü þereflendirdiði o ilk dönemde, hem ruhlar-
da, hem akýllarda, hem de gönüllerde tasavvuru imkânsýz öyle bir
tesir icra etmiþtir ki, O’nun o ýþýktan atmosferinde, yeniden hayata
uyanan nesillerin mükemmeliyeti, O’nun hakkýnda baþka mucize-
ye ihtiyaç býrakmayacak ölçüde bir harikadýr ve bu insanlarýn, din-
leri, diyanetleri, düþünce ufuklarý, ahlâklarý, kulluk esrarýna vu-
kuflarý ve marifetleri açýsýndan benzerlerini göstermek de mümkün
deðildir. Doðrusu Kur’ân, o çaðda, Sahabe unvanýyla öyle bir ne-
sil yetiþtirmiþtir ki, bu nesil meleklerle eþ deðerdedir dense mü-
balâða edilmiþ sayýlmaz. Aslýnda O, bugün bile, yürekten kendine
yönelenlerin gönüllerini aydýnlatmakta ve O’na ruhunu açabilenle-
re varlýðýn en mahrem sýrlarýný fýsýldamaktadýr. Öyle ki, kalb, þuur,
his ve idrakleriyle O’nun atmosferine girenlerin birden bire duygu-
larý, düþünceleri deðiþmekte ve herkes belli ölçüde de olsa kendi-
ni, bir farklý âlemde hissetmektedir.. Evet, insan O’na bir kere yü-
rekten yönelebilse, bir daha da tesirinden kurtulamaz. Kur’ân, at-
mosferine çekebildiði talebesini öyle yumuþatýr, öyle inceltir, öyle
yoðurur ve þekillendirir ki, insan kendi kendine bir þey olacaksa,
ancak bunun sayesinde olur; hatta çok defa, olmazlar bile O’nun
gölgesinde tabiî bir oluþum sürecine girer; girer ve herkesi dehþe-
te sevk eder. Kur’ân; “Eðer daðlar yürütülecek olsaydý, bu Kur’ân’la
yürütülürdü, yeryüzü paramparça olup ve ölüler konuþturulabilsey-
di, o da yine bu Kur’ân’la olurdu.” der; der zira O, kalblerde, þuur-
larda, hislerde, akýllarda öyle bir tesir icra etmiþtir ki, O’nun bu mü-
essiriyeti, daðlarý yürütmekten, yerküreyi paramparça etmekten,
ölüleri konuþturmaktan ve nice bin seneden beri çürümüþ cesetlere
can vermekten daha geri deðildir.

Her biri birer kalb ve ruh kahramaný olan Sahabî topluluðu,
Kur’ân’ýn feyyaz ve bereketli ikliminde neþ’et etmiþ aþkýn bir cema-
attir. Onlar, arzýn büyük bir bölümünde ve insanlýðýn beþte biri üze-
rinde o denli derin bir tesir icra etmiþlerdir ki, daðlarý söküp atma,
cansýz cesetlere hayat olma ve arzý semaya baðlama ölçüsündeki
bu harika iþte, onlarla boy ölçüþecek bir baþka toplum göstermek 
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mümkün deðildir. Kur’ân’a gönül veren, O’nun semavî disiplinleriy-
le yoðrulup þekillenen, daha doðrusu, ruhta, manada Kur’ân’laþan
bu insanlar, o Furkan’la olmazlarý oldurmuþ; ölü ruhlara ebedî va-
rolmanýn yollarýný açmýþ; arzýn þeklini deðiþtirmiþ; temas ettikleri
toplumlara ötelerin zevkini duyurmuþ; düþünceler üzerindeki zincir-
leri kýrmýþ; aðýzlardaki fermuarlarý çözmüþ; hilkatteki müstesna yeri
açýsýndan insanoðlunu yeniden Allah’ýn oturttuðu tahta oturtmuþ;
ona yitirdiði itibarýný iade etmiþ; kâinat, eþya ve insaný yeni baþtan
yorumlamýþ; tekvînî emirlerle teþriî kurallar arasýndaki o derin ve sýr-
lý münasebeti bir kere daha vurgulamýþ; kalb, irade, his ve þuurun
nihaî gayelerini belirleyip ortaya koyarak, insan rûhundaki izafî,
nisbî ve potansiyel deðerlerin inkiþaf ettirilme usûl ve esaslarýný ha-
rekete geçirip düz insaný, insan-ý kâmil olmaya yönlendirmiþ ve
böylece ona, gözünün iliþtiði, duygularýnýn ulaþtýðý, kalbinin hissetti-
ði her þeyde Kudret ve Ýradesi Sonsuz’un mevcudiyetini duyurmuþ
ve her þeyi götürüp, gerçek sahibine baðlamýþtýr.

Bir mü’min, bu ölçüde gözü-gönlü açýk, duygularý ve rûhu
uyanýk, düþünce ve zihni de Allah’a baðlý ise, o kimse, cismaniye-
te ait bütün basitliklerden uzaklaþmýþ; hayatý daha bir baþka þekil-
de duymaya baþlamýþ ve duygular dünyasýnýn sýnýr ötesine uyan-
mýþ sayýlýr ki, böyle bir hakikat eri, her nesnede, varlýðýn her par-
çasýnda Allah’ýn ilminin dalgalandýðýný, Kudret elinin iþlediðini his-
seder ve bir ürperti duygusu, bir yakýnlýk þuuruyla ümit ve haþyeti
iç içe yaþar; dünyevîliði içinde öbür âlemin en son noktalarýnda
dolaþýr. Nefes alýrken ümit ve beklentilerle alýr, verirken de meha-
fet ve mehabetle verir. Hep Kur’ân’ýn haritalandýrdýðý çerçeve için-
de ve çizgiler arasýnda gezinir, gezinir ve hayatýný sürekli maiyyet
televvünlü yaþar.
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NÜBÜVVET (PEYGAMBERLÝK MÜESSESESÝ)

Peygamber Kavramý
Farsça bir kelime olan ‘peygamber’ lafzý sözlükte, ‘rehber, yol göste-

ren ve elçi’ anlamlarýna gelir. Dinî terminolojide ise, ‘Allah’ýn kullarý ara-
sýndan seçtiði ve vahiyle þereflendirerek emir ve yasaklarýný insanlara
ulaþtýrmak üzere görevlendirdiði elçiye denir.

Peygamber kelimesinin Arapça’da kullanýlan karþýlýðý ise, ‘resûl’ ve
‘mürsel’dir. Resûl veya mürsel, yeni bir kitap ve yeni bir þeriatla insanla-
ra gönderilen peygambere denilir. Çoðullarý ‘rusül’ ve ‘mürselûn’dur.
Kur’ân’da peygamber anlamýný ifade eden diðer bir kelime de Nebî keli-
mesidir. Nebî de Allah’ýn emir ve yasaklarýný insanlara haber veren, fakat
yeni bir kitap ve yeni bir þeriatla gönderilmeyip, önceki bir peygamberin
kitap ve þeriatýný ümmetine bildirmeye görevli olan peygamberdir. Çoðu-
lu ‘enbiyâ’dýr. Risalet ve nübüvvet kelimeleri masdar olup, peygamber-
lik anlamýna gelir.

Peygamberlere Ýmanýn Vücûbu
Peygamberlere iman, imanýn altý esasýndan biridir. Peygamberlere

iman etmek, onlarýn Allah tarafýndan seçilip gönderilmiþ olduklarýna ve
bu kimselerin Allah’tan aldýklarý bütün bilgilerin gerçek ve doðru olduðu-
na inanmak demektir.

Cenab-ý Hakk, her Müslüman’a, herhangi bir ayýrým yapmaksýzýn,
bütün peygamberlere inanmayý farz kýlmýþtýr:

“Peygamber de –kendisine Rabbi tarafýndan indirilene– iman etti,
mü’minler de. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarýna, peygamberlerine



iman edip (þöyle dediler:) Allah’ýn peygamberleri arasýnda bir ayýrým yap-
mayýz.” (Bakara, 2/285)

Kur’ân-ý Kerim bir baþka ayetinde ise, açýk bir þekilde peygamberle-
rin bir kýsmýna inanýp diðerlerini tasdik etmemenin bir küfür/inkâr olduðu-
nu belirtmiþtir:

“O kimseler ki ne Allah’ý tanýrlar ne resullerini ve o kimseler ki Allah’ý
tanýdýðýný iddia edip resullerini tanýmayarak, Allah ile elçilerini birbirinden
ayýrmak isterler.

Ve o kimseler ki “Resullerin bazýsýna iman ederiz, bazýsýný reddede-
riz.” derler ve böylece iman ile küfür arasýnda bir yol tutmak isterler,

Ýþte bunlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Biz de kâfirler için zelil ve
periþan eden bir ceza hazýrladýk..” (Nisa, 4/150-151)

Peygamberlik Müessesesine Duyulan Ýhtiyaç
Ýnsan potansiyel deðerleri ve donanýmý itibarýyla varlýklar hiyerarþi-

sinde en üst zirvededir. Ancak, o, bu potansiyeliyle birlikte mahiyetindeki
kin, nefret, haset ve baþ kaldýrma gibi özellikleriyle de dibe vurmaya mü-
sait bir varlýktýr. Ýþte yarattýðý insanýn bu yönünü en iyi bilen yüce Allah,
hikmetinin, lütuf ve merhametinin bir sonucu olarak insanlara peygam-
berler göndermiþtir.

Kâinat içinde hiçbir varlýk gayesiz ve vazifesiz yaratýlmamýþ ve hiçbir
canlý da rehbersiz býrakýlmamýþtýr. Karýncayý meliksiz, arýyý beysiz, balýkla-
rý ve kuþlarý rehbersiz býrakmayan Allah (c.c.), insanlarý da peygambersiz
býrakmamýþtýr.

Her bir peygamber, tarih boyunca insan fýtratýna yerleþtirilen kabili-
yetleri inkiþaf ettirip geliþtiren ve onlarý yaratýlýþ gayelerine yönlendiren bi-
rer görevli olarak büyük gayret sarf etmiþtir. Onlar olmasaydý, yaratýlýþ
aðacýnýn en mükemmel meyvesi olan insan, çürümeye mahkûm, anlam-
sýz bir varlýk olurdu.

Ve yine peygamberler, cemiyet halinde yaþamaya mecbur olan in-
sanlarýn, aralarýndaki muamele ve münasebetleri tanzim eden ve onlarý
hak ve adalet temelleri üzerine oturtan yetkin insanlar olarak insanlýða
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hizmet etmiþlerdir. Keza, eþya ve olaylarýn sýrlarýný insanlara öðreterek on-
lara insan-kâinat-Allah münasebetlerini izah eden ilk muallimler de yine
peygamberlerdir.

Diðer taraftan, peygamberler, manevî sahada, dünya ve âhiret sa-
adetine ulaþmada yanýltmayan rehberler olduklarý gibi maddî sahalarda
da üstatlýk yapan, çaðlarý aþacak þekilde çýðýrlar açan, vesile olduklarý mu-
cizeler ile medeniyetlerin ve uygarlýklarýn kurulmasýna, ilimlerin geliþme-
sine zemin hazýrlayan rehberler olarak da önemli fonksiyonlar icra etmiþ-
lerdir.

Ýnsanlarýn peygamberlere ihtiyaç duymalarýnýn sebeplerini özetle þöy-
le ifade edebiliriz.

Ýnsanlar, akýllarýyla varlýkta cereyan eden hâdiselere bakýp Allah’ý bu-
labilseler bile, yaratýlýþlarýndaki gaye ve hikmeti, nereden gelip nereye git-
tiklerini ve yaratýcýlarýna nasýl teveccüh edeceklerini (ibadetlerinin keyfi-
yetlerini) peygambersiz bilemezler. Ýþte yüce Allah insanlarýn bu ihtiyacýný
gidermek için, peygamberler göndermiþtir.

Peygamberler olmasaydý, insanlar, geçici arzu ve isteklerinin baskýsý
altýnda doðru olan ile nefislerine hoþ gelen zararlý þeyi birbirine karýþtýra-
caklar ve isabetli karar veremeyeceklerdi.

Ýnsanlarýn, belli iþlerde sorumlu ve yükümlü tutulabilmesi ve bundan
ötürü onlara sevap ve ceza verilebilmesi için de, peygamberlere ihtiyaç
vardýr. Ancak bu þekilde, ölüm sonrasý hayatta insanlarýn ‘bilmiyorduk’
diye Allah’a karþý mazeret ileri sürmelerinin önüne geçilmiþ olur. Kur’ân
bu hususa bir ayetinde þöyle temas eder:

“Biz müjdeleyici ve uyarýcý olarak peygamberler gönderdik ki, artýk
peygamberlerden sonra insanlarýn, Allah’a karþý bir bahaneleri olmasýn..”
(Nisa, 4/165.)

Netice olarak diyebiliriz ki, peygamberler, þu sýnýrlý dünyamýzýn
maddî kalýplarýndan görünmez âlemlere pencereler açan, sýnýr ötesi dün-
yalarýn varlýðýný haber veren ve yaþadýðýmýz dünyanýn anlamýný, bizzat
onu Yaratan’ýn emirleri istikametinde bildiren fevkalade donanýmlý insan-
lardýr. Onlarýn bize ulaþmasýna vasýta olduklarý vahiy nuru ruhumuza sýz-
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madýkça, diðer bir ifadeyle, ruhumuz o nur ile aydýnlanmadýkça düþünen
ve gerçekleri arayan aklýmýzýn bütün gayretlerinin, bir körebe oyunundan
farký olmayacaktýr.

Peygamberlerin Ortak ve Ayrýlmaz Özellikleri

a. Beþer Olmalarý

Peygamberler hakkýnda bilinmesi gereken ilk husus, onlarýn birer be-
þer, yani insan olduklarýdýr. Zaten insanlara gönderilen birer elçi olmalarý
da bunu gerektirir. Zira, insanlara ancak kendileri gibi bir insan her husus-
ta rehberlik yapabilir. Nitekim Kur’ân’da onlarýn bizim gibi beþerî vasýfla-
ra sahip birer insan olduklarý bildirilmiþtir.82

b. Allah Tarafýndan Seçilmeleri

Peygamberler, Allah tarafýndan seçilmiþ özel kimselerdir. Hiçbir pey-
gamber, kendi çabasýyla nübüvvet mertebesine ulaþmýþ deðildir. Allah,
peygamber olacak zatý, ruhî ve fizikî yapýsý itibarýyla bu göreve elveriþli
bir þekilde yaratmýþ ve kimi peygamber yapacaðýný kendisi takdir etmiþtir.
Bu tercih tamamen yüce Yaratýcýya aittir.83

c. Doðru ve Güvenilir Olmalarý

Peygamberler, gerek dünyevî gerekse uhrevî bütün iþlerinde doðru ve
güvenilir, yanýltmayan insanlardýr. Diðer bir ifadeyle, yalana asla tenezzül
etmeyen ve insanlara hep güven telkin eden kimselerdir. Onlarýn böyle
olduklarýna hem Allah84 hem de tarih þahittir.

d. Fetânet

Peygamber mantýðý diyebileceðimiz bu özellik, her bir peygamberin
ayrýlmaz bir vasfýdýr. Peygamberlere ait bu özelliði normal insanlarýn zir-
vesi kabul edilen deha ile ifade etmek doðru deðildir. Zira peygamberler

82 Bkz. Maide, 5/75; Ra’d, 13/38; Kehf, 18/110; Enbiya, 21/7-8; Furkan, 25/7; Zümer, 39/30.
83 Bkz. Kehf, 18/110; Fussilet, 41/6.
84 Bkz. Al-i Ýmran, 3/161.
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fevkalâde donanýmlý, beþerî normlarý aþkýn bir zekaya, mantýða sahiptir-
ler. En zor problemleri çay içme rahatlýðý içinde halletmiþlerdir.

e. Günah Ýþlemekten Korunmalarý

Ýnsanlara yol göstermekle görevlendirilen peygamberler, kendilerine
olan güveni zedeleyecek günah ve yanlýþlardan uzak tutulmuþlardýr. Al-
lah’ýn kendilerini koruduðu bu özel donanýmlý insanlar, hayatlarýnýn hiç-
bir döneminde günah iþlememiþlerdir.

f. Aldýklarý Vahyi Aynen Teblið Etmeleri

Peygamberler Allah’tan aldýklarý emir ve yasaklarý görevlendirildikle-
ri topluma (ümmetlerine) eksiksiz iletmiþlerdir. Onlar hakkýnda tersi düþü-
nülemez,85 zira buna ne onlarýn Rabbi, ne de temiz fýtratlarý müsaade
eder.

Peygamberlerin Sayýsý ve
Kur’ân’da Sözü Zikredilen Peygamberler
Kur’ân’da, gönderilen peygamberlerin sayýsý konusunda kesin bir bil-

gi verilmemiþtir. Bu çerçevede ayetlerde önemle vurgulanan husus, her
millete, her bölgeye bir uyarýcýnýn gönderildiðidir.

“...Hiçbir ümmet/toplum yoktur ki, onlar için bir nezîr (doðru yolu
gösterip eðri yolun akýbetinden onlarý sakýndýran bir peygamber) bulun-
muþ olmasýn.” (Fâtýr suresi, 35/24)

“Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sa-
na kýssalarýný anlattýðýmýz olanlar da var, durumlarýný sana bildirmediðimiz
olanlar da vardýr..”(Mu’min suresi, 40/78)

Peygamberlerin sayýlarýyla ilgili olarak bir hadiste, 124 bin nebi, 313
tane de resul gönderildiði bildirilmiþtir.86

Kur’ân’da isimlerine yer verilen peygamberler þunlardýr: Âdem, Ýdris,
Nûh, Hûd, Salih, Lût, Ýbrahim, Ýsmail, Ýshak, Ya’kub, Yusuf, Þuayb, Harûn,

85 Bkz. Maide, 5/67.
86 Ýbn-i Hibban, Sahih, 2/77; Heysemî, Mevaridü’z-Zem’an, 1/53
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Musâ, Davud, Süleyman, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus, Ýlyas, Elyesa’, Zekeriyya,
Yahyâ, Ýsâ (aleyhimusselâm)87 ve Hz. Muhammed (aleyhissalatu vesselâm).

Nübüvvetin Çehresinde Okuduklarýmýz 

Allah, varlýk ve eþya ile Kendinin tanýnýp bilinmesini dilediði
gibi, vahyin lisanýyla da, tekvînî ve tenzîlî emirlerinin iç içe mü-
talâa edilmesini; gözlerden kalbe akan mânâlarýn, kulaklar yolu ile
gelip ruhlarý saran nefehatla desteklenmesini; zât, sýfât ve esmâsý
itibarýyla “min haysü hüve hüve” bir ulûhiyet anlayýþýnýn ortaya
konmasýný ve tabiî buna karþýlýk da kullarýnýn sorumluluklarýný, bu
sorumluluklarý nasýl yerine getireceklerini, yürüdükleri/yürüyecek-
leri yolun âdâp ve erkânýný, varacaklarý hedefin vaad ettiklerini ta-
lim etmek istemiþtir. Evet, gayb-ý mutlakla alâkalý konularýn dos-
doðru bilinmesi vahyi gerektirdiði gibi, vahiy de zarurî olarak pey-
gamberlik müessesesini iktiza etmektedir. Bu zarurete binaendir
ki, Allah, hemen her devri ve bazý dönemler itibarýyla her kýt’ayý
ayrý bir peygamberin vücuduyla þereflendirmiþ ve Bediüzzaman’ýn
ifadesiyle, karýncayý emirsiz, arýyý ya’subsuz býrakmayan Kudret-i
Ezeliye, beþeriyeti de hiçbir zaman nebîsiz býrakmamýþtýr.

Allah, bu kâinatlarý bilerek ve dileyerek yaratmýþtýr; yaratmýþ
ve haricî vücud giydirerek var ettiði canlý-cansýz, kesif-lâtif, arzî-se-
mavî her varlýk ve her nesneyi deðiþik hikmetlerle, maslahatlarla
donatmýþ; belli gayelere baðlamýþ ve belli hedeflere yönlendirmiþ-
tir. Ayrýca, farklý bir tecelli dalga boyunda, Kendini, kendi olarak
bildirme, bu mânâda varlýðýndan herkesi haberdar etme, hususiy-
le de þuur sahibi varlýklara, niçin yaratýldýklarýný, neye ve nereye
namzet olduklarýný, sorumluluklarýnýn neden ibaret bulunduðunu
duyurma yolunda, esrar-ý ulûhiyet ve nizam-ý ubudiyete tercüman
olmak üzere özel donanýmlý bazý kimseleri birer elçi olarak gön-
derip, bize yarattýklarýnýn renk, desen, þive, âhenk, mânâ ve muh-
tevasýyla varlýðýný anlattýðý gibi, bu seçkin kimselerle de tenezzülat
perdesinden tenzîlî beyanýyla, beþerin idrak, his ve þuur seviyesine

87 Kur’an-ý Kerim’de bu yirmi beþ peygamberin dýþýnda nebi mi veli mi olduðu ihtilaflý olan üç isim
ise þunlardýr: Üzeyr, Lukman, Zülkarneyn (aleyhimusselâm)
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göre, ayný zamanda zâtý, sýfatlarý, esmâsý arasýnda bulunan saðlam
tenasübü de gözeterek ulûhiyet ve rubûbiyetin esrarýný, hilkatin ga-
yesini, fýtratýn neticesini, insanoðlunun yeryüzündeki konumunu,
varacaðý son noktanýn keyfiyetini ruhlarýmýza duyurmak istemiþtir. 

Ne var ki, Cenâb-ý Hak –her iþte pek çok hikmeti vardýr ve
daire-i rubûbiyeti ayný zamanda pek çok hikmet ve maslahatlarý
da ihtiva etmektedir– bu tenzîlî ve teþrîî emirlerinde herkesi muha-
tap almamýþ, herkesle ayan-beyan konuþmamýþ, böyle çok önem-
li ve hususiyet isteyen bir konuda sadece, özel donanýmlý ve ha-
yatýný kalb ve ruh seviyesinde yaþayabilen müstesna bazý karak-
terleri seçerek onlarla konuþmuþ ve bu yüksek istîdat, hârika fýtrat,
yüce seciyelerle, yaratýlýþýn gayesini, var olmanýn hikmetlerini,
dünya ve içindekilerin mana ve muhtevasýný, ötelerin mahiyetini,
ötelerde insanlarý ebediyetlere ulaþtýracak Cennet yollarýný, yer
yer yürekleri hoplatarak, zaman zaman da öbür âleme iþtiyaklarý
þahlandýrarak bir baþtan bir baþa bütün yeryüzünü kendi güzellik-
lerinin pýrýl pýrýl bir meþheri ve ebediyetler hesabýna da bir ekim-
biçim hasat zemini olduðunu vicdanlara duyurup insanlarý yal-
nýzlýktan, gayesizlikten, vazifesizlikten, hedefsizlikten kurtarmýþ; on-
lara bu dünyanýn ötelere ait bir bekleme salonu olduðunu anlat-
mýþ, var olma ve varlýðý duymanýn ötesinde müstaid ruhlarý bir de
ebediyet vaadleri ve cemâlini gösterme beþaretiyle sevindirmiþtir.

Allah, bütün bu yüce hedefleri, peygamber dediði o müstesna
kimselerle gerçekleþtirmiþ ve onlarý, varlýk ve eþyanýn dili, tercüma-
ný, yorumcusu; ibadet, istikamet, ihlâs ve âhiret yurduna ulaþtýr-
manýn da yanýltmayan rehberleri kýlmýþtýr. Ýþte bu üstün fýtratlar,
kendi devirlerinde, kendi sorumluluk sahalarý içinde sürekli gezip-
dolaþmýþ, hakký ilan etmiþ, onun taleplerini herkese duyurarak me-
suliyet alanlarý içindeki insanlara rehberlikte bulunmuþlardýr.

Nebilerin hemen hepsi de –aralarýnda derece farklýlýðý mahfuz–
birer temiz fýtrat timsali, yüksek ahlâk örneði, iffet ve namus âbi-
desi, emniyet kahramaný ve sadakat numunesidir. 
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Bunlar, üstün karakterleri, ciddî tavýrlarý, hep güven vaad eden
hâlleri, hiç þaþmayan istikametleri, deðiþmeyen doðruluklarý, melek-
lerinkine denk vefalarý, daðlar rasânetindeki metanetleri ve o derin-
lerden derin kulluk þuurlarýyla hemen her zaman müþârun bil-
benân (parmakla gösterilen) olmuþ örnek insanlardýr. Bu insanlar,
ayný zamanda, kusursuz görüntü ve suretleri; gören herkese Hakk’ý
hatýrlatan sîretleri; her zaman fevkalâdeliklere açýk hayat sergüzeþt-
leri; karþýlarýna çýkan ferdî, içtimaî, iktisadî, siyasî, kültürel problem-
leri bir hamlede çözebilecek kadar üstün istîdatlarý; çevreleri üzerin-
de olaðanüstü müessiriyetleri; hârika beyan kabiliyetleri; insan-kâi-
nat-ulûhiyet hakikatleri adýna ortaya koyduklarý birbiriyle mütena-
sip, mütevâzin ölçüleri; insanlarýn kalbî, ruhî, zihnî, fikrî, hissî bü-
tün lâtifelerini tatmin edecek seviyedeki beþerî müktesebat-üstü
fevkalâde donanýmlarý; kâinat ve umum eþyanýn iç ve dýþ âhengi-
ne vukufla genel muvazeneye riâyetteki basiretli, dengeli tavýrlarýy-
la rubûbiyet âleminin sözcüleri ve tenezzülât-ý ilâhiye perdesinde
rabbânî emir ve sýrlarýn da aksettirici aynalarý mesabesindedirler.

Evet, hemen her nebî, insanlarý dünya ve ukbâ saadetine
ulaþtýran yollarda emin bir rehber; gönülleri ilâhî güzelliklere uyar-
mada gürül gürül bir nâsih; muhataplarýnýn ruhlarýna girmede ku-
sursuz bir mürþid; ele aldýklarý kimselerin duygularýný, düþünceleri-
ni yontup þekillendirmede, þekillendirip yaratýlýþ gayesine baðla-
mada bir insan sarrafý; kötü huy, fena âdet, kirlenmiþ tabiatlarý sö-
küp atmada ve onlarýn yerlerine yüksek insanî deðerleri ikame et-
mede mükemmel bir terbiyeci.. imanlarý kavî, Hakk’a güvenleri
metin, sunduklarý mesajlarýn hakkaniyetinden emin; her zaman te-
reddütsüz ve itminanla konuþabilen; en ifritten hâdiseler karþýsýn-
da dahi fütursuz, pervasýz, fakat mutlaka dirayet ve fetanetle ha-
reket eden; fevkalâde ciddî, olabildiðine kararlý bir halaskârdýr. Öy-
le bir halaskârdýr ki, O, arkasýna düþenleri asla aldatýp yanýltmamýþ,
arkasýna düþenler de böyle bir ittibadan ötürü kat’iyen piþmanlýk
duymamýþlardýr. Bu böyledir; zira onlar, duygu ve düþüncelerimi-
zin mantýk ve muhakemelerimizin bize kazandýrdýðý/kazandýracaðý 
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müktesebatýn çok çok üstünde, en saðlam, en duru lâhûtî natürel
bilgilerin en zengin hazinedarlarý; iman, mârifet, muhabbet, aþk u
þevk ve zevk-i ruhanî yolunun en emin rehberleri ve insanlarý
Hakk’a ulaþtýrmanýn da en güvenilir kýlavuzlarýdýrlar. Hakk’a uya-
nanlar onlarýn âvazýyla uyanmýþ, mârifet mýrýldananlarýn dilleri on-
larýn sunduðu kevserlerle çözülmüþ, Hak rýzasýný arayanlar, ara-
dýklarýný onlarýn atmosferinde bulmuþ, kâinat kitabýnýn esrarýný
merak edenler, onlarýn ortaya koyduklarý donelerle bu sýrlý kitabý
doðru okuyabilmiþlerdir.

Nebîler maddî-mânevî terakkinin pirleri, aklî ve ruhî kemalât
yolunun öncüleri, dinî hayat gibi dünyevî bütün nizamlarýn, inti-
zamlarýn da mimarlarý ve üstadlarýdýrlar. Onlar sayesinde insanoð-
lu biyolojik bir canlý seviyesinden hakikî insan olmanýn ayrý bir un-
vaný sayýlan “ahseni takvîm“ mertebesine ulaþmýþ; onlar vasýtasýy-
la kendini keþfederek, varlýklar arasýndaki konumunu kavrayabil-
miþ; onlarýn rehberliðinde, evliyâ, asfiyâ, ebrar, mukarrebîn.. gibi
aþkýn kimselerin hayat seviyelerindeki enginliði duyup tadabilmiþ..
ve yine onlarýn talim, irþad ve iþ’arlarýyla dünyayý hakikî çehresiy-
le görüp deðerlendirebilmiþ ve onu bir laboratuar, bir kimyahane,
bir eczahane, mükemmel bir saray, muhteþem bir meþher gibi de-
ðerlendirebilmiþtir. Evet, Bediüzzaman’ýn da ifade ettiði gibi; Allah,
enbiyâya ittiba edilmesini emretmekle insanlarý, onlarýn mânevî
derinlikleriyle tanýþtýrýp bu feyyaz kaynaktan istifade edebilme
imkânýyla þereflendirmenin yanýnda, peygamberliklerinin emare
ve niþanlarý sayýlan mucizelerinin deðiþik perdelerden tecellileriyle
de, insanoðluna maddî terakki yollarýný göstermiþ, hiç olmazsa ko-
nuyla alâkalý bir kýsým iþ’arlarda bulunmuþ ve hassas, mütecessis
ruhlarýn çaðrýþým sistemlerini harekete geçirerek, bunlarýn hayalle-
rinde teknolojik geliþmelere kapýlar aralamýþ ve onlar arasýnda be-
yin fýrtýnalarýnýn oluþmasýna zemin hazýrlamýþtýr.

Hazreti Nuh’un, nübüvvet tersanesinde inþa ettiði mucizevî
gemisi.. Hazreti Ýbrahim’in, en yüksek hararetlere karþý amyant ve
daha ötesinin mukavemetini tedayi ettiren “hasbiyallah” tezgâhýndan
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çýkmýþ ateþ dokunmaz gömleði.. Hazreti Yusuf’un, ýzdýrar derecesine
varan evkat cetveli arayýþýna mucizevârî lütfedilen mahiyeti meçhul
saati.. Hazreti Musa’nýn, modern sondaj aletlerini ve santrifüjleri çaðrýþ-
týran o hârika asâsý.. Hazreti Davud’un, demir çelik sanayiini tedâi
ettiren, demiri eritip, þekillendirip farklý kalýplara ifrað etme mucizesi..
Hazreti Süleyman’ýn, Belkýs’ýn tahtýný, resim, þekil, ses, belki de bütün
çevre aksesuarýyla celbetmesinin düþündürdüðü modern çaðlarýn te-
levizyon, internet ve daha ötesindeki hârikalarý hatýrlatan, âdiyat-üstü
tasarrufu.. ve yine bu yüce Nebî’nin, iki aylýk mesafeyi bir günde
kat’etmesiyle, bugünkü uçak teknolojisini çaðrýþtýran fevkalâdeden
seyr ü seyahati.. keza onun, metafizik âlemlere müdahaleyi iþaretle-
yen, cin, ifrit ve þeytanlarý teshiri hâdisesiyle, günümüzdeki ruhlarla
alâkalý çalýþmalarýn nihaî sýnýrlarýna kapý aralayan madde ve fizik
ötesi icraatý.. ayrýca, kuþ, karýnca ve diðer hayvanlarýn dillerini veya
anlaþma kodlarýný öðrenme tekniklerini gösteren, hattâ ona teþvik
eden “mantýku’l-hayvânât“ vak’asý.. Hazreti Ýsa’nýn, cansýz nesnelere
hayat üfleme, anadan doðma körlerin gözlerini açma, abraþý iyileþ-
tirme ve ölüleri ihya etme gibi mucizeleriyle modern týp ve mo-
dern gen biliminin hâlihazýrdaki durumlarýnýn çok ötesinde insaný
düþündüren hârika muâleceleri ve nihayet Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablo-
su’nun bütün bunlarýn hepsine denk yüzlerce mucizesi.. tekvînî emir-
ler itibarýyla birer iþaret, iþ’ar, hatýrlatma ve tedâîdir ve hemen hepsi
de, bu müstesna insanlarýn deðiþik alanlardaki hususiyetlerinin ele alý-
nýp deðerlendirilmesine birer çaðrý mesabesindedir.

Nebî, Allah’tan gelmesi itibarýyla zarurî bilgiler cümlesinden
sayýlan malûmatý olduðu gibi alýp kavrayan, sonra da onu, özüne
ters hiçbir þey bulaþtýrmadan baþkalarýna aktarabilen aþkýn, rab-
bânî bir kabiliyet ve istîdattýr. Düz insan ve diðer varlýklarda sevk-i
ilâhî ile hayat ve üreme faaliyetlerinin –bu aþaðýdan bir benzet-
me– zarurîliði ne ise, nübüvvetle serfiraz ruhlarýn – lâtifei rabbâni-
ye, his, þuur ve irade halitasýndan ibaret olan vicdan mekanizma-
larýyla görüp gözetmelerinin, teþhis ve tesbitte bulunmalarýnýn,
ihtiyaca göre içtihad etmelerinin kýymet ve deðeri mahfuz– vazife
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ve sorumluluklarý da, âdeta böyle bir tabiîlik çerçevesinde cereyan
etmektedir. Evet onlar, Hak’tan aldýklarý mesajlarý iç donanýmlarý
itibarýyla tabiatlarýnýn bir yaný gibi duyar, fýtratlarýnýn gereði gibi de
ulaþtýracaklarý kimselere ulaþtýrýrlar; ulaþtýrýr ve durup dinlenmeden
her zaman emrolunduklarý gibi hareket ederler. Hareket ederken
de, ihtiyac-ý fýtrîlerini yerine getiriyormuþçasýna herhangi bir bek-
lentiye girmezler.

Enbiyâ-yý Ýzâm’ýn, ilâhî seçme ve rabbânî tavzif ve onlarýn iç
donanýmlarý iktiranýna baðlý ifa ettikleri hizmet ve faaliyetlerinin, o
temiz vicdanlara ait ef’âl-i zaruriye türünden bir hamle ve hareket
þeklinde yorumlanmasý büyük çoðunluðun görüþü. Bu görüþe gö-
re nübüvvet, iç donaným adýna her rüknü kendi varoluþ gayesine
yönelmiþ –buna tam inkiþaf etmiþ de diyebiliriz– vicdanýn yanýnda
selim fýtrat, müstakim tabiat, mahiyet itibarýyla da onu arýzasýz ak-
settirmeye müsait reþha gibi ruhlara ilâhî bir atýyye, bir mevhibe,
nebî de, bu mukaddes mevhibe ve atýyyenin özel temsilcisidir. Bu
itibarla nübüvvete, beþer idrakiyle anlaþýlmaz þeyleri anlama, kav-
rama ve kýrmadan, inkisara uðratmadan ikinci derecedeki muha-
taplara intikal ettirme de denmiþtir. Ýþte bu açýdan da o, mebde ve
müntehânýn birleþik noktasý sayýlmýþtýr. Yani Allah, dilediði kimse-
leri “( ) O istediði-
ne hikmet verir; kime de hikmet bahþedilmiþse, ona pek çok hayýr
verilmiþ demektir.”88 fehvasýnca, bir kýsým yüce paye ve mansýbla
serfiraz kýlmýþ; sonra da bu seçkin þahsiyetler vasýtasýyla “esrar-ý
ulûhiyet” ve “esrar-ý rubûbiyet”ini baþka vicdanlara duyurmuþ,
onlarý da aydýnlatmýþtýr...

Allah’ýn, böyle iç donanýmlý, masûn ve mâsûm yüksek karak-
terleri insanlýða göndermesi, takýlýp yollarda kalma, þaþkýnlýða dü-
þüp zayi olma durumunda bulunan bizlere, yaratýlýp vücuda maz-
har olma nimeti kadar, hatta ondan da önemli ayrý bir ikramdýr;
evet var olma bir ihsan, var olduktan sonra bütün kâinat ve hâdi-

88 Bakara sûresi, 2/269
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selerin bir elçi vasýtasýyla izahý, yorumlanmasý, yorumlanýp uhrevî
ve ilâhî derinliklerinin ortaya çýkarýlmasý ise ayrý bir lütuf ve ikram-
dýr. Kirlenmemiþ, saf her insan tabiatý ve körelmemiþ her vicdan,
farklý seviyede de olsa, bu izah ve yorumlarý deðerlendirmek sure-
tiyle ruhanîleri imrendirebilecek seviyeler üstü seviyeye ulaþabilir
ve ulaþmýþtýr. Buna mukabil, kibir, zulüm, inhiraf ve körü körüne
taklit kýskacýnda yaþayanlar ise, var olma lütfunu sezemedikleri gi-
bi, ikinci ihsan ve ikram konusunda da –þart-ý âdi plânýnda irade-
lerine baðlý olarak– kendi körlük, saðýrlýk ve kalbsizliklerine takýlýp
kalmýþ ve ona bir melek indirilseydi de, O’nunla beraber o da in-
zarda bulunsaydý.”89 diyerek temerrüt göstermiþ ve bütün bütün
ufuklarýný karartmýþlardýr.

Peygamber göndermek ve gönderilecek þahsý belirlemek Al-
lah’a ait umûr-u âliyedendir. Bu itibarla da, O’na bakan her iþ ve ic-
raat “Her iþte hikmeti vardýr / Abes fiil iþlemez Allah.” (Ýbrahim
Hakký) mantýðýna baðlanmalý ve sonra da aklýn idrak ufku ölçü-
sünde O’nun hikmetleri aranmalýdýr. Aslýnda, gönderilecek elçinin
bizden biri olmasý; hayat buutlarý itibarýyla duyduklarýmýzý duyma-
sý, bizim hoþlandýklarýmýzdan zevk alabilmesi, her türlü elem ve lez-
zetlerimizi paylaþabilmesi, zaruret saydýklarýmýzý ve ihtiyaçlarýmýzý
ruhunda hissedebilmesi, hedef kitle ve muhataplarýnýn yüklenmesi
gerekli olan sorumluluklarý onun da yüklenmesi, arkasýndan gide-
cek kimseler için taklit, daha doðrusu ittiba edilir olmasý.. hâsýlý, her
zaman Hak mesajlarýnýn semavîliði içinde arzîliðini de temsil ede-
bilmesi gibi önemli hikmet ve maslahatlardan söz etmek mümkün-
dür; ama biz yine de, “Bu iþin iç yüzünü ancak Allah bilir.” der, “fe
lillâhi’l-huccetü’l-bâliða“ hakikatine inkýyadýmýzý yeniler ve o “Alîm“
u “Hakîm“ karþýsýnda sükûtu en büyük hikmet sayarak, dilimizi kal-
bimize baðlayýp temkin murakabesine dalmayý yeðleriz.

Ancak, bütün bu hususiyetlerine raðmen unutulmamasý gerek-
li olan bir þey daha var ki o da, enbiyâ ve mürselîn-i kiram efen-

89 Furkan sûresi, 25/7
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dilerimizin de týpký bizim gibi birer beþer olmalarýdýr. Evet onlar da
bizim gibi beþerdirler. En önemli vasýflarý iman ve ubûdiyet; seçil-
melerine esas teþkil eden vazifeleri de, bu inanç ve ibadet anlayýþ-
larýný baþkalarýna da duyurup, onlarla Cenâb-ý Hak arasýndaki en-
gelleri bertaraf eden birer beþer. Daðlarý-taþlarý altýna çevirmek, ýr-
maklarýn akýþýný deðiþtirmek, kuru çölleri yemyeþil cennetler hâline
getirmek, nehirleri yarýp ortasýndan geçmek ve gökten yemek indir-
mek, peygamberlerin vazifeleri deðildir. Gerçi bu zâtlarýn nübüvvet
davalarýna baðlý olarak yine onlarýn eliyle bu ve buna benzer pek çok
kevnî mucizelerinin var olduðunu ifade eden de yine Kur’ân’dýr.
Ama, bütün bu hârikalar, bir yandan o mümtaz kimselerin hâlisane
kulluklarýna, vazife þuurlarýna, Hak karþýsýndaki duruþlarýna birer
ücret-i âcile ve özel lütuf; diðer yandan da, onlarýn ümmetlerinde it-
minan hasýl etmeye matuf hususî birer teveccüh olup, tamamen
meþiet ve ilâhî irade ile ortaya konmuþ rabbânî iltifatlardýr.

Evet, peygamberlik davasýna iktiran etme çerçevesinde Al-
lah, onlarýn eliyle taþý-topraðý altýna, kömürü elmasa çevirerek ve
yine onlarýn soluklarýyla ölüleri ihya ederek –ki bunlarýn hiçbiri,
Cenâb-ý Hakk’ýn hususi inayetiyle, münkir ruhlara iman hakikati-
ni duyurmasýndan, küfre kilitlenmiþ tabiatlarý yumuþatarak Kendi-
ni onlara hissettirmesinden ve mürde gönüllere hayat üflemesin-
den daha hârika deðildir– onlarýn peygamberliklerini kabul yolun-
da bir lütuf tecellisi, ümitlerini de yakîne sevk etme adýna bir ihsan
esintisidir. Tabir-i diðerle, Allah’ýn yaratmasýyla meydana gelen bu
hârika hâdiseler tamamen nebîyi teyit ve teselliye, muhataplarýný
da iz’an ve teslime matuf nübüvvetin temel yörüngesi sayýlmayan
tâlî vak’alardandýr.

Bir kere daha hatýrlatmakta yarar görüyoruz: Peygamberlerin
asýl vazifeleri, insanlarýn Allah’a ulaþmalarýna engel ve ondan
uzaklaþmalarýna vesile sayýlan kibir, zulüm, inhiraf, atalarý taklit,
nefis ve cismâniyetin tesirinde kalma.. gibi fena huy ve fena has-
letlerden onlarýn arýnmalarýný temin; tevazu, haddini bilme, düþün-
ce istikameti, hakka taraftarlýk, kalbî ve rûhî hayata yönelme.. gi-
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bi güzel huy ve güzel evsafa da uyarma; uyarýp onlara konumlarý-
ný ve mesuliyetlerini hatýrlatma, Yaradan’la münasebetlerinde say-
gýlý, yaratýlanlara karþý da þefkatli olmayý öðretme; ebed için yara-
týlmýþ bulunan ve ebediyetten baþka da hiçbir þeyle tatmin olma-
yan insanlarýn gönül gözlerini sonsuzun güzelliklerine çevirme;
doðru-yanlýþ, yararlý-zararlý, güzel-çirkin, hak-bâtýl, bâki-fâni... gibi
bütün insanlarý alâkadar eden hususlarý önyargýsýz hemen umum
akýllarýn anlayabileceði ve bozulmamýþ vicdanlarýn kabullenebile-
ceði biçimde anlatarak onlarýn yanýlmalarýný önleme; hidayet ve
dalâleti, Hak nezdindeki çerçeveleriyle vaz’ u tesbitte bulunarak
Hakk’a ermenin sonsuz güzelliklerini, sapýp gitmenin de korkunç
çirkinliklerini ruhlara duyurma; heva ve hevesin belirlediði biçim-
de deðil, Cenâb-ý Hakk’ýn istediði þekilde bir ulûhiyet ve rubûbiyet
akidesini talim etme; her iþi Hak rýzasýna baðlama ve o ufka ulaþ-
týran yollarý gösterme; ötede münkirlerin cezalandýrýlacaklarýný ve
mü’minlerin de naîm cennetleriyle mükâfatlandýrýlacaklarýný bildir-
me.. gibi icmalî hususlardan ibarettir.

Peygamberlerden, onlarýn vazife alanlarýnýn dýþýnda bir þey
beklemek, peygamberliði bilememe ve peygamberlere karþý da
apaçýk bir saygýsýzlýktýr. Nebîlerden, onlarýn vazife alanlarýnýn dýþýn-
da herhangi bir istek ve beklentisi olanlara karþý Kur’ân’ýn cevabý
gayet nettir: “De ki: Ben size Allah’ýn hazineleri benim yanýmda
(da, ben de onlara mâlikim) demiyorum. Aslýnda ben gaybý da bil-
mem; (ayrýca) ben size melek olduðumu da söylemiyorum. Ben,
bana vahyedilene uyuyor ve ona baðlý hareket ediyorum.”90. Evet,
nebîler sadece Allah’ýn vahyine tâbidirler ve bütün himmetleriyle
onu en iyi þekilde seslendirmeye, yorumlamaya ve temsile çalýþýr-
lar. Bildikleri, söyledikleri, yaptýklarý ve yapýlmasýný istedikleri he-
men her þey, Cenâb-ý Alîm u Hakîm’in özel bir üslupla onlara du-
yurduðu mesajlarýn teblið ve temsilinden ibarettir. Farklý bir ifadey-
le onlar, ilâhî mesajlar karþýsýnda ve bir “menhelü’l-azbi’l-mevrûd“
olan vahiy kaynaðý baþýnda âdeta birer tevzî, taksim ve teblið me-
muru mesabesindedirler. Vahyin muhkematýna tevfikan yer yer bir 

90 En’âm sûresi, 6/50
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kýsým yorum ve içtihatlarda bulunsalar da, yine de her þeyi ilm-i
muhitin plân ve çerçevesine göre ifadelendirmeye çalýþýr ve her
hareketlerinde murad ve marziyat-ý ilâhiyeyi gözetirler.

Onlar, hayatlarýný her zaman vahyin gölgesinde devam ettirir;
bütün faaliyetlerinde sadece ve sadece Hakk’ýn hoþnutluðunu
arar; her halükârda Cenâb-ý Mürþid’in belirlediði yolda yürür; ha-
reket ve faaliyetlerinin neticesini Allah’a havale eder ve gayretleri-
nin semeresini de ötelerin tâ öbür ucuna býrakýrlar. Onlar ve onla-
ra gönülden ittiba edenler, hiçbir zaman dünya sevdasýna, ma-
kam-mansýp arzusuna kapýlmaz; her hareket ve her davranýþlarýný
takva duygusuna baðlar; vahye uyma basiretini hidayetin kendisi
sayar, bütün aklî, rûhî, kalbî ve hissî melekeleriyle bu aydýnlýk þeh-
raha yönelir, o yolda yürümeyi kurtulmanýn da, kurtarmanýn da
teminatý görür ve hayatlarýný böyle bir görmeye ve böyle bir bilme-
ye baðlarlar.

Esasen, insan aklý, insan mantýk ve muhakemesi –bunlarýn
hepsini tek bir þey kabul etmek de mümkündür– nübüvvet ve
onun vaad ettiklerini kabullenip, bu feyyaz kaynaktan tam yarar-
lanabildiði müddetçe, bir yandan kendi alanýnýn serhaddine ulaþ-
ma yoluna girerken, diðer yandan da baþkalarýný aldatan birer va-
sýta durumuna düþmekten kurtulmuþ olur/olacaktýr. Her þeyden
evvel, böyle davranmada, bütün varlýk ve eþyaya hükmeden son-
suz kudret ve muhit ilme teslim olma gibi bir husus söz konusudur.
Ýsterseniz siz buna, akýl ve mantýk ürünlerini, akýlla, mantýkla elde
edilen de-ðiþik projeleri ve farklý alanlardaki araþtýrmalarý, tecrübe-
leri, yani bütün arzî olanlarý semavileþtirmek, arazî olanlarda da
cevherin ruhunu aksettirmek için her þeyi vahye test ettirme de di-
yebilirsiniz. Aslýnda aklý yaratan da Allah’týr, ona vahiy ile derin-
leþme yolunu gösteren de... Allah, akýlla insanlarýn gözünü açmýþ,
vahiyle de aklýn doðru görüp, doðru düþünmesini saðlayarak, ona
daha geniþ bir muhakeme alaný hazýrlamýþtýr; hazýrlamýþ ve o ku-
þatýcý beyanýyla insanlar üzerinde baðlayýcý hüccetini ikame etmiþ-
tir. Tabir-i diðerle Allah, bütünü birden kucaklayan vahiy müesse-
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Peygamberlik müessesesine genel bir bakýþtan sonra Peygamberler
Sultaný Efendimizi (sallallahu aleyhi ve sellem) bir nebze olsun tanýtma-
ya çalýþacaðýz.

Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu, Son Peygamber

Peygamber Efendimiz (Aleyhissalatu Vesselâm) 

Burada Her bir peygamberin peygamberliðini etraflýca anlatmak
imkâný olmadýðý için, bütün peygamberleri ve kitaplarý bize anlatan ve on-
lara iman etmemizi isteyen Peygamber Efendimiz’i (aleyhissalatu ves-
selâm) anlatmakla, hepsini anlatmýþ ve anlamýþ olacaðýmýza inanýyoruz.

sesini, her zaman daðýnýk ve birbirinden kopuk bir durum arz
eden akýl ve muhakemenin farklý yollarýný birleþtirecek ve bunlarýn
mukayese ürünlerini de test edebilecek bir laboratuvar haline ge-
tirmiþtir.

Ýþte, bütün bu mülâhazalara binaendir ki biz, her biri kendi ça-
ðýnda emin, tecrübeli ve yürüdüðü yollarý bütün deðiþik hususiyet-
leriyle bilen Enbiyâ-yý Ýzam Efendilerimize (alâ nebiyyinâ ve aley-
himüssalâtü vetteslîmât) uyulmadan, emniyetle yol alýnamayacaðý
ve oldukça karmaþýk görünen bu hayatýn falsosuz yaþanamayaca-
ðý kanaatindeyiz. Keza, vahyin, insan aklýný deðiþik hezeyanlardan
koruyan bir iksir ve peygamberlerin de bu iksiri yerinde kullanan
hâzýk birer hekim olduklarýna inanýyoruz. Evet, bu seçkin kimseler,
insan aklýný deðiþik sapma noktalarýna karþý sýyânet eden; ona, yük-
sek, lâhutî ve fizikî hedeflerin üstünde fizik ötesi ufuklar açan aydýn-
lýk birer mürþiddirler. Bu mürþidlere el veren akýl, mantýk ve muha-
keme, ayný zamanda kendi serhadlerine ulaþmayý da garanti etmiþ
sayýlýrlar. Biz, nübüvvet ve vahye inananlar, aklý, mantýðý ve bu
melekelerin ürünlerini takdirle karþýlamanýn yanýnda, bunlarýn asla
vahyin boþluðunu dolduramayacaklarýna ve onun sâdýk ve kusur-
suz tebliðcilerinin yerini alamayacaklarýna inancýmýz da tamdýr.91

91 Yeni Ümit Dergisi, Nisan-Mayýs-Haziran 2001, Cilt 7, Sayý 52
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Muazzez Hayatýna Kýsa Bir Bakýþ

Doðumundan vefatýna kadar hayatý tarihî vesikalara dayanýlarak, he-
men hemen bütün ayrýntýlarýyla bilinen Peygamber Efendimiz (aleyhissa-
latu vesselâm), Arabistan yarýmadasýnýn Mekke þehrinde miladî 571 ta-
rihinde dünyamýzý þereflendirmiþtir. Bölgenin saygýn kabilelerinden Ku-
reyþ içinde köklü bir aile olan Haþimoðullarýna mensuptur. Babasý, Ku-
reyþ’in ileri gelenlerinden Abdulmuttalib’in oðlu Abdullah, annesi Zühre
kabilesinden Vehb’in kýzý Amine’dir. Daha doðmadan babasýný kaybeden
Muhammed (aleyhissalatu vesselâm), iki yýl dedesinin himayesinde kaldý.
Bir müddet sonra onu da kaybedince amcasý Ebu Talib’in yanýna verildi.
Çocukluk yýllarýný Mekke civarýnda geçirdi. On iki yaþlarýnda amcasý Ebu
Talib’in ticaret kervanýyla Suriye’ye yolculuk yaptý. Yirmi yaþýndan sonra
Mekke’nin zengin tüccarlarýndan biri olan Huveylid’in kýzý Hatice’nin tica-
ret kervanýný yönetmek üzere ikinci defa Suriye’ye gitti. Yirmi beþ yaþýn-
da Hatice ile evlendi. Kýrk yaþlarýnda daha önce hissetmediði bazý ruhî
tecrübeler yaþamaya baþladý. Mekke’deki Nur daðýnýn tepesinde bulunan
Hira maðarasýnda inzivaya çekildi. Daha önceleri hiç yapmadýðý bu inzi-
vayý âdet halinde getirdi. Ýnzivada bulunduðu günlerin birinde insan su-
retinde bir melek ona doðru geldi ve ona “Oku” dedi. Efendimiz (s.a.s)
“Ben okumasýný bilen birisi deðilim.’ deyince melek onu kuvvetle sýkarak
ikinci kez “Oku!” dedi. Üçüncü defa da ayný olay vuku bulunca melek
ona þu ilahî hitabý duyurdu:

“Yaratan Rabbinin adýyla oku! (O Rabbin ki), insaný bir yapýþkan
hücreden yaratmýþtýr. Oku ve (de þunu bilmiþ ol ki,) insana bilmediklerini
bildiren, kalemle (yazmasýný) öðreten Rabbin, kerem (büyük bir ihsan ve
lütuf) sahibidir.” (Alak suresi, 96/1-5)

Peygamberlikle görevlendirilen Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu
vesselâm), Allah’tan aldýðý vahyi zaman kaybetmeden insanlara teblið et-
meye baþladý, onlarý tevhide çaðýrdý. Yapmýþ olduðu davet esnasýnda ar-
kadaþlarýyla birlikte tahammül edilmesi zor acý ve sýkýntýlara maruz býrakýl-
dý. Bunun üzerine peygamberliðinin on üçüncü yýlýnda Medine’ye hicret
etti. Burada birbiri ardýnca meydana gelen çetin muharebelere ve engelle-
melere raðmen Peygamber Efendimiz risalet görevini baþarýyla tamamladý.
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Miladî 632 yýlýnda, sonunda her fanî gibi o da, -insanlara, arkasýnda Al-
lah’ýn kelâmýný ve kendi sünnetini vasiyet ederek- Rabbine yürüdü.

PEYGAMBER EFENDÝMÝZ’ÝN 
PEYGAMBERLÝÐÝNÝN DELÝLLERÝ

Geçmiþ Ýlahî Kitaplarda Geleceðinin Müjdelenmesi
Geçmiþ ilahî kitaplarda Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalatu ves-

selâm) peygamberliðini müjdeleyen ve onun bir peygamber olarak insan-
lara gönderileceðini haber veren ifadeler mevcuttur. Birçok deðiþikliklere
maruz kalmalarýna raðmen elimizdeki mevcut Tevrat ve Ýncil nüshalarýn-
da, pek çok iþaret bulunmaktadýr.

Tevrat’tan bunlardan sadece dört tanesini arz etmekle iktifa edeceðiz:

“..Musa demiþtir: ‘Rab size kardeþlerinizin arasýndan benim gibi bir
peygamber çýkaracak, her ne söylerse onu dinleyeceksiniz. Ve bütün pey-
gamberler, Semuel (Ýsmail) ve sýra ile gelenler, hep söylenen bu günleri
ilan ettiler.”92

“..Ve Rabbin... Musa gibi bir peygamber daha Ýsrail’de çýkarmadý.”93

“Onlar için kardeþleri arasýndan, senin gibi bir peygamber çýkaraca-
ðým ve sözlerimi onun aðzýna koyacaðým ve ona emredeceðim, her þeyi
onlara söyleyecek”94

“Rab Sina’dan geldi ve onlara Sâir’den doðdu; Paran daðlarýnda
parladý ve mukaddeslerin on binleri içinden geldi. Onlar için saðýnda ateþ-
li ferman vardý.”95

Ahd-i Atik’in (Tevrat’ýn) ilgili yerlerinden yapýlan iktibaslardan hare-
ketle þu tespitleri yapabiliriz:

Hz. Ýbrahim’in oðlu Hz. Ýshak’ýn soyundan gelen Ýsrail Oðullarýna
Hz. Musa’nýn, ‘kardeþleriniz’ þeklindeki hitabý, Ýshak’ýn kardeþi Hz. Ýsma-
il’in soyuna, yani Ýsmail Oðullarýna iþarettir. Ýsmail Oðullarýndan gelecek

92 Rasullerin Ýþleri, Bab: 3, ayet: 22.
93 Tesniye, Bab: 34, ayet: 12.
94 Tesniye, Bab: 18, ayet: 18.
95 Tesniye. Bab: 33, ayet: 2.
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peygamber ise, ancak Peygamber Efendimiz olabilir; çünkü Ýsmail soyun-
dan yalnýzca Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) gelmiþtir. Burada sonra-
dan gelen birer peygamber olmalarý yönüyle akla Hz. Yûþa ve Hz. Ýsa da
gelebilir, ne var ki her ikisi de Hz. Ýsmail’den deðil Ýsrail Oðullarýndandýr.
Nitekim Hz. Musa, ikinci ayette kendisi gibi bir nebinin Ýsrail Oðullarýndan
bir daha çýkmayacaðýný açýkça ifade etmektedir.

Hz. Musa ‘benim gibi’ sözüyle Peygamberimizi kastetmektedir; çün-
kü, cihad, getirdiði hükümler, koyduðu cezalar, cemaati arasýnda sözünün
dinlenir olmasý.. gibi pek çok hususta Hz. Musa’ya benzeyen, Hz. Yuþa
ve Ýsa deðil, Peygamber Efendimiz’dir.

‘Sözlerimi aðzýna koyacaðým.’ ifadesi, Peygamber Efendimizin ümmî
olup, okuma yazmasý bulunmadýðý halde Kur’ân’ý ezbere okumasýdýr. Yüce
Allah, vahyi peygamberine inzal etmiþ o da þifahen baþkalarýna aktarmýþtýr
ki, bu konuda o sadece bir aracý durumundadýr. Kur’ân’ýn þu ayeti bu hu-
susa dikkat çeker: “(Ey Nebi,) muhakkak ki bu (Kur’ân) âlemlerin rabbinin
indirdiði bir kitaptýr. Onu rûhu’l-emin (Cibrîl), uyaranlardan olman için, se-
nin kalbine gayet açýk bir Arapça ile indirmiþtir. Bu, (Kur’ân’ýn indirileceði)
þüphesiz öncekilerin kitaplarýnda da vardýr. Ýsrailoðullarý âlimlerinin, bunu
bilmeleri, onlar için bir delil deðil midir?” (Þuarâ suresi, 26/192-197.)

‘Sina’dan gelme’ ifadesi, Hz. Musa’ya Tur-ý Sina’da ilahî hükümlerin
verilmesini; ‘Sair’den doðma’ Hz. Ýsa’ya Ýncil’in verilmesini; ‘Paran dað-
larýnda parlama’ ise, Peygamber Efendimiz’in Mekke’den çýkacaðýný ifade
eder. Paran, -Arapça okunuþuyla Faran- Mekke’nin eski isimlerinden ol-
duðu gibi, Kitab-ý Mukaddes’in Tekvin bölümünde de,96 Hz. Ýsmail’in Pa-
ran çölünde oturduðu anlatýlmaktadýr. Bu ayette ‘mukaddesler’ ifadesiyle
de, Peygamberimizin her türlü ayýptan uzak bulunan âline ve ashabýna
iþaret olunmaktadýr. Keza bu son ayette geçen ‘saðda ateþli ferman’ ifade-
si Ýslâm dinindeki Cihad’a iþaret etmektedir.

Eldeki Ýncil metinlerinde de bu iþaretleri görmek mümkündür:

“Taþ köþenin baþý oldu... ve o, gözlerimizde þaþýlacak iþtir... Allah’ýn
melekûtu sizden alýnacak ve O’nun meyvelerini yetiþtirecek bir millete ve-

96 Tekvin, Bab: 21, ayet: 21.

145Nübüvvet (Peygamberlik Müessesesi)



rilecek ve bu taþýn üzerine düþen parçalanacak; o da kimin üzerine düþer-
se onu toz gibi daðýtacaktýr.”97

“Rab size baþka bir Faraklit verecektir; ta ki, daima sizinle beraber ol-
sun.”98

“O, size her þeyi öðretecek ve size söylediðim her þeyi hatýrýnýza geti-
recektir”99

“...ben gitmezsem Faraklit gelmez... ve O geldiði zaman günah, sa-
lah ve hüküm için dünyayý ilzam edecektir.”100

Birinci ayette geçen ‘köþe taþý’ Hz. Ýsa olamaz; çünkü Hz. Ýsa ve ge-
tirdikleri altýnda parçalanma ve toz gibi daðýlma meydana gelmemiþ, bu,
Peygamber Efendimizle olmuþtur. Zaten hükmeden Hz. Ýsa deðil, Peygam-
ber Efendimizdi. Nitekim, hükmetmek için gelmediðini101 söyleyen de biz-
zat Hz. Ýsa’nýn kendisidir. Diðer taraftan hadis-i þeriflerde, Peygamberimiz,
kendisinin peygamberlik binasýnýn köþe taþý olduðunu bizzat ifade etmek-
tedir, yani, peygamberimizle peygamberlik tamamlanmýþ olmaktadýr.102

Müteakip ayetlerde ise, Faraklit olarak geçen kelimenin aslý Yunan-
ca’da ‘Piriklitos’ olup Arapça’da ‘Ahmed’ kelimesinin karþýlýðýdýr. Zaten
Kur’ân’da Peygamberimizin Ýncil’deki isminin ‘Ahmed’ olduðu zikredilir.103

Esasýnda Peygamberimizin geleceðini ve vasýflarýný anlatan pek çok Ýncil
bugün elimizde mevcut deðildir.

Üstün ve Eþsiz Ahlâký
Gerek peygamberliðinin gerekse peygamberlikten önceki hayatýnýn

her bir döneminde, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) herkese iyilik ya-
pan, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacýný gideren, sade bir hayat yaþayan, asla

97 Matta, Bab: 21, ayet: 42.
98 Yuhanna, Bab: 14, ayet, 15.
99 Yuhanna. Bab: 14, ayet: 26.
100 Yuhanna, Bab: 14, ayet: 7-8.
101 Bkz. Yuhanna, Bab: 12, ayet: 47. Bu konuda daha geniþ bilgi için bkz. Davud, Abdulahad, Tev-

rat ve Ýncillere Göre, çev.: Nusret Çam, Nil yay., Ýzmir 1992.
102 Bkz. Buharî, Menâkýb 18; Müslim, Fedâil 20.
103 Saff, 61/6.
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yalan söylemeyen, kendisine kötülük yapanlarý baðýþlayabilen, her konu-
da güvenilebilen “üstün ve yüce ahlâk sahibi” mükemmel bir insan oldu-
ðu, tarihle iliþkili bütün kaynaklarca tespit edilen bir gerçektir. Kur’ân, Pey-
gamber Efendimizin eþsiz ahlâkýný þöyle ifade etmektedir:

“Her hâlde Sen, ahlâkýn -Kur’ân buudlu, ulûhiyet eksenli olmasý iti-
barýyla- ihâtasý imkânsýz, idrâki nâkabil en yücesi üzeresin.” (Kalem, 68/4)

Hayatýn her safhasýnda her türlü hâl, durum ve engellemeler karþýsýn-
da, ahlâkî deðerlerin tamamýný yaþayýp bunlarýn canlý bir örneðini verebil-
mek, ancak doðrudan doðruya ilahî bir terbiyeye tâbi tutulan bir peygam-
ber için mümkün olabilir.

O, bütün güzel hasletleri en yüce þahsiyet oluþturacak þekilde kendin-
de toplamýþtýr. Son derece cesur ve celadetliydi, ama, ayný zamanda son
derece mütevazý, halim ve selimdi. Daha da önemlisi, cesaret ve celadeti
kalpleri kýrýp dökme noktasýna varmadýðý gibi, tevazuu ve affediciliði de
hiçbir zaman zillet ve korkaklýk seviyesine düþmemiþti. Vakar ve ciddiye-
tinin yanýnda mütebessim ve huzur veren bir insan olan Peygamber
Efendimiz, metin ve çetin oluþunun yaný sýra, insanlarý alabildiðine seven
ve onlara merhamet eden birisiydi. Sevenlerinin kendisine en derin his-
lerle teveccüh ettiði manevî bir mevkide olmasýna raðmen, o bir çocukla
dahi sohbet edebilecek kadar mütevazý idi. Ve yine O, son derece cömert
idi, ama bunu israf derecesine vardýrmayacak kadar da iktisatlý idi. Bun-
lar gibi daha pek çok güzel ahlâký þahsnda toplayan, yaþayan ve örnek
olan bir insanýn durumu ancak onun özel ve görevli bir insan oluþuyla
(peygamberliðiyle) izah edilebilir.

Hayatý boyunca sade bir hayat yaþamayý tercih eden Peygamber
Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm), Mekke döneminde kendisine defa-
larca yapýlan makam ve servet gibi dünyevî vaadleri her seferinde red-
detmiþtir. Uzak kaldýðý bu hususlardan, ailesinin ve çocuklarýnýn da beri
olmasýný saðlamýþtýr. Gerek zekât ve sadakanýn yasak olduðu aile efradý-
na bakýldýðýnda, gerekse, kendisine bir kolye takma izni bile verilmeyen
kýzý Fatýma’ya bakýldýðýnda onun bu hassasiyeti daha iyi anlaþýlacaktýr.104

Medine döneminde de elde ettiði çeþitli muvaffakiyetler, zaferler ve malî

104 Bkz. Nesaî, Zînet 39.
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imkânlardan sonra hiç deðiþmemesi, O’nun yüce ve yüksek ahlâkýnýn
doðruluk derecesini gösterir. Büyük zafer ve fetihlerden sonra bile, baký-
þýnýn bulanmamasý, baþýnýn dönmemesi, vazifesini baþladýðý gibi bitirme-
si, peygamberliðinin en parlak bir delilidir.

Hasýlý, O’nun –faraza- söz ve davranýþlarýnda yalan ve samimiyetsiz-
lik olsaydý, gerek peygamberlik öncesi gerekse peygamberliði döneminde
mutlaka bir açýk verecek, ve neticede fýrsat kollayýp duran hasýmlarý, kýlý-
ca sarýlma lüzumu duymadan –bu durumu deðerlendirmek suretiyle- mak-
satlarýna ulaþacaklardý.

Þu halde þunu rahatlýkla söyleyebiliriz ki, O’nun hiçbir mucizesi olma-
sa bile bizzat kendisi, kendi doðruluðuna ve peygamberliðine büyük bir
delil ve þahittir.

Ýnsanlýk Tarihinde Gerçekleþtirdiði Ýnkýlaplar
Beþer tarihinde, kompleks bir varlýk olan insan unsurunu, Peygam-

ber Efendimiz’den daha iyi anlayan daha iyi yoðurup yetiþtiren, tarihe
mal edip numune kýlan ve de yetiþtirdiði kimseleri medenî milletlere yol
gösterici mürþid ve muallimler haline getiren ikinci bir insan göstermek
mümkün deðildir.

O, Hak’tan, hak olan mesajlarla gelmiþ hak bir peygamberdir. Orta-
ya koymuþ olduðu pâk hayat ve gerçekleþtirmiþ olduðu eþsiz inkýlap,
onun Allah adýna konuþtuðunun cerhedilemez (ibtal edilemez) delilleridir.

Bu cümleden olarak, birkaç hususu hatýrlatmakta fayda mülâhaza
ediyoruz:

Hayatý bütün yönleriyle kucaklayan ve zaman aþýmýna uðrama, ye-
tersiz kalma ve yeniden düzenleme gibi noksanlýklardan uzak evrensel bir
nizamý, bir adam, bir çocuk, bir köle ve bir kadýnla baþlatýp yirmi üç yýl
gibi çok kýsa denilebilecek bir zamanda yerleþtiren bir Zat’ýn peygamber-
liðinden nasýl þüphe duyulabilir? Hiçbir pedagoji eðitimi görmeyen, hiç-
bir askerî okul bitirmeyen, hiçbir ictimaî mektepten çýkýþ almayan, teles-
kop ve mikroskopla hiçbir tanýþýklýðý bulunmayan, hele hele okuma-yaz-
masý olmayan o Zat’ýn her sahada o sahanýn uzmanlarýna aþkýn, þaþmaz
ve eskimez sözler söylemesi baþka nasýl izah edilebilir?
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Peygamber Efendimiz, güçsüzlerin ve fakirlerin alabildiðine ezildiði,
kabile ve soylarýna göre insanlarýn deðer gördüðü, piyasayý faiz ve kara-
borsanýn teslim aldýðý ve kuvvetin kanun haline geldiði bir ortamdan, di-
ðer bir ifadeyle, çölün inatçý, zulümkâr ve kendini beðenmiþ insanlarýn-
dan, insanlýðýn en önemli rehberlerini çýkarmýþtýr. Bu durum onun pey-
gamberliðinin dýþýnda ne ile izah edilebilir?

Kalbe ve kafaya yerleþmiþ inançlarý ve hele saplantý derecesindeki
huylarý deðiþtirmenin ne derece zor olduðu ortadadýr; hususiyle, belli bir
yaþý aþmýþ insanlara yanlýþ ve batýl inançlarýný terk ettirmek çok daha zor-
dur. Bugün, býrakýn içki, kumar, fuhuþ, rüþvet, dolandýrýcýlýk, hýrsýzlýk gibi
alýþkanlýklarý- bir sigarayý bile insanlara býraktýrmak çok büyük bir baþarý
sayýlmaktadýr. Ýlim adamlarý zararlarýný anlata anlata bitiremedikleri hal-
de, sigara gibi içki de, kumar da terk ettirilememektedir.

Þimdi Peygamber Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehaya) çehresini de-
ðiþtirdiði asra uzanalým. Kendisi hükümdar olmadýðý, yani hiçbir tahak-
küm ve zorlamayla iþini yürütmediði –ve zaten tahakküm ve zora baþvur-
ma imkânýna sahip bulunmadýðý- halde, âdet ve alýþkanlýklarý damarlarý-
na kadar iþlemiþ, inatçý, mutaassýp ve geleneklerine son derece baðlý
muhtelif kabile ve topluluklardan küçük bir imkânla ve gayet kýsa bir za-
manda, o Zat’ýn, bir deðil, onlarca, belki yüzlerce âdet ve alýþkanlýðý kal-
dýrdýðýna þahit oluyoruz. Bunun da ötesinde, bu alýþkanlýklarý kaldýrmak-
la kalmayýp onlarýn yerine insaný insan yapan hasletleri yerleþtirdiðini gö-
rüyoruz. Bunlarý bilen her bir insana ‘Sen Allah’ýn resûlüsün.’ demek düþ-
mez mi?

O (aleyhissalatu vesselâm), bütün bu iþleri yaparken, korkutma ve
zorlamaya baþvurmadan sevdirmeye dayalý ikna yoluyla kalplere girmiþ-
tir. Zaten, tehdit ve zorlamaya baþvurmuþ olsaydý, getirdiði dinin asýrlarý
aþýp bugüne gelmesi de asla mümkün olamazdý. O, muhabbeti, müsama-
hasý, þefkati, merhameti ve affediciliði ile yalnýzca dostlarýnýn deðil, kendi-
sine kýlýç çekmiþ –Halid, Vahþi, Ebu Süfyan, Hind, Ýkrime ve Safvan gi-
bi- düþmanlarýnýn bile kalplerini bir bir fethetmiþtir.

Teblið ettiði Kur’ân ve onun canlý tefsiri olan Sünnet’iyle dünya nü-
fusunun dörtte birinin ferdî ve ictimaî hayatýna modellik yapan, her gün
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en az beþ defa yeryüzünün dört bir yanýnda ismi ilan edilen ikinci bir in-
san göstermek mümkün deðilse, –ki, deðildir- o zaman o Zat için, ‘Böyle
birisi ancak gücünü Allah’tan alan bir peygamber olabilir.’ diye düþünül-
mesi gerekmez mi?

Mâzî ve Ýstikballe Alâkalý Verdiði Haberler
Gaybý bilmek tamamen Allah’a aittir. Kur’ân, birçok ayetiyle bu ger-

çeðe dikkat çeker.105 Bu itibarla Peygamber Efendimiz bir beþer olarak gay-
bý bilemezdi; ancak o Allah’ýn bildirmesiyle biliyordu. Nitekim bir ayette
bu husus þöyle ifade edilir:

“Gaybý bilen O’dur. Gayba kimseyi muttali kýlmaz, ancak (bildirme-
yi) dilediði resûl bunun dýþýndadýr..” (Cin, 72/26-27.)

O kendiliðinden bir þey söylemiyordu, söyledikleri, yalnýzca Allah’ýn
bildirdikleriydi. Bu cümleden olarak, Peygamber Efendimizin gaybla ilgi-
li haberlerini, geçmiþ ve geleceðe ait olmak üzere iki grupta deðerlendire-
ceðiz.

a- Kur’ân vasýtasýyla, onun gerek fert gerekse, Âd, Semûd ve Ýrem
kavimleri gibi geçmiþ toplumlara ait verdiði haber ve bilgilerin hiçbiri, on
dört asýrdýr yapýlan ilmî araþtýrmalar ve arkeolojik kazýlarla yalanlanama-
mýþ, hatta, tam tersine her geçen gün yeni buluþ ve geliþmelerle doðrulan-
mýþtýr. Ayrýca o, anlattýklarýný, sadece tarihte kalmýþ hikâyeler olarak deðil,
yaþanmýþ bu hâdiseleri ders çýkarýlmasý gereken birer ibret sahnesi olarak
takdim etmiþtir. Acaba, okuma yazmasý olmayan Peygamber Efendimiz’in
(aleyhissalatu vesselâm), hem kendi zamanýndaki hem de gelecekteki ilim
adamlarý ve mahfilleri karþýsýnda- Tevrat ve Ýncil gibi ilahî kaynaklý mu-
kaddes kitaplarý kendinden emin bir þekilde kritiðe tâbi tutup, doðrularýný
tasdik, yanlýþ ve muharref yanlarýný tashih etmesi, O’nun bir peygamber
olmasýndan baþka ne ile izah edilebilir?

b- Onun -Kur’ân’da bildirilenler hariç- ileride vuku bulacaðýný söyle-
diði gaybî haberlerden birkaçýný burada zikredebiliriz: Bedir’de Peygam-
ber Efendimizin savaþ öncesinde –Ebu Cehil, Utbe, Þeybe ve Velid gibi-

105 Bkz. En’am, 6/50, 59; A’raf, 7/188.
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inkârcýlarýn ileri gelenlerinin öleceklerini yerleriyle birlikte haber vermesi
ve bu durumun aynen gerçekleþmesi;106 vefatýndan sonra ailesi içinde
kendisine ilk kavuþacak olanýn Fatýma (r.anha) olacaðýnýn haber verilme-
si ve altý ay sonra kýzýnýn babasýna kavuþmasý;107 Hz. Hasan daha küçük
bir yaþta iken, ona iþaretle “Bu benim evladým Hasan, o seyyiddir, Allah
onunla iki azim topluluðu birbiriyle sulh ettirecektir.”108 buyurmasý ve bu
durumun ileride aynýyla tahakkuk etmesi; Ammar b. Yasir’in vuku bula-
cak bir fitne içinde þehid edileceðinin haber verilmesi; 109 annesi tarafýn-
dan akrabasý olan Ümmü Haram’ýn ileride bir sefere iþtirak edeceðini ha-
ber vermesi110 ve bu haberin Kýbrýs seferiyle gerçekleþmesi…111

Peygamber Efendimizin uzak istikbale ait verdiði haberler de söz ko-
nusudur ki, bu haberler yorum isteyen haberler olmasý yönüyle bu çalýþ-
manýn hacmini aþmaktadýr.

Hasýlý, kendisinden asýrlar önce vuku bulmuþ ve bulacak olan olayla-
rý tam bir doðruluk ve mükemmel bir üslup ile nakleden bu ümmî Zat’ýn
önünde bir kere daha eðilip ‘Sen Allah’ýn Rasûlüsün.’ demekten öte, önü-
müzde baþka bir yol kalmýyor.

Göstermiþ Olduðu Mucizeler
Mucize, Allah’ýn, gerek vahyin doðruluk ve sýhhatini desteklemek için

gerekse, müminlerin imanýný kuvvetlendirip, inkârcýlarýn inadýný kýrmak
için peygamberleri vasýtasýyla göstermiþ olduðu harikulade durum ve hal-
lerdir. Peygamberimizin mucizelerini Kur’ân ve diðer kevnî mucizeler ol-
mak üzere iki grupta inceleyebiliriz:

Ebedî Mucize: Kur’ân
Hiç þüphesiz ki O’nun en büyük mucizesi Kur’ân’dýr. Çaðlar üstü bir

gerçekliðe sahip bulunan özelliðiyle Kur’ân her þeyden önce, Peygam-

106 Bkz. Müslim, Cennet 76-77.
107 Bkz. Buharî, Menakýb 25; Müslim, Fedailu’s-Sahabe, 98,99; Ýbn Hanbel, Müsned, I,6.
108 Buharî, Sulh 9; Ýbn Hanbel, Müsned, V,49.
109 Tirmizî, Menakýb 35.
110 Bkz. Buharî, Ta’bir 12; Müslim, Ýmare 160.
111 Bkz. Ýbn Hacer, Ýsabe, IV, 441.
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ber Efendimiz’in peygamberliðini destekleyen bir delil olarak karþýmýz-
da durur.

Kur’ân, ümmî bir insanýn elinde ortaya çýkýþý, ihtiva ettiði hakikatle-
rin birbiriyle çeliþmeyiþi, geçmiþ ve geleceðe dair haberler veriþi ve asýrlar
öncesinden kevnî bilgilere temas ediþi gibi mucizevî yönleriyle, hem Allah
kelâmý olduðuna apaçýk bir delildir, hem de Peygamber Efendimiz’in (aley-
hissalatu vesselâm) peygamberliðini ispat eden bir delildir.

Her peygamber, kendi zamanýnda revaçta olan meselelerle alâkalý
mucize göstermiþtir. Meselâ, Hz. Musa (aleyhissalatu vesselâm) zamanýn-
da, Mýsýr’da ‘sihir’ revaçta olduðundan O, bütün sihirleri yutup iptal eden
ve bütün sihirbazlarý dize getiren ‘asâ’ mucizesiyle gelmiþtir; Hz. Ýsa (aley-
hissalatu vesselâm) zamanýnda ise ‘týp’ revaçta olduðundan o, onulmaz
hastalýklarý iyi etme ve ölüleri diriltme mucizesiyle gelmiþtir; Peygamber
Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) zamanýnda ise, þiir, güzel söz söyleme
sanatý (belaðat) el üstünde tutulduðundan ve belki ondan sonraki zaman-
larýn dahi en tesirli ve güçlü silahý ‘söz söyleme sanatý’ olacaðýndan, O da,
en büyük mucize olarak bütün þairleri, hatipleri, edipleri susturan Kur’ân
mucizesiyle gelmiþtir.112

Diðer Mucizeler ve Bu Mucizelerle Alâkalý Olarak
Vurgulanmasý Gereken Hususlar
Peygamber Efendimize ait mucizeler tabiatýyla sadece Kur’ân’dan

ibaret deðildir. O, ‘bütün âlemlere rahmet olarak gönderildiði’113 için her
türden mahluk ile alâkalý mucizeler göstermiþtir.114 Nasýl ki büyük bir hü-
kümdar bir yaverini/elçisini çok çeþitli milletlerin ve topluluklarýn bulun-
duðu bir diyara gönderse, orada bulunan her millet, her kabile ve her sý-
nýf, kendi milleti, kabilesi, sýnýfý adýna o elçiyi karþýlayýp ‘hoþ geldin’ der,
ona þükranlarýný arz eder ve alkýþ tutar; aynen öyle de, varlýðýn yegâne
Sahibi ve Yaratýcýsý olan Allah tarafýndan âlemlere gönderilen bir elçi ola-

112 Kur’an’la ilgili gerekli malumatý ‘Kitaplara Ýman’ bölümünde ele alacaðýz.

113 Bkz. Enbiya, 21/107.

114 Bu tür mucizeler, Cenab-ý Allah’ýn, gönderdiði peygamberini teyid etmek için kainatta cereyan

eden âdetini deðiþtirmesiyle meydana gelen harikulâdeliklerdir. 
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rak Peygamber Efendimiz, insanoðluna bir memur ve meb’us olarak gel-
diði gibi, diðer mahlûkata da rahmet olarak gelmiþtir. Þöyle ki, varlýklar,
peygamberlerin, hususiyle en son ve en kapsamlý mesajýn sahibi Peygam-
ber Efendimizin verdiði ‘tevhid’ dersiyle, abes, boþ ve manasýz görülmek-
ten kurtulup bir anlam ve deðer kazanmýþlardýr. Bu münasebetle de, me-
leklerden cinlere, yýldýzlardan aðaç ve taþlara, hayvanattan bitkilere ka-
dar her taife, her sýnýf –kendilerine has bir dille- O’na þükranlarýný arz edip
O’nun elinden sadýr olacak mucizelere birer vasýta olmuþlardýr. Böylece
bütün bir varlýk, kendisine rahmet olarak gönderilen Elçi’nin doðruluðu-
na þahitlik yapýp peygamberliðini âleme ilan etmiþlerdir.

Vurgulamaya çalýþtýðýmýz bu husus mübalâðalý ifadeler olarak algýla-
nabilir. Bu noktada þunu hatýrlatmakla iktifa edeceðiz: Unutulmamalýdýr
ki, Peygamber Efendimizin (aleyhissalatu vesselâm) getirdiði mesaj, vesi-
le kýlýndýðý rahmet, bütün âlemlerle alâkadardýr,115 buna göre, kâinatýn her
bir âleminin O’nun risaletini/peygamberliðini tasdik eden mucizelere sah-
ne olmasý gayet makul bir durumdur.

Mucizeyi, imkâný yönünden inkâra imkân yoktur. Çünkü mucizeler
peygamberlerin elinde görülmüþ olsalar da onlarý varlýk sahasýna çýkaran,
kendisi için zor ve kolay diye bir þey olmayan, Kur’ân’ýn ifadesiyle ‘dile-
diðini yapan’116 yüce Allah’týr. Allah (c.c.), ilahî âdetinin gereði olarak se-
bepler ve kanunlar117 çerçevesinde icraatta bulunur. Ama, O, sebepler
dâhilinde icraatta bulunmak mecburiyetinde de deðildir. Allah için her-
hangi bir mecburiyet söz konusu olamaz. Bu yüzden O, gerek hiçbir þeye
mecbur olmadýðýný göstermek, gerekse akýllarýn sebep ve kanunlar aðýna
takýlýp kalmasýný önlemek için, zaman zaman farklý icraatta bulunur, böy-
lece bize irade ve kudretinin sebep ve kanunlarý aþan sýnýrsýz ve sonsuz
bir keyfiyette olduðunu hatýrlatýr.

115 Nitekim bir ayette þöyle buyurulur: “(Ey nebi,) Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik” Enbi-
ya, 21/107.

116 Burûc, 85/16.
117 Burada ‘kanun’ kavramýna kýsaca deðinmemiz yerinde olacaktýr: Kanunlar, yüce Yaratýcý’nýn, eþ-

yayý sebep-sonuç çizgisinde, düzenli bir devamlýlýk içinde yaratma ve devam ettirme usulünün
(âdetinin) bize yansýyan görüntüsüdür. Allah, varlýðý sebep-sonuç çizgisi içinde yaratmaya mecbur
deðildir, ama bizim O’nu nasýl yarattýðýný anlayabilmemiz için böyle bir yaratýlýþ biçimine ihtiyacý-
mýz vardýr. Ýlimler, bu ilahî icraatýn -meþietine baðlý olarak- muttarid cereyan etmesinin keþfinden
ortaya çýkar.
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Mucizelerin tamamý her yerde, herkesin açýkça göreceði bir þekilde
cereyan etmemiþtir. Þayet böyle olmuþ olsaydý, o zaman, aklýn varlýðýnýn
bir hikmeti kalmazdý. Zira böyle bir durumda, insanlar, iradeleri ellerinden
alýnmýþ olduðu için cebren imana zorlanmýþ olurlardý ki, bu, onlarýn için-
de bulunduðu imtihanýn sýrrýyla baðdaþmaz.

Mucizelerin çoðunu, yalan üzerinde birleþmeye tenezzül etmeleri
mümkün olmayan bir topluluk nakletmiþtir. Bazýlarý ise, bu seviyede bir
cemaat tarafýndan nakledilmese de diðer þahitlerin/sahabilerin buna itiraz
etmemesiyle, onlara yakýn bir rivayet kuvveti kazanmýþlardýr. 

Peygamber Efendimizin Mucizeleri

a. Kur’an’da Zikredilen Mucizeleri

Mi’rac Olayý

Kur’ân’ý Kerim’de, mirac mucizesine, biri olayýn baþýyla diðeri sonra-
ki safhasýyla ilgili olmak üzere iki ayrý yerde þöyle deðinilir:

“Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kýsmýný gösterelim diye, (Mu-
hammed) kulunu, Mescid-i Haram’dan çevresini bereketli kýldýðýmýz Mes-
cid-i Aksâ’ya götüren Allah, noksan sýfatlardan münezzehtir.” (Ýsrâ, 17/1)

“Sonra yaklaþtý, derken daha da yaklaþtý. O kadar ki, iki yay arasý
(imkân ve vücub arasý) kadar, hatta daha da yakýn. Bunun üzerine Allah
kuluna vahyedeceðini vahyetti. (Muhammed’in) gözüyle gördüðünü kal-
bi yalanlamadý.”(Necm suresi, 53/8-11)

Kur’ân’ýn, Miraç mucizesinin baþlangýcý olan Ýsrâ olayýný anlatýrken
‘noksan ve eksik sýfatlardan münezzeh olan O Allah ki..’ anlamýnda ‘süb-
hâne’llezî..’ gibi bir ifadeyle baþlamasý gayet dikkat çekicidir. Bununla as-
lýnda Allah’ýn, biz inanan kullarýna vermek istediði mesaj þudur: Bakýn,
þimdi size bir olayý haber vereceðim, sakýn, bu mümkün olabilir mi, türün-
den bir düþünceye kapýlmayýn, çünkü bu iþi gerçekleþtiren Benim ve Be-
nim için noksanlýk ifadesi olan hiçbir zorluk veya güçlük asla söz konusu
deðildir.
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Kudreti ve lütfu sýnýrsýz olan yüce Allah, derin ve duru kulluðuyla ma-
hiyetini inkiþaf ettiren Resûlünü lütfuyla huzuruna alýp hiçbir varlýða na-
sip olmayan bir hususiyete mazhar etmiþtir. Miraç yolculuðunda Peygam-
ber Efendimiz kendisini çepeçevre saran maddî sebepleri aþarak, Rabbi-
ni görmeðe mani buudlarý geride býrakarak, cismen ve ruhen vardýðý ma-
kamda Cenab-ý Hakký müþahede etmiþtir. Bu sýrlarla dolu yolculuðunda
O, peygamberlerle selâmlaþýp konuþmuþ, melekleri görmüþ, cenneti ve
güzelliklerini seyretmiþ, cehennemi ve azametini görmüþtür.118

Yüce Allah, peygamberinin, ümmetine anlatacaðý meseleleri itmi’nan
ve yakîn içinde anlatmasý için, daha açýk bir ifadeyle, gýyaben inandýðý-
mýz þeyleri bizatihi müþahedesi olarak bize intikal ettirmesi için, hatta Al-
lah’ý görsün ve görmeye dayalý olarak da ‘vardýr’ desin diye, bu miracý
ona lutfetmiþtir.

Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) bu yolculuðunda, bir
saatine bin yýllýk dünya hayatýnýn kâfi gelmediði cenneti seyredip ve de
bir anlýðýna bin yýllýk cennet hayatýnýn kâfi gelmediði cemalullah’la müþer-
ref olduktan sonra; Kur’ân’a ait bütün meselelerin hakikatlerini, temessül
keyfiyetlerini, bütün ibadetlerin anlam ve hikmetlerini görüp anladýktan
sonra, bunlarý anlatmak için yeniden yeryüzüne/aramýza dönmüþtür.

Ay’ýn Bölünmesi (Þakk-ý Kamer)

Kur’ân’ýn “Kýyamet yaklaþtý ve Ay yarýldý.” (Kamer, 54/1. ) diyerek bi-
ze haber verdiði bu mucize, hadis kitaplarýnda nakledilir. Sahabeden Ýbn
Mesud bu hâdiseyi bize þöyle anlatýr: “Bir defasýnda biz Mina’da Resulu-
lah ile birlikte iken, ansýzýn Ay iki parçaya ayrýldý. Bir parçasý daðýn arka-
sýnda, bir parçasý da önünde idi. Bunun üzerine Resûlullah bize ‘Þahit
olun!’ buyurdular.”119

Bu türden mucizelere inanamayanlar, esasýnda Allah’ý ve O’nun kud-
retini takdir edememiþler, demektir. ‘Mucize ile Ay parçalanmaz.’ diyen-
ler, farkýnda olsunlar veya olmasýnlar ‘Allah, Ay’ý parçalayamaz.’ der gibi
bir çýkmaza düþmüþ olmaktadýrlar.

118 Bkz. Buharî, Salât 1; Müslim, Ýman 263; Nesaî, Salât 1; Ýbn Mace, Ýkame 194.

119 Bkz. Buharî, Menakýb 27; Müslim, Sýfatu’l-Münafikîn 44; Ýbn Hanbel, Müsned, I, 377.
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Yine bu çerçevede, bir kýsým mü’min zevatýn, ‘Allah’ýn sünnetin-
de/âdetinde bir deðiþiklik bulamazsýn.’120 þeklindeki ayetlerin ifadesinden
hareketle, ‘Allah’ýn bu iþi yapmayacaðý’ tarzýnda, iddialarýna þahit olmak-
tayýz. Böyle bir yaklaþýma cevaben deriz ki, evet, Allah’ýn kâinatta deðiþ-
meyen ve süreklilik arz eden kanunlarý vardýr, ancak, sebep-sonuç çizgi-
sinde yürütülen bu faaliyetler, O’nun (c.c.) farklý bir icraat sergilemesine
mani deðildir, bu sadece meselenin bize bakan yönüyle ilgilidir. Meselâ,
sebepler açýsýndan, bir çocuðun meydana gelmesi için, anne ve babanýn
birlikteliðini -veya çocuðun oluþumuna sebep olan unsurlarýn bir araya
getirilmesini- bir sünnet/âdet olarak va’z eden Allah (c.c.), farklý bir icra-
atýyla Hz. Ýsa’yý (aleyhissalatu vesselâm) babasýz dünyaya getirmiþtir.

Burada çok önemli olan bir hususa vurgu yapmak istiyoruz: mucize-
ler her yerde her an herkesin açýkça görüp inanmaya mecbur olacaðý bir
þekilde cereyan etmemiþtir. Zira mucize, insanlara bakan yönüyle inanan-
larýn imanýný kuvvetlendirmek ve inanmayanlarýn inkârlarýndaki inatlarýný
kýrýp ikna etmek içindir, yoksa onlarý zorlamak için deðildir. Þayet böyle
olmuþ olsaydý, o zaman aklýn varlýðýnýn bir hikmeti kalmazdý; insanlar el-
lerinden iradeleri alýnarak cebren imana zorlanmýþ olurlardý. Bu, kulluk
teklifi ve imtihan sýrrýnýn ortadan kalkmasý demektir ki, bunun sonucun-
da elmas ruhlu Ömer ile kömür ruhlu Ebu Leheb arasýnda bir fark bu-
lunmazdý, yani, insanlar iman noktasýnda birbirine eþit olurlardý. Bunun
içindir ki, Ay’ýn ikiye ayrýlmasý gibi büyük bir mucize, gecenin belli bir
vaktinde, kýsa bir zaman içinde, belli sayýda bir insanýn gözleri önünde
meydana gelmiþ ve neticede hem bu vak’aya þahit olanlar hem de son-
radan gelecekler için ne iradelerinin tercih hakký ellerinden alýnmýþ, ne de
akýllarýnýn düþünce kapýsý kapatýlmýþtýr.

b. Hadis Kitaplarýnda Zikredilen Mucizeleri

Hadis kitaplarýnda Peygamberimizin (aleyhissalatu vesselâm) pek
çok mucizesi rivayet edilip meþhur olmuþtur. Bunlar o kadar çoktur ki,
hepsini burada saymak ve anlatmak bu çalýþmanýn hacmini artýracaðýn-
dan sadece, bunlardan en çok duyulan ve en yaygýn olanlarýndan birka-

120 Bkz. Ahzab, 33/62; Fâtýr, 35/43; Fetih, 48/23; Ýsrâ, 17/77.
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çýný zikretmekle yetineceðiz. Burada Kur’ân’da zikredilenlerin dýþýnda þun-
larý sýralayabiliriz: Parmaklarýndan suyun akmasý,121 az yemeðin bereketle-
nip çoðalmasý,122 hasta ve yaralýlarýn þifa bulmalarý,123 daðlarýn-taþlarýn
selâm ve þehadetleri,124 dualarýnýn anýnda kabul olmasý.125

Hissî/Maddî Mucizelerle Ýlgili Bir Deðerlendirme

Bu baþlýk altýnda bir hususun hatýrlatýlmasýnda fayda mülâhaza ediyo-
ruz. Gerek Peygamber Efendimizin (aleyhissalatu vesselâm) gerekse diðer
peygamberlerin mucizeleri, tenasüb-i illiyet prensibine uygun olmasa da
bir kýsým sebepler üzerine bina edilmiþtir. Meselâ, Allah Rasulü’nden sadýr
olan mucizelere bakacak olursak: O, bir defasýnda susuz kalan ordusunun
su ihtiyacýný gidermek için parmaklarýndan þakýr þakýr su akýtýr, ancak O,
böyle bir mucizeyi izhar ederken parmaklarýný bir miktar suya daldýrýr. Bir
baþka defasýnda ise, üç yüz civarýnda sahabiyi doyurmak için bir-iki avuç
hurmayý deðerlendirir ve Allah’ýn yaratmasýyla onu bereketlendirir. Bütün
bunlardan þunu anlýyoruz: Allah (c.c.), sebepler dairesi içinde bulunuldu-
ðu sürece sebepleri tamamen ortadan kaldýrmamaktadýr. O (c.c.), pey-
gamberlerinden sadýr olan mucizeleri dahi, cüz’î sebepler vasýtasýyla lutfet-
mekte ve bununla sebeplerin ehemmiyetine dikkat çekmektedir.

Netice itibarýyla Efendimiz’in (sallallahü aleyhi vesellem) konumunu
aklî, mantýkî delillerle gerek zihnimizde ve gerekse hayatýmýzda bir kere
daha belirlemek ve yerini tahkim etmek zorundayýz. O’na olan iman ve
teslimiyetimiz ne kadar derinse getirdiði mesajdan, nurdan istifademiz de
o ölçüde olacaktýr.

121 Bkz. Buharî, Þurût 15; Müslim, Fedail 4-6.

122 Bkz. Buharî, Eyman 22; Müslim, Eþribe 142.
123 Bkz. Buharî, Fedailu’s- Sahabe 9; Müslim, Fedailu’s-Sahabe 34.
124 Müslim, Fedail 2; Buharî, Menakýb 25.
125 Buharî, Ýstiska 7; Müslim Ýstiska 1.
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...Ve Gaybýn Son Habercisi126

Allah, kâinat ve insan konusunda son sözü, varlýk aðacýnýn
çekirdeði, kâinat kitabýnýn ille-i gâiyesi ve Hakk’a davetin en gür
sesi olan Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) söyle-
miþtir. “Gayb” ve “Gaybu’l-gayb”ýn son habercisi O, eþya ve hâdi-
selerin yanýltmayan yorumcusu O, insan ve Yaratýcý münasebetini
hem de herhangi bir iltibasa meydan vermeyecek þekilde ortaya
koyan O ve böyle bir münasebetin gereklerini açýk-seçik belirleyen
de O’dur. O, bir yönüyle ilk ve Hakk’a en yakýn, diðer yönüyle de
son, fakat en emin bir kurbet rehberidir.

Melekler O’nun muntazýrý, nebiler müjdecisi, veliler de O’ndan
ýþýk alan O’nun meyveleridirler. Nübüvvet çeraðý baþta O’nunla
tutuþturulmuþ, özündeki mânâ ve muhteva da en nurefþan þekliy-
le yine O’nunla ortaya konmuþtur. Evvelden evvel ilk nur O’nun
nuru, son ýþýk tufaný ise O’nun haricî âlemdeki zuhurudur. Bir baþ-
ka zaviyeden O, âfak ve enfüsün fihristi, varlýðýn özü, usâresi, yara-
týlýþ aðacýnýn gaye çerçevesinde en münevver meyvesi ve Yüce Ya-
ratýcý adýna bütün ins ü cinnin de efendisidir.

O, özü ve konumu itibarýyla her zaman tavsif üstü, zatý açýsýn-
dan nazîrsiz, ötelere ait derinlikleri zaviyesinden ferid-i kevn ü za-
man, elindeki mesajýyla da apaçýk bir bürhandýr. Þöhreti tâ Âdem
Nebi öncesine dayanmakta; ziyasý vücudundan evvel dillere des-
tan; kudûmu ise –ayaðý baþýmýzýn tacý– bütün insanlýða bir ihsan-
dýr. Varlýðý vücud sadefinin en saf incisi, mesajý da mesajlarýn en
umumîsidir. Ýlmi bütün ilimlerin zübdesi, irfaný, etrafýnda en dýrah-
þan çehrelerin toplandýðý tertemiz bir kaynak, ufku da sonsuzu
temâþâya koþan saf ruhlarýn rasathanesi mesabesindedir. Gözler
O’nun her yana saçtýðý nurlar sayesinde gerçek çehresiyle eþyayý
temâþâ etme fýrsatýný elde etmiþ; kulaklar O’nun söz zemzemesiyle
söz cevherinden o güne kadar iþitilmemiþ lâhûtî besteler dinlemiþ;
O’nun atmosferinde nice gizli þeyler ayan olmuþ ve bulanýk düþünceler 

126 Yeni Ümit, Ocak-Þubat-Mart 2003, Cilt 9, Sayý 59
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de durulup safvete ulaþmýþtýr. O’nu gören ve O’nu dinleyenlerin
ruhlarýndaki paslar çözülmüþ, gözlerindeki buðular silinip gitmiþ;
baþlarýn en baþýndan, sonlarýn en sonundan verdiði haberlerle be-
þer idrakini aþkýn bütün meçhuller aydýnlanmýþ, belirsizlikler birer
birer mânâ zeminine oturmuþ ve topyekün varlýk yaratýlýþ gayesi
açýsýndan okunup yorumlanan bir þiir ve ebediyet edalý bir beste
hâline gelmiþtir.

Bütün ilimler O’nun bilgi deryasýndan sadece bir katre, umum
hikmetler de O’nun mârifet çaðlayanýndan küçük bir damladýr.
O’nun hayatýnýn saniye ve saliselerine nisbeten bütün zamanlar
âdeta bir âþire; O’nun maskat-ý re’si olmasý sýrrýyla, kâinatlar yanýn-
da bir týrnak hükmündeki þu yerküre de bütün varlýða denk bir ci-
handýr. Taayyün ve kaderî programda evvel O, nübüvvet dava-
sýnda son sözün hatibi O, zahirin hakiki þârihi O, esrâr-ý bâtýnýn
nâtýký da O’dur. Ruhu-l’Kudüs’ten ilmî ve aklî hakikatleri almaya
müsait yaratýlmasý, engin þuuru, üstün idraki, melekût ötesine açýk
kalbi ve öteler ötesini temâþâya müstaid sýrrýyla O nübüvvet tahtý-
nýn sultaný, ötelere açýk nurânî bir âhize gibi aldýðý þeyleri ruhlara
ve akýllara arýzasýz duyurmasý itibarýyla da risalet âleminin en belið
tercümanýdýr.

O, zatýna ait hususiyetleri mahfuz, nübüvvetinin gereði bize
Cenâb-ý Hakk’ý zât-sýfât-esmâsýyla bildirir, tanýttýrýr ve O’na karþý
bizlerde sorumluluk duygusu uyarýr; bu yönüyle O, bilinmezleri
bildiren, idrak edilmezleri ruhlarýmýza duyuran bir tarif edici ve bir
muallim-i ekberdir. Dinî hükümleri teblið, insanî deðerleri talim ve
ahlâkî esaslarý temsil yaný itibarýyla da O, muvazzaf bir müþerri’,
bir kanun vazýý ve hakikatler hakikatinin bir kavl-i þârihidir.

Nübüvvet, risalet ve bunlarýn vesayetinde vilâyet, zâhire açýk ol-
duklarý gibi, bâtýna karþý da “müfettehü’l-ebvâb”dýrlar. Hatta onlarýn
akýllarý dahi, bu ilâhî mansýbýn boyasýyla bir insibaðdan geçmiþtir;
geçmiþ ve birkaç kadem onlarýn gerisinde durmakta ve onlarýn buy-
ruklarýný beklemektedir. Onlarýn akýllarý gibi haddini bilip nübüvvet
vesayetine giren bir akýl, “Ruh-u A’zam”la nurlanýr ve insan hakikatinin 
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önemli bir buudu hâline gelir, zamanla da zâhirin yanýnda bâtýný
da sezmeye, evvelin yanýnda âhiri de duymaya baþlar.

Varlýðýn hem zâhiri vardýr hem de bâtýný; zâhir, gözle görülür,
duyu organlarýyla hissedilir; akýl ve muhakemeyle de deðerlendiri-
lir. Bâtýn ise ancak, onu duyma donanýmýyla yaratýlmýþ kimselere
Allah tarafýndan açýlýr ve zâhirin ötesinde bir ses, bir soluk, bir renk
ve bir desen olarak kendini hissettirir. Nebiler iþte bu sesi, bu so-
luðu, deðiþik dalga boylarýnda bütün bir ömür boyu dinler ve hep
ona göre tavýr belirlerler.

Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ) hususî
konumuna göre hususî donaným açýsýndan bu konuda mutlak bir
fâikiyetin remzi ve sesidir. O, Allah’ýn duyurmasýyla duyulmazlarý
duyar, görülmezleri görür; yer yer, ruhunun zaman ve mekân üstü
bir mahiyet almasýyla ruhanîlerin önüne geçer; Hakk’ýn en müker-
rem ibadý melekleri aþar ve gidip tâ “Kab-ý kavseyni ev ednâ” uf-
kuna ulaþýr. O’nun Hak katýndaki payesi kadar halk içinde de mü-
temâdî ve sarsýlmaz bir itibarý vardýr. O ömür boyu kýl kadar doð-
ruluktan ayrýlmamýþ; dost-düþman herkese güven vadetmiþ;
Hak’tan aldýðý mesajlarý lâhûtîliðindeki cazibesiyle muhataplarýna
sunmuþ; her zaman mâsumiyetiyle hatýrlanmýþ, masûniyetiyle bi-
linmiþ; fizik ve metafizik âlemlere açýk keskin fetanet ve aydýnlýk ru-
huyla tabiat ve mâverâ-i tabiatý hep doðru okumuþ, doðru yorum-
lamýþ; dolayýsýyla da ön yargýlý olmayan bütün temiz vicdanlarýn
hemen hepsi hiç tereddüt göstermeden O’na koþmuþ; en müte-
merrid nefisler O’nun karþýsýnda dize gelmiþ, en müstesna dimað-
lar O’nun mesajlarýnda aklýn yaratýlýþ gayesini okumuþ ve O’na
teslim olmuþlardýr. O’nun sayesindedir ki, insanoðlu, hayvâniyet
ve cismâniyetten sýyrýlarak kalb ve ruhun hayat mertebesi seviye-
sinde bir ufka yönelmiþtir. O, varolma ufku itibarýyla vücud-u ha-
ricîye açýlan kapýnýn sýrlý anahtarý, varolma gayesini gerçekleþtir-
me adýna da Hakk’a giden doðru yolun rehberi ve ebedî saadetin
de þefaatkânýdýr.
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O’na kadar gelip geçmiþ bütün nebiler O’nun dediðini demiþ,
O’ndan sonra gelen bütün evliyâ ve asfiyâ ise -fevkalâde halleri
davalarýna senet- O’nu tasdik etmiþ ve mazhariyetlerinin de
O’ndan olduðu itirafýnda bulunmuþlardýr.. evet O, “Allah” deyip
nazarlarý tevhide çevirmiþse, bütün enbiyâ ve mürselînin sesi-solu-
ðu, bütün evliyâ ve asfiyânýn müþahede ve keþifleri de bunu mü-
eyyiddir.

O, emin bir iman abidesiydi; dediklerini kýlý kýrk yararcasýna
yaþýyor, tavýrlarýný hep ötelere göre ayarlýyor ve hayatýný Hakk’ý gö-
rüyor ve O’nun tarafýndan görülüyor olma derinliðiyle yaþýyordu;
herkesten daha hassas davranýyor, her haliyle ciddî bir sorumluluk
tavrý sergiliyor; her zaman hüsn-ü akýbet peþinde koþuyor ve gözü-
nü bir lâhza olsun hedeften ayýrmadan hep namzet olduðu nokta-
ya doðru koþuyordu; koþuyor ve herkese Allah’la arasýndaki o de-
rin münasebetten çizgi çizgi mânâlar sunuyordu.

O’ydu varlýðýn mânâsýný þerh ederek gerçek sahibine baðlayan;
eþya ve hâdiselerin özündeki hikmet ve maslahatlarý ortaya çýkaran;
bize burada yalnýz olmadýðýmýzý sýk sýk hatýrlatan; görülüp gözetildi-
ðimizi ruhlarýmýza duyurarak içlerimize inþirah salan; vahþetlerimizi
izale edip gönüllerimizi ünsiyetle þahlandýran ve bize, baba ocaðý gi-
bi bir yerde bulunuyor olma duygularýný yudumlatan. Eðer bugün
bu sýmsýcak yuvada her þeyin yerli yerince dizayn edildiðini görüp
hissediyorsak, eðer kalblerimiz hakikat aþkýyla çarpýyorsa, eðer varlý-
ðý tahlil ve tanýma adýna bir þeyler yapýp ortaya koyabiliyorsak bu di-
maðlarýmýzda O’nun tutuþturduðu çeraðdandýr. Evet, insan, varlýk ve
topyekün kâinatlar hakkýnda ne biliyorsak bütün bunlar O’nun, ruh-
larýmýza duyurduðu icmâlin inkiþâfýndan ibarettir.

O, dünü, bugünü ve yarýný itibarýyla insanlýðý yeniden inþa et-
miþtir, ediyor ve edecektir. Kendi devrinde, tabiatlara sinmiþ binler-
ce senelik çarpýk anlayýþlarý, gayriinsanî davranýþlarý, sû-i ahlâk ve
mizaç inhiraflarýný bir hamlede, bir nefhada deðiþtirdiði gibi; tama-
men þirazeden çýkmýþ günümüzün yýðýnlarýna da sözünü dinleterek

161Nübüvvet (Peygamberlik Müessesesi)



er-geç onlarý da zabturabt altýna alýp mesajýnýn gücünü gösterece-
ðine inancýmýz tamdýr. Siz buna, insan, kâinat ve ulûhiyet hakika-
tinin yeniden bir kere daha doðru okunup doðru yorumlanmasý ve
insanoðlunun varlýk içindeki yerine göre bir duruþa geçmesi ve ge-
çeceði de diyebilirsiniz.

Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm)
herkesi ve her þeyi alâkadar eden bir mesajla gelmiþti ve vazifesi iti-
barýyla gönülleri, gözleri dolduracak bir derinlik ve cazibeye sahipti.
Yaratýlýþýnda olabildiðine bir mükemmeliyet, davranýþlarýnda fev-
kalâde inandýrýcýlýk ve tavýrlarýnda da her zaman cismâniyetini aþan
bir lâhûtîlik nümâyandý. Bu göz kamaþtýran zâhirî çizgilerin arkasýn-
da O, bugüne kadar hiç kimseye müyesser olmamýþ, Kur’ân’ýn “hu-
luk-u azîm” dediði öyle yüce bir ahlâka sahipti ki önyargýsýz, bir ke-
recik olsun O’nun atmosferine giren, bir daha da tesirinden kurtula-
mazdý. Bu güzellik ve fâikiyetlerinin yanýnda bir büyülü beyaný var-
dý ki, en mahir söz sarraflarý dahi O konuþunca dillerini yutar, sessiz-
lik murakabesine dalar ve O’nun ifadelerinin sihrine kapýlýverirlerdi. 

Þimdi isterseniz bu hususlarý biraz daha açalým: Allah O’na, iç
ve dýþ yapýsý itibarýyla öyle bir geniþlik bahþetmiþti ki, fevkalâde
mütevazý olmasýnýn yanýnda olabildiðine mehîb ve büyüleyiciydi;
huzuruna giren en maðrur ve mütekebbir ruhlar bile O’nun
mehâbeti karþýsýnda tir tir titrer, düþünce ve niyetlerinin hilâfýna
farklý bir hâl alýrlardý. Maðrur Kisra elçileri, o mehâbet abidesiyle
karþýlaþtýklarýnda olduklarý yerde kalakalmýþ ve ne diyeceklerini
unutmuþlardý. Ayný zamanda böylesi bir heybet ve ciddiyetin ya-
nýnda herkesi büyüleyen ve kendine çeken öyle bir yumuþaklýðý
vardý ki, O’nu yakýndan tanýyan herkes, O’na, evlât, anne-baba ve
bütün sevdiklerinden daha fazla alâka duyar, âdeta O’nun tiryaki-
si olur ve bir daha da huzurundan ayrýlmak istemezdi. O her hâliy-
le çevresine güven vadeder; söz, tavýr ve mimikleriyle her zaman
Rabbisinin huzurunda bulunduðunu iþaretler; sürekli emniyet so-
luklar ve herkese demet demet güven daðýtýrdý. O, evvel ve âhir
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emin olarak tanýnmýþtý; bakýþlarýnda emniyet nümâyândý, sözleri
emniyet etrafýnda döner durur ve huzurunda hep emniyet bestele-
ri duyulurdu. O’nun umumî davranýþlarýyla aklý, ruhu, hissi, man-
týðý atbaþýydý ve birbirine müsâvî sayýlýrdý. Keskin zekasý; hiç yanýlt-
mayan firaseti; her türlü tereddüde kapalý kararlýlýðý; azm ü ikda-
mý; kimseyi aldatmamanýn yanýnda baþ döndüren stratejileri; en
yaman hâdiseler karþýsýnda dahi asla “pes” etmemesi; musibetle-
rin yüzüne gülmesi ve belâlarý iyi okuyup onlardan kitaplar dolusu
ibretler çýkarmasý; þiddet, hiddet ve öfkeye sebebiyet veren müna-
sebetsizlikler karþýsýnda olabildiðine soðukkanlý, olabildiðine tem-
kinli davranmasý hem O’nun insanüstü karakterini, hem de konu-
munu ve o konuma göre duruþunu aksettiren hususlardan sadece
birkaçýdýr. Herkesin telâþa kapýlýp paniklediði yerlerde O’nun öyle
merdâne bir duruþu vardýr ki, o duruþ karþýsýnda hezimetler zafe-
re dönüþür, bozgunlar yerlerini taarruza býrakýr ve maðlûbiyetin to-
zu-dumaný içinde baþarý stratejileri tüllenirdi.

Aile efradý arasýnda O, eþi menendi olmayan bir aile reisiydi..
arkadaþlarý içinde, kardeþçe, yumuþak tavýrlarýyla gönüllere girme-
sini çok iyi bilen mükemmel bir mürþit ve muallimdi.. arkasýndaki-
leri hiçbir zaman yanýltmayan ve inkisara uðratmayan eþsiz bir
rehberdi.. söz sultaný bir hatip, kalb eri bir rabbânî, muhakeme üs-
tadý bir hâkim; harikulâde bir devlet reisi ve bozgunlardan zafer çý-
karan bir erkan-ý harpti. Bu mükemmelliklerin hepsi O’nda zirveye
ulaþýyordu ama, bütün bunlara raðmen O, her zaman düz bir in-
san gibi davranýyor, kendini insanlardan bir insan sayýyor; hakký
olan, halkýn da terbiyesinin gereði bulunan büyük payeler isnadýn-
dan fevkalâde rahatsýzlýk duyuyor ve çok sevdiði o güzide arkadaþ-
larýna bu konuda yer yer biraz da þiddetli ikazlarda bulunuyordu.

Varlýðýn “ille-i gâiyesi” konumundaydý ama, ona bir sinek kana-
dý kadar ehemmiyet vermiyor; sultanlara tahtlar bahþedip taçlar giy-
dirdiði halde, olabildiðine zâhidâne yaþýyor ve âdeta hayatýný dünya-
ya karþý oruca niyet etmiþ gibi fevkalâde bir zühd içinde geçiriyordu;
yemiyor, yediriyor; giymiyor, giydiriyor; bir damla nimet karþýsýnda 
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yüz defa þükürle gürlüyor ve hep minnet hisleriyle oturup kalkýyor-
du. Mârifet, muhabbet ve haþyet duygularý itibarýyla O her zaman
meleklerle atbaþýydý; dünyadaydý ama dünyevî deðildi, ukbâ yolun-
daydý, orayla da evvelen ve bizzat irtibatý yoktu; gönlü hep Rabbin-
de, gözü O’nun âsârýnda, âsârýna renk, þekil, desen kazandýran
esmâsýndaydý. Dünyaya bir ukbâ koyu nazarýyla bakýyor, onu bir
mezraa gibi görüyor; ekiyor, biçiyor ve elde ettiklerini de hep ötele-
re baðlýyordu. Rüzgârlarýn tohumlarý saða-sola taþýyýp neþv ü nema-
ya emanet ettikleri gibi O da esiyor-savuruyor; yoksullarý görüp-gö-
zetiyor, açlarý doyuruyor ve kendisi çok defa aç yatýp kalkýyordu. Ýki
cihanýn sultaný olarak yürüyüp Rabbine ulaþtýðýnda ne sarayý ne vil-
lasý ne servet ü sâmaný ne de eþ ve evlâdýna býraktýðý bir malý var-
dý. Kendi gibi yaþamýþ, dünyayý kendi gibi deðerlendirmiþ ve kendi-
ne yakýþýr þekilde buradan göçüp gitmiþti; elbette ki, O bir târik-i
dünya deðildi; tabiî câlib-i dünya ise hiç olmadý. O, dünyaya dün-
ya kadar, ötelere ve öteler ötesine de onlarýn kýymetleri ölçüsünde
deðer veriyor ve ona göre bir tavýr sergiliyordu.

Fevkalâde asalet, necâbet ve Hak’la münasebetin hâsýl ettiði,
herkesin baþýný döndüren o müthiþ mehâbetine raðmen, zýtlarý bir
arada yaþýyor gibi öylesine mütevazýydý ki; az önce arz edilen hu-
susiyetleri görmeyenler O’nu âhâd-ý nasdan biri sanýrlardý. Arka-
daþlarýnýn onca tazim ve saygýsýný görmezlikten gelerek onlarla ay-
ný zeminde bulunur, ayný sofrada yemek yer; farklýlýk ve hususiyet-
lerini bir namus gibi setreder ve yanýnda bulunanlarý, tabiatýndaki
mehâbet, haþmet ve mehâfetle bunaltmamak için yer yer cemâlî
tecelli dalga boyundan, ibret, ders ve nükte edalý mülâtefelerle ra-
hatlatýr; izzetini tevazu ile süsler; mehâbetini þefkatle tadil eder ve
nâsûtî rengini öne çýkararak o þeker-þerbet konumuna ayrý bir
halâvet katardý.

O her zaman halim, selim ve dengeliydi; kin, nefret ve öfke his-
lerinin tetiklendiði durumlarda bile fevkalâde mülayim davranýr;
gayzla köpüren insanlarýn þiddetini, hiddetini tadil eder; en can alýcý
hasýmlarýný bir hamlede yumuþatýr ve cephe durumuna getirilmek is-
tendiði yerlerde dahi hemen sýçrayýp hakemlik koltuðuna oturmasýný 
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bilirdi. Umumî bir hakkýn çiðnenmediði, Allah hakkýna saygýsýzlýk-
ta bulunulmadýðý hemen her yerde O, baðýþlayýcý ve müsamahalý
davranýrdý ki siyer-i nebevîde, O’nun afv u safh ve müsamahasýný
gösteren misallerin yüzlercesini görmek, göstermek mümkündür.

Vade vefada da O’nun eþi-emsali yoktu. Bir kere hulfü’l-vaad-
de bulunduðu, bir kere olsun sözünden döndüðü görülmemiþti. Ne
peygamberliðinden önce ne de nübüvvetle serfiraz kýlýndýktan
sonra -ahd u misak tanýmayanlara karþý kararlý tavrý malum- hiç mi
hiç sözünden dönmemiþ, hilâf-ý vaki beyanda, hatta böyle bir þeyi
îmâda dahi bulunmamýþ, hep bir güven ve vefa abidesi olarak ya-
þamýþtý.

O bir beyan sultanýydý; söz cevheri gerçek deðerini O’nda bul-
muþtu. Eline ne hokka ne de kalem almamýþ, hiçbir kitapla tanýþ-
mamýþ, kimsenin tedris rahlesi önünde oturmamýþ, kimseye üstad
deme mecburiyetinde kalmamýþ ve üstad-ý küll olduðuna asla toz
kondurmamýþtý. Bu, ilâhî emirlerin yorumunda zihnî müktesebat ve
yabancý malumatýn konuyu bulandýrmamasý, ayrý bir renk ve kalý-
ba ifrað etmemesi adýna, Allah’ýn evvelen ve bizzat kendi emirleri-
ni, saniyen ve bilaraz O’nun fýtrî melekelerini haricî tesirat ve
mülâhazalardan sýyaneti demekti.. ve iþte O bu mânâda ümmîydi
–O ümmîye canlarýmýz feda olsun- ama dünya ve ukbâ iþleriyle
alâkalý hemen her alanda üstad-ý küll olarak öyle sözler söylemiþ,
öyle hükümler vaz’etmiþ ve yerinde öyle kararlar almýþtý ki, en mü-
tebahhir âlimlerden en seçkin dâhilere, en mütefelsif dimaðlardan
en münevver ruhlara kadar hemen herkes o sözler, o hükümler, o
kararlar karþýsýnda hayret ve dehþet yaþýyordu. Tarih þahit, hiç kim-
se, O’nun beyan gücüne karþý bir þey söyleyememiþ, hiçbir hükmü-
nü sorgulayamamýþ, hiçbir icraatýný da tenkide cesaret edememiþtir.

O, bütün muhtevasý pýrýl pýrýl öyle bir bilgi havzý ve hazinesiydi ki,
ne geçmiþ zamanýn küllenmiþ hâdiselerinden verdiði haberlerinde ne
de tarih öncesi farklý milletlerin din, mezhep, kültür, an’ane ve örfleriy-
le alâkalý ihbarlarýnda hiçbir itirazla karþýlaþmamýþtý; karþýlaþmazdý  da;
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zira O, Allah’ýn elçisiydi ve O’nun bilgi havzýna akan o yanýltma-
yan malumat da hep O’ndan geliyordu. O, ifadelerinde söz kesen
bir beyan sultaný, mantýðýnda bir muhakeme abidesi ve düþünce-
lerinde de misyonunun enginliðine denk bir okyanustu. Ýfadeleri o
kadar kývrak, beyaný o denli vâzýh, üslûbu öylesine zengin ve ren-
gin idi ki, bazen bir-iki cümle ile muhataplarýna dünya kadar haki-
katleri birden arz eder, bazen mücelletlere sýðmayacak kadar geniþ
konularý bir solukluk söze sýkýþtýrýr, bazen de tevil ve tefsir üstadla-
rýna yorumlamak üzere ne söz cevherleri ne söz cevherleri emanet
ederdi. “Bana cevâmiu’l-kelim verilmiþtir.” sözleri O’nun iþte bu
enginliðini iþaretlemektedir.

Her zaman O’na yüz cepheden yüz türlü soru yöneltilirdi. Soru-
lan sorularýn bütününe, hem de herhangi bir tereddüde düþmeden,
hemen cevap verir.. konuþmalarýnda büyük çoðunluðun anlayabile-
ceði bir üslup kullanýr.. her türlü teþevvüþten uzak olduðu gibi teþvi-
þe de sebebiyet vermeden, gayet vecîz ve fakat arý-duru bir ifade ile
maksadýný ortaya kor; âlim-cahil, zeki-gabî, az bilen-mütefennin,
genç-ihtiyar, kadýn-erkek herkesin istifade edeceði bir seviyede ko-
nuþur ve muhataplarýnýn gönlünde mutlaka itminan hâsýl ederdi.

O, çok konuþmuþ, çok hutbe irad etmiþ, ifadelerinde deðiþik
meselelere girmiþ, farklý konularý tahlil etmiþ, ama hep vakýa muta-
býk düþünmüþ ve konuþmuþtur. Onun beyan ve hitabelerinin üze-
rine hilâf-ý vaki’in gölgesi bile düþmemiþtir. Öyle ki, O’nu yakýn ta-
kibe alýp vurmak için sürekli fýrsat kollayan o pek azýlý hasýmlarý bi-
le hiçbir zaman O’na yalan isnadýnda bulunmamýþ ve bulunama-
mýþlardýr.

Aslýnda, çocukluðundan gençliðine, ondan da peygamberlikle
þereflendirildiði kýrk yaþýna kadar fevkalâde bir hassasiyetle, hemen
her davranýþý gibi lisanýný da hilâf-ý vaki beyandan sýyanet eden biri-
nin, yaþýnýn üçte ikisi gittikten sonra, kalkýp nübüvvet iddiasýnda bu-
lunacaðýna ihtimal vermek günahtan öte apaçýk bir küfür yobazlýðý,
akla ve mantýða karþý da bir saygýsýzlýktýr. Kaldý ki, O’nun söylediði 
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sözler, vaz’ettiði hükümler dünü-bugünü-yarýný içine alacak þekilde
fevkalâde geniþ açýlýydý.. ve muhtevalarý da bir beþer dimaðýný aþa-
cak kadar mütenevvi idi: O itikatla alâkalý konuþuyor, ibadete dair
ahkâm vaz’ediyor, içtimaî, iktisadî, askerî ve idarî konularla alâka-
lý sözler söylüyor; söylediklerini uyguluyor; uyguladýklarýndan se-
mere alýyor ve getirdiði esaslarýn doðruluðunu tarihe tescil ettirerek
insaflý ve önyargýsýz vicdanlara emanet ediyordu; ediyordu ve ar-
kadan binlerce yorumcu, binlerce mütefekkir, yüzlerce filozof ve
her biri pek çok fende uzman on binlerce mütefennin O’nun söy-
lediði sözlere ve ortaya koyduðu içtimaî, iktisadî esaslara, askerî ve
idarî disiplinlere, terbiyevî kurallara “evet” deyip imza basýyor; ay-
rýca bunlarýn yanýnda milyonlarca evliyâ ve asfiyâ da her hüküm
ve her beyanda O’nu tasdik edip, O’nun rehberliðinde bu payele-
re erdiklerini haykýrýyorlardý. Bu itibarla da, O’na “hayýr!” diyen
herhalde ya ne dediðinin farkýnda olmayan bir densiz ya da beyni
yýkanmýþ bir talihsiz olmalýdýr; zira, ne dün ne de bugün birbirin-
den çok farklý bunca mesele hakkýnda hiç kimse bu ölçüde her za-
man ter ü taze kalabilecek tek bir söz söyleyememiþ ve deðiþmez
hükümler verememiþtir; hele uzmanlýk isteyen konularda asla.!
Her þeyden evvel, Bediüzzaman’ýn da ifade ettiði gibi, bir insan ne
kadar yüksek istîdatlý ve kabiliyetli de olsa, ancak birkaç fen ve bir-
kaç alanda tutarlý söz söyleyebilir. Oysaki bu Zât, bütün varlýk ve
hâdiselerle alâkalý, bütün zaman ve mekânlarda geçerli öyle ince
iþlerden söz ediyor, söylediklerini öyle mâhirâne, hakîmane bir
üslûpla ortaya koyuyor ve o denli kendinden emin ve tereddütsüz
konuþuyordu ki, görüp tanýyan ve kulak verip ön yargýsýz O’nu
dinleyen herkese “âmennâ” dedirtiyordu.
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ÖLÜM ÖTESÝ SONSUZ HAYAT: ÂHÝRET

1. Âhiret Kavramý

a. Kelime Olarak Âhiret

Âhiret lâfzý, “(       ) / e-h-r” kökünden ism-i fâil olan “(        ) / âhir” ke-
limesinin müennesidir. ‘Evvel’in karþýtý bir sýfat olan bu kelime ‘son, son-
ra gelen’ anlamýna gelmekte olup çoðulu “(        ) / evâhir”dir.

Âhirete, âhiret denilmesinin sebebini izah sadedinde ise iki yaklaþým
vardýr. Bunlardan birincisi, âhiretin, kendisinden evvel olan dünya haya-
týndan sonra gelmesidir. Ýkinci görüþe göre ise, varlýklara ve onlarý kuþa-
tan hayat boyutuna yakýn olmasý anlamýnda içinde bulunduðumuz ha-
yata dünya, uzak ve sonradan gelecek olana da âhiret denilmiþtir.

b. Dinî Terminolojide Âhiret

Âhiret, Kur’ân’da dünya hayatýndan sonra sonsuz yeni bir hayat bo-
yutuna ad olarak kullanýlmýþtýr. Birinci hayat için ‘ûlâ’ ikinci hayat için
‘âhir’127 ifadelerinin kullanmasý bunu göstermektedir.

Âhiret terimi kelâmî eserlerde þöyle tarif edilmiþtir: Âhiret, kýyametin
kopmasýndan baþlayýp ebediyyen devam edecek olan ikinci hayattýr ki,
ba’s (öldükten sonra dirilme), haþr, hesap, mizan, þefaat, sýrat, Cennet,
Cehennem gibi bütün olay ve aþamalarý içine alýr.

Esasýnda, her insanýn ölümüyle, o insanýn âhireti baþlamakta ve ebe-
diyete kadar devam etmektedir. Buna göre insanlarýn bir kýsmý hayatýn
dünya boyutunu yaþarken, diðer bir kýsmý da âhiret boyutu içine girmiþ
olmaktadýr. 

127 Bkz. Leyl sûresi, 92/13; Duha sûresi, 93/4.
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2. Ýmkâný ve Lüzumu Açýsýndan Kur’ân’da Âhiret
Öldükten sonra dirilme ve insanýn yapmýþ olduklarýndan dolayý hesa-

ba çekilmesi meselesi çok eski zamanlardan beri insan aklýný meþgul eden
konulardan bir tanesi olmuþ ve kabul veya red noktasýnda düþünceler bir-
biriyle çarpýþýp durmuþtur.

Ýnsanlýk tarihi, diriliþ ve âhiret hayatý konusuyla ilgili farklý görüþ ve
tutumlara sahne olmuþtur. Aslî fýtratýný muhafaza edememiþ kimselere bir
ölçüde en garip gelen þey, bir peygamberin öldükten sonra yeniden diril-
tileceðini bildirmesi olmuþtur.

Ýçinde yaþadýðý hayat mûcizesi, fýtrat çizgisinden uzaklaþan beþere,
bir sonraki hayatýn daha kolay ve daha basit olabileceði gerçeðini çoðu
zaman ilham etmemiþtir. Esasen sürekli her þey ve hâdise bu hakikati
haykýrmakla birlikte bu tip insanlar kendilerini sefahete, gaflete saldýkla-
rýndan duymamýþ veya duymak istememiþlerdir. Bunun için de pek çok
insan “âhiret” karþýsýnda kendilerini uyaran insanlara karþý sýrtlarýný dön-
müþler neticede -her an biraz daha yaklaþmakta olduklarý- kýyametin ve
arkasýndan gelecek olan yeni bir hayatýn vukû bulmayacaðý vehmine ka-
pýlýp inkâr yolunu tutmuþlardýr. Kur’ân, insanlarýn içine düþtüðü bu duru-
mu ifade sadedinde þöyle der:

“Kýyamet günü mutlaka gelecektir, bunda þüphe yoktur. Fakat insan-
larýn birçoðu buna inanmazlar.” (Mu’min sûresi, 40/59.)

a. Âhiretin Ýnkârýna Sebep Olan Faktörler

Konunun daha iyi anlaþýlabilmesi maksadýyla, âhiret hayatýnýn imkân
ve lüzumuna geçmeden önce, insanlarý âhireti inkâra sevk eden faktörler
üzerinde kýsaca durmamýz yararlý olacaktýr.

Geçmiþte ve günümüzde birçok insan, bilmediði âhiret hakkýnda sü-
rekli olarak konuþmaktan çekinmemiþ ve ölüm ötesi hayatý akýl ve idrak-
lerine sýðdýramadýklarýný ileri sürerek kabule yanaþmamýþlardýr.

Bu çerçevede Kur’ân’da, gerek ‘düþüncenin ihmaliyle’ alâkalý gerek-
se ‘nefsanî” faktörler açýsýndan âhireti inkâra götüren bir kýsým sebeplerin
nazara verildiði görülmektedir.
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Kur’ân’a göre, âhirete inanmayanlarýn tatmin edici hiçbir delili yok-
tur. Ancak inkârcýlar, sathî bakýþlarýyla kavrayamadýklarýndan veya kav-
rama cehd ve gayretini göstermediklerinden, ortaya birçok iddia atmak-
tan kendilerini alamamýþlardýr. Bu insanlarý inkâra sevk eden faktörleri þu
baþlýklar altýnda toplamak mümkündür:

a.1. Doðru Düþüncenin Ýhmaliyle Alâkalý Faktörler

Sathî ve ön yargýlý deðerlendirme

Ýnsana, gerek peygamberler vasýtasýyla, gerekse kâinatta cereyan
eden hâdiselerin diliyle ard arda bilgiler verilmektedir. Bu hususla ilgili
olarak bir âyette þöyle buyrulur:

“… Âhiret hakkýnda onlara bilgiler ard arda gelmektedir, ama, onlar
bundan bir þüphe içindedirler, daha doðrusu onlar bundan yana kördür-
ler.” (Neml sûresi, 27/66.)

Bu âyet, âhirete dair delillerin bolluðuna raðmen, bir kýsým insanlar-
da cehalet ve körlük içinde hareket etmeleri sebebiyle- bu konuda hiç bir
bilgi ve fikrî ameliyenin oluþmadýðýný anlatmaktadýr.

Kur’ân, insanlara aklý muhatap alarak hitap etmiþtir. Pek çok yerde
hususiyle ‘þartlanmýþlýk ve nefsanîlikle bozulmamýþ akýl sahipleri’ mânâsý-
na gelen ‘ulu’l-elbâb’128 ifadesini kullanmasý bunun en açýk örneðidir.
Çünkü bir þeyin idraki ve bunun neticesinde nihaî karar verme, akýl ve
irade ile olmaktadýr. Bu itibarla denilebilir ki, Kur’ânî mânâda tefekkür,
aklýn, hakikati arayýþ seyrinde en doðru þekil ve en doðru yerde kullanýl-
masýdýr. Akýl ancak böyle bir tefekkürle, -elde edilen bilgilerin arkasýnda-
ki- gerçeði görebilir.

Zanna dayalý fikir yürütme:

Bu hayatýn sonunda baþka bir hayatýn olmadýðýna dair, inkârcýlarýn
elinde hiç bir ilmî dayanaklarý yoktur. Ýnsaný ancak zamanýn yok edeceði
ve geriye toz topraktan baþka bir þey kalmayacaðý þeklindeki düþünceler,

128 Bkz. Bakara sûresi, 2/179, 197, 269; Âl-i Ýmran sûresi, 3/7, 190; Mâide sûresi, 5/100; Yusuf sûre-
si, 12/111; Ra’d sûresi, 13/19; Ýbrahim sûresi, 14/52; Sad sûresi, 38/29, 43; Zümer sûresi, 39/9,
18, 21; Gafir (Mü’min) sûresi, 40/54; Talâk sûresi, 65/10.

170 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



gerçekte âhireti inkâr edenlerin zanlarýndan öte bir þey deðildir. Onlar ‘Bu
hayattan sonra ne olacaðýný bilemeyiz; insan týpký bir saat gibi zamanla
durur ve yok olur.’ demekten öteye geçemezler. Gerçekte iddialarýnýn aklî
ve mantýkî bir temeli yoktur, ama onlar öyle olmasýný arzu ederler. 

Kur’ân, inkârcýlarýn çoðunun, düþünceyi ihmal ve cehaleti tercih et-
melerinin bir tezahürü olan zan ve tahmine dayandýklarýný belirgin bir þe-
kilde þu âyet-i kerimeyle ortaya koymaktadýr: “Ýnkârcýlarýn çoðu sýrf bir
zan (ve tahmine) tâbi olurlar. Oysaki zan, gerçek adýna bir þey ifade et-
mez.” (Yunus sûresi, 10/36)

Ýnsanýn tahmine dayanarak hakkýnda konuþtuðu sahalar ise, aslýnda
onun bilgi sahibi olmadýðý sahalardýr. Öyleyse insanýn bilgisi olmadýðý bir
hususta hiçbir esasa dayanmadan heva ve vehimlerinden ibaret olan bir
zanna tâbi olmak suretiyle gerçeðe ulaþmasý asla mümkün deðildir.

Taklide Yönelme:

Ýnsanlarýn, diðer birçok konuda olduðu gibi âhiret konusunda da
inkâra kaymalarýnda sahip olduklarý bilgilerin, doðru olup olmadýðýný öð-
renmek için kendilerini zahmete sokmadan önde bulunanlarýn veya ço-
ðunluðu teþkil edenlerin düþüncelerine kapýlmalarýnýn rolü büyüktür. Hiç
bir delile dayanmaksýzýn öncekileri taklit edenlerin, onlar gibi âhireti
inkâra gittiklerine Kur’ân þu âyetiyle dikkat çeker:

“Hayýr; yine öncekilerin dediklerini derler. Öncekiler: ‘Ölüp toprak
ve bir yýðýn kemik olduðumuzda mý diriltileceðiz? Yemin olsun ki, biz ve
daha önce de babalarýmýz tehdit edilmiþti. Bu evvelkilerin masallarýndan
öte bir þey deðildir.’ demiþlerdi.” (Mü’minûn sûresi, 23/81-83.)

a. 2. Nefsanî Faktörler

Kur’ân-Kerim, âhireti inkâra götüren sebepler arasýnda bir kýsým nef-
sanî faktörler üzerinde de durur. Kur’ân’ýn önemle üzerinde durduðu bu
noktalarý esas olarak üç baþlýk altýnda toplamak mümkündür: 1. Tutku
boyutuna ulaþmýþ dünya sevgisi, 2. Azgýnlýðý ve þehevî istekleri sürekli bir
biçimde devam ettirme arzusu, 3. Kibir veya gurur.

Þimdi bunlarý kýsaca deðerlendirmeye çalýþacaðýz:
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Tutku Boyutuna Ulaþmýþ Dünya Sevgisi

Dünyayý ve hayatý sevmek insanýn yaratýlýþýnda vardýr.129 Ýnsan ihti-
yaçlarýný, arzularýný ve zevklerini helâl dairede fazlasýyla tatmin edebilir.
Helâl dairesi keyfe kafidir, haramlara girmeye lüzum yoktur. Burada ko-
nunun daha net anlaþýlmasý açýsýndan Bediüzzaman Hazretlerinin dünya
ile ilgili çok orijinal ve enfes yaklaþýmýndan bahsetmek istiyoruz: Dünya-
nýn üç yüzü vardýr:

Birinci yüzü: Dünya, Allah’ýn isimlerinin tecelli ettiði bir sanat gale-
risidir. Dünyadaki eþya ve hâdiseler Allah’ýn isimlerinin yansýdýðý birer ay-
na gibidirler. Her varlýk Allah’ýn harika bir sanatý, bir kitabý, bir mektubu-
dur. Dünyanýn bu yüzü gayet güzeldir, aþka layýktýr.

Ýkinci yüzü: Âhirete bakar. Dünya âhiretin tarlasýdýr. Cennetin mezra-
ýdýr. Âhirete, ebedî hayata giden yol dünyadan geçmektedir. Dünyanýn Al-
lah’ýn hoþnutluðu çerçevesinde deðerlendirilmesiyle âhiret kazanýlmakta-
dýr. Þu yüzü de evvelki yüz gibi güzeldir. Tahkîre deðil, muhabbete layýktýr.

Üçüncü yüzü: Sýrf insanýn hevasýna bakan, gaflet perdesi olan ve eh-
li dünyanýn hevesatýnýn oyuncaðý olan yüzüdür. Bu yüz çirkindir. Fani, ge-
lip-geçicidir, elemlidir, aldatýr.130

Bu açýdan meseleye baktýðýmýzda sadece dünyanýn çirkin yüzüne ta-
kýlýp kalan ve her þeyi ondan ibaret gören insanlarýn dünya zevkine dal-
malarý; uzun olsun kýsa olsun hep bu hayatý düþünmeleri, varsa yoksa bu
hayata yönelmeleri ve ona sonsuz umut baðlamalarý onlarý âhireti inkâra
götüren sebeplerden biridir.

Ýþte dünyanýn bu çirkin yüzüne tutkunun, insana, ölüm ötesini unut-
turduðunu iþaretle Kur’ân, bir âyetinde þöyle der: “Onlarý, dünya hayatý
aldattý.”131 A’raf sûresinde geçen bu âyetin hemen akabinden onlarýn,
âhirete kavuþacaklarýný unuttuklarý, vurgulanýr.132 Böylece, tutku boyutu-

129 Kur’ân bu hususa þu âyetiyle temas eder: “Kadýn, evlât, tonlarca altýn, gümüþ, eðitilmiþ atlar, hay-
vanlar ve ekinlere olan istek ve tutku, insanlara süslü (cazip) kýlýnmýþtýr.”(Âl-i Ýmran sûresi, 3/14.)

130 Bkz. Said Nursî, Sözler, s. 862.
131 En’am sûresi, 6/130. Ayrýca bkz. A’raf sûresi, 7/51; Lokman sûresi, 31/33; Fatýr sûresi, 35/5; Âl-i

Ýmran sûresi, 3/185; Hadîd sûresi, 57/20.
132 Bkz. A’raf sûresi, 7/51.
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na çýkmýþ dünyevî zevklerin insaný nasýl düþünemez hâle getirdiðine dik-
kat çekilir.

Yalnýz dünya hayatýna razý olup ona kilitlenenlerin, baþka daimî ve
daha yüksek bir hayat hakkýnda düþünüp fikir yürütmeleri oldukça zor-
dur. Diðer bir ifadeyle, dünyayý varlýklarýnýn gayesi kýlanlarýn düþüncele-
rinin, onun ötesine uzanmasý güçtür.

Azgýnlýðý ve Þehevî Ýstekleri Sürekli

Bir Biçimde Devam Ettirme Arzusu

Hak ve had tanýmayan mütecavizlerin ve günaha düþkün olanlarýn
en belirgin özellikleri, hesap gününü inkâr etmeleridir. Kur’ân-ý Kerim bu
hususu “Hesap gününü, her bir haddini aþmýþ, günaha düþkünden baþ-
kasý inkâr etmez.” (Mutaffifîn sûresi, 83/12.) beyanýyla dile getirmektedir.

Âhireti inkâr edenlerin bu konuda sergiledikleri tavýr ve tutumlar, as-
lýnda yükümlülük ve sorumluluðun etkisinden kurtulma çabasýdýr. Böyle-
leri, âhiret gününü yalanlamakla teselli bulmaya çalýþýrlar. Öyle ki, bu in-
sanlar, kendilerine ölüm ötesi hayatýn varlýðýný bildiren ilâhî mesajlar ha-
týrlatýldýðý zaman, ‘Bunlar önceki milletlerin uydurmalarýdýr, onlardan inti-
kal eden hikâyelerdir; üzerinde durmaya deðmeyen asýlsýz þeylerdir.’ gibi
sözlerle karþýlýk verirler:

“Ona (diriliþ gerçeðini bildiren) âyetlerimiz okunduðu zaman da, ‘Es-
kilerin masallarýdýr.’ der.” (Mutaffifin sûresi, 82/13)

Görüldüðü üzere, yaptýklarý iþin sonunu ve âkýbetini düþünmeden ke-
yiflerince þehevî arzularýný yaþamaya ve beþerin hukukuna tecavüz etme-
ye alýþmýþ olan bu insanlar, ceza gününe (karþýlýklarýn verileceði güne)
inanmalarý durumunda, keyifleri kaçmýþ olacaðýndan, kendilerince çýkýþ
yolunu, din gününün aslý yoktur, mânâsýna gelen “Eskilerin masallarý-
dýr.” sözleriyle bulmuþlardýr.

Ýnkârcýlarý böyle söylemeðe sevk eden, onlarýn iþlemiþ olduklarý fiiller-
dir. Onlar kalpleri katýlaþýncaya kadar bu yolda devam etmiþlerdir. Onla-
rýn kalpleri, günahlarý alýþkanlýk hâline getirmelerinden dolayý pas tutmuþ
aynalar gibi kararmýþ; sonuçta gerçeði duymaz ve göstermez olmuþtur.
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Âhireti inkâr eden tiplerin bu durumu baþka bir âyette ise þu ifadeler-
le ele alýnýr:

“Fakat insan önünü boþ bulup günaha devam etmek ister (ve), ‘O ký-
yamet günü ne zamanmýþ?’, diye sorar.” (Kýyame sûresi, 75/5-6)

Bu âyet, âhireti inkâr etmenin ruhtaki gizli saikini, aslî sebebini açýk-
lýyor. Þöyle ki, insan þehvetlere dalmak, haramlara yönelmek istiyor, ama
öldükten sonra diriliþ ve hesaba çekilme fikri, onunla arzularý arasýna gi-
riyor. Ýnsan, hiçbir þeyin kendisini bu zevklerden engellemesini istemedi-
ði için de âhiret düþüncesini kendinden uzak tutmak istiyor; öldükten son-
ra tekrar dirilme fikrini zihninden silip atmak istiyor.

Kibir / Gurur

Âhireti kabullenme noktasýnda insaný menfi tavýr almaya götüren bir
baþka faktör olarak kibri görmekteyiz. Ýnsanýn büyüklenmesi ve kendini
yüksek görmesi anlamýna gelen kibir, ekseriyetle inatla iç içe bulunmakta
ve insan fýtratýnýn Yaratýcýya açýlan pencerelerini perdeleyen bir sebep ol-
maktadýr. Kur’ân-ý Kerim âhireti inkâr edenlerin daha çok kibirli ve gurur-
lu kimseler olduðunu Hz. Musa’nýn (aleyhissalatu vesselâm) diliyle þöyle
ifade eder:

“Musa ‘Ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de sizin
de Rabbiniz olan Allah’a sýðýnýrým.’dedi.” (Mü’min sûresi, 40/27.)

Kibir, basireti örten, kör eden bir perdedir. Bu itibarla kibirle örtülü bir
vicdanýn, ne kâinatta sayfa sayfa yazýlmýþ mûcizeleri görebilmesi ne de
ölüm ötesi bir hayatýn varlýðýný kabullenmesi mümkün deðildir, zira basi-
ret körleþince basar (göz) da bir iþe yaramaz olur. Kur’ân, büyüklenen bir
kalp ve kibirlenen bir nefsin âhiret gerçeði karþýsýnda teslim ve ikna olma-
yacaðýný bildirir:

“Âhirete inanmayanlara gelince, onlarýn kalpleri inkârcý, kendileri de
büyüklük taslayan kimselerdir.” (Nahl sûresi, 16/22.)

Bunlar, Allah’a kul olmayý, Allah’ýn kullarý gibi muamele görmeyi ki-
birlerine yediremeyerek, Peygamberlerin teblið ettiði iman esaslarýný din-
lemeye tenezzül etmeyip karþý çýkmýþlardýr. Diðer bir ifadeyle, hakký kabu-
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le tenezzül etmek istemeyen bu inkârcýlar, mücerret bir büyüklük davasý
ve kuru bir azamet kuruntusuna saplanmýþlardýr.

b. Kur’ân’ýn Diriliþin Ýmkânýný Ýspat Metotlarý

Âhiret hayatýnýn gerçekleþmesinin en büyük delil ve teminatý, Ce-
nab-ý Hakk’ýn kullarýna olan va’didir. Kur’ân, her nefsin öleceðini133,
ölümden kaçýlamayacaðýný134, öldürenin Allah olduðunu135 ve sonunda
dönüþün yine O’na olacaðýný136 pek çok yerde vurgulayarak, öldükten
sonra diriliþin, Allah’ýn va’dinin bir gereði olduðunu bildirir:

“Size va’dedilmekte olan, hiç tartýþmasýz doðrudur. Hiç þüphe yok,
ceza ve hesap da mutlaka gerçekleþecektir.”137

Bilindiði gibi, bir haberin doðruluðu onu bildirenin doðruluðuna bað-
lýdýr. Þu hâlde, va’dine muhalefet etmesi asla söz konusu olmayan Yüce
Yaratýcý, bütün semavî kitaplarda ve de Kur’ân-ý Hakîm’de bir kitap gibi
yarattýðý þu kâinatý kapatýp, baþka bir gün yeniden açacaðýný söylüyor.
Madem ki, söyleyen O’dur; ve bu mevzunun söz sahibi peygamberler de
buna þehadet ediyorlar; o hâlde âhiret hayatýnýn vukûuna olmuþ nazarýy-
la bakýlmalýdýr.

Kur’ân, sadece öldükten sonra dirilmenin mutlaka meydana gelece-
ðini haber vermekle yetinmemiþtir. Ýnsan aklýný meþgul eden önemli me-
selelerden biri olan ba’s ve haþri ispatlayan kesin deliller getirmiþtir. Delil-
lerini ortaya koyarken de, inkârcýlarýn itirazlarýný içine alan canlý örnekler
vermiþtir.

133 Bkz. Âl-i Ýmran sûresi, 3/185; Ýsra sûresi, 17/99; Enbiya sûresi, 21/34; Mu’minûn sûresi, 23/15; An-
kebût sûresi, 29/57; Rahman sûresi, 55/26.

134 Bkz. Bakara sûresi, 2/243; Âl-i Ýmran sûresi, 3/145, 154; Nisâ sûresi, 4/78; Kâf sûresi, 50/19.
135 Bkz. Bakara sûresi, 2/28; Al-i Ýmran sûresi, 3/27,156; En’am sûresi, 6/2; A’raf sûresi, 7/158; Tev-

be sûresi, 9/116; Yunus sûresi, 10/31,56; Hýcr sûresi, 15/23; Nahl sûresi, 16/70; Hacc sûresi,
22/66; Rum sûresi, 30/19,27,40; Mu’min sûresi, 40/68; Duhan sûresi, 44/8; Kâf sûresi, 50/43;
Necm sûresi, 53/44; Vakýa sûresi, 56/60; Hadid sûresi, 57/2.

136 Maide sûresi, 57/18,105; En’am sûresi, 6/61,62; A’raf sûresi, 7/29; Yunus sûresi, 10/4; Hud sûre-
si, 11/4; Meryem sûresi, 19/40; Nur sûresi, 24/42; Kasas sûresi, 28/70,88; Ankebut sûresi,
29/17,21,57; Yasin sûresi, 36/83; Necm sûresi, 53/42.

137 Zariyat sûresi, 51/5-6. Keza bkz. Nahl sûresi, 16/38; Yunus sûresi, 10/4.
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Ba’s (öldükten sonra dirilme) ve haþr meselesini hiçbir delile ihtiyaç
býrakmayacak þekilde kendine has aklî ve mantikî metotlarla ispat eden
Kur’ân, diriliþin imkânýný, þu üç yolla ele almýþtýr: 

b.1. Temsilî Kýyas Usûlüyle Ýspat

Kur’ân’da, âhiret âleminin imkânýný izah ve ispat konusunda, muha-
taplarýn gerçeði bulmalarý için kullanýlan metodlardan birisi olarak, ký-
yas/mukayese usûlünü görmekteyiz. Bu usûl, Kur’ân’da inkârcýlarýn iddi-
alarýnýn bâtýl olduðunun gösterilmesi bakýmýndan kendisine has bir is-
tidlâl metodu olmuþtur.

Bir þeyi yoktan var edebilenin

onu ikinci defa var etmesinin daha kolay olmasý

Ýnsan, bazen kendi kudret ve düþüncesini aþan bir þeyle karþýlaþtýðý
zaman o þeyin gerçekleþmesinin imkânsýz olduðu zannýna kapýlýr. Bu iti-
barladýr ki, Kur’ân, Yüce Yaratýcýnýn kudreti merkez alýndýðýnda, cesetle-
rin diriltilmesinin ve haþrin herhangi bir imkânsýzlýðýnýn söz konusu olma-
yacaðýný sürekli bir biçimde vurgular.

Bir sayfada milyonlarca kitabý birbirine karýþtýrmadan yazýp nazarýmý-
za arz eden zat, formalarýný söküp daðýttýðý bir kitabý ikinci defa ayný þekil-
de bir araya getireceðini va’detse ‘Bu, onun kudretinden uzaktýr.’ denile-
bilir mi? Bu açýdan Kur’ân’ýn þu âyetini yeniden düþünelim:

“O gün göðü, kitaplarý dürer gibi (toplarýz). Ýlk yaratmaya nasýl baþla-
dýksa onu, yine öyle iâde ederiz. Üzerimize söz; biz bunu mutlaka yapa-
caðýz.” (Enbiya sûresi, 21/104.)

Yine ayný paralelde baþka bir misalle meseleyi ele alalým; yoktan bir
makineyi îcad eden sanatkâr, daha sonra bu makineyi söküp daðýtsa ve
ikinci defa bu makineyi monte edeceðini söylese, ona karþý ‘Hayýr baþa-
ramazsýn, yapamazsýn!’ denilebilir mi? Sýnýrlý beþer kudreti açýsýndan bu
durum mümkün olduðuna göre; bir sýnýr ve kayýt tanýmayan ilâhî kudret
açýsýndan hangi engel söz konusu olabilir? Eþyayý yokluktan varlýk âlemi-
ne çýkaran Yüce Kudretin, nasýl olur da, daðýlan parçalanan varlýklarý tek-
rar birleþtirmeye gücü yetmez?

176 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



Yok iken var olan insanýn, yok olduktan sonra tekrar var olmasý niçin
mümkün olmasýn? Kur’ân inkârcý kafanýn “Ben öldüðümde mi, diriltile-
ceðim.” itirazýna þu veciz ifade ile cevap verir: “O, kendisi önceden hiçbir
þey deðil iken, onu yaratmýþ olduðumuzu hatýrlamaz mý?” (Meryem sûre-
si, 19/66-67)

Ýnsanýn yaratýlýþý, dünyaya geliþi ve bu geliþme safhalarý kendisinin
hiç bir müdahale ve ilâvesi olmadan hep dýþardan olmaktadýr. Bu itibar-
la insanýn geçirmiþ olduðu yaratýlýþ seyri, onun Allah’ý ve âhireti tasdik et-
mesi hususunda kendine en yakýn ve en müessir bir delildir.

Kur’ân, diriliþi, enfüsî delillerle ispat ederken dikkatlerimizi, yaþadýðý-
mýz normo âleme çevirir. Yeniden diriliþin imkân dairesinde cereyan
eden bir vakýa olduðunun delili olarak, insanýn kendi hayat safhalarýný
gözler önüne serer:

“Ey insanlar! Eðer siz öldükten sonra dirilmekten þüphe ediyorsanýz,
(bilin ki): Biz sizi (ilkin) topraktan, sonra bir nutfeden (spermden), sonra
alâka (embriyo)’dan, sonra esas unsurlarýyla hilkati tamamlanmýþ, ama
bütün azalarýyla henüz tamamlanmamýþ bir çiðnem et görünümünde bir
ceninden yarattýk ki, (kudretimiz)i size açýkça gösterelim. Dilediðimizi bel-
li bir süreye kadar ana rahminde durdururuz. Sonra da sizi bir bebek ola-
rak (dünyaya) çýkarýrýz. Sonra güç kuvvet kazanýncaya kadar sizi büyütü-
rüz. Ýçinizden kimi (henüz çocukken) öldürülür, kimi de hayatýn en düþ-
kün biçimine götürülür, öyle ki, daha önce bildiði þeyleri bilmez hale ge-
lir… (Hacc sûresi, 22/5)

Basit bir nutfeden mükemmel bir varlýðýn meydana getirilmesi, Al-
lah’ýn varlýðýna bir delil olduðu gibi, ba’s ve haþre de kat’i bir delildir. Ni-
tekim âyet-i kerimenin son kýsmýnda “... Bu böyledir, çünkü Allah tek ger-
çektir. Ölüleri O diriltir ve O, her þeye kadirdir.” (Hacc sûresi, 22/6) buy-
rularak bu hususa dikkat çekilir.

Kur’ân, âhireti inkâr eden insanýn bu konudaki düþmanca tavýr ve iti-
razlarýný onun kendi yaratýlýþ seyrinden habersiz oluþuna baðlar: “Ýnsan,
bizim kendisini bir nutfeden (spermden) yarattýðýmýzý görmedi mi ki, þim-
di apaçýk bir hasým kesildi?” (Yâsîn sûresi, 36/77)
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Ýnsanýn kendisini unutmasý, daha açýk bir ifadeyle yaratýlýþýndaki o
harikalýk ve mükemmelliði unutmasý, inkâr kapýsýný aralamaya sebep ol-
maktadýr. Kur’ân’ýn bu hususla ilgili olarak yukarýda zikrettiðimiz âyetin
devamýndaki þu ifadesi, bu hususu vurgulamaktadýr: “Ve o yaratýlýþýný
(nasýl meydana geldiðini) unuttu.” (Yâsîn sûresi, 36/78)

Kendi yaratýlýþ seyrinin farkýnda olan bir insanýn, ikinci diriliþinden
þüphe etmesi düþünülemez. Topraktan, canlý, düþünen, konuþan, duyan,
anlayan þuur ve idrak sahibi insaný yaratan Allah, elbette toprak olmuþ
insaný yine ondan diriltebilir.

Diriltmek daha kolay

Kur’ân-ý Kerim, yine bu mukayese usûlü içinde insanlarýn zihinlerini
farklý bir zaviyeden uyandýrmaya çalýþýr. Âhireti inkâr edenlerin, sýk sýk,
‘Biz, içinde hayat namýna bir þey kalmamýþ kemik yýðýnlarýna döndükten
sonra mý, yeniden diriltilip hayata döndürüleceðiz?’ þeklinde dýþarý vur-
duklarý þüphe ve itirazlarýna karþý Kur’ân, Yüce Allah’ýn kâinatta insandan
daha büyük ve daha zor olan þeyleri yaratmýþ olduðunu hatýrlatarak, bu-
nun yanýnda insanlarýn yeniden hayata döndürülmelerinin pek zor bir iþ
olmadýðýný bildirir.

Bu noktada Kur’ân, inkârcýlarýn daha ciddî düþünmelerini temin
maksadýyla ilk olarak þu soruyu yöneltir: “(Sizce, öldükten sonra O’nun)
sizi tekrar yaratmasý mý zor, yoksa semayý yaratmak mý? (O sema ki,) onu
Allah bina etmiþtir.” (Naziât sûresi, 79/27)

Bu âyetle insanlara âdeta “Sizler tekrar tekrar, ‘Bu çürümüþ kemikler
nasýl canlandýrýlacak?’ diye sorup duruyorsunuz; þu muazzam semayý ya-
ratan Allah için hiçbir þeyin güç olamayacaðýný düþünmüyor musunuz?”
denilmektedir.

Kur’ân-ý Kerim, ilk adým olarak ‘Ýnsanýn yaratýlýþý mý, yoksa bütün un-
surlarýyla birlikte semanýn yaratýlýþý mý daha zor?’ þeklinde ortaya koydu-
ðu sorularla zihinleri önemli bir noktaya teksif ettikten sonra, ikinci adým
olarak da bu sorularýn cevabýný bizzat kendisi verir: “Elbette gökleri ve ye-
ri yaratmak, insanlarý yaratmaktan daha büyük bir þeydir. Lâkin insanla-
rýn çoðu (böyle olduðunu) bilmez.” (Mü’min sûresi, 40/57)
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Yüksek ve mükemmel bir köþkü inþa eden birisi için, yýkýlmýþ basit bir
kulübeyi yeniden bina etmek nasýl daha kolay ise, aynen öyle de varlýk
olarak arz ve semavât karþýsýnda son derece küçük bir yer iþgal eden in-
sanýn yaratýlýþ meselesi de koca kâinatýn yaratýlýþý yanýnda bundan farklý
bir þey deðildir.

Kur’ân baþka bir âyetinde, o denli büyüklüðü ile arz ve semavatý mu-
azzam bir nizam ve ahenk içinde yaratýp devam ettirmeye kadir olan Al-
lah’ýn, ölümlerinden sonra insanlarý tekrar yaratmasýnýn, zorluk adýna zik-
re deðer bir husus olmadýðýný þöyle ifade eder:

“(Þimdi), semavât ve arzý Yaratan, onlarý (insanlar) gibisini yaratma-
ða kadir olmaz mý? Elbette kadirdir. O, çok bilen yaratýcýdýr.”(Yâsîn sûre-
si, 36/81)

Bir þeyi zýddýna çevirebilenin benzer

diðer bir þeyi de zýddýna çevirebilmesi

Diriliþin imkânýný ispat sadedinde Kur’ân-ý Kerim’in insanlara sundu-
ðu diðer bir mukayese þekli ise özel bir misalle ele alýnmýþtýr:

“Size yeþil aðaçtan ateþ yaratan/çýkaran O’dur. Ýþte siz ondan yakýp
durmaktasýnýz.”138

Kur’ân, burada verdiði misalle evvelâ o gün bu mesajlarýn ilk muha-
taplarý durumunda olan Araplara, kullandýklarý yeþil iki aðacý139 birbirine
sürtmekle elde ettikleri ateþi nazara vererek, Yüce Allah’ýn murat ettiði her
þeyi yapmaya ve yerine getirmeye kadir olduðuna; kudretinin önünde
hiçbir engelin bulunmadýðýna dikkat çeker. 

Âyetin konuyla alâkalý olarak ifade etmek istediði husus ise þudur.
Su ile ateþ birbirine zýt þeylerdir. Suyun bol miktarda bulunduðu yeþil
aðaçtan ateþin çýkmasý âdeta imkânsýz iken, Yüce Kudret ateþi yeþil

138 Yasîn sûresi, 36/80. Konuyla alâkalý benzer ifadelerin yer aldýðý diðer bir âyet ise, þöyledir: “Söy-

leyin þimdi, tutuþturmakta olduðunuz ateþin aðacýný siz mi yarattýnýz, yoksa yaratan Biz miyiz? Biz

onu (kudretimizi) hatýrlatýcý bir ibret ve oradan gelip geçenler için bir istifade vesilesi kýldýk. Öyley-

se Yüce Rabbi’nin adýný tenzih et.” (Vakýa sûresi, 56/71-74.)

139 Araplar bu iki yeþil aðacý merh ve afâr olarak isimlendiriyorlardý.
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aðaçtan çýkararak, bir þeyi onun zýddý olan diðer bir þeyden yarattýðýný
göstermiþtir.140

Ölüm ötesi hayatýn imkânýný istidlâl sadedinde verdiði bu misalle
Kur’ân, bu âlemde bir þeyin, onun zýddý olan diðer bir þeyden meydana
gelmesinin müþahede edilen mümkün bir vakýa olduðunu hatýrlatýp, zi-
hinleri, bu açýdan diriliþin imkânýný kabule hazýrlamayý hedeflemiþtir.

Hasýlý, Kur’ân, yaþ bir aðaçtan zýddý olan ateþi çýkarmaða muktedir
olan Yüce Yaratýcýnýn, hayata zýt gibi görünen çürümüþ kemiklerden de
hayatý var etmeðe muktedir olacaðýný üstün bir beyanla dikkatlerimize arz eder. 

b.2. Karþýlaþtýrýlabilir Örneklerini Göstermek Suretiyle Ýspat

Kur’ân, bazen de bizlere diriliþin bizatihi karþýlaþtýrýlabilir, seyredilebi-
lir örneklerini hatýrlatýr. Bu örnekler uzakta olmayýp, inanan, inanmayan
her insanýn yaný baþýnda bulunan, diðer bir ifadeyle herkesin müþahede
ettiði vakýalardýr.

Kur’ân böylece tecrübe dünyasýndan aldýðý delillere dayanarak hem
diriliþ olayýnýn aklî temellerini gösterir, hem de bunu inkâr edenlerin hiç-
bir delile sahip bulunmadýðýný ve itirazlarýnýn ilmî bir deðer taþýmadýðýný
ortaya koyar. Bu cümleden olarak o, diriliþi imkânsýz görenlere karþý kup-
kuru ölü arzýn yaðmur suyuyla canlanýþýný ve muhtelif bitkilerle bezeniþi-
ni ve insanýn bizatihi tecrübe ettiði uyku örneðini, yeniden dirilmenin
mümkün olduðunu ispatlayan deliller olarak arz eder.

Burada aklýn, düþünce ve tefekkür yoluyla varabileceði hükümler, öð-
retici bir üslûp içinde verilir. Öyle ki, onun bu konudaki ispat ve ikna
üslûbunu, bir meselenin ulûhiyet makamýndan kullara haber verilmesi
hâlinden ziyade; bir hocanýn talebesine ders vermesi gibi mütalâa etmek
mümkündür.

Sunduðu bu deliller itibarýyla mesele ister bir filozof isterse bir çoban
zaviyesinden ele alýnsýn, Kur’ân’ýn takip ettiði bu ispat ve ikna metodun-
dan daha üstünü gösterilemez. Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sel-

140 Aslýnda insanoðlu bile bunun benzerini Allah’ýn tevfîk ve lütfuyla hayatýnda tatbik etmektedir. Söz geli-
mi, insan elektrikten istediði zaman ateþ alabildiði gibi, istediði zaman da buz ve soðuk elde edebiliyor.
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lem) mevzu ile alâkalý hadisleri de Kur’ân-ý Kerim’in anlattýklarýnýn tafsil
ve tefsirinden ibarettir. Þimdi Kur’ân’ýn bu maksatla insanlarýn dikkat na-
zarlarýna sunduðu bu örnekleri kýsaca ele alalým.

Ölümünden Sonra Arzýn Canlandýrýlmasý

Kýþta ölü gibi olan yeryüzünün ilkbaharda tekrar diriltilmesi,
Kur’ân’da öldükten sonra diriliþin imkân dâhilinde ve seyredilebilen bir
vakýa olduðunu göstermek maksadýyla verilen en çarpýcý misaldir. Allah’ýn
yeryüzünde hâkim kýldýðý bir kanunla her þey tekrar tekrar yenilenmekte-
dir. Özellikle Kur’ân, bizlere bu noktada su ve onunla boy atýp geliþen ne-
batatý misal vererek, bununla dikkatleri þu noktaya çeker: ‘Her þey yok
edilip tekrar geri döndürülüyorsa, insanýn da öldükten sonra eski hâline
döndürülmesi niçin mümkün olmasýn?’

Ýçinde bulunduðumuz hayatýn iþleyiþi, ölüm sonrasý bir hayatýn
imkânýna baþlý baþýna bir delildir. Þöyle ki, kýþ ve bahar mevsimlerinin bir-
biri ardýnca gelip geçmesi, ölüm ve diriliþ hâdiselerini aylarca bize seyret-
tirmektedir. Benzerlerini daimî bir surette görüp seyrettiðimiz bir âlemde
diriliþin vukûunu çok görmemizin bir anlamý olabilir mi? Öldükten sonra
dirilme ve haþr bundan öte bir þey midir? Yoksa insan kendi haþrini
O’nun kudretinden uzak bir þey mi zanneder?

Böyle her baharda sayýsýz ‘ba’sü ba’de’l-mevt’ olayýna sahne olan
yeryüzüne bir kez ibret gözüyle bakabilen, kendisinin de öldükten sonra
aynen bunlar gibi yeni ikinci bir âlemin baharýnda haþrolunacaðýný anla-
mada güçlük çekmeyecektir. Bu hususa iþaret eden Kur’ân’da pek çok
âyet vardýr. Birkaçýný zikredelim:

“Allah’ýn rahmetinin eserlerine bir bak! Yeryüzünü ölümünden sonra
nasýl da diriltiyor. Bunlarý yapan (O Allah), þüphesiz ölüleri de diriltir. O
her þeye kadirdir.”141

“O’nun âyetlerinden biri de þudur: Sen, topraðý boynu bükük (kup-
kuru) görürsün. Onun üzerine bir su indirdiðimiz zaman, titreþir ve kaba-
rýr. Onu dirilten Allah, ölüleri de diriltir. O, her þeye gücü yetendir.”142

141 Rum sûresi, 30/50.
142 Fussilet sûresi, 41/39.
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Yaratýlýþýn birliðini göstermesi açýsýndan Kur’ân’ýn ölü arzý insanýn di-
riliþine delil olarak getirmesi, önemli bir husustur. Zira o Mutlak Kudret,
her zaman diliminde dünyanýn þeklini hangi kanunla deðiþtiriyorsa, Kýya-
met gününde kâinatýn þeklini de ayný kanunla deðiþtirir. Baharda ölmüþ
bütün aðaç ve bitkileriyle arzý, hangi kanunla diriltiyorsa, öldükten sonra
da insanlarý ayný kanunla diriltir.

Konuyla alâkalý âyetlerin sonunda, “Ýþte böyle çýkartýlacaksýnýz.”143 ve-
ya “Ýþte çýkýþ da böyledir.”144 denilerek, biz insanlara ‘Nasýl ölü toprak
canlanýyor, aðaçlara taze bir hayat geliyor ve bitkiler yerden çýkýyorsa, siz
de kabirlerinizden öyle yeni bir can bulup çýkacaksýnýz.’ mesajý verilir.

Ýnsanýn her sabah ölümden diriltilircesine uyandýrýlmasý 

Kur’ân-ý Kerim, tecrübe dünyasýndan ele aldýðý deliller arasýnda þu-
nu da hatýrlatýr; eðer insan bir çeþit ölüm sayýlabilecek olan uykuya dalý-
þýndan sonra tekrar hayata dönüþü üzerinde fikir yürütür ve bu ahenk ve
iþleyiþi araþtýrýrsa, ba’s ve haþri anlamada güçlük çekmeyecektir.

Yeniden dirilmenin imkâný konusunda inkârcýlar, “Öldükten sonra
yeni bir bitkisel hayatýn mümkün olabileceðini kabul edelim; ama hislerin
ve þuûrun vücudumuzla alâkasý kesildikten sonra, insanî hayatýmýz yeni-
den tekrar nasýl baþlayabilecektir?” diyerek bunun imkânsýz olduðunu be-
lirtirler. Onlarýn bu itirazýna karþý, Kur’ân günlük bir tecrübe olan uyku-
yu hatýrlatmýþtýr. Zira ard arda gelen uyku ve uyanýklýk hâlleri, ölümden
sonra da hayatýn olacaðý hususunda bizlere güzel bir örnek teþkil eder. Ye-
niden diriliþin ispatý için bundan daha fazla bir ikna gücü istenemez.
Kur’ân’da þöyle buyrulur:

“O’dur ki, geceleyin sizi öldürür gibi uyutur, gündüzün ne iþlediðinizi
bilir; sonra da belirlenmiþ bir süre geçip tamamlansýn diye gündüzün sizi
diriltir. Yine dönüþünüz O’nadýr; (ve yine) O, dünyada yaptýklarýnýzý size
haber verecektir.”145

Allâme Elmalýlý Hamdi Yazýr’ýn da söz konusu âyetteki “Sonra (gün-
düzün yine) sizi diriltir.” kýsmýyla alâkalý oldukça önemli bir deðerlendir-

143 A’raf sûresi, 7/25; Rum sûresi, 30/19; Casiye sûresi, 45/35.
144 Kâf sûresi, 50/11.
145 En’am sûresi, 6/60.
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mesi vardýr. O, -kýsmen sadeleþtirerek ve özetleyerek iktibas ettiðimiz yo-
rumunda- þöyle der:

Allah (c.c.), bedeninizde zedelenen, uzuvlarýnýzdan ölen kýsýmlarý uy-
kuda haberiniz olmadan telâfi ederek yeniler ve sizden aldýðý þuur ve id-
raklerinizi yine sabahleyin size geri verip önceki gibi maddî ve manevî ha-
yatýnýzla sizi tekrar diriltir, uyandýrýr; siz ancak o zaman geceyi gündüzü
fark eder; kendinizi ve geçmiþ kazançlarýnýzý hiç kaybetmemiþ, arada hiç-
bir kesinti fasýlasý geçmemiþ gibi bilir tanýrsýnýz. Ýnsanýn sahip olduðu
maddî-manevî her iki hayat, her gün her gece ve hatta her an böyle ru-
hanî ve cismanî bir ‘diriliþ’ içindedir. Bunu birçoklarý mecazî bir mânâ ile
dirilme kabul ederlerse de, ciddî bir þekilde ilmî bir gözle bakýldýðý zaman,
bunun tam mânâsýyla bir ‘ba’s/diriliþ’ olduðu ortaya çýkar.”146

Ýnsanlarýn -uykudan sonra uyandýklarý gibi- öldükten sonra dirilecek-
lerini ifade eden bir baþka âyet ise, Zümer sûresinde yer almaktadýr:

“Allah, ölümleri vaktinde canlarý alýr; ölmeyeni de uykusunda (bir tür
ölüme sokar.) Böylece kendisi hakkýnda ölüm kararý verilmiþ olanýn (ru-
hunu) tutar, diðerini ise kararlaþtýrýlan vakte kadar salýverir. Þüphesiz bun-
da, düþünebilen bir kavim için önemli âyetler vardýr.” (Zümer sûresi, 39/42)

Bu âyetler ölüm ve uyku arasýndaki benzerliði, yani uyanma ve ölüm-
den sonraki diriliþ arasýnda bulunan benzerliði açýklamaktadýr. Uyku, za-
yýf ve küçük bir ölüm; ölüm ise, büyük ve þiddetli bir uyku. Her iki du-
rumda da insan ruhu için bir hayattan baþka bir hayata geçiþ söz konu-
sudur.

Uyuyup uyanma ile ölüm ve diriliþin benzerliðine hadis-i þeriflerde de
vurgu yapýlmýþtýr. Meselâ, bir Nebevî beyanda uykuya yatarken “Allah’ým,
Senin isminle ölüyor ve diriliyorum!” kalkarken “Bizi ölümümüzden son-
ra dirilten Allah’a hamd olsun!” (Buharî, Tevhid 13) þeklinde tavsiyede
bulunulmuþtur.

Uyuma ve uyanma olayýnýn yaratýcýsý olan Yüce Allah, bu ikisi ara-
sýnda vuku bulan ‘rüya’ gerçeðiyle de bu husustaki þüpheleri izale sade-
dinde düþüncelerimize ayrý bir ufuk açmaktadýr. Þöyle ki O, hislerimizi bu

146 Yazýr, Hak Dini Kur’ân Dili, 3/1949-1950.
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âlemden çekip bizi baþka bir âlemin seslerine ve renklerine baðlayýp gez-
dirmekle, bu üç boyutlu maddi çeperlerin kuþattýðý âlemden baþka farklý
âlemlerin de var olduðunu insana bizzat yaþatarak göstermektedir. Her
gece ölümün bir nevi küçük kardeþi olan uykuya dalan ve her sabah ye-
niden dirilircesine dünyaya gözünü açan insan, Kýyametin ve haþrin
alâmetlerini her gün seyrediyor demektir.

Görüldüðü gibi insan, öldükten sonra diriliþin bir benzerini, uyuma
ve uyanmasý ile fiilen yaþamaktadýr. Kur’ân, ölümle uyku, diriliþle uyan-
ma arasýndaki bu benzerliði gündeme getirmek suretiyle þu mesajý verir:
Allah insaný nasýl uyutuyorsa, öyle öldürür; nasýl da uyandýrýyorsa öyle di-
riltir.

b. 3. Geçmiþte Yaþanmýþ Diriliþ Örneklerini Nazara Vererek Ýspat

Kur’ân-ý Kerim’in diriliþin imkânýný ispat yollarýndan birisi de geçmiþ-
te vuku bulmuþ mûcizevî diriliþ hâdiselerini gündeme getirmesidir. Kýssa-
lar içerisinde anlatýlan bu tür olaylarda þahýslarla ilgili unsurlar genelde
gizli tutularak, verilmek istenen bu ibret aðýrlýklý mânâ, yaþanmýþ bir ör-
nekle açýklanmýþtýr. Diðer bir ifadeyle, öldükten sonra dirilme gerçeði, ta-
rihen vuku bulmuþ bir olayla muhataba anlatýlýp, Allah’ýn ölülere tekrar
hayat vermeðe gücünün yettiði gösterilmiþtir.

Diriliþin imkân ve vukuunun fiilî birer delili olarak, Kur’ân tarafýndan
tescil edilmiþ bu vak’alar için ‘Bunlarý zamanýnda yaþayanlar görmüþler-
dir, sonradan gelenler bunlarý göremeyecektir ki, onlara örnek olsun?’ di-
yenlere þu noktayý hatýrlatmak kâfidir:

“Bu hâdiseleri haber veren kaynaðýn hakkaniyeti ispatlandýktan son-
ra, bunlarýn her gün gözler önünde cereyan etmekte olan vakýalardan far-
ký kalmaz. Kur’ân’ýn diriliþ gerçeðini akýllara yaklaþtýrmak ve onu ispatla-
mak için hatýrlattýðý bu vakýalar, cereyan ettikleri çaðdakilere ýþýk tuttuðu
gibi her zaman ve mekândaki insanlara da mesaj mahiyetindedir.”

Diriliþ hakkýndaki þüphe ve tereddütlerin giderilmesi sadedinde ser-
dedilen bu örnekler, bir yandan diriliþin imkân dairesinde bir hâdise oldu-
ðunu bildirirken ayný zamanda diriliþin mutlaka cismanî olacaðýný da ha-
ber vermektedir.
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Kur’ân, ölüm sonrasý diriliþi hayretle karþýlayan ve bu konuda kesin bilgi
sahibi olmak isteyenlere cevap teþkil etmek üzere, geçmiþte yaþanmýþ duyular
âleminden insan zihnine diriliþ gerçeðini yaklaþtýran örnekler sunmuþtur.

Bunlarýn birkaçýný þöyle sýralayabiliriz: Üç yüz dokuz sene maðarada
uyutulduktan sonra Ashab-ý Kehf’in diriltilmesi147, Ýsrailoðullarýndan öl-
müþ birisinin kendisine bir sýðýrýn organýyla vurularak diriltilmesi148, Sina
çölünde Ýsrailoðullarýndan bir topluluðun topluca öldürülüp diriltilmesi149,
Hz. Ýsa’nýn bir mûcize olarak bazý insanlarý hayata kavuþturmasý ve bunun
yanýnda Allah’ýn izniyle çamurdan yaptýðý kuþlara üfleyip onlarý diriltme-
si150 ve parçalanmýþ dört kuþun Hz. Ýbrahim’in talebi üzerine diriltilmesi.151

c. Âhiret Hayatýnýn Gerekliliðini Bildiren Âyetler

Kur’ân, âhiret hayatýnýn gerçekleþmesini bir kýsým mühim sebeplere
de baðlar. Bunlarý sýrasýyla kýsaca ele alýp inceleyelim:

c.1. Ubûdiyetin/Kulluðun Karþýlýðýnýn Verilmesi

Ýnsanýn yaratýlýþýnýn önemli gayeleri vardýr ve bu yaratýlýþta Yüce Ya-
ratýcý’nýn pek çok hikmetlerinin olduðu açýk bir gerçektir. Sürekli deðiþen
ve her an yenilenen bir dünyada yaþýyoruz. Her þeyin bir noktaya bir so-
na doðru seyrettiðini görüyoruz ki, varýlacak bu son nokta, yaratýlýþ gaye-
sinin ve bu istikametteki çabalarýn anlam kazanacaðý âhiret hayatýndan
baþkasý deðildir.

Bu cümleden olarak diyebiliriz ki, Allah’ýn, salih kullarýnýn amellerini
karþýlýksýz býrakmasý, -O’nun hikmetine münafi bir durumun ortaya çýk-
masý demek olacaðýndan- düþünülemez. Zira böyle bir durumda, hayýr ve
þer, iyilik ve kötülük farký ortadan kalkacak; iyi ile kötü arasýnda mücade-
le veren insanýn çabasý bir anlam ifade etmeyecektir. Öyleyse, insanlarýn
yapmýþ olduðu salih amellerin karþýlýðýný görebilmeleri için, ölüm sonrasý
bu hayatýn ötesinde baþka bir hayatýn varlýðý gerekmektedir. Bu itibarla-

147 Bkz. Kehf sûresi, 18/9-19
148 Bkz. Bakara sûresi, 2/72-73.
149 Bkz. Bakara sûresi, 2/55-56.
150 Bkz. Âl-i Ýmran sûresi, 3/49; Mâide sûresi, 5/110.
151 Bkz. Bakara sûresi, 2/260.
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dýr ki, Kur’ân iyilik ve güzellik sergileyenlerin karþýlýðýnýn yine ayný þekil-
de bir iyilik ve güzellik olacaðýný hatýrlatýr:

“Ýhsanýn (iyiliðin, güzelliðin) neticesi ondan baþka bir þey mi olacak-
týr?” (Rahman sûresi, 55/60)

Dünyada nefsini haramlardan Allah için koruyan, helâlin idraki için-
de yaþayan ve hak-hakikat için her türlü külfete katlanan bir þahsýn fe-
dakârlýklarý için Yüce Allah’ýn bir mükâfat vermemesi mümkün müdür?
Nitekim Kur’ân, Rablerine yönelip “Bize va’dettiðin mükâfatlarý lutfet.”
(Âl-i Ýmran sûresi, 3/194) diyen kullarýna Allah’ýn icabetinin þu þekilde ol-
duðunu bildirir:

“Sizden gerek erkek, gerek kadýn hayýr iþleyen hiçbir kimsenin çalýþ-
masýný zayi etmem. Çünkü siz birbirinizdensiniz. Benim rýzam için hicret
edenlerin, vatanlarýndan sürülenlerin, benim yolumda iþkenceye, ziyana
uðrayanlarýn yine benim yolumda savaþanlarýn ve öldürülenlerin elbette
kusurlarýný örtecek ve onlarý Allah tarafýndan mükâfat olarak içinden ýr-
maklar akan cennetlere yerleþtireceðim. (Þu bir gerçek ki) en güzel
mükâfatlar Allah’ýn yanýndadýr.” (Âl-i Ýmran sûresi, 3/195)

Yine bu münasebetle Mürselât sûresinde Yüce Allah, -yaratýlýþ mak-
sat ve istikametinde kulluklarýný eda edenlerin bu davranýþlarýna karþýlýk
olarak- bütün güzellik ve nimetleriyle Cennet’in kendilerine verileceðini
þöyle beyan eder:

“Biz, gerçekten güzel davrananlarý böylece mükâfatlandýrýrýz…”152

Netice olarak diyebiliriz ki, insanýn yapmýþ olduðu ibadetin karþýlýðýný
almasý ve amellerinin gerçek deðerini görmesi gibi, yaratýlýþa ait gayelerin
gerçekleþmesi için âhiret hayatý mutlaka vuku bulacaktýr:

“O gün insanlar, -yaptýklarýnýn karþýlýðý kendilerine gösterilsin diye-
grup grup (ilâhî divana) çýkarlar.”(Zilzâl sûresi, 99/6)

c. 2. Mutlak Adaletin Gerçekleþtirilmesi

Eski-yeni, medenî-gayr-i medenî, bilgili-bilgisiz herkeste, dünyada
iken elde edilemeyen adaletin gerçekleþmesi konusunda bu âlemin öte-

152 Mürselât sûresi, 77/44,45.
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sinde bir baþka hayatýn varlýðýna dair ilhama benzeyen gizli bir þuur hâli
mevcuttur.

Ýnsan fýtratýndan sökülüp atýlmasý mümkün olmayan bu þiddetli duy-
gunun mercii, nihaî tahlilde bütün asýllarýn aslý olan Yüce Allah’týr. Öyley-
se Cenab-ý Hak, insanlarýn fýtratýna yerleþtirdiði bu duygunun icabý ola-
rak, rabbanî adaletin bir gün hükmünü tam icra edeceði ve bugünkünden
daha mükemmel olan bir hayat sahasý yaratacaktýr.

Bu itibarla ‘Ceza ve mükâfat olarak vicdanî ýstýrap ve vicdanî tatmin
insan için yeterlidir, bu itibarla âhiret düþüncesine gerek yoktur.’ þeklinde
gündeme getirilen bir yaklaþýmýn tutarsýzlýðý üzerinde durmamýz gerek-
mektedir. Böyle bir yaklaþýmýn, ‘âhiret hayatýna duyulan ihtiyacý ortadan
kaldýrabileceðini’ ileri sürmenin makul hiçbir temeli yoktur. Sözgelimi, bir
kimse suçsuz bir insaný öldürmüþ ve bu öldüren de hemen bir kaza dola-
yýsýyla ölmüþse, bu kiþi o suçtan ýstýrap çekmek için ne zaman fýrsat bula-
caktýr? Veya bu þahýs, hak ve adalet gibi bir deðer uðrunda savaþýp can
vermiþse, bu kiþinin kalbinde duymasý gereken itminan mükâfatý ne za-
man gerçekleþecektir?

Görülüyor ki, bu dünyada her suça tam tamýna bir ceza ve her iyili-
ðe tam tamýna bir mükâfat verilemiyor. Bu itibarladýr ki, aklýn insaný ulaþ-
týrdýðý en son nokta, âhiretin vuku bulmasýnýn gerekliliðidir.

Kur’ân-ý Kerim, âhiret meselesini ve onda görülecek olan hesabý, âdil
karþýlýk çerçevesinde ele alýr:

“Zerre miktar bir hayýr iþleyen de, þer iþleyen de onun karþýlýðýný gö-
recektir.” (Zilzâl sûresi, 99/7,8)

“Kýyamet günü için Biz, âdil teraziler koyarýz. Hiçbir kimseye zerre
kadar bir haksýzlýk edilmez. Hardal tanesi aðýrlýðýnca da olsa, yapýlan iyi
veya kötü iþi oraya getirip tartarýz. Hesap görücü olarak Biz (fazlasýyla)
yeteriz.” (Enbiya sûresi, 21/47)

Âhiret hayatý, ilâhî adaletin mutlak anlamda tecellisi bakýmýndan
temel ve merkezî bir konuma sahiptir. Nitekim Kur’ân, hayatlarýnýn son-
larýna kadar farklý yollarý takip etmiþ insanlarýn, ölümlerinden sonra
–mükafat ve ceza olarak- ayný âkýbetle karþýlaþmalarýnýn mümkün ol-
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mayacaðýný ve bunun Allah’tan beklenemeyeceðini kesin bir ifadeyle
vurgular:

“Yoksa o kötülükleri iþleyip duranlar, iman edip güzel ve makbul iþler
gerçekleþtirenlere yaptýðýmýz muameleyi, kendilerine de göstereceðimizi;
hayatlarýnda ve ölümlerinde onlarý bir tutacaðýmýzý mý sanýyorlar? Ne kö-
tü bir muhakeme!” (Casiye sûresi, 45/21)

“Biz þimdi Müslümanlarý, suçlu (kâfirler) gibi mi tutacaðýz? Ne oluyor
size? Ne biçim hüküm veriyorsunuz?” (Kalem sûresi, 68/35-6.)

Yüce Allah va’dettiði o günü mutlaka yaratacaktýr. Zira, O’nun, yara-
týlýþ gayelerine uygun biçimde ömürlerini geçiren mü’minleri takdir etme-
mesi ve de hayata tuzak kuran, nizamý bozan inkârcý ve fasýklarý tekdir et-
memesi, adalet ve hikmetinden vazgeçmesi mânâsýna gelecektir.

Hasýlý, gerek mü’minler mükâfatlarýný, gerek kâfirler cezalarýný çoðun-
lukla bu dünyada almadýklarýna göre, demek ki, netice, büyük bir mah-
kemeye býrakýlmaktadýr.

c. 3. Ýhtilâflarýn Sona Erdirilmesi

Ýnsanýn yeryüzünde yaratýlýþýndan beri, hakikatin, fertler ve toplumlar
arasýnda anlaþmazlýklara neden olabilecek biçimde deðiþik þekillerde algý-
landýðý bilinen bir husustur. Bu deðiþik algýlamalar, farklý nazariyelere da-
yalý birçok toplum, kültür ve inançlarýn doðmasýna neden olmuþtur. Her
çaðda, bu inançlarýn taraftarlarý, kabullendikleri düþünceleri yaymak için
büyük bir çaba sarf etmiþlerdir.

Durum böyle olunca aklý baþýnda olan her insan, bu ihtilâflarýn mut-
laka bir gün çözümlenmesi ve neyin doðru neyin yanlýþ olduðunun orta-
ya çýkmasý gerektiði, sonucuna varacaktýr. Ne var ki, gerçekler üzerindeki
perdelerin, bu dünyada iken açýlamayacaðý ve her þeyin ortaya serileme-
yeceði de meydandadýr. Çünkü dünyanýn üzerine kurulduðu yapý buna
izin vermez. Öyleyse bu ihtiyacýn karþýlanmasý için baþka bir âleme/haya-
ta ihtiyaç vardýr.

Gerek inat ve nefret gibi önyargýlarýn, gerekse yanlýþ zihnî tavýrlarýn
ürettiði ihtilâflarýn, ne söz meclislerinde ne de harp meydanlarýnda çözü-
lebilmesi mümkün deðildir. Öyleyse, her þeyin kesin ve nihaî bir hüküm-
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le karara baðlanacaðý bir gün gerekir ki, insanlar hayatlarý boyunca dal-
dýklarý tartýþmalarda yatan hakkýn ve bâtýlýn iç yüzünü öðrenebilsinler. Bu
ise, ancak, her þeyi, en iyi bilen ve görüp gözeten Allah’ýn huzurunda ger-
çekleþebilir.

Âhiret hayatýnýn zaruretine esas teþkil eden bu husus, Nahl sûresin-
de þöyle açýklanýr:

“Onlar ‘Ölecek kimseyi Allah diriltmez.’ diye var güçleriyle yemin et-
tiler. Hayýr, bu O’nun üzerine aldýðý hak bir vaaddir (diriltecektir.) Ama in-
sanlarýn çoðu bunu bilmezler. (Diriltecektir ki,) hakkýnda ihtilâf ettikleri ger-
çeði onlara açýklasýn ve inkâr edenler de yalancý olduklarýný bilsinler.”
(Nahl sûresi, 16/38-9.)

Bu âyette yüce Allah, öldükten sonra tekrar diriltmeyi üzerine aldýðý
bir va’d olarak bildirdikten sonra, bunu hangi sebeple üzerine aldýðýný da
beyan etmiþtir ki, bunlardan biri, ihtilâf ettikleri gerçeðin onlara bildirilme-
si; ikincisi ise, inkâr edenlerin gerçekten yalancý olduklarýnýn kendilerine
gösterilmesidir.

Kur’ân, o günü, insanýn, yalnýz söz ve amellerinin deðil, gizli maksat
ve niyetlerinin de ele alýnýp deðerlendirmeye tâbi tutulacaðý bir gün ola-
rak vasfeder:

“O gün, bütün sýrlar ortaya dökülür.” (Târýk sûresi, 86/9.)

d. Âhiretin Vukû Bulacaðýný Gösteren Delillerden Bazýlarý

d.1. Kâinatta Abes ve Tesadüfe Yer Olmayýþý

Ýbretler ve hikmetlerle dolu olan bir âlemin, hedefi olmadan yok olup
gitmesi düþünülemez. Eþya ve hâdiseleri dikkatle inceleyen herkes, her
þeyin üstünde Yüce Yaratýcýnýn hikmet mührünü ve izlerini görecek ve ra-
hatlýkla bu âlemin baþýboþ olmadýðýna ve bir hedef ve gayesinin olduðu-
na hükmedecektir.

Dünyaya anlam kazandýran âhirettir. Zira, harekete anlam veren
maksattýr. Ebedî olan âhiret âlemi olmasaydý dünyanýn gerçek maksat di-
yebileceðimiz nihaî bir maksadý olmazdý ve her þey gezip dolaþma cinsin-
den boþ yere bir dönüp-durma olurdu. Bunun içindir ki, Kur’ân Cenab-ý
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Hakk’ýn, varlýðý kendisi için bir oyun ve eðlence olsun diye yaratmadýðý-
ný ve böyle bir þeyin O’nun þanýna da uygun düþmeyeceðini vurgulayan
þu ifadelere yer verir:

“Elbette biz göðü, yeri ve bunlarýn aralarýnda olan varlýklarý, oyun ve
eðlence olsun diye yaratmadýk. Eðlenme dileseydik, nezdimizde eðlene-
cek çok þey bulurduk! (Faraza) yapacak olsak, öyle yapardýk.” (Enbiya
sûresi, 21/16, 17.)

Kâinattaki eþsiz nizamý ve onda tezahür eden mükemmelliði nazarla-
rýmýza arz etmek suretiyle düþünceyi harekete geçiren Kur’ân-ý Kerim, var-
lýðýn her bir cüz’ünün bir hakikat/gerçek üzere yaratýldýðýný153 ve bu haki-
kat üzere kuruluþ ve yaratýlýþýn da, ölüm sonrasý yeni bir hayatýn varlýðýný
düþündürme ve inandýrmaya matuf olduðunu bildirir. Önemle üzerinde
durduðu bu husus bir âyette þöyle ele alýnýr:

“Gökleri, görebileceðiniz bir direk olmadan yükselten, sonra da arþ
üzerine istiva eden Allah’týr. (O Allah ki,) Güneþ’i ve Ay’ý iradesine boyun
eðdirmiþtir. Her biri belli bir vakte kadar akýp gitmektedir. Rabbinizle kar-
þýlaþacaðýnýza yakînen inanasýnýz diye, O, (mevcudatýn) iþini (iþte böyle)
düzenler (ve) âyetleri (ni böyle) ayan-beyan açýklar.” (Ra’d sûresi, 13/2)

Hem görüyoruz ki, bu dünyanýn kemali yoktur; geçici, devamsýz, ka-
rarsýz ve deðiþkendir. Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’ýn ebedî ve muhteþem
rubûbiyeti, muazzam ve kuþatýcý hakimiyeti böyle bir dünya üzerinde ku-
rulamaz ve duramaz. Demek ki, Ona lâyýk daimi, kararlý, zevalsiz, mü-
kemmel ve muhteþem baþka bir diyar gerekir. O hâlde Yüce Allah’ýn baþ-
ka bir bâkî memleketi vardýr ve insaný onun için çalýþtýrmaktadýr.

d.2. Ýnsan Ruhunda Bulunan Sonsuz Yaþama Arzusu

Ýnsan ruhundaki sonsuzluk arzusu, âhiretin varlýðýný gösteren çok kuv-
vetli psikolojik bir delildir. Su ile susayan insan arasýnda özel ve derunî bir
alâkanýn bulunmasý gibi, insanýn da ruhunda ebedî bir hayat arzusunu
hissetmesi, esasýnda böyle bir þeyin mevcudiyetine büyük bir delil teþkil

153 Bkz. Yunus sûresi, 10/5-6.
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etmektedir. Bu psikolojik arzu, akýbetimizin âhiret gerçeðiyle olan alâkasý-
ný kuvvetlendirmektedir. Ýnsanlýk tarihi, ondaki bu fýtrî duygunun tezahür-
lerini gösteren örneklerle doludur.

Aslýnda insanýn düþünmeden ilk bakýþta ‘bir yok oluþ’ gibi telâkki et-
tiði ölümden ürkmesi bile, onun bu ebediyet duygusuna olan derin arzu-
sundan kaynaklanmaktadýr. Fýtrattan yükselen bu ses, insanýn ebed için
yaratýldýðýný gösterir. Her insan, kendinde yok olmayý istemeyen bu fýtrî
duyguyla, gelip geçici iðreti bir hayat için deðil de, ebedî, yok olmayan
bir hayat için yaratýldýðýný hisseder ki, bu his ve þuur da fanî bir hayattan
sonra ebedî bir hayatýn varlýðýnýn açýk bir iþaretidir.

En kötü var olma bile yokluktan iyidir. Filozof M. Unamuno, yok ol-
manýn kör talihinden kurtulup var olmaya devam edebilmek uðrunda, in-
sanlarýn her türlü iþkenceye katlanabileceðini þu çarpýcý sözüyle dile geti-
rir: “Yok olmaktansa, ebediyyen Cehennem’de yanmaya razýyým, çünkü
hiçbir þey bana, yokluðun kendisi kadar korkunç görünmemiþtir.”154

Bir baþka âlemde de olsa, hayatýn ebediliðini arzu etmek, insanlarýn
ruhunda hafife alýnmasý mümkün olmayan güçlü bir duygudur. Þüphesiz
ruhumuzun derinliklerinde þiddetle arzulayýp duyduðumuz bu duygu, in-
sanlýðýn varlýðýnda mevcut aslî/fýtrî bir duygunun yankýsý mahiyetindedir.

Sonuç: Maddî yönüyle bile insaný tatmin edip cevap veremeyen dün-
yanýn, onun hayal ve ebedî yaþama arzusu gibi kâinatý kuþatacak istidat
ve kabiliyetlerine cevap vermesi düþünülemez. Öyleyse dünyada bu duy-
gularýnýn karþýlýðýný göremeyen insan, onlarýn karþýlýðýný baþka bir âlemde
görecektir.

e. Allah’ýn Varlýkta Tecelli Eden Ýsim ve

Sýfatlarýnýn Delâleti 

Cenab-ý Hakk’ýn mutlak kudret ve adaletinin âhiretin vukûuna delâ-
letine, ilgili konu baþlýklarý münasebetiyle deðinmiþ olduðumuzdan bura-
da meseleyi yalnýzca O’nun sonsuz hikmeti, keremi, rahmeti ve hýfzýnýn
delâleti zaviyesinden ele alacaðýz:

154 Migvel de Unamuno, Yaþamýn Trajik Duygusu, (Çev.: Osman Demirsu), Ýstanbul 1986, s. 20.
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Ýlâhî Hikmet Açýsýndan 

Ýnsanýn engin bilgi ve istidatlarla donatýlmýþ olmasý, onun sonsuz bir
hayata namzet bir varlýk olarak yaratýldýðýný göstermektedir. Bütün canlý-
lar içinde en güzide ve gözde bir yeri olan ve âdeta varlýklarýn odak nok-
tasýnda bulunan insana, sahip olduðu akýl, his, þuur, irade ve ihtiyar gibi
bütün bu üstün duygu ve kabiliyetler, ebedî âlemde ona lûtfedilecek ni-
metlere lâyýk olmasý için verilmiþtir. Eðer bu böyle olmasaydý, insandaki
mevcut bu idrak ve üstün kabiliyetler mânâsýz ve abes olurdu.

Ýnsanlarý boþ yere yaratmayan Allah, elbette onlarý baþýboþ býrak-
mayacaktýr. Bu cümleden olarak, Yüce Yaratýcý, beþer için yeniden dirili-
þin gerekliliðini ve bunun kesinliðini ifade sadedinde þöyle buyurur:

“Bizim sizi boþ yere bir oyun ve eðlence olarak yarattýðýmýzý ve sizin
Bize döndürülüp getirilmeyeceðinizi mi, zannettiniz?” (Zâriyat sûresi, 51/56);
“Ýnsan baþýboþ býrakýlacaðýný mý zanneder?” (Kýyame sûresi, 75/36.)

Ýnsan hayatýnýn doðum perdesiyle baþlayýp ölüm perdesiyle sona ere-
ceðini düþünmek, Yüce Yaratýcý’nýn bu fiiliyle abes bir iþ yaptýðýný tasav-
vur etmek demek olacaktýr ki, aklý baþýnda birinin böyle bir iddiayý tasdik
etmesi düþünülemez. Öyleyse ölüm, insan hayatýna son vermek deðil,
ikinci bir perdenin baþlamasýnýn startý mahiyetinde bir fâsýladan ibarettir.

Varlýkta Görülen Ýlâhî Hýfzýn Delâleti

Bu âlemde görülen hýfz ve muhafaza da, âhiretin vukû bulacaðýna
ayrý bir delildir. Bilindiði gibi Cenab-ý Hakk’ýn bir ismi de Hafîz’dir. Hafîz
ismi yapýlan bütün iþleri muhafaza etme, her þeyi belli bir vakte kadar her
türlü tehlikelerden saklayýp gözetme, kontrol etme mânâlarýný ifade etmek-
tedir. Allah (c.c.), insanlarýn iyi veya kötü konuþtuklarý bütün söz ve sesle-
ri eksiksiz olarak muhafaza etmektedir. Bu husus Kur’ân’da þöyle belirtilir:

“Ýnsanýn aðzýndan çýkardýðý her sözün yanýnda hazýr bir gözcü var-
dýr.” (Kâf sûresi, 50/18)

Konuþulan sözlerin yaný sýra, insanýn bütün hareketleri de kaydedil-
mektedir. Kur’ân kiþinin Kýyamet gününde bütün hareketlerinin mükem-
mel bir film þeridi gibi önüne serildiðinde duyacaðý teessürü bize þöyle
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aktarýr: “Vay hâlimize! Bu nasýl bir kitaptýr ki, büyük küçük dememiþ hep-
sini sayýp dökmüþ.” (Kehf sûresi, 18/49.)

Modern ilim, insanlarýn söylediði sözlerin yok olmayýp fezanýn derin-
liklerinde muhafaza edildiðini söylemektedir. Sesin meydana getirdiði dal-
galar ilk meydana geliþinden sonra ebediyyen fezada kalýrlar. Nazarî ola-
rak bu sesleri tespit etmenin ve gelecekte de bu tespitin gerçekleþmesinin
mümkün olduðu, bilim adamlarý tarafýndan ifade edilmektedir. Bunun
için bir alet icad edilmesi durumunda mazideki sesleri gelecekte dinlemek
mümkün olacaktýr. Ayrýca, gerek aydýnlýkta, gerekse karanlýkta ferdî veya
toplu olarak yaptýðýmýz bütün hareketlerin þekiller hâlinde fezada mevcut
olduðunu; herhangi bir kimsenin hayatý boyunca yapmýþ olduðu bu ha-
reketlerin istenildiði anda bir araya getirilmesinin mümkün olacaðýný da,
pek çok ilim adamý ileri sürmektedir.155

Buna göre, âhiret gerçeðiyle bütün bunlarý karþýlaþtýrýrsak, muazzam
bir uygunluk ortaya çýkmaktadýr. Þöyle ki, eðer bir iþe yaramayacaksa bu
sesleri ve hareketleri muhafaza etmek boþunadýr. Hâlbuki Kâinatta boþu-
na ve israf olan hiçbir þey yoktur. Öyleyse bu sesler çok mühim bir mu-
hasebe için saklanmaktadýr.

Buradan þu noktaya gelmek istiyoruz: Ýçinde yaþadýðýmýz bu âlemde
her þey zayi olmadan ve kaybolmadan muhafaza edilmektedir. Her bir
canlýyý karakterlerinin en ince teferruatýna kadar kromozomlarýnda muha-
faza eden böyle bir Hafîz, insan gibi, varlýðýn odak noktasý ve yeryüzünün
halifesi olan bir deðeri, öldükten sonra elbette yokluða terk edip zayi et-
meyecektir; topraða atýlan bir tohum gibi, baþka bir âlemde ona has bir
hayat lûtfedecektir.

Allah’ýn Sýnýrsýz Kereminin Delâleti

Yine insana bu dünyada sonsuz kerem ve ihsanda bulunan Kerîm
Rab, bu ihsan ve nimetlerini kesip de nimet ve lezzetleri azaba çevirme-
yecektir. Zira bu ihsan ve kerem ebedî olmazsa, lezzet azap olur, muhab-
bet/sevgi düþmanlýða dönüþür. Öyleyse, O’nun sonsuz kereminin bir ge-
reði olarak bütün bunlarýn devam edeceði bir ebedî âlem olmalýdýr.

155 Bkz. Han, Vahidüddin , el-Ýslâm Yetehaddâ, s. 130-133
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Allah’ýn Sonsuz Rahmetinin Delâleti 

Dünyada en basit þeylere gösterilen þefkat ve ihtimam, âhiretin ta-
hakkuk edeceðine ayrý bir delildir. Böyle en ehemmiyetsiz gibi görünen
canlýlarýn imdadýna þefkati ile karþýlýk veren sonsuz merhamet sahibi Yü-
ce Rahîm’in, beka arzusuyla yanýp tutuþan insanýn bu arzusunu yerine ge-
tirmemesi mümkün müdür?

3. Âhiret Hayatýnýn Devreleri

a. Kabir Hayatý

Ölümden sonraki hayat iki aþamada gerçekleþecektir. Bir diðer ifa-
deyle insan, ölümden sonra iki âlemden geçecektir. Birincisi dünya gibi
sona erecek olan kabir âlemi156, diðeri, hiç bir þekilde sona ermeyecek
olan âhiret âlemidir. Kabir hayatý, berzah hayatý diye de anýlýr.

Berzah, kelime itibarýyla, iki þey arasýndaki perde, set ve engel de-
mektir. Istýlahî olarak ise; ölümden sonra ruhlarýn kýyamete kadar kala-
caklarý âlem, kabir âlemi, dünya ve âhiret arasýndaki koridor, bir bekleme
salonu mânâlarýna kullanýlmaktadýr. Berzah, dünyayla âhiret arasýnda bir
köprüdür. Nitekim bu ifade Kur’ân’da hem kelime anlamýnda hem de ýs-
týlah anlamýnda kullanýlmýþtýr.157

Kur’ân’da kabir azabýnýn varlýðýna iþaret eden birçok âyet vardýr. Bun-
lardan Mu’min sûresinde geçen bir âyette þöyle buyrulur:

“… Onlar (Firavun ailesi) sabah-akþam ateþe arz edilirler. Kýyamet
koptuðu gün de, (görevli meleklere) ‘Firavun’un adamlarýný azabýn en aðý-
rýna sokun!’ denilir.”158

Bu âyette gayet açýk bir þekilde Kýyamet kopmadan önceki bir azaptan
söz edilmektedir ki, bu kabir azabýndan baþka bir þey deðildir. Firavun ailesi-
nin ateþe arz edildiklerinin bildirilmesinden sonra, arkadan                            /
kýyamet koptuðu gün de...’ þeklinde gelen ifade bunu teyit etmektedir.

156 Ýmansýz bir kimse için, korkunç ve çürüten bir yer olarak görülen kabir, iman gözlüðüyle bakýldý-
ðýnda, saadet yurduna açýlan sevimli bir koridor olarak görülür.

157 Lûgat anlamý için bkz. Rahman sûresi, 55/20. Istýlah anlamý için bkz. Mu’minûn sûresi, 23/100.
158 Mu’min sûresi, 40/46. Keza bkz. Mu’min sûresi, 40/11; Bakara sûresi, 2/28.
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Ýnsanýn ölümüyle kabir hayatýnýn baþlayacaðýnýn bildirildiði bir hadis-i
þerifte ise þöyle buyrulur: “Kabir (berzah), âhiret duraklarýnýn ilkidir. Ora-
da kurtulana ondan sonrasý daha kolaydýr. Eðer orada kurtulamazsa on-
dan sonrasý daha zordur.” (Tirmizi, Zühd 5.)

Her insan ister normal bir ölüm sonucunda topraða verilmiþ olsun, is-
ter boðularak denizde kalsýn, ister yanarak külü havaya karýþsýn, mutlaka
kabir hayatýný yaþayacak ve arkasýndan diriltilecektir. Bu ara âlemde
inkârcýlar acý ve sýkýntýlý bir hayat, inananlar ise amellerinin durumuna
göre mutlu ve sýkýntýsýz bir hayat geçireceklerdir.159 Hadislerde, münker ve
nekîr adlý iki meleðin insanlara ‘Rabbýn kimdir? Peygamberin kimdir? Ki-
tabýn hangisidir?’ þeklinde sorular yönelteceði ve alacaklarý cevaplara gö-
re onlara muamele edeceði, haber verilir.160

Kabir azabýný kabul etmeyenler, “Organizma hâlindeki canlýya ancak
azap edilebilir.” veya “Azabý ancak canlý duyabilir, terkip bozulunca ölü
azap duymaz.” tarzýnda itirazlarda bulunurlar. Ýnsan, sahip olduðu hayat
þeklinin hep bu terkiple (organizmayla) olduðunu görüp durduðu için, ha-
yat için, organizmayý ‘olmazsa olmaz’ sanýyor. Diðer bir ifadeyle, Allah’ýn
bu terkibe ihtiyaç býrakmayan farklý bir hayat þekli yaratabileceðini düþü-
nemiyor.

Esasýnda insanýn bilgi ve idrak sýnýrlarýný aþan bir hayat boyutunu
ifade eden kabir hayatý konusunda yapýlmasý gerekenin en doðrusu, -o ha-
yatýn ve oraya ait azabýn keyfiyetiyle meþgul olmadan- Allah ve Resû-
lü’nün verdiði haberleri tasdik edip orasý için hazýrlýklý olmaktýr.

b. Haþir ve Mahþer Ahvali: Amel Defterlerinin

Daðýtýlmasý, Hesap ve Sual, Mizan, Sýrat, Kevser Havzý

Lûgatte, toplamak, bir araya getirmek ve sevk etmek mânâlarýna gel-
mekte olan haþir, dinî bir ýstýlah olarak, ‘Kýyamet gününde diriliþi müte-
akiben bütün yaratýklarýn toplanmasýný ve toplanma yerine sevk edilme-
sini’ ifade etmektedir.

159 Bkz. Tirmizî, Cenaiz 70.
160 Bkz. Tirmizî, Cenaiz 70; Müsned, 3/126.
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Kur’ân, haþrin, bütün insanlarýn bir araya toplandýðý161 ve gerçekte ki-
min kazanýp kimin aldandýðýnýn ortaya çýkacaðý bir gün olduðunu bildi-
rir.162 Yine Kur’ân’a göre, haþir yerinde (mahþerde) toplanacak olan insan-
larýn görecekleri muamele, dünyadaki yaþayýþlarýna göre olacaktýr. Nite-
kim Kur’ân’da, burada Allah’tan yüz çevirenlerin o gün kör olarak haþro-
lunacaðý, kâfirlerin yüzlerinin siyah ve kederli, mü’minlerinkinin ise par-
lak ve sevinçli olacaðý163 haber verilir.164

Mahþerde haþrolunacaklarýn durum ve ahvaliyle ilgili Allah Resu-
lü’nden (aleyhissalatu vesselâm) vârid olan hadislerde ise mahþerin beyaz
ve parlak bir düzlük olduðu, insanlarýn çýplak, yalýnayak, sünnetsiz ve
kusursuz olarak haþrolunacaðý bildirilir.165

Kýyametin kopmasý ve diriliþin vuku bulmasýndan sonra mahþerin
safhalarý baþlar. Bunlarý sýrasýyla kýsaca ele alalým.

Amel Defterlerinin Daðýtýlmasý

Ýnsanlarýn mahþer denilen alanda bir araya getirilmesinden sonra,
kendilerine dünyada iken sarf ettikleri her bir sözün ve yaptýklarý her bir
iþin kaydedildiði ‘amel defterleri’ daðýtýlýr. Bu defterlerin mahiyeti bilinme-
mektedir. Bu itibarla onlarýn bu dünyadaki defterlere benzetilmesi isabet-
li bir yaklaþým deðildir. Melekler tarafýndan tutulmuþ bu defterler/kayýtlar
hakkýnda Kur’ân’da þöyle buyrulur:

“(Artýk) kitap ortaya konmuþtur. Suçlularýn onda yazýlý olanlardan
korktuklarýný görürsün. ‘Vay hâlimize’ derler, bu nasýl bir kitapmýþ; küçük-
büyük bir þey býrakmaksýzýn hepsini sayýp dökmüþ. (Onlar) böylece yap-

161 Hûd sûresi, 11/103.
162 Bkz. Teðabun sûresi, 64/9.
163 Bkz. Âl-i Ýmran sûresi, 3/106-7; Abese sûresi, 80/38-43.
164 Tâhâ sûresi, 20/124-126.
165 Bkz. Buharî, Rikâk 44, 45; Müslim, Cennet 14; Tirmizî, Tefsir 18. Teklife muhatap olanlarýn haþri

hususunda bir ihtilâf söz konusu olmazken hayvanat ve haþerâtýn -ki bunlara teklif yoktur- haþrin-
de Ehl-i Sünnet ve Mûtezile arasýnda ihtilâf olmuþtur. Ehl-i Sünnet, ‘hayvanlar da haþrolunacak-
týr, fakat bunlarýn haþri bir karþýlýk için olmayacaktýr; Cenab-ý Hakk’ýn sorularýna cevap verdikten
sonra toprak olacaklardýr.’ demiþtir. Mûtezile’nin görüþü ise þöyledir: Teklife muhatap varlýklarýn
haþro-lunmasý gibi hayvanat da, devamlý kalmak üzere haþrolunacaktýr. (Bkz. Baðdadî, Usûlu’d-
Din, s. 236; Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akaidi, s. 226.)
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týklarýný karþýlarýnda bulmuþlardýr. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.”
(Kehf sûresi, 18/49)

Kur’ân-ý Kerim, amel defterlerinin cennetliklere saðdan, cehennemlik-
lere soldan veya arkadan verildiðini bildirir. Defteri saðdan verilenlere ‘as-
hab-ý yemin’, soldan veya arkadan verilenlere ise, ‘ashab-ý þimal’ adý ve-
rilir. Defterlerin saðdan verilmesi iyi bir sonucun, soldan verilmesi de aza-
býn habercisidir.166

Hesap ve Sual

Mahþer yerinde herkesin Allah nezdindeki yerine ve derecesine göre
uzun yahut kýsa süren bir bekleyiþi olacaktýr. Burada insanlar, aracý ol-
maksýzýn Allah tarafýndan hesaba çekilecektir. Hadis-i þeriflerde mü’min-
lerin sorulan sorulara kolaylýkla cevap vereceði bildirilirken, inkârcýlarýn
ise, inceden inceye bir hesap ve sorgulamadan geçirileceði haber verilir.167

Hesap ve sorgulama sýrasýnda amel defterlerinden baþka, gerektiðin-
de insanlarýn uzuvlarý168 ve yeryüzü de insanýn yaptýklarýna þahitlik ede-
cektir.169 Zerre miktar hayýr iþleyenin mükâfatýný, kötülük iþleyenin cezasý-
ný göreceði sorgu ve hesap sýrasýnda insanlar, þu beþ þeyin hesabý sorul-
madan býrakýlmayacaklardýr:

a. Ömrünü nerede tükettiði,

b. Gençliðini nasýl geçirdiði,

c. Ýlmini hangi yolda kullandýðý ve onunla nasýl amel ettiði,

d. Malýný nerede kazanýp nerede harcadýðý,

e. Bedenini nerelerde kullanýp yýprattýðý.170

Mîzan
Kelime olarak ‘terazi’ anlamýna gelir. Mizandan bizim anlamamýz ge-

reken ise, Allah’ýn takdir ettiði tarzda amellerin tartýlmasýdýr. Yalnýzca Al-

166 Bkz. Ýnþikak sûresi, 84/7-11.
167 Bkz. Buharî, Rikak 49; Müslim, Zekât 20.
168 Bkz. Fussilet sûresi, 41/21.
169 Bkz. Zilzal sûresi, 99/4.
170 Bkz. Tirmizî, Sýfatu’l-Kýyame 1.
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lah’ýn keyfiyetini bildiði bu mizan hakkýnda bir fikir yürütmemiz mümkün
deðildir. Ýç yüzünü bilemediðimiz bu hususî tartýda, iyilikleri kötülüklerin-
den aðýr gelenler kurtuluþa erecek, hafif gelenler ise Cehennem’e gidecek-
lerdir.171 Mizanla alâkalý olarak Kur’ân’da þöyle buyrulur:

“Biz Kýyamet günü için adalet terazileri kurarýz. Artýk kimseye, hiçbir
þekilde haksýzlýk edilmez. (Yapýlan iþ) bir hardal tanesi kadar bile olsa,
onu (bu teraziye) getiririz. Hesap gören olarak Biz (herkese) yeteriz.” (En-
biya sûresi, 21/47)

Sýrat

Cehennem üzerinde bulunan, herkesin üzerinden geçeceði ve geç-
meye muvaffak olamayanlarýn Cehennem’e düþeceði bir köprüdür. Sýra-
týn gerçek mahiyeti hakkýnda da kesin bir þey söylemek zordur. Ancak
böyle bir geçiþ, Allah’ýn bildiði ve takdir ettiði keyfiyette mutlaka olacak-
týr. Hadis-i þeriflerde, Cehennem’in üzerine kurulacak sýrattan ilk geçenin
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ümmeti olacaðý ve bu ge-
çiþ esnasýnda insanlarýn amellerine göre bir kolaylýk veya zorluk yaþaya-
caklarý bildirilir.172

Geçilmesi iman ve amel sahipleri için gayet kolay, inkârcýlar için ise
oldukça çetin olan bu köprüyü, insanýn ‘dünya hayatý boyunca iyi ya da
kötü amelleriyle inþa ettiði bir köprü’ olarak yorumlamak da mümkündür.
Þöyle ki, insanýn buradaki amelleri onun önüne köprü olarak konur. Bu
cümleden olarak, onun güzel amelleri onu sahil-i selâmete (Cennet’e)
ulaþtýracak saðlam bir köprü vazifesi görürken, yanlýþ ve bozuk amelleri
ise onun Cehennem’e düþmesine sebep olacak çürük bir köprü fonksiyo-
nu görür. Doðrusunu Allah bilir.

Kevser Havzý

Hadislerde bildirildiðine göre Kýyamet gününde her peygambere ih-
san edilecek bir havuz vardýr. Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi
ve sellem) verilen havuzun suyu ise, rengi sütten beyaz, kokusu miskten

171 Bkz. Karia sûresi, 101/6-9.
172 Bkz. Buharî, Ezan 129; Müslim, Ýman 81.
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daha güzel olup bu sudan bir kere içen bir daha susamayacaktýr. Kýyamet
gününde bu havzýn baþýna ilk varýp ondan su içen Resûlullah Efendimiz
(sallallahu aleyhi ve sellem) olacaktýr. Sýrasýyla Allah yolunda çaba sarf
eden ve Ýslâm’a hizmette bulunan mü’minler bundan istifade edecekler-
dir. Hadislerde havzýn baþýnda cereyan edecek hadiselerle ilgili olarak þu
bilgiler de yer alýr: Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) burada
ümmetini beklerken, hayattayken gördüðü ve bildiði bazý insanlarýn Ce-
hennem’e doðru götürüldüðünü gördüðünde, ‘Onlar benim ashabým ya
Rabbî!’ diye ýstýrap duyacaðý, bunun üzerine O’na ‘Onlarýn istikametleri-
ni koruyamayýp sonradan geriye (eski hallerine) döndükleri, çizgi dýþýna
çýktýklarý’ haber verilecektir.173

Kur’ân’da “Þüphesiz ki biz sana Kevseri verdik.” (Kevser sûresi, 108/1)
âyetinde geçen Kevser de, tefsirlerde umumiyetle havuz olarak yorum-
lanmýþtýr. Bu sebeple de Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Ký-
yametteki havuzu için, ‘Havz-ý Kevser’ denilmiþtir.

c. Þefaat Konusu

Kelime olarak ‘aracý olmak, tavassutta bulunmak’ anlamýna gelen
þefaat, dinî terminolojide, âhirette günahkâr mü’minlerin günahlarýnýn
affedilmesi, günahý olmayanlarýn ise, daha yüksek derecelere yükselme-
si için Allah’ýn izin verdiði ‘peygamberler, âlimler, þehitler ve derecesine
göre müminleri174 vesile yaparak rahmetinin farklý bir boyutta tecellisin-
den ibarettir.

“O gün Rahman’ýn izin verdiði ve sözünden hoþnut olduðu kimseden
baþkasýnýn þefaati fayda vermez.”175 âyeti, Kur’ân’da þefaatin olduðunu
gösterir.

Þefaatle ilgili olarak Kur’ân’da ‘hiç kimseden þefaat kabul edilmeye-
ceðini’176 bildiren âyetler, þefaatin olmadýðýna bir delil olarak ileri sürüle-
mez, zira bu âyetler, inkârcýlarýn akýbetlerinin söz konusu edildiði yerlerde

173 Bkz. Buharî, Fiten 1, Cenaiz 73, Rikak 45; Müslim, Salat 53.
174 Kimlerin þefaatte bulunacaðý için bkz. Ýbn Mace, Zühd 37.
175 Tahâ sûresi, 20/109. Keza bkz. Enbiya sûresi, 21/28.
176 Meselâ bkz. Bakara sûresi, 2/123, 255.
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gündeme getirilen ifadelerdir. Bununla kâfir, müþrik ve münafýklarýn bu
tasarrufun dýþýnda olduðu vurgulanýr.177

Hadis-i þeriflerde ise, þefaatle ilgili açýk haberler vardýr. Bu cümleden
olarak Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), bir hadislerinde, üm-
metinden günah iþleyenlere þefaat edeceðini haber vermiþ178, bir baþka
hadislerinde ise, her peygamberin kendisine has ve kabul olunan bir du-
asýnýn bulunduðunu, kendisinin ise bu duasýný âhirette ümmetine þefaat
etmek için yapacaðýný bildirmiþtir.179 Yine bir baþka hadislerinde Allah Re-
sulü, (sallallahu aleyhi ve sellem) mahþerde insanlar ýztýrap ve heyecan
içinde hesaplarýnýn görülmesi için bekleþirlerken, Allah’a dua ederek he-
sap ve sorgunun bir an önce yapýlmasýný isteyeceðini180 bildirmiþtir.

Adil ve de merhametli bir sultanýn hâkim olduðu bir ülkede birisinin
bir suç iþlediðini düþünelim. Þu kadar ki, suçu sabit olmuþ bu kiþi, iþledi-
ði cürmü meslek hâline getirmemiþ birisi. O bu cürmü bir kýsým nefsanî
dürtülerle iþlemiþ, yaptýðýna da piþman olmuþ. Bu yaptýðýndan ötürü de
sultanýn kanunlarýndan çekiniyor, kendisini hatalý ve cezayý hak etmiþ gö-
rüyor. Ýþte o merhametli sultan, mülkündeki suçluyu piþmanlýk ve korku
içinde görür ve ona acýr. Fakat sultan, bu suçluyu sebepsiz yere affeder-
se, koyduðu kanunlara, nizamlara halel gelir, ahali kanunlarý hafife alýr ve
artýk kendisinden korkmazlar endiþesiyle, bir emir veya vezirine onu affe-
deceðini ima eder. Vezir de suçlu için þefaat ederek onun kurtuluþuna
vesile olur. Aslýnda suçluyu affetmeyi murad eden, sultanýn bizzat kendi-
sidir; ancak sultan, vezirinin þefaatini kabul etmek suretiyle onun, nezdin-
deki deðerini insanlara göstermeyi ve ona bir nevi þeref ve paye vermeyi
dilemiþtir. Ýþte Kur’ân ve hadislerde anlatýlan þefaatin tamamý bu türden-
dir. Bu itibarla, böyle bir þefaate nail olabilmek için kula düþen, Allah ve
Resûlü’nün kendisinden istediði vecîbeler konusunda dikkatli olmak ve
O’nun azabýndan korkarak O’ndan yardým dilemektir.

177 Bkz. A’raf sûresi, 7/53; Ðafir (Mü’min) sûresi, 40/18.
178 Bkz. Ebû Davud, Sünnet 21; Tirmizî, Kýyamet 11.
179 Buharî, Daavat 21; Müslim, Ýman 86.
180 Buharî, Zekât 52.
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d. Cennet, Cehennem ve A’raf:

Cennet

Lügatte, ‘yeþilliklerle ve aðaçlarla örtülü yer/bahçe’ anlamýna gelen
Cennet, dinî terminolojide, ‘sürpriz nimetlerle donatýlmýþ olan ve mü’min-
lerin içinde ebedi olarak kalacaklarý âhiret yurduna verilen isimdir.

Cennet ve oradaki hayat sonsuzdur. Bu hayatýn sonsuz olmasý in-
sanlara asla býkkýnlýk vermeyecektir. Çünkü cennet sürprizler diyarýdýr.
Bu hayata mazhar olanlar -bir kýsým hikmetlere binaen dünya hayatlarýn-
da kin, nefret ve usanç gibi, fýtratlarýna konulan- negatif duygulardan
soyutlanacaklardýr.

Kur’ân, insanýn bu dünyada bir kýsým hikmetler için fýtratýna konulan
bu duygularýndan âhirette arýndýrýlacaðýný bildirir. Meselâ, dünyada kalbe
sirayet eden ðýllýn (kin duygusunun) kalpten sökülüp atýlacaðý hususu, bir
âyette þöyle ifade edilir: “(Cennet’te) onlarýn altlarýndan ýrmaklar akarken
kalplerinde kinden ne varsa hepsini çýkarýp atarýz.” (A’raf sûresi, 7/43.)
Bu itibarla onlar her aný, mutluluk ve neþe içinde yaþayacaklardýr.

Cennet’i pek çok özelliðiyle dikkatlerimize arz eden Kur’ân âyetleri-
nin tasvirleri yanýnda181 Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem)
Cennet’le ilgili þu beyaný da, ona inananlarý oldukça heyecanlandýran bir
müjdedir:

“Allah buyuruyor ki: Salih kullarým için ben, Cennet’te hiçbir gözün
görmediði, hiçbir kulaðýn iþitmediði ve insan tasavvurlarýný aþkýn þeyler
hazýrladým.”182 Tek kelime ile ifade edecek olursak, Cennet ‘sürprizler’ di-
yarýdýr ve Allah’ýn kullarýna olan sýnýrsýz rahmet ve lûtfunun bir tecellisi-
dir. Bu itibarla, hiçbir kulun kendi ameliyle orayý hak etmesi mümkün de-
ðildir. Yani insanýn yapmýþ olduðu ameller asla Cennet’in elde edilmesine
yetmez. Dahasý, bir insanýn ibadetleri –gelecekte kendisine verilecek olan
Cennet bir tarafa- Allah’ýn önceden kendisine vermiþ olduðu nimetlerin

181 Bkz. Âl-i Ýmran sûresi, 3/133; Kehf sûresi, 18/21; Yasin sûresi, 36/56; Saffat sûresi, 37/47; Ýnsan
sûresi, 76/13; Muhammed sûresi, 47/15; Vakýa sûresi, 56/28-29; Nebe sûresi, 78/32; Mutaffifîn
sûresi, 83/25.

182 Buharî, Tefsir 32; Müslim, Cennet 1.
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binde birini bile karþýlayamaz. Nitekim bu hususa bir hadis-i þerifte þöyle

dikkat çekilmektedir:

“Resûlullah Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm)’… Þu muhakkak ki,

hiçbir kimseyi kendi ameli Cennet’e girdiremez.’ buyurunca, sahabîler,

‘Seni de mi kendi amelin girdiremez ya Resûlallah?’ dediler. Bunun üze-

rine Resûlullah, ‘Allah’ýn (kullarýný) kucaklayan/kuþatan rahmet ve mað-

fireti olmazsa beni de (kendi amellerim oraya götüremez)” buyurdu.183

Rü’yetullah Nimeti

Cennette bulunanlarýn nail olacaðý en büyük mutluluk ve nimet ise,

Allah’ýn kendisini kullarýna göstermesidir. Allah (c.c.) bu durumu bizzat

kendisi bize haber verir: “Yüzler vardýr ki o gün ýþýl ýþýl parlayacaktýr,

Rab’lerine bakacaklardýr.” (Kýyame sûresi, 75/22-23) Bu âyetin anlamýnýn

bu þekilde anlaþýlmasý gereðini teyit eden sahih bir rivâyette ise, þöyle

buyrulur: “Muhakkak ki siz þu Ay’ý gördüðünüz gibi, Rabbinizi de göre-

ceksiniz, ve görürken de izdiham yaþamayýp, birbirinize de zarar vermiþ

olmayacaksýnýz.”184

Yukarýdaki hadis-i þerifte Allah’ýn mü’minler tarafýndan ‘Ay’ýn görül-

mesi gibi’ görüleceði belirtiliyor. Esasýnda bu ifade, Allah’ýn görülmesi hu-

susunda belirebilecek bir þüpheyi kesin bir cevapla ortadan kaldýrmak

içindir; yani Allah’ýn mutlaka görüleceðini vurgulayan bir ifadedir, yoksa

insanlarýn, Allah’ýn Zat-ý Ulûhiyetini olduðu gibi görecekleri/idrak edecek-

leri anlamýna gelmez. Böyle düþünmeye “Gözler O’nu idrak edemez, O

gözleri idrak eder.” (En’am sûresi, 6/103.) âyeti de izin vermez. Zira yara-

týlan, Yaratanýný hiçbir zaman olduðu gibi ihata edemez. Þu hâlde –keyfi-

yeti bizce meçhul olan bir þekilde- Cennet’teki her bir mü’min, dünyada

imanýný, marifetullahýný inkiþaf ettirdiði ölçüde/oranda Allah’ý görecektir.

Buna göre, herhangi bir mü’minle, peygamberlerin Allah’ý görmeleri fark-

lý bir þekilde olacaktýr.

183 Buharî, Rikak 18; Müslim, Münafikûn 71-76.
184 Buharî, Mevakýf 16; Müslim, Ýman 81.
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Cehennem

Kelime olarak ‘derin kuyu’ anlamýna gelen Cehennem, âhirette kâfir-
lerin devamlý olarak, günahkâr mü’minlerin de günahlarý ölçüsünde ceza-
landýrýlmak üzere kalacaklarý azap yeridir.

Kur’ân’da –farklý yanlarýna dikkat çekmek üzere- Cehennem için ‘nar,
cahîm, hâviye, saîr, lezâ, sakar ve hutame’ gibi çeþitli isimler kullanýlmýþ-
týr. Allah’ý bilerek inkâr edenleri bu azap ebedî olarak kuþatacaktýr.185 Gü-
nahkâr mü’minler ise, burada sürekli olarak kalmayacaklardýr, cezalarýný
çektikten sonra Cennet’e konulacaklardýr.186

Bu arada ‘sýnýrlý bir ömürde, sýnýrlý sayýdaki inkâr ve isyanlarýn karþý-
lýðýnýn, ebedî bir azap olmasý, Allah’ýn adalet ve merhametiyle telif edile-
mez’ gibi bir düþünce de akla gelebilir.

Þu bir gerçek ki, her bir mevcudun/yaratýðýn Yaratýcý’sýndan ötürü ka-
zanmýþ olduðu büyük bir deðeri vardýr. Zira her þey, Allah’ýn eþsiz bir sa-
nat eseri olup kendilerine has bir dil ile Allah’ýn varlýðýný, birliðini ve gü-
zel isimlerini ilân edip dururlar. Ýþte inkârcýlýðý meslek edinen bir insan Al-
lah’ýn vazifeli birer memuru olan bu varlýklarý yüksek makamlarýndan in-
dirip, görevsiz, anlamsýz bir dereceye düþürmüþ olmaktadýr. Her bir mev-
cut kendi diliyle ‘Allah vardýr, birdir, her þeyin sahibidir, biz de O’nun emir,
izin ve kudretiyle hareket eden vazifeli memurlarýyýz ve de engin mânâlar
ifade eden, mesajlar taþýyan birer mektuplarýyýz.’ derken, kâfir bu gerçeði
inkâr etmekle dehþetli bir suç iþlemektedir.

Böylesi bir hakaret sýnýrlý bir zaman diliminde de olsa, neticesi büyük
bir cinayet olduðu için, azabý da o ölçüdedir. Meselâ, iki saniyelik gayet sý-
nýrlý bir zaman diliminde tetiðe basarak iki kiþiyi öldüren bir kiþinin cezasý,
yalnzca iki saniyelik bir ceza deðildir, hayat boyu bir cezadýr. Kâfirin suçu
ise, adam öldürmekten bin kere daha dehþetlidir, çünkü o böyle bir inkâr-
la sayýsýz yaratýðýn temsil ve ilân ettikleri mânâ ve mesajlarý âdeta öldürüp
ortadan kaldýrmak gibi bir cinayet iþlemektedir. Hâsýlý, kâfirin her bir inkârý
ebedî olan bir gerçeði inkâr etmek demek olduðundan, Yüce Yaratýcý’nýn
rahmetinden ebedî bir þekilde mahrumiyeti netice verecektir.

185 Bkz. Nisa sûresi, 4/169; Ahzab sûresi, 33/65.
186 Bkz. Buharî, Rikak 51; Tirmizî, Birr 61.
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Cehennem’le alâkalý olarak vurgulanmasý gereken bir diðer husus da
þudur: Gerek Kur’ân-ý Kerim’in gerekse hadis-i þeriflerin çizmiþ olduðu
cismanî tablolardan kolayca anlaþýlacaðý üzere, cehennem azabýný ruh,
bedenle birlikte çekecektir. Bununla birlikte ateþ azabýnýn da iç yüzünü
tamamýyla bilmemiz mümkün deðildir, zira bize sözü edilen bu âlemin,
yaþadýðýmýz âlemle bir benzerliði olsa da, onun aynýsý olmadýðý muhak-
kaktýr.

A’raf

Sözlükte ‘tepe, yüksek yer, sur, dað’ gibi anlamlara gelen A’raf, Cen-
net ile Cehennem arasýnda bulunan yüksek bir yere verilen addýr. Kur’ân’da
A’raf’ta bulunanlarla ilgili olarak bir âyette þöyle denmektedir:

“Ýki taraf (cennetliklerle cehennemlikler) arasýnda bir perde ve her-
kesi simalarýndan tanýyan adamlar vardýr ki, bunlar henüz Cennet’e gire-
medikleri hâlde (girmeyi) umarak cennet ehline ‘Selâm size!’ diye sesle-
nirler. Gözleri cehennem ehline çevrildiðinde ise, ‘Ey Rabbimiz! Bizi zâlim-
ler topluluðu ile beraber bulundurma!’ derler.”(A’raf sûresi, 7/46-47.)

A’raf esasen orta menzil, orta yer demektir. Âyetten anlaþýlan
mânâsýyla Cennet ile Cehennem arasýndadýr; fakat keyfiyeti hakkýnda hiç
bir malumata sahip deðiliz.

Burada bulunan þahýslar kimlerdir? Bu soruya verilen birçok cevap
vardýr. Fakat verilen cevaplarýn hepsi de dirayetle alâkalýdýr. Zira hem
A’raf hem de A’raf’ta bulunanlar hakkýnda Kur’ân’da zikri geçen hususun
dýþýnda herhangi bir rivayet bilmiyoruz. Kur’ân-ý Kerim’de ise üç ayrý tab-
lo sergilenmekte ve bu arada A’raf’taki insanlardan bahsedilmektedir.

Birinci bölümde, Cennet ehlinin Cehennem ehline sorusu yer alýyor.
“Cennet ehli soruyor: “Biz Rabb’imizin bize vâdettiðini gerçek olarak bul-
duk; siz de Rabb’inizin size vaadettiðini gerçek olarak buldunuz mu?” Bu
soruya Cehennem ehli “Evet” diye cevab veriyor.

Tam bu esnada aralarýndan bir münâdi þöyle seslenir: “Allah’ýn (c.c.)
laneti zalimlerin üzerine olsun!.” (A’raf, 7/44)
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Ýkinci tabloda devreye A’raf ehli giriyor. Cennet ehline bakýp “Selâm
size!” diyorlar. Cehennem ehlini gördüklerinde de “Ey Rabbimiz! Bizi za-
limler topluluðu ile beraber bulundurma!” diyorlar.

Daha sonra da tanýdýklarý Cehennem ehlinin ileri gelenlerine dünya-
daki sözlerini hatýrlatýyor ve onlara ne mallarýnýn ne de çocuklarýnýn hiç
bir fayda vermediðini yüzlerine vuruyorlar. Bu sahne deðiþir gibi oluyor
ve son olarak A’raf ehlinin Cennet ehline þu sözleri duyuluyor: “Girin
Cennete artýk size korku yoktur ve siz üzülecek de deðilsiniz!” (A’raf, 7/49)

Üçüncü tabloda ise, Cehennemdekilerin Cennet ehline verilen nimet-
lerden kendilerine de vermelerini talep ederek “Suyunuzdan veya Al-
lah’ýn (c.c.) size verdiði nimetlerden bizim üzerimize de dökün!” diye ses-
leniþleri yer alýyor. Cennet ehlinin verdiði cevap ise þu oluyor: “Allah (c.c.)
bunlarý kâfirlere haram kýlmýþtýr..” (A’raf, 7/50)

Demek oluyor ki A’raf ehli bir yönüyle Cennet ehliyle diðer yönüyle
de Cehennem ehliyle münasebet içindeler. Her iki tarafý da yakýndan ta-
nýmakta ve bilmekteler.

Bu arada bazý sahabelerden “A’raf”ýn sýratýn þerefeleri ve A’raf’daki-
lerin de günahý, sevabý müsavi olanlar.. diðer bazýlarýndan da, bunlar
Peygamberler, þehidler, âlimler ve âdeta melekleþmiþ yüksek ruhlu insan-
lar olup, ötelerden bakar, her iki menzilde olup bitenleri görür ve yukar-
da bahsi geçen muhavereye iþtirak ederler, þeklinde rivayetler var ise de
tahkik ehlince þayan-ý kabul görülmemiþtir.

Ýsrailiyatta bunlar günah ve sevaplarý eþit olan insanlar þeklinde yer
almaktadýr. Bazýlarý da bunlarýn insan suretinde melekler olduðunu söyle-
mektedir. Bu son kýsým doðru kabul edilecek olursa, âyette geçen “Ve
hüm yatmeûn” “Onlar Cennet’e girmeyi umuyorlar.” ifadesi Cennet ehli-
ne râci olur. Yani Cennet ehli Cennetlik olduklarýný bildikleri hâlde henüz
girmedikleri bir anda.. demek olur.

Bazýlarýna göre de, Cennet’e bakýp ümitle dolan, Cehennem’e bakýp
korkudan ürperen bu insanlar, orada Cennet’e tam ehil hâle gelebilme-
leri için bir müddet böyle bir sýkýntý ve iç geçirmeyi tatmalarý gereken
kimselerdir.
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Evet günahkârlarýn bazýlarýna dünyada çektikleri sýkýntýlar kefaret
olurken, bazýlarýna da kabir azabý kefaret olmakta ve onlarý günahlardan
temizlemektedir. Ancak bunlarla temizlenmeyecek durumda olanlar ise
âhirette böyle bir temizlenme ameliyesinden geçeceklerdir.

Ýþte bunlardan bir grup da Cennet ehli Cennet’e girdikten sonra bir
müddet kalacak ve Cennet umudu ve Cehennem endiþesiyle A’raf’ta
ömür süreceklerdir. Bu hayat þekli de onlar için bir kefaret ve günahlar-
dan arýnma olacaktýr. Ve daha sonra da Cenâb-ý Hakk’ýn (c.c.) rahmet ve
inayetiyle Cennet’e gireceklerdir.

Her þeyin hakikat ve içyüzünü Allah (c.c.) bildiði gibi, A’rafý ve
A’raf’takilerini de ancak Allah bilir...187

4. Âhiret Ýnancýnýn Ýnsan Ýçin Önemi/Pratik Deðeri
Kur’ân; tevhid, nübüvvet ve âhiret olmak üzere tebliðinin temelini

oluþturan üç esasýndan biri olan âhirete imaný, Allah’a imanla birlikte zik-
retmiþtir.188 Onun pek çok âyette bu iki iman esasýný birlikte zikretmesi, Al-
lah’a imanýn âhiret gününe iman üzerine kurulu olup onunla tamamlan-
dýðýný göstermektedir.

Âhirete iman, Allah’a imanla birlikte Tevhid inanç sisteminin teme-
lini oluþturmaktadýr. Þöyle ki, bu iki inanç unsuru birlikte olduklarýnda bir
deðer ifade etmektedir; âhiret inancý devre dýþý býrakýldýðýnda Allah’a
iman da anlamýný yitirmektedir. Bu itibarla Kur’ân’da âhireti inkâr etme,
Allah’ý inkâr olarak deðerlendirilmiþtir.189

Kur’ân’da neredeyse her sûrede âhiretten söz edilmekte ve çeþitli ve-
silelerle bu hayata atýfta bulunulmaktadýr.

Ölüm ötesi hayata bu denli önem verilmesinin sebebi, onun
Kur’ân’ýn temel ilke ve ana hedeflerini pekiþtirmeðe yönelik en güçlü âmil
olmasýdýr. Zira insan hayatýna farklý bir boyut kazandýran diriliþ inancý,
ona hiçbir þeyin veremeyeceði bir anlam ve ciddiyet vermektedir. Dene-

187 Fethullah Gülen, Tereddütler, 4/133-135
188 Bkz. Âl-i Ýmran sûresi, 3/113,114; Nisa sûresi, 4/38; Tevbe sûresi, 9/19; Haþir sûresi, 58/22.
189 Bkz. Ra’d sûresi, 13/5.
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bilir ki, insaný insan kýlan ve onun ahlâkî bir varlýk oluþunu pekiþtiren,
onun ölüm ötesiyle ilgili böyle bir metafizik gerilim içinde olmasýdýr.

Uhrevî hayat gerçeði, dünyadaki bütün oluþlara yansýmýþ var olu-
þun, en gerçekçi ve en derin boyutunu teþkil eder. Bu inanç kadar insan
ruhunu yücelten, hayatý tanzim eden, beþeri lâyýk olduðu mertebeye yük-
selten baþka bir inanç yoktur.

Getirdiði âhiret inancýyla helâl-haram, güzel- çirkin bilumum dünya
hayatýnýn her sahasýný deðerlendirmiþ olan Kur’ân, olumlu-olumsuz insan
davranýþlarýnýn arkasýnda âhiret inancýnýn rolünü açýkça iþler.

Âhiret akidesinin beþerin huzur ve saadetini temin bakýmýndan ifa-
de ettiði önem her türlü izahýn üstünde bir deðere sahiptir. Bunlarý birkaç
madde hâlinde þöyle özetleyebiliriz:

a- Âhiret gününe inanan insanýn ümidi daima tazedir; asla ümitsizli-
ðe düþmez. Bu iman, onu maruz kaldýðý her türlü musibet ve hastalýða
karþý tahammül etmeðe muktedir kýlar. Çünkü böyle birisi, bunlarýn hep-
sinin Allah’tan olduðunu ve dünyada bunlara rýza ile katlandýðý takdirde
bunlarýn hepsinin karþýlýðýný Allah’ýn âhirette vereceðini bilir ve rahatlar.

b- Yakýnlarýnýn bir bir ölüp gidiþi karþýsýndaki bir insaný ancak, öldük-
ten sonra dirilmeye inanmak teselli edebilir. Ve yine adým adým ölüme
yaklaþtýklarýný gören hastalarý ve ihtiyarlarý ancak bu inanç rahatlatabilir.

c- Bir insanýn, gerçek anlamda vazife ve sorumluluk þuurunun geliþ-
mesi de, küçük-büyük bütün amellerinin hesabýnýn görülebileceði bir âhi-
ret yurduna inanmasýna baðlýdýr. Ancak bu inanca sahip insanlara ‘Ýstedi-
ðini yap!’ denebilir. Zira bu anlayýþtaki bir insanýn, ötede kendisini mah-
cup edip yere baktýrmayacak iþler yapma lüzumunu duyacaðý muhakkak-
týr. Yine bu inanca sahip bir kiþi ‘Kýyamet gününde bütün yaptýklarýmý
önüme çýkaracak bir kitap hazýrlanmaktadýr.’190 diyerek adýmýný hesaplý ve
dikkatle atacaktýr. Sözgelimi; konuþtuðu her bir sözün teybe alýnýp sonra
üst makam tarafýndan dinleneceðini bilen bir memurun dikkati ile böyle

190 Bu noktaya iþaretle Kur’ân’da þöyle buyrulur: “Ve o gün kitap ortaya konulmuþtur. Suçlularýn, o
kitabýn içindekilerden korkarak: ‘Vah bize, ne oluyor bu kitaba! Küçük büyük kapsamadýðý hiçbir
þey býrakmýyor!’ derler. Ve yaptýklarýný önlerinde hazýr bulurlar.Rabbin hiç kimseye asla zulmet-
mez.” (Kehf sûresi, 18/49)
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olmayanýn hassasiyeti bir olmaz. Sözün özü, ‘âhiret günü akidesi, vazife

ve mes’uliyet fikrinin en büyük kefilidir.’

d- Kur’ân’da bu rükne önem atfedilmesinin bir diðer hikmeti de bu

akidenin, toplumun ýslahýnda lüzumlu bir ilke olmasýdýr. Metafizik gerçek-

lere inanmayan Voltaire dahi bunu itiraf etmek mecburiyetinde kalarak

þöyle demiþtir: “Ahlâkî prensipleri tesis eden iki esas olmasý bakýmýndan

ilâh ve âhiret düþüncesi, hakikaten büyük bir ehemmiyet taþýr.”191 Görül-

düðü gibi Voltaire’in nazarýnda da bu akide, cemiyet içinde tek baþýna en

üstün ahlâkî çerçeveyi kuracak güç ve kudrettedir. Þayet bu akide orta-

dan kalkacak olursa, güzel iþ ve faaliyetler için teþvik edici herhangi bir

faktör bulamayacaðýz.

e- Ýnsan tabiatý þehevî lezzetlere ve bedenî arzulara meyillidir. Bun-

lar insanýn mahiyetine birçok hikmetler için konulmuþtur. Neslin devamý,

hayatýn idamesi yeryüzünün imarý vs. Ve helal dairesi geniþtir, keyfe kâfi

gelir. Ýnsan, helâl dairede her ihtiyacýný, zevkini tatmin edebilir. Harama

girmeye hiç lüzum yoktur. Ne var ki insandaki bu duygular yanlýþ mecra-

larda kullanýlabilir, böylelikle de insaný haram yollara sürükleyerek hem

dünyada hem de âhirette mahvedebilir. Ýþte insaný böylesine büyük bir

tehlikeden ancak hesap korkusu ve ceza endiþesi alýkoyabilir. Buna, ‘Ka-

nunlarýn icrasý ve elde bulunan nimetlerin gitme endiþesi kifayet eder.’ de-

nemez. Çünkü kanunlarýn hükmü bazen infaz edilmeyebiliyor, edilse de

nihaî bir çare olamýyor. Ayrýca nimetin elden gitmesi de böyle bir hesap

korkusuna denk olamaz. Zira bazen zora düþen kimseler, kurtuluþu ken-

dilerini öldürmekte buluyor ve nimetin elden çýkmasýna aldýrmýyorlar. Öy-

leyse, insaný, kendisini bekleyen zararlardan sakýndýracak ve alýkoyacak

caydýrýcý bir kuvvetin olmasý þarttýr. Ýyilik ve kötülük yolunu sadece tercih

etmek kâfî deðildir. Ýnsaný bu noktada iyiye yöneltip, kötülükten uzaklaþ-

týrmaya yetecek bir tercih ettirici unsurun bulunmasý þarttýr. Bu tercih et-

tirici kuvvet ise âhiret inancýndan baþkasý olamaz.

191 Vahidüddin Han, el-Ýslâm Yetehaddâ, s. 147 (Wýndelbant, History of phýlosophy p. 496’dan naklen).

208 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



5. Ahireti Ýnkârýn, Ýnsan Hayatýndaki Olumsuz Etkileri
Bu hususu maddeler hâlinde sýralayacak olursak;

a- Âhireti inkârýn, insan üzerindeki olumsuz tesiri son derece büyük-
tür. Ölümü bir ‘yok olma’ kabul eden bir insanýn, zihninde kat’iyen bir gü-
ven ve sükûnet oluþmaz. Þöyle ki, ebedî bir hayat düþüncesine sahip ol-
mayan bir kimsenin, her gün hayat takviminden bir yapraðýn kaybolma-
sý karþýsýnda içinde beliren ‘unutulma ve mahvolma’ düþüncesi, onun kal-
bine bir ok gibi saplanýr ve onu tarifi mümkün olmayan bir ýztýraba sokar.

b- Âhiret inancý olmayan birisi için, -her ne yol ve usûlle olursa ol-
sun- dünyada en güzel ve tek doðru þey menfaat teminidir. Çünkü onun
önünde artýk, özlemini duyacaðý baþka bir þey yoktur. Bu anlayýþýnýn so-
nucu olarak da o hep baþkalarýnýn hakkýný yiyecek, hukukunu çiðneyecek
ve fesat çýkaracaktýr. Kýsaca, hilelerin her türlüsüne ve en kötüsüne baþ-
vurmaktan çekinmeyecektir.

c- Âhireti inkâr edenlerin kendilerini gösteriþ ve riyakârlýktan uzak tut-
malarý da mümkün deðildir. Çünkü onlar, dünyevî menfaatlere ulaþmak
için her bir zillete katlanmaya çoktan razýdýrlar.

d- Yine âhirete inanmayanlarýn gözünde suç ve günah kavramlarýnýn
da bir deðeri yoktur. Bunlarýn deðeri ancak, çýkarlarýna bir zarar söz ko-
nusu olduðu zaman vardýr; iyilikler ve hayýrlar aptallýðýn kendisidir, eðer
kötülük kendileri için bir tehlike doðurmuyorsa, onlar için bir mahzuru
yoktur.

Bütün bu sebeplerden ötürüdür ki, Kur’ân, terbiye etmeðe çalýþtýðý in-
sanda ilk önce âhiret endiþesi oluþturmaya çalýþýr. Zira, geliþen olaylara
dikkatle baktýðýmýzda, âdeta tüm azgýnlýk, isyan ve baþkaldýrmalarýn te-
melinde ‘âhireti hesaba katmadan yaþama fikrinin’ yattýðýný görürüz. Ni-
tekim Kur’ân bu hususa þöyle dikkat çeker:

“Hayýr, doðrusu onlar âhiretten korkmuyorlar.” (Müddessir sûresi, 74/53)
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ÝLÂHÎ TAKDÝR: KADER

Kader Kavramýnýn Anlamý

a. Lügat Anlamý

Kader, lugatte, ‘ölçme, takdir etme, biçime koyma, þekillendirme’ gi-
bi anlamlara gelir. Arap dilinde (      ) / ka-de-ra, fiili, ‘takdir etti, hissele-
re ayýrdý ve herkese payýný bölüþtürdü, güç yetirdi.’ mânâlarýna gelir. Ke-
lime tef’îl babýna nakledilince (       ) / kad-de-ra olur ki, o zaman anlamý,
‘hükmetti, hükmünü geçirdi ve kazada bulundu.’ olur. Kaderle alâkalý di-
ðer bir kelime ise, ‘kaza’dýr. Kaza, kelime olarak ‘emir, hüküm ve yarat-
ma’ anlamlarýna gelir.

Ehl-i Sünnet mezhebinin iki önemli kolu olan Maturidîler ve Eþ’ari-
ler, kaza ve kader kavramlarýný, ifade ettikleri mânâ bakýmýndan birbir-
lerinin tersi þeklinde anlamýþlardýr. Eþ’arilerin ‘kaza’ dediklerini Maturidi-
ler kader, ‘kader’i de kaza olarak ele almýþlardýr. Aradaki ihtilâf lâfzî bir an-
laþmazlýktan ibarettir.

b. Istýlah Anlamý

Maturidîler açýsýndan kader, Allah’ýn takdiridir. Kaza ise, O’nun bu
takdiri infaz etmesi, yani yapýlacak þeyi eda etmesi ve hükmü yerine ge-
tirmesidir. Eþ’ariler açýsýndan ise, kaza, Allah’ýn ezeldeki hükmüdür. Kader
ise, þartlarýn var oluþundan sonra bunlarýn birer birer meydana getiriliþidir.

Maturidîlerin bakýþ açýsýyla ‘kader’ ve ‘kaza’yý þöyle açabiliriz:

Kader, sonsuz ilme sahip, geçmiþ, hâl ve geleceði bir nokta gibi gö-
rüp, bilen ve esasen kendisi için geçmiþ, hâl ve gelecek diye bir þey mev-
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zubahis olmayan Yüce Yaratýcý’nýn, mikro âlemden makro âleme, ondan
normo âlem olan insana kadar bütün kâinatý ilmî vücutlarýyla plânlayýp
programlamasý ve bunlarý ilmî plândan alýp irade ve kudretiyle varlýk âle-
minde gösterime koyacaðý süreç de dahil olmak üzere- olup bitecek her
þeyi daha olmadan evvel keyfiyeti bizce meçhul bir ‘Kitap’ta takdir ve tes-
pit etmesidir. Kaza ise, Cenabý Hakk’ýn ezelde tespit ve takdir ettiði þeyle-
ri vakti gelince her birisini ezelî ilmine uygun bir biçimde, irade ve kud-
retiyle meydana getirmesidir.

Bir Ýman Esasý Olarak Kader Mevzuu
Ýslâm’da kadere iman etmenin zaruretinin, iki delilden kaynaklandý-

ðýný söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi, birçok âyette kadere iþaret edilme-
si ve kadere iman edilmesi gerektiðini gayet açýk bir þekilde bildiren ha-
dislerin varlýðý; ikincisi, Cenab-ý Hakk’ýn kayýtsýz ve sýnýrsýz olan mutlak
ilim, irade ve kudret sýfatlarýna iman etmenin gereðidir.

Kur’ân’da insanla alâkalý kaderin mevcudiyetini bize bildiren birçok
âyet vardýr. Þimdi bunlardan birkaçýný buraya alýp deðerlendirelim:

“Ne yerde ne de kendi nefislerinizde (gerek üzülmenize gerekse se-
vinmenize sebep olacak þekilde) meydana gelen hiçbir þey yoktur ki, biz
onu yaratmadan önce, bir kitapta olmasýn. Doðrusu, bu Allah’a göre ko-
laydýr. Bu, elinizden çýkana üzülmeyesiniz ve de Allah’ýn size verdiði ni-
metlerle þýmarmayasýnýz diyedir..” (Hadîd sûresi, 57/22-23)

“Onlara de ki, ‘Allah’ýn bizim için yazdýðýndan baþkasý bize asla eriþ-
mez.”(Tevbe sûresi, 9/51. En’am sûresi, 6/38; Yasin sûresi, 36/12)

“Þüphesiz ölüleri ancak Biz diriltiriz. Onlarýn yaptýklarý (her iþi), býrak-
týklarý her eseri/izi yazarýz. Ve (de Biz), her þeyi apaçýk bir Kitap’ta saymý-
þýzdýr.” (Yasin sûresi, 36/12.)

Birinci âyet, insan ve onunla alâkalý olan her bir durum dâhil olmak
üzere bütün varlýk ve olaylarýn varlýk sahasýna çýkmadan önce bir kitapta
yazýlý olduðunu gayet açýk bir þekilde dile getirmektedir. Keza ikinci âyet,
insan açýsýndan bu gerçeðe net bir þekilde dikkat çekmekte, üçüncü âyet
de -biraz önce üzerinde durduðumuz gibi- insanla alâkalý her iki kitâbe-
ti/yazýyý bizlere bildirmektedir.
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Kur’ân bu âyetleriyle bize, her þeyin varlýk sahasýna çýkmadan önce
ilm-i ilâhî de var olduðunu, hiçbir tevil ve tefsire ihtiyaç býrakmayacak bir
açýklýkla anlatmaktadýr. Þimdi burada durup kendimize þu soruyu yönel-
telim: Cenab-ý Hakk’ýn herhangi bir hususla alâkalý olarak ‘Bu böyledir.’
demesi, -netice itibarýyla- ‘Bunun böyle olduðuna inanýn.’ demesi, anla-
mýna gelmez mi? Daha açýk bir ifadeyle, Allah’ýn ‘Baþýnýza gelecek olan
her bir þey Allah tarafýndan önceden bilinmektedir.’ demesi ‘Baþýnýza ge-
lecek olan her bir þeyin önceden Allah tarafýndan bilinmekte olduðuna
inanýnýz.’ anlamýna gelmez mi?

Kanaatimizce, Allah’a ve O’nun ilim, irade, kudret gibi yüce sýfatla-
rýna iman etmek, kaza ve kadere de iman etmeyi içine aldýðýndan, iman
esaslarýný bir arada bildiren âyetlerde192 imanýn bu rüknü ayrýca vurgulan-
mamýþtýr. Bir diðer ifadeyle, kadere iman, temelde ‘Allah’a iman esasý’
içinde bulunmuþ olduðundan Kur’ân’da açýk bir þekilde ayrýca zikredilme-
miþtir. Zira, “Allah’ýn kâinatýn yaratýcýsý olduðuna ve ilim ve iradesinin bü-
tün cüz’iyyat ve külliyata þamil bulunduðuna inananlar, kaza ve kadere
de iman etmiþ bulunurlar. Þu kadar ki, hususî ehemmiyetine binaen, ka-
za ve kadere imanýn vücubiyeti hadis-i þeriflerle ayrýca tasrih edilmiþtir.”

Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) ayetlerde bildirilen
kader meselesini tafsil ederek açýklamýþtýr. Bir iman esasý olarak ‘kadere
iman’, hadis-i þeriflerde gayet açýk ifadelerle yer alýr. Hususiyle Müslim’in
Sahih’inin baþýnda naklettiði hadis-i þerif, Ýslâm akidesini formüle etmesi
bakýmýndan büyük bir önem taþýmaktadýr. Ravisi Hz. Ömer (r.a.) olan bu
uzun hadisin yalnýzca mevzuumuzla alâkalý kýsmýný iktibasla yetineceðiz:

‘… Ýman, Allah’a, meleklerine, kitaplarýna, peygamberlerine, âhiret
gününe ve kadere; hayrýna ve þerrine inanmaktýr…”193

Bu hadiste geçen ‘þerrin de Allah’tan olduðuna’ inanýlmasýnýn an-
lamý, hayýrda olduðu gibi- her bir þer, kötülük ve musibetin de varlýk sa-
hasýna çýkmasýnýn (yaratýlmasýnýn) Allah’ýn irade ve kudretiyle olduðuna
inanmak demektir, yoksa, Allah’ýn insanýn aleyhine olarak ‘onun için þer-

192 Bkz. Bakara sûresi, 2/177, 285; Nisa sûresi, 4/136.
193 Müslim, Ýman 1; Ebû Davud, Sünnet 16
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ri dilemesi’ demek deðildir. Zira, Allah, kullarýnýn ne inkârýna ne de inkâr-
la ilgili herhangi bir fiiline asla razý deðildir.194

Hasýlý, kader konusunu dar kalýplar içine sýkýþtýrmadan geniþ bir
perspektiften ele aldýðýmýzda, iman esaslarýnýn, kaza ve kader inancýy-
la/esasýyla çevrelendiðini görürüz. Çünkü Yüce Yaratýcý, baþta Kendi var-
lýðýnýn bilinip tanýnmasý olmak üzere, yaratmýþ olacaðý hayatýn ve ötesinin
(âhiretin) anlam ve maksadýnýn ne olacaðýný ve bunun için indireceði öð-
retileri (kitaplarý) hangi insanlara (peygamberlere) hangi varlýk (melek)
vasýtasýyla göndereceðini önceden takdir etmiþtir. Bunun aksini düþün-
mek haþa- O’nun zuhûrata göre, geliþigüzel hareket ettiðini iddia etmek
anlamýna gelir ki, bu gerçekten izahý mümkün olmayan bir durumdur.

Ýnsan Ýradesinin Ýlâhî Ýrade Karþýsýndaki Konumu

Kur’ân’da kader kavramý sadece insanla deðil, mikro âlemdeki zerre-
lerden makro âlemlere kadar bütün bir kâinatla ilgilidir. Yani sebep ve so-
nuç çizgisi içinde varlýk sahasýna çýktýðýna þahit olduðumuz her bir mev-
cut, bir ilâhî program (kader) içinde meydana getirilmektedir. Ýlgili âyet-
ler dikkatle incelendiðinde bu husus açýk bir þekilde görülür.195

Kur’ân, insanla alâkalý kader konusunu ele alýrken meseleyi bazen
Allah’ýn iradesine bakan yönüyle ele alýr bazen de insanlarýn iradesine ba-
kan yönüyle ele alýr. Olaya bir bütünlük içinde bakýlmazsa, iki ayrý açýdan
dikkatlere arz edilen bu âyetlerin birbiriyle çeliþtiði zannedilebilir. Fakat
durum böyle deðildir. Þimdi bu âyetleri sýrasýyla ele alalým.

a. Ýnsanýn fiil ve hareketlerinde hür olduðunu belirten âyetler:

“Þüphesiz biz ona doðru yolu gösterdik. Ýster þükredici olsun ister
nankör.” (Ýnsan sûresi, 76/3)

“De ki, (size gelen) gerçek/hak, Rabbinizdendir. Artýk dileyen iman
etsin, dileyen inkâr etsin.” (Kehf sûresi, 18/29)

194 Bkz. Zümer sûresi, 39/7
195 Bkz. Kamer sûresi, 54/49; Ra’d sûresi, 13/8; Yunus sûresi, 10/44; Neml sûresi, 27/75.
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“Her kim iyi bir iþ yaparsa lehine; her kim de kötülük yaparsa aley-
hinedir. Rabbin kullara asla zulmetmez.” (Fussýlet sûresi, 41/46)

“Her nefis kazandýðý karþýlýðýnda rehindir. (Herkes yaptýðý iþlerin re-
hini ve esiridir.)” (Müddessir sûresi, 74/39)

“De ki: Ey insanlar, Rabbinizden hak olan (Kur’ân) gelmiþtir; her kim
ona uyarsa kendi için uymuþ olur. Her kim de (ondan ayrýlýr) dalâlete dü-
þerse, (olan yine) kendisine olur.” (Yunus sûresi, 10/108.)

Bir kýsmýný misal olarak aldýðýmýz bu âyet-i kerimeler gösteriyor ki, in-
san fiil ve hareketlerinde hürdür. Bu sebeple de o, fiil ve hareketlerinden
sorumludur.

b. Ýlahî Meþîetin/Ýradenin esas olduðunu bildiren âyetler:

“Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.” (Ýnsan sûresi, 76/30)

“Allah dileseydi, onu yapamazlardý.” (En’am sûresi, 6/37)

“Allah dilemeyince iman edecek deðillerdi.” (En’am sûresi, 6/111)

Görüldüðü gibi birinci grup âyetlerde insanýn hür bir varlýk olduðu,
ikincisinde ise, Ýlâhî iradenin esas ve belirleyici olduðu vurgulanmaktadýr.
Bu iki grup âyet arasýnda telifi mümkün olmayan bir zorluk söz konusu
deðildir. Birinci gruptaki âyetlerde konu, insan iradesini ilgilendiren yö-
nüyle ele alýnmýþtýr, ikinci gruptaki âyerlerde ise mesele, Yüce Yaratýcý’nýn
iradesi cephesiyle ele alýnmýþtýr.

Þu hâlde bu âyetleri þu ifade altýnda telif edebiliriz: Ýlâhî irade esas
olmak üzere, insan dilediðini yapabilen bir varlýktýr. Bu þu demektir: Ce-
nab-ý Allah küllî iradesinin taallukuna bizim irademizi bir þart-ý âdi yap-
mýþtýr. Ýnsanýn, olmasýný istediði maddî veya manevî herhangi bir þeyin
varlýk sahasýna çýkmasý, -tabir caiz ise- ilâhî iradenin vizesine baðlýdýr.

Ýlâhî âdet (âdetullah) gereðince, insan dilemesinde hürdür, ancak
onun dilediði þeyin olmasý da yine ilâhî irade ve kudrete baðlýdýr; kulun
dilediðini Allah da dileyip onay vermedikçe onun dilemesi bir þey ifade
etmez. Diðer bir ifadeyle, kulun dilemesi ilâhî iradenin izin ve kabulüne
mazhar olmadýkça bir þey meydana gelmez. Olan her þey O’nun izni ve

214 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



iradesi dâhilinde olur; O’nun iradesine raðmen bir þey vuku bulmaz. Ni-
tekim bir hadis-i þerifte þöyle denir:

“Allah ne dilerse o olur. O’nun dilemediði ise, asla olmaz.” (Ebû Da-
vud, Edeb 106.)

Allah (c.c.), meselenin her iki yanýný, yani hem ilâhî iradeye bakan
hem de kulun iradesine bakan yönüyle birlikte dikkatlerimize arz ettiði bir
âyetinde ise, þöyle buyurur:

“O (Kur’ân þuur sahibi) âlemler için (halis) bir öðütten baþkasý deðil-
dir. (Bilhassa o) içinizden müstakim olmayý isteyenler için bir öðüttür.
(Ama þunu da bilmiþ olun ki,) âlemlerin rabbi olan Allah dilemedikçe siz
bir þey dileyemezsiniz. (Sizin dilemenizle bir iþ tamam olmaz.)” (Tekvir
sûresi, 81/27-29)

Ýnsan iradesinin ilâhî irade karþýsýndaki konumunu anlama adýna
Fethullah Gülen Hoca Efendi’nin çok vecîz ve enfes yorumunu nakletmek
istiyoruz: “Allah, bize ait emr-i itibârî gibi bir þeyi, irâde ve meþîetine
dâvetçi gibi kabul buyurmuþ, ona önem vermiþ, en büyük projeleri o plân
üzerinde gerçekleþtirmeyi va’detmiþ ve gerçekleþtirmiþ.. ve bu itibârî nes-
neyi günaha, sevaba bir vesile olarak yaratmýþ, onu cezâ ve mükâfata
esas kýlmýþ, hayýr ve þerrin isnâd edilmesine fâil kabul etmiþ.. ve zâtýnda
hiçbir deðer ifade etmeyen bu nisbî emre, ona terettüb eden neticeler iti-
barýyla, deðerler üstü deðer atfetmiþ -ki eðer böyle olmasaydý, bütünüy-
le hayat durur, insan camidler derekesine düþer, teklif bâtýl olur ve her
þey gider abese incirâr ederdi- elbette ona, onun istek ve dileklerine fev-
kalâde önem verecek.. onu dünya ve ukbânýn îmarýna bir þart-ý âdi, ha-
týrý sayýlýr bir vesîle ve dünyalarý aydýnlatacak bir elektrik mekanizmasý-
nýn sihirli düðmesi haline getirerek, damlada deryâ, zerrede güneþ, hiç
ender hiç olan bir þeyde cihanlarý var etmek suretiyle kudretinin sýrlý bir
buudunu daha gösterecektir.”196

Kadere Ýman-Ýnsan Hürriyeti
Ýslâm’ýn kaza ve kadere iman esasýný, insan hürriyetine aykýrý gör-

mek doðru deðildir. Çünkü bir Müslüman’ýn kadere iman etmesi demek,

196 Fethullah Gülen, Ruhumuzun Heykelini Dikerken, s.13
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esas itibarýyla, her þeyin Allah’ýn bilmesi, dilemesi, kudreti ve yaratmasý
ile olduðuna, Allah’tan baþka yaratýcý bulunmadýna inanmasý demektir.

Kadere iman, insandaki sorumluluðu yok saymak anlamýna gelmez.
Zira, Ýslâm, hem küllî irade ve kudret sahibi, kâinatý yaratan yüce bir
varlýðý kabul etmemizi, hem de, O’nun insanlarý irade sahibi birer varlýk
olarak yaratmýþ olduðunu ve de sevap ve cezanýn bu irade üzerine bina
edildiðini kabul etmemizi ister.197 Böylece kadere ve ihtiyar esasýna iman
bir araya gelmiþ bulunur. “Müslümanlarýn kadere iman etmeleri, iradele-
riyle seçim yapabilmelerine aykýrý mýdýr?” þeklindeki bir soruya merhum
Ahmed Hamdi Akseki ‘Ahlâk Dersleri’ isimli eserinde þöyle cevap verir:

Müslümanlarýn kaza ve kadere iman etmelerini, ihtiyar esasýna (ira-
de hürriyetine) aykýrý görenler varsa da bu anlayýþ kat’iyen yanlýþtýr. Ýslâm’-
da kadere imanýn ne demek olduðu lâyýkýyla anlaþýldýktan sonra, bu gibi
düþüncelerin ne denli yanlýþ olduðu rahatça anlaþýlacaktýr. Zira bir Müslü-
man’ýn kadere iman etmesi demek, esas itibarýyla, hayýr ve þerrin yaratý-
cýsýnýn Allah olduðunu kabul etmesi demektir. Yani bir Müslüman, hem
kâinatýn azamet ve kudret sahibi bir Yaratýcýsý’na ve O’na ait küllî bir ira-
deye inanýr; hem de sorumluluðuna muhatap ve esas olmak üzere kendi-
sine verilmiþ olan cüz’î bir iradenin varlýðýna inanýr. Ýslâm dini, bunun her
ikisini de öðretir. Bu itibarla, insanlarýn kâinatta mutlak ve küllî ilâhî bir
iradeyi kabul etmeleri, sorumluluklarýnýn esas unsuru olan cüz’î iradeleri-
ni ortadan kaldýrmaz.”198

Kýsaca, her iþinde hikmet ve adalet olan Cenab-ý Hak, insanýn kusur-
larýna bahaneler aramamasý ve de onun sevap ve günahlarýna kaynak
olabilmesi için insana bir irade vermiþtir. Bu iradeye, cüz-î irade veya
cüz’î ihtiyarî denir. Ýþte seçmek, istemek niyet ve azmetmek mânâlarýna
gelen cüz’î ihtiyarî, kusurunu kadere yüklemek isteyen insanýn karþýsýna
çýkar ve ona, ‘Mes’ulsün, zira seçen sensin.’ der.

197 Fiili seçen, tercih eden kuldur, onu varlýk sahasýna çýkaran ise, Allah’týr. Diðer bir ifadeyle, kendi
hür seçimiyle fiilinin iyi veya kötü olarak- rengini belirleyen kul, onu yaratan ise Allah’týr. Ehl-i
Sünnet mezhebinin görüþü olan bu kabulde insanýn irade hürriyetini sýnýrlayýcý herhangi bir du-
rum söz konusu deðildir.

198 Akseki, Ahmed Hamdi, Ahlâk Dersleri, Nur yay., Ankara 1991, s. 77.
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Allah’ýn, Bir Þeyi Önceden Bilmesinin,
Zorlayýcý Olup Olmamasý Meselesi
Ýnsanýn, ‘iþlemiþ ve iþleyecek’ olduðu iyi veya kötü her bir fiilinin, Al-

lah tarafýndan ezelde bilinip tespit edilmiþ olmasý, onun iradesine raðmen
deðildir. Zira, insan iradesinin söz konusu olduðu yerde yapýlan takdirde,
onun iradesinin hangi tarafa sarf edileceði Cenab-ý Hak tarafýndan bilin-
mekte ve ona göre takdir edilmektedir. Sanki Yüce Yaratýcý bu takdiriy-
le/tespitiyle insana þöyle demektedir: Ben, þu zamanda, iradeni þu istika-
mette kullanacaðýný biliyorum. Onun için de senin hakkýnda bu iþi o þe-
kilde takdir ediyorum. Böyle bir tespit ise, iradeyi iptal etmek deðil, onu
teyit etmek, demektir.

Aliyyu’l-Karî’nin de önemle belirttiði üzere, Allah, insan iradesiyle
alâkalý bir þeyi, ‘þöyle þöyle olacaktýr.’ diye yazmýþtýr, yoksa ‘þöyle þöyle
olsun’ diye yazmamýþtýr. Þu hâlde biz bir þeyi, Allah’ýn ezelde bilmiþ olma-
sý ve bu bildiðini kaydetmesinden (kaderden) ötürü yapmýyoruz, bilâkis,
Allah yaptýklarýmýzý ve yapacaklarýmýzý bildiði için yazýyor. Þayet Allah (c.c.),
durumu vasfetmek için deðil de gereðinin yerine getirileceði bir hükümle
yazmýþ olsaydý, o zaman insan iradesinin bir kýymeti kalmayacaktý.199

Allah’ýn önceden bizim yapacaðýmýz bir þeyi bilmesi asla bir zorlama
olarak düþünülmemelidir. Meselenin anlaþýlmasýna yardýmcý olmasý baký-
mýndan þimdi iki örnek verelim.

Birinci örnek: Bir öðretmen öðrencilerini çok iyi tanýdýðý için, yýl so-
nu imtihanýnda hangi öðrencisinin kaç puan alabileceðini yüzde seksen-
doksan oranýnda önceden bilmektedir; þimdi öðretmenin bu sonucu ön-
ceden bilmesi, nasýl ki, o öðrencinin o notu almasýný etkilemiyorsa, her þe-
yi bilen hiçbir þeyin ilminden uzak kalmadýðý Allah’ýn önceden bizim aký-
betimizi bilmesi/görmesi de fiillerimizi etkilemez.

Ýkinci bir örnek: Güneþ ve Ay tutulmasý gibi astronomik hâdiseler
önceden tespit edilip ilmî raporlara, takvimlere saati saatine kaydedilir.
Þimdi Güneþ ya da Ay tutulmasý, ilim ehlince tespit edildiði veya takvim-
lerde yazýldýðý için mi o saatte gerçekleþir; yoksa o saatte gerçekleþeceði

199 Bkz. el-Karî, Ali, Þerhu Fýkhi’l-Ekber, Beyrut 1997, s. 74.
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önceden bilindiði için mi ilim adamlarýnýn raporlarýna geçer? Gerçek þu
ki, Güneþ ve Ay takvimlerde yazýldýklarý için tutulmuyor, bilâkis önceden
tutulacaðý bilindiði için takvimlere yazýlýyor. Ýþte biz insanlar da, yaptýkla-
rýmýzý Allah kaderimizde yazdýðý için yapmayýz; bilâkis, Allah irademizi ön-
ceden hangi yönde kullanacaðýmýzý bildiði için ile yazar.

Kader Bir Mazeret Sebebi Olarak Ýleri Sürülebilir mi?

Ýslâm’da kader vardýr ama ‘kadercilik’ yoktur. Kader, bazýlarýnýn zan-
nettiði gibi kulun kendisini olaylarýn akýþýna salmayý ve de kulluk ve ted-
biri lüzumsuz görmeyi gerektirmez. Kadere iman, mümin olmanýn þartla-
rýndandýr fakat onu bir delil olarak ileri sürüp yapýlmasý gerekeni terk et-
mek doðru deðildir. Bu cümleden olarak, bir insanýn, günah iþleyip son-
ra ‘Kaderim bu imiþ.’ demesi doðru olmadýðý gibi, kadere dayanarak se-
beplere tevessülü terk etmesi de doðru deðildir, çünkü kaderinde ne oldu-
ðu o insanýn meçhulüdür.

Bu itibarla insanlar iþlerini ne meydana gelmeden önce ne de mey-
dana geldikten sonra kadere dayandýrarak mes’uliyetten kurtulamazlar.

Her þeyde Allah’ýn kaza ve kaderinin bir hakimiyeti vardýr, ancak þu
da bilinmelidir ki, kullarýn ihtiyarî fiilleriyle ilgili kaza ve kaderin cereyan
etmesi için, kendi amelleri vasýta kýlýnmýþtýr. Bu itibarla kendi istek ve ar-
zumuzla yaptýðýmýz bir iþi, kadere isnat ederek kendimizi mes’uliyetten
uzak tutmamýz, Ýslâmî bir kader anlayýþý deðildir ve de böyle bir yaklaþý-
mýn, Ýslâm’ýn þer’î teklifleriyle baðdaþmasý mümkün olmaz.

Kaderle Alâkalý Münâkaþalarýn Yasaklanmasýnýn Hikmeti

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) kader mevzuunda
münâkaþa ettiklerine þahit olduðu bir kýsým sahabîye: “Siz bunlarla mý
emrolundunuz, yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Sizden önce-
kiler bu konuda tartýþmaya baþladýklarý zaman helâk olmuþlardýr.” buyu-
rarak,200 kader konusunun, münâkaþa konusu edilmesinden, rahatsýz ol-
duðunu göstermiþtir.

200 Tirmizi, Kader 3.
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Kaderle ilgili konularýn Hz. Peygamber tarafýndan münâkaþa tarzýn-
da ele alýnmasýnýn yasak kýlýnmasýnýn hikmetini þu üç açýdan deðerlendir-
mek mümkündür:

Birincisi; her þeyden önce kader meselesi, imanî bir meseledir; imanî
meselelerin de münâkaþa tarzýnda ele alýnmasý doðru deðildir. Zira iman,
hadisi þeriflerde altý esasýyla beraber bir bütün olarak ele alýnmýþtýr. Bu da
imanýn, hem bölünme kabul etmez, hem de her bir esasýna teslimiyetin
izhar edilmesi gereken bir husus olduðunu gösterir. Teslimiyet ise münâ-
kaþayla baðdaþmaz. Ancak, meselenin münâkaþaya çekilmeden, öðren-
me ve bilgilenme kastýyla bahis mevzuu edilmesinde bir mahzur söz ko-
nusu deðildir. Nitekim, bu düþünceyle pek çok Ýslâm âlimi, eserlerinde ka-
derle ilgili bölümler, hatta müstakil eserler telif etmiþlerdir.

Ýkincisi; insanýn kendi iradesiyle ilgili kaderi, bir de iradesi dýþýnda ce-
reyan eden kaderi vardýr. Ýradesi dýþýnda meydana gelen kaderin sebep-
leri ise insanlarca bilinmemektedir. ‘Akýl yaratýktýr, yaratanýný kavraya-
maz.’ kaidesince insan aklý, kaderin bu ikinci kýsmýna ait hikmet ve sýrla-
ra vakýf olamayabilir. Ýnsanýn ‘dünyaya gözlerini açtýðý asýr ve belde, an-
ne ve babasýnýn kim olduðu, cinsiyeti, ýrký ve iradesi dýþýnda ortaya çýkan
musibetler ve hastalýklar’ gibi hususlar bu kýsma misal olarak verilebilir.
Bu ve benzeri durumlarda münâkaþaya kalkýþmak, kaderin sýrrýný anla-
maya zorlanmak, insaný içinden çýkamayacaðý sonuçlara götürebilir. Bu
cümleden olarak, Hz. Peygamber’in bizi uðraþmaktan menettiði, kaderin
bu boyutuna ait kýsmý olduðu söylenebilir.

Üçüncüsü; insanýn kaderle ilgili her bir hususu kesin bir biçimde çözme-
ye giriþmesi, kapasitesini aþan bir þeye talip olmasý demektir. Çünkü kader,
zihni zaman ve mekân mefhumlarýyla yoðrulmuþ insanlarýn ilmî ve nazarî açý-
dan bütünüyle kavrayabilecekleri bir konu deðildir. Bu itibarla, bir mü’min,
kader meselesiyle ilgili anlayabildikleriyle yetinip, anlayamadýðý hususlarý Ce-
nab-ý Hakk’a havale etmeli ve gereksiz münâkaþalara girmemelidir.

Kader Ýnancýnýn Ýnsan Hayatý Üzerindeki Etkileri
Kader akidesinin, Müslümanlarý olumsuz bir þekilde etkilediði þeklin-

de mülâhazalarý seslendirenler var. Acaba bu mülâhaza veya iddialarýn
doðruluk payý ne kadardýr?
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Müslümanlarýn dünyasýnda yaþadýðýmýz þu an ki zaman diliminde ters
giden bir þey varsa bunu kadere deðil de, tembelliklerine ve ihmalkârlýk-
larýna kýlýf arayan insanlarýn kadercilik yapmalarýna baðlamak daha uy-
gun olacaktýr.

Bugün periþan bir vaziyette bulunan Ýslâm dünyasýnýn içinde bulunduðu
durum, Ýslâm’ýn bildirdiði kader akidesinin deðil, Ýslâm’ýn ruhuna uygun ya-
þanmayýþýnýn, temsil eksikliðinin ve Müslümanlarýn gerektiði yerde kendilerin-
den beklenen fedakârlýðý, çalýþkanlýðý ortaya koyamamalarýnýn neticesidir.

Kaza ve kadere iman, eðer Müslümanlarýn faaliyetlerine engel olmuþ
olsaydý, Ýslâmiyet’in yüksek devirlerindeki o fevkalâde terakkiler nasýl
meydana gelebilirdi? Yani, bu dinin hayata hayat kýlýndýðý devirlerde,
böyle bir akide, Müslümanlarýn ilerlemesine ve medeniyet öncüleri olma-
larýna asla mani olmamýþtýr. Amelî/pratik yönden bir araþtýrma yaptýðýmýz
zaman, kalplerinde dinî düþüncenin etkisi daha fazla olan önceki Müslü-
manlarýn tembel olmadýðýný, diðer milletler tarafýndan da maðlûp edile-
mediklerini görürüz. Onlarýn kaza ve kadere inanmadýklarýný ise hiçbir
kimse iddia edemez.

Kadere iman, kozmolojik açýdan ‘her þeyin Allah tarafýndan bir ter-
tip ve ölçüye baðlandýðýna iman’ mânâsýna geldiðinden, insan zihninde,
kâinatta tesadüflere yer olmadýðý þuurunu ve bir nizam fikrini yerleþtirip
insaný devamlý ve programlý bir çalýþmaya sevk eden bir esas olmuþtur.

Böyle bir giriþten sonra þimdi saðlýklý kader inancýnýn insan hayatýn-
daki yerini iki açýdan ele alýp deðerlendirmeðe çalýþacaðýz.

a. Kâinatta Hakim Olan Ýlâhî Program Açýsýndan

Her þeyden önce, kadere iman, tesadüf düþüncesini ortadan kaldýrýr.
Materyalizm gibi felsefî akýmlarýn düþünceleri, son derece mükemmel bir
nizamýn hakim olduðu kâinatýn bir tesadüfler zinciri neticesinde bugünkü
hâline geldiði noktasýnda odaklaþmaktadýr. Müslümanlarý, bu çeþit yanlýþ
düþüncelerden yalnýzca kader inancý kurtaracaktýr. Çünkü ‘kadere iman
etmek’ demek, kâinatta tesadüflere yer olmadýðýna iman etmek demektir.
Nitekim varlýkta hiçbir þeyin tesadüflere baðlý olmayýp, bir plân ve prog-
rama tâbi olduðu Kur’ân’da açýkça ifade edilen bir gerçektir:
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“Allah’ýn yanýnda her þey bir ölçüye göredir.”(Ra’d sûresi, 13/8)

“Muhakkak ki, biz her þeyi bir kaderle yaratmýþýzdýr.” (Kamer sûresi,
54/49)

Kâinatta en küçüðünden en büyüðüne kadar, her þeyde bir düzen
müþahede etmekteyiz. Tabiata Yaratýcý tarafýndan konulan kanunlar, ilâhî
kaderin (ilâhî programýn) birer parçasýdýr; bu kanunlarýn hepsi kader da-
iresinde cereyan etmekte ve bunlarýn kaderlerinde Kur’ân’ýn ifadesiyle bir
deðiþiklik görülmemektedir: “Allah’ýn yaratmasýnda bir deðiþiklik bula-
mazsýn.” (Rum sûresi, 30/30)

Bu esasa göre, Cenab-ý Hak, kâinattaki her þeyi ezelde tespit ettiði
ilâhî plân ve yüce nizama göre idare etmektedir. O hâlde âlemde vaki
olan maddî, manevî her türlü hâdise, maksatsýz ve gayesiz olarak rastge-
le meydana gelmemektedir. Her þey, Allah’ýn her þeyi kuþatan ezelî ilmi,
mutlak irade ve sonsuz kudretiyle ilâhî nizam ve plâna uygun olarak ya-
ratýlmaktadýr. Allah’ýn kazasý, kaderine daima uygun olarak tecelli etmek-
tedir. Aksi hâlde, kâinatýn nizam ve düzeni bozulur, varlýðý devam ede-
mezdi. Bu yönüyle kaderin ispatý, tevhidin ispatý olmaktadýr. Nitekim bir
hadis-i þerifte de “Kadere iman tevhidin nizamýdýr.” 201 denilerek, bu esa-
sýn, tevhid akidesiyle doðrudan alâkalý olduðuna dikkat çekilmiþtir.

Kýsaca, kader inancý, -determinizmde olduðu gibi- kâinatta meydana
gelen bütün hâdiselere, ‘sebeplerin doðurduðu neticeler’ nazarýyla bakma-
ya engel olur ve bizi determinist bir düþünceden alýkoyup, her þeyin ar-
kasýnda bir hikmet ve kudret elinin daima tasarrufta bulunduðunu bildirir. 

b. Ýnsanla Alâkalý Takdir Açýsýndan 

Bu konuyu maddeler hâlinde sýralamak gerekirse;

1. Ýman edilmesi gereken esaslar arasýna girmesinin önemli hikmet-
leri bulunan kader, insaný inkâra götürebilecek yolu kapatan bir set gibi-
dir. Þöyle ki, insan, nefs-i emmaresi cihetiyle, kendisine yaratýlýþtan bah-
þedilmiþ vasýf ve güzelliklerle övünüp iftihar etmek, kusurlarýna ve cina-
yetlerine ise, bahaneler aramak, yahut bunlarý baþkalarýna yüklemek ister.

201 Ali el-Muttakî, Kenzu’l-Ummal, Müessesetü’r-Risale, Beyrut 1994, 1/106.
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Ýnsanýn kendisinde bulunan bu yüksek istidat ve güzellikleri, Cenab-ý
Hakk’ýn bir ihsaný olarak bilmemesi, gurura ve kibre yol açar. Bu gurur
damarý, insanlardan birçoðunu hemcinsine karþý büyüklenmeye sevk
ederken, bazýlarýný ise, ‘her þeyi kendinden bilme ve kendine ait görme’
saplantýsýna kadar götürüp, nihayetinde kendi üstünde hiçbir irade ve
kudreti tanýmama düþüncesine mahkum etmesi söz konusudur.

Esasýnda insan fýtratýnda, her bir güzellik, meziyete sahip çýkýp, onlar-
la övünme, iftihar etme, hatta daha da ötesinde gururlanýp kendinden
geçme duygusu vardýr. Ýþte bu noktada; yapýlan güzel iþler karþýsýnda gu-
rura düþmemek için ‘kader’ devreye girer ve ‘Maðrur olma yapan sen de-
ðilsin.’ diyerek, insaný kibre gurura düþmekten korur. Çünkü iyiliklerin ya-
pýlmasýný isteyen, ilâhî irade olduðu gibi; onlarýn yerine getirilmesi için
lâzým olan istidat ve gücü veren de yine o Kudret’tir. Bu noktada, mes’uli-
yet ve teklif ortadan kalkmasýn diye de Ýslâm’ýn ihtiyar prensibi (irade)
devreye girer ve ‘Sen mes’ulsün, zira seçen sensin.’ der, ona sorumlulu-
ðunu hatýrlatýr.

Bu cümleden olarak, “Sana gelen her iyilik Allah’tandýr, her bir kötü-
lük ise, nefsindendir.”202 âyetiyle Kur’ân, ‘bütün güzellik ve hayýrlarýn gerçek
sahibinin nefis deðil, Allah (c.c.) olduðunu, buna karþýlýk bütün kötülük ve
günahlarýn ise, kendi nefsinden kaynaklandýðýný’ ifade için ihtarýný çeker.

2. Kadere inanan bir insanda en küçük bir ümitsizlik ve gevþeme ol-
maz. Sonra kadere inanan insan, baþarýya ulaþtýðý zaman tevazuu ve al-
çak gönüllüðü de elden býrakmaz; zafer sarhoþluðuyla kendini kaybetmez.
Kadere imanýn, insana, gerek maruz kaldýðý musibetler karþýsýnda bir güç
kaynaðý olduðu, gerekse onu gururdan kurtardýðý hususu, þu âyet-i keri-
mede veciz bir þekilde ifade edilmiþtir:

“Ne yerde ne de nefislerinizde (gerek üzülmenize gerekse sevinme-
nize sebep olacak þekilde) baþýnýza gelen hiçbir þey yoktur ki, Biz onu ya-
ratmazdan önce bir kitapta yazýlmýþ olmasýn. Þüphesiz bu Allah’a göre
kolaydýr. Bu, kaybettiðinize üzülmeyesiniz ve Allah’ýn size verdikleriyle
de þýmarmayasýnýz diyedir. Allah çok övünen kibirlileri sevmez.” (Hadîd
sûresi, 57/22-23)

202 Nisa sûresi, 4/79. 
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Burada “Allah (c.c.), insanlarýn, musibetler anýnda, feryat ve üzüntü-
lerini hafifletmek için kadere imana çaðýrmýþtýr.” Zira kader inancý, insan
iradesinin altýndan kalkamayacaðý sýkýntý ve musibetler açýsýndan düþü-
nüldüðünde, ümitsizliðin, hüznün ve bunlarýn doðurduðu stresin müessir
bir ilâcýdýr. Her þeyin Allah’tan olduðunu bilen ve buna iman eden insan,
O’ndan gelen acý ve tatlý her þeyi rýza ile kabul eder. O’nun rahmet ve
hikmetine itimat eder. Sabretmekle, kederden ve musibetin getirdiði
üzüntüden kurtulur. Bir musibet karþýsýnda, ‘Ben Allah’ýn kuluyum, so-
nunda yine O’na döneceðim. Allah’ýn dilediðinde hayýr vardýr, inþallah
böylesi hakkýmda daha hayýrlýdýr. Allah’ým beni sabredenlerden eyle, be-
ni daha büyük musibetlerden koru!’ der, huzur bulur.

Nitekim Kur’ân’da þöyle buyrulur: “Onlarýn baþýna bir musibet geldi-
ði zaman, ‘Biz Allah içiniz, (O’na yönelmiþ kullarýz) ve mutlaka O’na dö-
neceðiz.’ derler.” (Bakara sûresi, 2/156); “Olur ki, sizin hoþunuza gitme-
yen bir þeyde Allah birçok hayýrlar takdir etmiþ olur.” (Nisa sûresi, 4/19)

Musibetlere kader açýsýndan bakamayan insanýn, her ümit kýrýcý ve
kahredici hâdise karþýsýnda apýþýp kalmasý, sürekli hâlinden þikâyet etme-
si, kafasýný þuraya buraya vurmasý hatta neticede günah ve sefalet ba-
taklýðýna düþmesi bir bakýma kaçýnýlmaz olur. Böyle birisi en küçük bir
musibet karþýsýnda dahi ezilir ve dünyayý ‘ah’ ve ‘of’larla kendine zindan
eder. Kadere inanan bir mü’mine gelince, o, -Kur’ân’da da deðinildiði gi-
bi ne dünya iþlerinden kazandýðýyla sevinip gurura kapýlýr, ne de kaybet-
tiði þeye mahzun olur.203 Zira o bilir ki, her þey bu hayat boyutundan/dün-
yadan ibaret deðildir; her þeyin en iyisi ve güzeli bir sonraki hayattadýr.

3. Kaderin iman esaslarý arasýna girmesinin bir diðer hikmeti de, in-
saný hayatýn aðýr yüklerinden kurtarýp ruhuna bir rahatlýk ve hafiflik ver-
mesidir.

Ýnsan, kâinatla alâkalý bir varlýktýr; nihayetsiz maksatlarý ve arzularý
vardýr. Ýnsanýn kudreti ve iradesi ise ihtiyaçlarýnýn milyonda birisine da-
hi kâfi gelmez. Ayrýca insan çevresinde görüp hikmetini anlayamadýðý
bazý hâdiselerin tesirinden kendisini çoðu kere kurtaramaz, huzursuz olur.

203 Bkz. Hadîd sûresi, 57/23.
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Meselâ, acýklý bir sahne görse bir zaman kendisini onun tesirinden ala-
maz ve hayatý acýlaþýr.

Bu noktada insanýn imdadýna yetiþebilen tek yardýmcý, kadere iman-
dýr. Kadere hakiki mânâda iman eden bir kiþi, ihtiyaçlarýnýn ve korkularý-
nýn hâsýl ettiði yükü tabir caizse- kaderin gemisine býrakýr ve böylece kal-
bi ve ruhu rahata kavuþur. Þöyle ki, kâinatta meydana gelen bütün iþle-
rin bir ilâhî kanun nizamýyla cereyan ettiðine ve her þeyin bir ilâhî prog-
ramla gayet kolay bir surette yürüdüðüne inanan kimse, yaþadýðý âlemin
zahmet ve külfetlerini o mülkün Sahibine býrakýp, cennet gibi bu yerlerin
bütün güzellik ve lezzetlerinden istifade etmeye bakar. Diðer bir ifadeyle,
O’nun merhametine, icraat ve kanunlarýnýn güzelliðine istinaden her þe-
yi güzel tarafýndan görür ve buna baðlý olarak hayatýný elemsiz bir lezzet
ve saadetle geçirir. Bu açýdan da kadere iman o kadar huzur vericidir ki,
tarif edilemez. Bu mânâda kadere iman eden birisi, kederden ve üzüntü-
den emin olur. Nitekim Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)
bir hadis-i þerifinde bu gerçeðe dikkat sadedinde “Kadere iman, kaygý ve
üzüntüyü giderir.” buyurmuþlardýr.204

Bu itibarla, kadere imanýn, aðýr hastalýklara yakalanmýþ insanlarýn
hayatlarýndaki müspet etkisi açýsýndan da doldurulamayacak bir yeri var-
dýr. Onulmaz bir derde düþmüþ, elinde hiçbir çaresi olmayan bir mü’min
‘Yüce Allah’ým! Senin iradene mutlak itaat ediyorum. Senin hikmetlerin
sonsuzdur. Sen dilersen beni iyileþtirirsin de. Dileyip dilememen de Sana
ait bir hikmettir, biz elimizden geleni yaptýk, bizden sonrakiler de yapacak-
lar… Ölüm ise Senin kanunundur, ölsek ne gam! Zira Sana dönüyoruz!’
der, kendini emniyette hisseder. Netice olarak, ‘ilâhî takdirin/kaderin her
þeyi güzeldir’ hakikatini kavrayýp ona teslim olan bir insan, her þeyde ilâhî
kaderin hikmet ve adaletini görür.

4. Kadere imanýn insan üzerindeki diðer bir etkisi de, onun iradesini
güçlendirmesidir. Çünkü kadere inanan bir kul, hadis-i þerifin de ifadesiy-
le ‘baþýna gelecek bir musibetin mutlaka geleceðine, gelmeyecek olanýn
da asla gelmeyeceðine’205 inandýðý için cesaretlidir.

204 Münavî, Feyzu’l-Kadîr, 3/187. 
205 Tirmizi, Kader 10.

224 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



Bu akide, insaný canlý ve hareketli kalmaya sevk edeceðinden, böy-
le bir imana sahip bir kiþi, zorluklar karþýsýnda yýlmaz, tembellik ve gev-
þeklik göstermez. Geçmiþte büyük muvaffakiyetlere imza atmýþ insanla-
rýn, bu akidenin temsilcileri olmasý, bunun en açýk delilidir. Ýslâm’daki
kaderin karakterini ‘maddî olaylarýn ve maddî sebeplerin üstüne çýkýþ,
ufuklara týrmanýþ’ olarak ele alan H. Ziya Ülken, konuyla alâkalý þu tes-
pitte bulunur:

Ýslâmî kaderde, irade ve maksat vardýr. Aydýnlýðýn takdiri bize
ümit ve huzur verir, boþluða ve karamsarlýða düþmeyiz. Kadere iman,
‘her þeyimizin tükendiði, elimizden gelenlerin bittiði zaman dahi yalnýz
kalmadýðýmýzýn; maddenin duymaz ve anlamazlýðýna terk edilmediði-
mizin ve de en yüce dayanaðýn bizimle beraber olduðunu bilmenin’ ifa-
desidir. Allah’a baðlanmak, iradeyi sýfýra indirmek deðildir, aksine, bek-
lenmedik hâller, hatta imkânsýzlýklar önünde dahi iradeyi harekete ge-
çirmektir.

Kaza ve kadere iman eden, Allah’a dayanmýþ olacaðýndan dolayý,
hayatta her iþe giriþir ve ömrü boyunca cesaret ve gücünü kaybetmeden
baþarýdan baþarýya yürür. Baþarýsýzlýða uðradýðý zamanlar olsa da, ‘bun-
da bir hikmet olacak’ diyerek, ayný þeyi deðiþik yollardan denemeye ça-
lýþacak, bunu da yapamazsa, ‘takdir bu kadarmýþ’ deyip, azmini ve ira-
desini kaybetmeden yine yoluna devam edecektir.

5. Kadere iman etmiþ bir mü’min, rýzkýnýn tayin edildiðini, ne ya-
parsa yapsýn baþkasýnýn kýsmetini elde edemeyeceðini bildiði için, baþ-
kasýnýn hakkýna tecavüz etmez, hýrs göstermez ve haset etmez.

Bu itibarla kadere inanan bir kul “Bir de Allah’ýn bir kýsmýnýza diðe-
rinden fazla verdiði þeyleri temenni etmeyiniz.” (Nisa sûresi, 4/32) âye-
tinin de iþaretiyle baþkasýnýn elinde bulunana göz dikmez. Zira o, böyle
bir göz dikmenin ‘Allah’ýn kaza ve kaderine küsme, kullarý arasýnda tak-
sim ettiði nimetini hor görme, hikmetiyle mülkünde ikame ettiði adale-
tini nahoþ telâkki etme, dolayýsýyla tevhidin özüne karþý iþlenilmiþ bir
suç’ mânâsýna geldiðini bilir ve ondan uzak durur.”
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6. ‘Her þeyin Allah’ýn kaderi, kazasý, hükmü ve iradesiyle meydana gel-
diðine’ inanan bir kimse, kendisine karþý suç iþleyen birini mes’ul tutsa bile
ona karþý daha müsamahalý olur. Baþýna gelen bu olayý bir de kader açýsýn-
dan deðerlendiren bir mü’minin, muhatabýný affedebilmesi daha kolay olur.

Þöyle ki, o, bir baþkasýnýn kendine verdiði acý veya zararda, kendi
günahlarýnýn da hissesinin olduðunu dikkate alýr, yani bu sýkýntýlý duru-
mun, kendisinin önceden iþlemiþ olduðu bir günahýna karþý bir ceza ola-
bileceðini de düþünerek nefis muhasebesi yapar/yapmalýdýr. Nitekim
Kur’ân “Baþýnýza gelen her bir musibet kendi iþledikleriniz yüzündendir.
(Bununla beraber,) Allah (günahlarýnýzýn birçoðunu) affeder (de onlardan
ötürü bir musibet vermez.)”(Þûrâ sûresi, 42/30) Böylece muhatabýna kar-
þý duyacaðý nefret ve kinden daha rahat kurtulur.

Kader konusunu Asrýmýzýn bir numaralý aksiyon ve düþünce insaný
Bediüzzaman Hazretleri’nin þu ifadeleriyle noktalayalým:

“Kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki, tarif edilmez.”

“... ben kendi hayatýmda binler tecrübelerimle gördüm ve bildim ki,
kadere iman olmazsa hayat-ý dünyeviye saadeti mahvolur. Elîm musibet-
lerde, ne vakit kadere iman cihetine bakardým, musibet gayet hafifleþiyor
görüyordum. Ve “Kadere iman etmeyen nasýl yaþayabilir?” diye hayret
ederdim..
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TEKLÝF NEDÝR, MÜKELLEF KÝME DENÝR?

Teklif, lügatte, bir kimseye zorluk veren bir þeyi emretmek ve ona yük-
lemek demektir. Istýlahta ise, Ýslâm Dininin insanlara Allah’ýn emirlerini
yapmalarýný, yasaklarýndan da kaçýnmalarýný emretmesi manasýna gelir.

Mükellef de Ýslâm Dininin getirdiði mesajla yükümlü tutulan, düþünce,
söz ve davranýþlarýna birtakým dünyevî-uhrevî, dinî-hukukî sonuçlar baðla-
nan âkýl (aklî melekeleri yerinde) ve bâlið (ergin) olan insan demektir.

Mükellefiyet Ne Zaman Baþlar?
Kiþinin dinî hükümlerden sorumlu tutulabilmesi için,

a. Âkýl

b. Bâlið olmasý þarttýr.

Din, akýl ve þuur sahiplerini muhatap alýr onlarý kendi ihtiyar ve seçe-
nekleriyle, dünyevî-uhrevî hayra yönlendirir; icabet edenlere de ebedî
saadetler vaad eder.

Bu itibarla dini, özel bir donanýma karþý özel bir teveccüh þeklinde
yorumlamak da mümkündür. Zira akýl ve irade mahrumlarý onunla mü-
kellef tutulmamýþlardýr ve onlar için bizzat hayra sevk gibi bir iltifat da söz
konusu deðildir.

Akýl ve irade, dinin ilk þartý ve Ýslâm’ýn hayata hayat olmasý mana-
sýna “diyanet”in de en hayatî rüknüdür. Bu da, akl u iradesi olmayanla-
ra, hayrý, þerri temyiz kabiliyeti isteyen din gibi bir sorumluluðun teklif
edilemeyeceði demektir. Böyleleri için, ne akl u ihtiyarý ilk þart kabul eden
ilâhî kanunlar mecmuasý dinden, ne de Allah’ýn yaratmasý ve beþerin
kesbiyle meydana gelecek olan diyanetten söz etmek mümkündür.

229Ýbadet Mükellefiyeti



Bu itibarla mükellefiyetin birinci þartý âkýl olmaktýr. Âkýl, ne yaptýðýný
bilen, iyi ile kötüyü birbirinden ayýrt edecek temyiz kabiliyetine sâhip
olan kimse demektir.

Mükellefiyetin bir diðer þartý da, kiþinin bâlið olmasý yani, bülûða er-
miþ bulunmasýdýr.

Bülûða Ermek Ne Demektir? 

Bülûða ermek, insanlarýn çocukluktan çýkýp cinsî duygu ve hislerinin
baþladýðý çaða ermeleri demektir.

Bülûð Çaðý Ne Zamandýr? Nasýl Bilinir?

Bülûð çaðý, Ýslâm âlimlerinin çoðunluðuna göre kýzlarda 9-15; erkek-
lerde 12-15 yaþlarý arasý olarak belirlenmiþtir.

Kiþinin bülûða ermesi erkeklerde ihtilâm denilen cinsî boþalmanýn
olmasý; kýzlarda ise hayýz ve aybaþý adý verilen muayyen hâlin ortaya
çýkmasý ile gerçekleþir. Buna “tabiî bülûð” denir. Bazen olur ki, erkek ve
kýz, yaþ olarak bülûð çaðýna girdikleri halde, kendilerinde ihtilâm ve ay
hâli görülmez. Böyleleri için “hükmî bülûð” vardýr ki bu, belli bir yaþ sýný-
rýna ulaþanlarýn fiilen bülûða ermiþ olmasalar bile bâlið olarak kabul edil-
meleridir.

Hükmî bülûð yaþý, hem erkek hem de kýzlar için 15 yaþtýr.

Bülûðla birlikte kiþinin yeterli aklî yetiþkinlik kazandýðý var sayýldýðý
için aksini gösteren bir delil olmadýkça kiþi mükellef olur. Dinî terminolo-
jide buna “âkil ve bâlið olmak” denir. Bunun anlamý kiþinin haklarý kul-
lanmaya, sözlü, yazýlý, fiilî hukukî iþlemleri bizzat yapmaya, dinî ve içtimaî
mükellefiyetlere muhatap olmaya ve cezaî sorumluluk taþýmaya ehil ha-
le gelmesidir. Kiþinin malî konularda normal seviyede tedbirli ve basiretli
davranmasý demek olan rüþd, genelde buluð ile birlikte gerçekleþir. Kiþi
bâlið olmuþ da reþid olmamýþsa, bu durum onun dinî ve cezâî ehliyetini
etkilemez, bu iki ehliyeti tam olarak mevcuttur, sadece malî yönü bulunan
hukukî iþlemlerde ehliyetine bazý sýnýrlamalar getirilir.
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Mükelleflerin Yapmalarý Gereken Dinî Vazifeler Nelerdir?
Mükellefiyet çaðýna giren her Müslüman’ýn yapmak zorunda olduðu

bazý dinî vazifeler vardýr ki, bunlara fýkýh ve ilmihal kitablarýnda “mükel-
leflerin yapacaðý vazifeler” manasýna “Ef’âl-i Mükellefîn”denir. Bunlar ye-
diye ayrýlýr.

1. Farz,

2. Vâcib,

3. Sünnet,

4. Müstehab,

5. Mübâh,

6. Haram,

7. Mekrûh,

Bu fiillerden ilk dördünün yapýlmasý gerekli görülmüþ; “mübah”ýn ya-
pýlýp-yapýlmamasý tercihe býrakýlmýþ, son üçünün ise terki istenmiþtir. Din
tarafýndan bir fiilin yapýlmasýnýn istenmesine “emir”; terk edilmesinin ta-
lep edilmesine de “nehiy” adý verilir.

Farz Nedir?
Kelime manasý, “bir þeyi kesinleþtirmek, takdir etmek, pay ve parça-

lara ayýrmak, belirlenmiþ þey ve pay” demektir. Ýslâmî terminolojideki ma-
nasý ise, yapýlmasý kat’î ve açýk delillerle emredilen dinî iþ ve vazifelerdir.
Namaz kýlmak, oruç tutmak, zekât vermek gibi.. Farz ikiye ayrýlýr:

a. Farz-ý Ayn

Yerine getirilmesi her Müslümana ayrý ayrý borç olan farzlardýr. Bun-
lar, bir Müslümanýn yapmasýyla diðer Müslümanlarýn üzerinden düþmez.
Namaz, oruç gibi. Gerek namaz ve gerekse oruç, istisnasýz her Müslü-
man’ýn yapmak zorunda olduðu, dinî birer vecibedir.

b. Farz-ý Kifâye

Yerine getirilmesi her Müslümana ayrý ayrý borç olmayan, Müslüman-
lardan bazýsýnýn yapmasýyla diðerlerinden borçluluk hâli kalkan farzlardýr.
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Bu gibi farzlarý, hiç kimsenin yapmamasý hâlinde, bütün cemiyet mes’ul
ve günahkâr olur. Bir Müslümanýn cenaze namazýný kýlmak gibi. Cenaze
namazýnýn bazý Müslümanlar tarafýndan kýlýnmasý, diðer Müslümanlar
üzerinden mükellefiyetin kalkmasý için yeterlidir. Ancak, hiç kimse kýlma-
yacak olsa, bütün Müslümanlar mes’uliyet altýna girmiþ olurlar. Farz-ý
kifâyenin sevabý, sadece yapana aittir. Tamamen terkinden dolayý gelen
günah ise, bütün Müslümanlarýndýr.

Farzýn Hükmü Nedir? 

Yapýlýrsa büyük sevab vardýr. Özürsüz olarak terk edenler, dünyada
huzur bulamayýp iç sýkýntýsýndan kurtulamadýklarý gibi, âhirette de çetin
azaplara çarptýrýlýrlar. Farzýn inkârý Müslüman’ý dinden çýkarýr.

Vâcib Nedir? 
Sözlükte “sabit, lazým, var ve gerekli olan þey” anlamýna gelir. Istýlahî

manasý ise fýkýh bilginlerinin çoðunluðuna göre farz ile eþ anlamlýdýr. Ha-
nefî ulemasý farz ve vacip diye ikili bir ayýrým yapmýþlardýr. Hanefîlere gö-
re vacip, yapýlmasýnýn gerekliliðini ifade eden deliller, farz kadar kuvvetli
ve açýk olmayan vazifelere denir. Vaciplerin de farzlar gibi kesin olarak ya-
pýlmasý gerekir. Bundan dolayý vacibe, “amelî farz” da denmektedir. Kur-
ban kesmek, vitir ve bayram namazý kýlmak gibi.

Vâcibin Hükmü Nedir?

Vâcibin hükmü de, farz gibidir. Yani, iþlenmesi halinde sevab, terkin-
de ise azab vardýr. Ancak îtikad bakýmýndan vâcib, farz gibi deðildir. Vâci-
bi inkâr eden dinden çýkmaz. Fakat dinde olan bir emri inkâr ettiði için
bid’at iþlemiþ ve günaha girmiþtir. Vacibi unutarak veya kasten terk eden
daha sonra kaza etmekle mükelleftir. Mesela, vitir namazýný kaçýran da-
ha sonra kaza etmelidir.

Sünnet Nedir?
Sünnetin kelime manasý “yol” demektir. Ýslâm fýkhýna göre ise Pey-

gamber Efendimiz’in (aleyhissalatu vesselâm) farz ve vaciplerden hariç
olarak yaptýðý ve yapýlmasýný istediði fiil ve davranýþlardýr ki, ibadet kabi-
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linden olanlara “Sünnet-i Hüdâ”, âdet-i seniyyeleri cümlesinden bulu-
nanlara da “Sünnet-i Zevâid” denir.

Sünnet ikiye ayrýlýr:

a. Sünnet-i Müekkede,

b. Sünnet-i gayr-ý müekkede.

Sünnet-i Müekkede 

Resûlüllah Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) umumiyetle yap-
maya devam edip pek az terk etmiþ olduklarý sünnettir. Lügat mânasý,
kuvvetli sünnet demektir. Sabah, öðle ve akþam namazlarýnýn sünnetleri
gibi. Ezan, ikâmet, cemaate devam gibi Ýslâm þeâirlerinden sayýlan sün-
netler de, sünnet-i müekkededir. Bunlara sünnet-i Hüdâ da denir.

Sünnet-i Gayr-i Müekkede

Resûlüllah Efendimizin ibâdet maksadýyla bazen iþleyip bazen de terk
ettikleri sünnettir. Ýkindi namazýnýn sünneti ile yatsý namazýnýn ilk sünneti
gibi. Resûlüllah’ýn yiyip içme, giyinip kuþanma, oturup kalkma gibi gün-
lük normal davranýþlarý ve âdâb-ý muaþerete taallûk eden iþleri de sünnet-
i gayr-ý müekkedeye dahildir. Bunlara sünnet-i zevâid adý da verilmiþtir.

Sünnetin de farz gibi ayn ve kifâye kýsýmlarý vardýr. Meselâ, Rama-
zan’ýn son on gününde i’tikâfa girmek, teravihi cemâatle kýlmak, teravihi
hatimle kýlmak sünnet-i kifâyedir. Farz namazlarý cemaatle kýlmak ise,
sünnet-i ayn’dýr.

Sünnetin Hükmü Nedir?

Sünnet-i müekkedenin yapýlmasýnda büyük sevaplar vardýr. Kasden
veya tembellikle terk edilmesinde Cehennem azâbý yoksa da, þefâatten
mahrumiyet gibi büyük bir kayýp ve ziyan söz konusudur. Böyle kimseler
Resûlüllah tarafýndan kýnanýp levmedilmeye de müstehak olurlar. Bu sün-
netlerin deðiþtirilmesi veya inkârý ise bid’attýr, dalâlettir.

Sünnet-i gayr-ý müekkedenin yapýlmasý da pek güzel ve sevaplýdýr.
Yemek, içmek, giyinmek, v.s. gibi günlük fýtrî hareket ve muameleler, sün-
nete ittiba’ yoluyla, ibadet hükmüne geçer. Ýþlenmesi âdet olan fiiller,
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böylece hayatlanýr, þefâate vesile hâline gelir, insan ruhuna feyizler bah-
þederler. Çünkü, sünnetin en küçük bir edebine riâyet dahi, Allah Resûlü-
nü hatýra getirir, kalbe nûr ve huzur verir. Bu ikinci kýsým sünnetlerin ter-
kinde, hiçbir günah olmadýðý gibi, kýnama ve azar (levm ve itab) da
yoktur. Fakat yukarýda saydýðýmýz büyük sevablarý kaybetmek ve sünne-
tin nurundan ve hakikî edebden istifade edememek durumu vardýr.

Sünnet Namazlar terk edilebilir mi?
Sünnet, bir manada insanýn sahib-i sünnet ile yani Hz Muhammed

(sallallahu aleyhi ve sellem) ile irtibata geçmesinin adýdýr. Ýnsan bu sün-
netlere devamý nisbetinde, O’nunla kontakt halinde olur. Hasenatýmýz ile
sevinen, seyyiatýmýzdan dolayý üzülen Allah Rasûlüne rezonans olmanýn
yolu, sünnetleri yerine getirmektir. Bu itibarla, sünnet namazlarýn kýlýnma-
sý çok önemlidir.

Revatib Sünnetler
Bu namazlarý Allah Rasülü (sallallahu aleyhi ve sellem) hayat-ý se-

niyyeleri boyunca hiç terk etmemiþtir. Terk etmek bir yana, sünnetler kaza
edilmediði halde hayatýmda boþluk olmasýn düþüncesiyle, -lihikmetin- kýla-
madýðý bir iki sünnet namazýný da kaza etmiþtir.206 Yine bir gün kýlamadýðý
teheccüd namazýný da ertesi günü öðleye kadar olan vakitte kaza etmiþtir..207

Bu sebeple, “Hammâdun” ümmeti olarak bizi, o’nunla münasebete
sevk edecek, ahirette “livâu’l hamd” sancaðý altýnda toplanmamýza vesile
olacak þeyler, her hâlde bizim sünnetlere ittibamýzdýr.

Sünnet namazlarý terk eden bir insan farzlarý kýlýyorsa, Allah’a karþý
olan borcunu ödüyor, mükellefiyetini yerine getiriyor demektir. Fakat sün-
neti terk etmesi kulluðunu kâmil-i mükemmel olarak yerine getirmemesi-
nin göstergesidir. Avamca bir yaklaþýmla; hac vazifesi, bütünüyle Mekke-
Mina-Arafat ve Müzdelife arasýnda yerine getirilen bir ibadettir. Ýnsan
Mekke’ye varýp, hac vazifesini ifa ettikten sonra, o dinin nâþiri, mübelliði,
mümessili Hz Muhammed’in huzuruna varmamasý, nasýl ona karþý yapý-

206 Ebu Davud, Salat, 11
207 Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 139.
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lan edepsizlikse, aynen öyle de, farzlarý yapýp, sünnetleri terk etmek öyle-
ce edepsizliktir. Hz. Peygamberin kudsî atmosferinin dýþýnda kalmaktýr.
Onun için kulluðu, ondan gördüðümüz sýnýrlar içinde eda edelim. O, na-
sýl, ne þekilde ve ne kadar (kaç rekât) namaz kýldýysa, biz de öyle yapma-
ya özen gösterelim.

Sünnete Uymanýn Lüzum ve Faydalarý Nelerdir?
Kur’ân-ý Kerîm’de mü’minler, Allah Resûlünün sünnetine uymaya

teþvik edilerek þöyle buyurulur: “Allah’ýn Resûlünde sizin için kendisine
uyulacak en güzel örnek ve numûneler vardýr.” (el-Ahzâb, 33/21) Diðer
bir âyette ise: “(Ey Þaný Yüce Nebi) de ki: Eðer Allah’ý seviyorsanýz, ba-
na uyun, benim sünnetlerime tâbi olun ki, Allah da sizi sevsin..” (Âl-i Ým-
ran, 3/31) denilmiþtir.

Demek ki, Allah’ý sevmenin alâmeti ve kendini Allah’a sevdirmenin
yolu, Resûlünün sünnetine ittiba’ etmekten geçmektedir. Çünkü Allah’ý
gerçekten seven bir kiþi, elbette Allah’ýn sevdiði ve râzý olduðu zâta ben-
zemeye, onun hareketlerini kendisine örnek almaya çalýþacaktýr.

Sünnet’e uygun hareket etmenin pek çok uhrevî sevap ve nurlarý var-
dýr. Sünnet-i Seniyyenin her biri, hattâ en küçük edebleri bile, birer pusula
gibi Müslüman’a, hayatýn fýrtýna ve daðdaðalarý içinde nasýl hareket edece-
ðini bildirir ve ona en selâmetli ve emniyetli yolu gösterir. Ona þaþmaz ve
deðiþmez deðer ölçüleri kazandýrýr. Kýsacasý, “Sünnet-i seniyye, dünya ve
âhiret saadetinin temel taþý ve kemâl-ý insaniyenin mâdeni ve menba’ýdýr.”

Sünnetin bütününe birden uymak çok zordur. Ehass-ý havassa, yani
en büyük velilere ve din büyüklerine bile zor nasip olan bir husustur. An-
cak sünnetin hepsini bilfiil yapmaya herkesin gücü yetmemekle beraber,
ona ittiba’ niyet ve kasdýnda olmak, taraftarâne ve iltizamkârâne bir tavýr
takýnmak, herkesin elinden gelir. Böylece insan, sünnetlere olan ittiba’ ni-
yet ve kasdý ve tarafgirliði sayesinde, Allah Resûlünün þefâatinden mah-
rum kalmamýþ ve sünnetin feyzinden istifadeye uzak durmamýþ olur. Þu
halde þartlarýn elveriþsizliði sebebiyle yerine getiremediðimiz sünnetlere
karþý içimizde ittiba’ arzu ve niyetini, iþtiyakýný daima korumalýyýz. Ýfa ede-
bileceðimiz sünnetlere karþý da sebepsiz yere ihmale, tembellik ve lâkayt-
lýða düþmemeliyiz.
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Mübâh Nedir?
Yapýlmasýnda veya terkinde dinî yönden hiçbir mahzûr bulunmayan,

yani, mükellefin yapýp yapmamakta tamamen serbest olduðu iþlerdir.
Oturmak, yemek, içmek, uyumak gibi.. Mübah olan bu gibi iþlerin ne ya-
pýlmasýnda sevab vardýr, ne de terkinde günah.. Ancak mü’min bu fiille-
ri, Peygamber Efendimiz’e baðlýlýðýna iþareten, O’nun sünnetine uygun
yapmayý düþünür, o niyetle hareket ederse sünnet sevabýný kazanýr. Eþya-
da aslî vasýf, mübah ve helâl olmaktýr. Mübahlýðýn ortadan kalkmasý için,
o þeyin mübah olmadýðýna dair bir þer’î delil gerekir. Mübahlýðý ortadan
kaldýrýcý bir delil olmadýðý müddetçe, eþya mübahlýðýný korur.

Helâl ise, yapýlmasý câiz görülen, iþlenmesinde dinî yönden hiçbir
mahzur bulunmayan þeydir. Helâlin her türlü þâibeden uzak, saf ve temiz
olan kýsmýna “tayyib” denir. Her tayyib þey helâl, fakat her helâl olan þey
tayyib deðildir.

Müstehab Nedir?
Lügatte, “sevilmiþ þey” mânâsýna gelir. Istýlahta ise Resûlüllah Efen-

dimizin (aleyhi ekmelüttehaya) ara sýra yapmýþ olduklarý þeydir. Duha
(Kuþluk) namazý gibi. Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vessalam),
müstehab denilen hususlarý sevip zaman zaman yapmýþlar, Selef-i Sâlihîn
de bunlarý seve seve iþlemiþ ve diðer ehl-i îmâný da yapmaya teþvik etmiþ-
lerdir. Müstehaba, sünnet-i gayr-i müekkede hükmünü verenler olduðu
gibi, mendub, nâfile, tatavvu’, edeb ismini verenler de vardýr. Bilhassa gü-
zel, medhe ve övgüye lâyýk bir özellik ve davranýþ olmasý sebebiyle, müs-
tehab yerine edeb tabiri çok kullanýlmýþtýr. Edeb’in çoðulu âdâb’dýr.

Müstehab’ýn Hükmü Nedir?
Müstehab’ýn yapýlmasýnda sevab vardýr. Yapýlmamasý hâlinde ise,

yalnýzca bu sevabdan mahrumiyet söz konusudur.

Haram Nedir? 
Yapýlmasý, kullanýlmasý, yenilip içilmesi dinimizce kat’î olarak yasak

edilmiþ þeylere denir. Ýçki içmek, kumar oynamak, zinâ etmek, adam öl-
dürmek, gýybet ve iftirada bulunmak gibi..
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Haram kýlýnan eþya veya fiil, kendisinde bulunan, hiç ayrýlmayan bir
zarar, kötülük ve pislik sebebiyle haram kýlýnmýþ ise, buna liaynihî (biz-
zat) haram denir. Domuz eti ve þarap gibi.

Kendi tabiat ve vasfýndan dolayý deðil de elde etme þekli, kazanma
yolu gibi dýþtan bir sebeple haram kýlýnmýþ ise, buna da ligayrihî (bilvasý-
ta) haram denir. Çalýnmýþ ekmek, gaspedilmiþ para gibi.

Haramýn Hükmü Nedir? 
Haramýn terkinde büyük sevab vardýr. Ýnsaný takvâ mertebesine çýka-

rýr. Çünkü haramýn terk edilmesi farzdýr. Bir farzý iþlemenin, çok sünnetle-
re mukabil sevabý vardýr. Günahlarýn deðiþik yönlerden hücum ettiði gü-
nümüzde bir tek haramý terk eden kimse, az bir iþle bir farz iþlemiþ gibi se-
vap kazanýr. Böylelikle haramlarý, günahlarý terk eden bir insan, terk etti-
ði her bir günah, haram sayýsýnca bir vacip yapmýþ gibi olur. Dolayýsýyla
takvâ dairesinde bir hayat yaþama niyetiyle, iradesinin hakkýný vererek
günahlardan kaçýnmak suretiyle sâlih amel iþlemiþ olmaktadýr.

Haram iþlenmesi hâlinde ise, kalblerin kararýp vicdanlarýn paslanma-
sý, îmanýn zayýflamasý, huzur ve neþ’enin gitmesi, ibadetten zevk alma
duygusunun yok olmasý gibi zarar ve kayýplarýn yaný sýra, âhirette de çe-
tin bir azab söz konusudur. Haramlýðý kesin olan bir þeyi helâl kabûl et-
mek, Allah korusun insaný îmandan çýkarýr.

Mekrûh Nedir? 
Mekrûh, lügatte, sevimsiz bulunan, nâhoþ ve kerih görülen þey de-

mektir. Istýlahta ise, dinen yapýlmasý çirkin ve kötü görülen iþler mânasý-
na gelir. Abdest alýrken ve gusül ederken suyu israf etmek, erkeklerin ba-
þý açýk namaz kýlmalarý gibi hususlar mekruhlardandýr.

Mekrûh iki kýsma ayrýlýr:

a. Tahrîmen Mekrûh:Harama yakýn olan mekrûha denir. Abdest
alýrken suyu israf derecede harcamak gibi.

b. Tenzîhen Mekrûh:Helâla yakýn olan mekruhtur. Burnu sað el ile
temizlemek gibi.
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Mekrûhun Hükmü Nedir?
Tahrîmen mekrûhun terkinde sevap vardýr. Ýþlenmesinde ise, âhirette

azâba uðrama ihtimali mevcuttur. Yani, harama yakýn olan mekrûhu iþleyen
kimsenin âhirette hesaba çekilmesi ve azâba uðramasýndan korkulur. Bu,
Ýmam-ý A’zam ile Ebû Yûsuf’a göredir. Ýmam-ý Muhammed ise, tahrîmen
mekrûhu, aynen haram gibi telâkki eder, âhirette azab muhakkaktýr, der.

Tenzîhen mekrûhun iþlenmesi ise, azâbý gerektirmez. Fakat terki sevab-
týr. Mekruhlarý helâl telâkki etmek, hata olmakla beraber, insaný dinden çý-
karmaz. Mekrûh kelimesi, fýkýh kitablarýnda tenzîhen veya tahrîmen kayýtla-
rý konmaksýzýn geçiyorsa, bununla tahrîmen mekruh kastediliyor demektir.

Fâsid Nedir? 
Baþlanmýþ bir ibâdeti bozan ve ibtâl eden þeydir. Fâsidin özürsüz,

kasden yapýlmasý günâhý gerektirir. Kasden yapýlmasý azaba sebeb ise de,
yanýlarak yapýlmasý azabý gerektirmez. Namaz içinde gülmek gibi. Gül-
mek de namazý bozar. Ýbadet konusunda fâsid ile bâtýl ayný hükümdedir.

Sahîh Nedir? 
Bütün þartlarýna ve rükünlerine uyularak eksiksiz ifa edilen bir ibâdet

veya muameledir. Meselâ: Farz ve vâciblerine riayet edilerek kýlýnan na-
maz sahihdir.

Câiz Nedir? 
Yapýlmasý dinen yasak olmayan þeydir. Bu kelime, bazen sahih, ba-

zen de mübah yerine kullanýlýr. Bazý muameleler vardýr ki, dünyevî hü-
kümler bakýmýndan sahih olduðu halde, uhrevî hükümler bakýmýndan câiz
olmaz. Cuma namazýný kýlmakla yükümlü olan bir kimsenin cuma ezaný
okunurken yaptýðý alýþ veriþ muamelesi gibi. Böyle bir muamele sahihtir ve
geçerlidir. Fakat manevî sorumluluðu gerektirdiði için caiz deðildir.

Bâtýl Nedir? 
Rükünlerine veya þartlarýna tamamen veya kýsmen uyulmayan her-

hangi bir ibâdet ve muameledir. Abdestsiz namaz kýlmak gibi. Bâtýl,
sahîhin zýddýdýr.
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TEMÝZLÝK

Temizlik Ýmanýn Yarýsýdýr

Namaza baþlamadan evvel yapýlýp yerine getirilen temizlik, namazýn
anahtarýdýr. Dolayýsýyla bu temizliði yapamamýþ insan, namaza girememiþ
demektir. “.. Ýlk günden takva üzerine kurulan mescit (Kuba Mescidi) için-
de namaz kýlman elbette daha doðrudur. Onda temizlenmeyi seven
adamlar vardýr. Allah da çok temizlenenleri sever.”(Tevbe suresi, 9/108)
ayeti, namaza hazýrlýk konusunda temizliðe, dolayýsýyla abdeste çok önem
veren Kuba ehli hakkýnda nazil olmuþtur. Hz. Enes (radiyallahu anh), Al-
lah Resulü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem), Kuba ahalisine: “Allah, te-
mizlik hususunda sizi övmektedir. Bu neden ileri geliyor?” diye sorduðun-
da, onlarýn: “Biz, istincada taþla suyu birleþtiriyoruz; (önce taþla silip ar-
kadan su ile yýkýyoruz)” dediklerini rivayet eder.208 Evet, iç nezafet ve te-
mizliðin, abdest halinde dýþa taþmasýný saðlayan mümin, netice itibarýyla
Allah’ýn sevdiði bir insandýr.

Yapýlýp yerine getirilen temizlikle, bir taraftan el-ayak, saç-sakal.. kir-
den pastan temizlenirken, diðer taraftan da dopdolu bulunduðu mana ile
kalb, kötü ahlâka ait hususiyetlerden sýyrýlýp yükseklere pervaz eder. Der-
ken sýr, Cenab-ý Hakk’tan gelen þeyler karþýsýnda mücella bir ayine hali-
ne gelir ve safiyetini muhafaza eder. Ýþte böyle bir temizlikle, imanýn yarý-
sý elde edilmiþ olur ki, Allah Resulü’nün: “Temizlik imanýn yarýsýdýr.”209 sö-
zünün hakikati burada ortaya çýkar. Geriye kalan yarýsý ise; imanýn gönül-
de yaratýlmasý meselesidir ki, o da tamamýyla Cenab-ý Hakk’a aittir. Ýnsan,

208 Ýbn Kesir, Tefsir, 4/154.
209 Müslim, Taharet 1; Tirmizi, Da’avat 91.
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Rabbine ibadet yapma niyetiyle böyle bir temizlik içerisine girince, için-
deki is pas silinecek.. ve imana müheyya hale gelen bu kalbde de Ce-
nab-ý Hak iman þem’asýný, meþalesini tutuþturuverecektir.

Yapýlan Temizlikle Elde Edilecek Mertebeler

Namaz, dört mertebe temizliði içeren muhteþem bir ibadettir. Ona
hazýrlýk adýna en baþta gusül veya abdest almakla, beden ve organlar kir
ve pastan temizlenmiþ olur. Vücudun temizlenmesi ilk mertebedir. Ýkinci
sýrada “Elbiseni tertemiz tut.” (Müddessir 74/4) ayetinin ifadesiyle insanýn
elbisesini, bulunduðu ortamý ve namaz kýlacaðý mekâný, zemini temizle-
mesi yer alýr. Allah Resulü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Ebu Hureyre’nin
rivayet ettiði bir hadis-i þerifte bu durumu þöyle ifade eder: “Mümin bir
kul abdest aldý mý, yüzünü yýkayýnca, gözüyle bakarak iþlediði bütün gü-
nahlar su ile –veya suyun son damlasýyla- yüzünden dökülür iner; elleri-
ni yýkayýnca elleriyle iþlediði hatalar su ile birlikte –veya suyun son dam-
lasýyla- ellerinden dökülür iner; ayaklarýný yýkayýnca da ayaklarýyla gide-
rek iþlediði bütün günahlarý su ile –veya suyun son damlasýyla- dökülür
iner. (Öyle ki abdest tamamlanýnca) günahlarýndan arýnmýþ olarak terte-
miz çýkar.”210 Belki bu yüzden Allah Resulü (sallallâhu aleyhi ve sellem),
her vakit namaz için ayrý ayrý abdest almýþtýr. Hatta Mekke fethine kadar
O’nun bir abdestle iki vakit namaz kýldýðý bilinmez. Bu þekilde bir temizlik
ameliyesinden geçen göz, harama bakmaz; aðýz, kötü söz söylemez; el, fe-
na iþ yapmaz; ayak, kötülük istikametinde adým atmaz.. ve bütün azalar
bu þekilde günahtan sýyrýlmýþ olur.

Üçüncü derecede kalb temizliði vardýr ki, kötü duygu ve düþünceler-
den tecerrütle berrak bir hale gelip verâsýnda Rabbin rýzasýný göstermesi
de kalbin temizliðidir. Evet, Cenab-ý Hak emir buyurduðu þeylerle insan-
lara bakmayý murad ediyor ve onlarýn kendisine yönelmesini bu bakma-
ya vesile yapýyor; “Siz bana yönelin, dua edin ben de size yöneleyim ve
duanýza cevap vereyim.”211 buyuruyor. Baþka bir ifadeyle bir insan na-
mazla Allah karþýsýnda iki büklüm ise, Allah da ona bakýyor demektir.

210 Müslim, Taharet, 32; Muvatta, Taharet 31
211 Bkz. Ðâfir 40/60
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Zaten âyette “Beni anýn ki, Ben de sizi anayým..” (Bakara, 2/152) bu-
yuruluyor, hadis-i þerif de bu manayý þerh ediyor; “Geniþ ânýnýzda Allah’ý
anýn ki sýkýntýlý anlarýnýzda O sizi ansýn.”212 Dünyada Beni anýn ki kabirde,
mahþerde, sýratta, cehennem kývýlcýmlarý üzerinize geldiði zaman Ben de
sizi anayým.. ayet ve hadis bunu ifade etmekte. Evet kul, âdeta pervane
misali, döne döne O’nu aramalý ki, bir gün O’nu bulsun. Ýþte namaz bu
teveccühü temin ediyor; namaza hazýrlýk yapan bir mümin, ister istemez
abdestle kendisini yenileyip ter ü taze bir hâl alacak, sonra da O’nun hu-
zuruna koþacak, O’na yönelecektir. Cenab-ý Hak da bu yöneliþe bigane
kalmayacak ve bütün kapýlarý ardýna kadar açacaktýr.

Bir de taharetin son mertebesi olan nebilerin tahareti vardýr ki, o da
kalbin masivâullahtan tecerrüdü, dünyaya ait meþrû þeylerin dahi kalb-
den çýkarýlýp atýlmasý ve Allah’ýn tecelli etmesidir. Ýþte Efendimiz ve di-
ðer nebilerden istenen temizlik.. ve onlarýn temizlikte ulaþtýklarý nihai
nokta budur. Bu mertebeye ulaþabilmek için, baþtan baþlayýp sýrayý so-
nuna kadar takip etmek gerekmektedir. Meselâ; kalb temizliðinden ge-
çip mezmum ahlâktan tecerrüde mazhar olmadan, masivaullahtan te-
mizlenme mümkün olmaz. Zira kalb, kötü ahlâktan sýyrýlýp dünyayla
alâkalý þeylerden kopmadýktan sonra Allah’la münasebet kuramaz. Yine
uzuvlar günahtan sýyrýlmadan, kalbde bir ýþýk yakýlamaz. Baþka bir ifa-
deyle, ancak iç ve dýþ uzuvlarýn günahtan uzaklaþmasý sayesinde, insa-
nýn kalbinde iman lem’asý parlayacaktýr. Demek oluyor ki, sýrasýyla bu
mertebelerden biri geçilmeden öbürüne ulaþmak mümkün deðildir. Týp-
ký merdivenin basamaklarý gibi; kademe kademe yükselip istenilene
ulaþýlacak ve neticede rýza-yý ilahi elde edilecektir. Allah Resulü (sal-
lallâhu aleyhi ve sellem), hem abdestte hem de namazda alabildiðine ti-
tiz davranmýþ, kalb temizliði adýna sadece bir günde yüz –baþka bir ri-
vayette yetmiþ– defa istiðfar etmiþ ve bunu ifade sadedinde, “Þurasý
muhakkak ki, ben Allah’a günde yüz defa istiðfar eder (affýmý diler) tev-
be ederim.” buyurmuþtur.213

Peygamber Efendimizin (aleyhissalatu vesselâm) istiðfar ve tevbe
etmesini þu þekillerde yorumlamak gerekir; insanlara istiðfar etmenin ne

212 A.b. Hanbel, Müsned,1/307; Hakim, Müstedrek, 3/623
213 Müslim, Zikr 41; Ebu Davud, Salat 361.
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kadar gerekli olduðunu ders vermesi, ümmetinin günahlarý için Allah’tan
af dilemesi ve devamlý manevî terakkî halinde olmasý itibarýyla, son duru-
muna göre bir önceki makamýný eksik bulmasý ve nadiren daha evlâ ola-
ný terk etmesi. Yoksa O’nu kendimiz gibi biri düþünerek bizim gibi günah-
larýndan istiðfar ediyor-haþa- þeklinde anlamak doðru deðildir. Çünkü
Peygamberler büyük ve küçük günahlardan masumdurlar.

Yine O’nun sabah-akþam birkaç defa, “Ey kalbleri evirip çeviren!
Kalbimi din üzerine sabit kýl.”214 þeklinde dua ettiði bildirilir.

Ýþte, O’nun iç kontrolü bu kadar saðlam, içte de bu kadar duru ve de-
rindir.

Temizlikte Denge
Kulluk anlayýþýndaki dengesizlik, içim temiz diye ibadet ü taati terk

eden bir düþünce þeklinde tezahür eder ki, dinde laubaliler güruhu, be-
nim kalbim temiz, ibadete ne gerek var.. Kitap okumak, sohbet etmek on-
dan daha ileri, ibadetin kazasý olur, ama bunlarýn olmaz vs. demek sure-
tiyle bir laubaliliðe düþmüþlerdir.

Bu tefritin yanýnda bir de ifrat hastalarý vardýr; bunlar da yapýlan iba-
detlerde, sadece kalýplara hassasiyet göstermekte, bu manada meselâ ba-
þýný topraða koymamak için, insanlar yanýnda seccade taþýmakta, zaruret
olmadýðý halde namaz için hususi elbiseler giymekte, yine istibra yapaca-
ðým düþüncesiyle sevimsiz hallere girmektedirler ki, bütün bunlar ne Efen-
dimiz, ne selef-i salihin, ne de fukaha-i izamda görülmeyen þeylerdir.

Ýþin dýþýyla fuzulî meþgul olan, kuvvetle muhtemeldir ki içiyle o kadar
meþgul deðildir ve kalbinin paslanmasýndan haberi yoktur. Þu katiyen bi-
linmelidir ki, insan istibra yapacaðým diye ne kadar rezalet izhar ederse
etsin, ayaðým kuru kaldý, yüzümün her tarafýna su yetiþmedi diye ne ka-
dar vücudunu ovalarsa ovalasýn.. iç âleminden ve yaptýðý þeylerin muh-
tevasýndan habersiz olarak yaþýyorsa, yaptýðý þeylerin deðeri olmayacak
ve onlar birer rezalet emaresi olarak öbür tarafta yüzüne çarpýlacaktýr.
Din, kolaylýk dinidir. Onu zorlaþtýranlar, onu hakiki manada anlamayan-

214 Tirmizi, Kader 7; Ýbni Mace, Mukaddime 13.
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lardýr. Allah Resulü’nün ifadeleri içinde bu durum: “Bu din kolaylýk dini-
dir. Kimse (aþýrý gayretle) dini geçmeye çalýþmasýn, (baþa çýkamaz, yine de
yapamadýðý eksiklikleri kalýr ve) galibiyet dinde kalýr.”(Buharî, Ýman 29)
þeklinde dile getirilir. Evet, din yaþanýr bir þeydir; o, hem kalbim temiz di-
ye ibadet ü taati terk etme gibi bir anlayýþtan; hem de seccadesiz yere
secde etmeme gibi, aþýrýlýktan çok uzaktýr. Haddizatýnda bir insanýn
Rabb’e karþý kulluðu, içinde taþýdýðý heyecaný kadardýr. O, bu heyecanýn
üstünde yapmacýk birtakým hareketlere kesinlikle girmemelidir. Aksi hal-
de dengeyi bozmuþ olur. Ýnsan, istediði kadar þekille uðraþsýn, içle bir bü-
tünlüðü yoksa, baþý açýk, ayaðý yalýn halde bu vadide dolaþýr fakat eli boþ
geri döner. O halde, peygamberlerin baþýný koyduðu yere, þeytanî bir ha-
va ve eda içinde baþýný koymama gibi bir gurur ve kibir içine kesinlikle
girilmemelidir. Zira bütün bunlar, muvazenesiz þeylerdir.

Peygamberler, ibadetlerde de belli bir dengeyi getirmiþlerdir. Ýnanan-
lar onlara uyup onlarýn dediði þekilde ibadetleri yerine getirdiklerinde, is-
tikameti muhafaza edilebilirler. Bu itibarla su ile abdest alýnýr, su bulun-
madýðý durumlarda, Kur’ân-ý Kerim’in emir buyurduðu gibi, toprakla te-
yemmüm edilir, o müthiþ istihale fabrikasýna eller, yüzler sürülür namaza
durulur. Ama bunun yanýnda iç berraklýðý ve iç aydýnlýðý nispetinde, dýþ
temizliðine de dikkat edip hassasiyet göstermek, bütünlüðü bozmadýðýn-
dan, gayet güzeldir. Müminler, dinin, emrettiði temizliðe dikkat eder, üst-
lerine bir damla idrarýn dahi sýçramamasýna özen gösterir. Yine istibra
yapýlacaksa, onu yapýlmasý gereken yerde yapar, idrar sýzýntýlarýnýn kesil-
mesini bekler. Daha ayaðýný pisliklerin bulunduðu yere atarken: “Allah’ým!
Ben pis, necis, habis ve muhbis olan þeytan-ý racimden sana sýðýný-
rým.”215 der, üzerine sýçrayacak þeylerden sakýnma ahd ü peymanýnda bu-
lunur. Dolayýsýyla, bu þekilde hem nefsine bir hatýrlatma yapar, hem de
manevî pisliklerden Rabbe sýðýnýlmýþ olur. Cenab-ý Hak, içteki fazlalýklarý
dýþarý çýkarma imkâný verdiðinden dolayý dýþarý çýkýnca da, “Benden eza-
yý giderip afiyet veren Allah’a hamdolsun.”216 denir. Zira kalb, üç-beþ da-
kika da olsa O’ndan gaflet içinde bulundu. Yine O, insaný rahatsýz eden
þeylerden kurtardý ve afiyet verdi. Bunun nasýl bir afiyet olduðu, ancak

215 Ýbni Mace, Taharet 9.

216 Ýbn Mace, Taharet 10, 40.
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çeþitli rahatsýzlýklarýndan dolayý idrarýný yapamayan insanlara soruldu-
ðunda öðrenilebilir.

Sonra da, ne maksatla olursa olsun, ister yemek artýklarýný gidermek,
isterse diþ etlerindeki bakterileri izale etmek maksadýyla olsun, abdest alma-
dan evvel diþler fýrçalanýr ya da misvaklanýr. Çünkü insan, her ne kadar
kendi iþlerinde hür görünse de, Allah’ýn kulu olmasý itibarýyla O’nun izni da-
iresinde olmadan kendi nefsinde dahi bir kýsým müdahalelerde bulunamaz.
O, Allah’ýn kuludur; kul ise ancak efendisinin izni dairesinde hareket eder.

Meselâ, insan kendi parmaðýndan, bu benim parmaðýmdýr, istediðim
tasarrufta bulunurum düþüncesiyle bir parça kesip atamaz. Bu haramdýr
ve yapýldýðý takdirde tevbe etmek gerekir.

Ayný þekilde insan, bu takým elbise benim, istediðim gibi tasarruf ede-
rim düþüncesiyle onu parçalayamaz.

Bir insanýn aðzýndaki diþ sayýsý otuz ikidir. Bu diþlerin þu ya da bu þe-
kilde iþe yaramaz hale getirilmesi de bir insanýn kan bedeline denk sayýl-
mýþtýr. Demek insan vücudundaki en küçük þeyler bile deðersiz deðil; on-
larýn her biri ayrý bir deðere sahiptir ve hepsi ayrý bir nimettir. Ancak bu
nimetlerin baþta verilmesi cebrî; onlarýn tamamlanýp devam etmesi ise ku-
lun iradesine baðlýdýr. Þayet insanýn kendi aðzýndaki diþler saðlam deðil-
se, bu nimet devam etmiyor ve tamam deðil demektir ki, bu da kulun bu
husustaki gayretinin olmamasýdýr. Peki nedir bu gayret?

Bu gayret, günde en az birkaç defa diþlerin çok ciddi þekilde fýrçala-
nýp temizlenmesidir. Mütevatir olarak rivayet edilen bir hadis-i þerifte Al-
lah Resulü (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Diþlerinizi misvaklayýn. Çünkü
misvak aðýz için temizlik sebebidir, Allah’ýn rýzasýna vesiledir. Cibrîl her
geliþinde bana misvaký tavsiye etti; öyle ki bana ve ümmetime farz kýlaca-
ðýndan korktum. Ümmetime zorluk veririm diye endiþe etmeseydim bunu
onlara farz kýlardým. Ben öyle (ciddi) misvak kullanýrým ki, öndeki diþleri-
min (veya diþ etlerimin) diplerinden kazýnacaðý endiþesine kapýlýrým.”217

Hadis, kýrktan fazla sahabi tarafýndan rivayet edilmiþtir. Hýfzýssýhha adýna
bugün de konu üzerinde hassasiyetle durulmakta; ihtimal gelecekte de

217 Ýbni Mace, Taharet 7; Buharî, Cum’a 8
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çok durulacaktýr. Fakat bizler bu meselenin önemini anlatan, Allah Resu-
lü’nün sözü seviyesinde baþka bir söz bilmiyoruz. Diðer bir hadis-i þerifle-
rinde ise O (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Muhakkak ki aðýzlarýnýz Kur’ân’ýn
yollarýdýr, onlarý misvakla temizleyin.”218 buyurur. Evet, “Allah (c.c.) güzel-
dir, güzel olaný sever.”219; latiftir, latif olaný sever.. O, çirkin þeyleri sevmez.
Siz aðzýnýzý temiz tutacaksýnýz ki, Allah da sizden hoþnut olacak. Deðilse
O’na hesap vereceksiniz demektir.

Burada son olarak bir þeye daha iþaret etmek gerekirse; “sivak” keli-
mesi, her ne kadar sivak ameliyesini yapan aðaç manasýna kullanýlmýþsa
da, asýl bu kelimeden kasd edilen þey diþlerin temizlenmesidir. Bu temiz-
lik elle ovularak, diþ fýrçasý veya ipiyle ya da herhangi bir þeyle yapýlabi-
lir. Tabi bu temizliðin Allah’ýn rýzasý, O’nun hoþnutluðu gözetilerek yapýl-
masý halinde, dinin insan hayatý ile alâkalý emirlerinin ciddiyeti daha iyi
anlaþýlmýþ olur.

Abdest, Baþlý Baþýna Bir Temizliktir
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) abdesti, evin önünden geçen

bir nehre benzetir ve müminin günde beþ defa, o nehirde yýkanmasýyla
üzerinde hiçbir kir ve pasýn kalmayacaðýný bildirir.220 Bu yüzden, ibadete
niyetlenen her mümin, abdest alýrken Rabbin huzuruna çýkma havasý
içinde abdestini alýr ve belki dýþ temizliðinden çok iç temizliðine önem ve-
rir. Zira o, dýþýn temiz olmasý nispetinde, içte bir karanlýk kendini gösterir
ve hissettirirse, iç ve dýþ bütünlüðü saðlanamadýðýndan münafýk olma en-
diþesini taþýr ve elini yüzünü üçer defa yýkayýp onlardaki tozu topraðý te-
mizlemenin yaný baþýnda, içinde bir kýsým eracif ve çirkefle Rabbin huzu-
runa çýkmayý O’na karþý bir saygýsýzlýk addeder. “Cenab-ý Hak, cesetten zi-
yade, kalbe bakar.”221; dýþtaki temizliðe karþý içte bir fersûdelik ve köhne-
likle kendi huzuruna gelenleri, huzurundan kovabilir. Bu yüzden dýþ te-
mizliði, mümin için ayný zamanda bir iç temizliði mahiyeti taþýr. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), bir hadis-i þeriflerinde: “Uykudan uyanýnca,

218 Buharî, Savm 27; Nesei, Taharet 4
219 Müslim, Ýman, 147; Ýbn Mace, Dua, 10
220 Buharî, Mevakýt 6; Müslim, Mesacid 282
221 Müslim, Birr, 33; Ýbn Mâce, Zühd, 9
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sizden hiç kimse, üç sefer yýkamadýkça ellerini kaba sokmasýn. Çünkü o,
ellerinin geceyi vücudunun neresinde geçirdiðini bilemez.”222 buyurur.
Günümüzde bu mesele bir hekime sorulsa, ihtimal mikroplarýn daha çok
koltuk altý gibi rutubetli yerlerde yaþadýðýný söyleyecek, sadece bir týrnak
arasýnda bile milyarlarca mikrobun barýnabileceðini ve içine daldýrýlacak
kabý bir anda kirletip mikrobik hastalýklarýn insan vücuduna bu yolla sira-
yet edebileceðini haber verecektir. Dolayýsýyla insan, gece farkýna varma-
dan elinin koltuk altýnda ya da vücudunun herhangi bir yerinde dolaþtý-
ðýný bilemez. O halde, mesele ister hekimlik açýsýndan ele alýnsýn, ister na-
maz için taharete vesile sayýlsýn, isterse bunlar hiç düþünülmeden Resulü
Ekrem’in fermanýna iktida havasý içinde, “O emrettiði için yapýyorum.”
denilsin fark etmez; zira bu bir temizlik meselesidir. Günahlardan ancak
Allah’ýn affetmesi halinde kurtuluruz. Kirli elin hatasý ise, onun güzelce yý-
kanmasýyla zail olur. Dolayýsýyla günde beþ defa abdest alan bir insan, ne
iç duruluðunu bulandýrmak suretiyle Rabbisine karþý hata eder; ne de her-
hangi bir þekilde vücuduna mikrop bulaþtýrma hatasýna maruz kalýr. Ab-
dest, bütün bunlara keffaret olur ve müminin derecesini yükseltir. Mümin,
daha ellerini suyun altýna götürürken, çoktan Rabbin mehafet ve meha-
beti altýnda bir abdest alma havasý içine girer ve dünyaya ait fuzûli söz ve
sohbeti býrakýr. Ne havanýn soðukluðu, ne de sýcaklýðý, onun tastamam bir
abdest almasýna mani olmaz. “Ey iman edenler! Namaza kalkmak istedi-
ðinizde yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yýkayýn, baþlarýnýzý mes-
hedip topuklarýnýzla birlikte ayaklarýnýzý da yýkayýn..” (Maide suresi, 5/6)
fermanýna uyarak tam bir taharet içinde Rabbin huzuruna gelir. Bu duru-
mu ifade sadedinde sarf edilen, “Allah’ýn günah ve hatalarý silmeye, han-
dikaplarý def ü ref etmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kýldýðý þeyleri
size söyleyeyim mi?” sözlerine karþý, Sahabe’nin: “Evet ey Allah’ýn Resu-
lü, söyleyin!” dediði ve Allah Resulü’nün de: “Zahmetine raðmen abdes-
ti tastamam almak.”223 þeklinde ifade ettiði hadis-i þerifinde O (sallallâhu
aleyhi ve sellem), “esbið” kelimesini kullanýr ki bu, eksiksiz, tastamam;
aðýza, burna dolu dolu su vermek, elleri ayaklarý iyice yýkamak demektir.
Yine hadiste “ale’l-mekârih” ifadesi kullanýlýr ki bu da, bütün zorluklara

222 Buharî, Vudu 26; Müslim, Taharet 87.
223 Müslim, Taharet 41; Muvatta, Sefer 55
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raðmen, soðuk-sýcak demeden suyun baþýna koþup tastamam abdest al-
mak demektir. Ayný kelime “abdestin size zararý olmadýðý sürece” mana-
sýna da gelir. Diðer taraftan hasta bir insan, eðer su ile abdest aldýðýnda
hastalýk artacaksa veya iyileþmesi gecikecekse bu durumda teyemmüm
edebilir. Ayný þekilde soðuk su ile gusul abdesti aldýðýnda hastalanma
tehlikesi varsa yine teyemmüm edilir.

Suyun fiilen veya hükmen (suyun mevcudiyeti ile birlikte kullanýla-
madýðý durumlar) olmadýðý zamanlarda ise teyemmüm edilir ki bu da ay-
rý bir nimettir.

Hasýlý; mümin, aldýðý tam bir abdestle, dýþa ait bütün pislikleri izale et-
tiði gibi, içte de bir temizlik yapmýþ olacak ve her türlü çirkinliklerden uzak
bir halde Rabbin huzuruna gelecektir.

Abdest Müslümanlara Özel Bir Keyfiyettir
Abdestin geçmiþ ümmetlerde nasýl olduðunu bilmiyoruz. Bildiðimiz

bir þey varsa, o da Ýslâmiyet kadar temizliðe önem veren baþka bir dinin
olmadýðý, Ýslâmiyet’in, maddî-manevî temizliðe çok önem verdiðidir. Bu
cümleden olarak Allahu Teâlâ, kulun en önemli ibadeti olan namazdan
önce abdesti emretmiþtir: “Ey iman edenler! Namaza kalkmak istediðiniz-
de, yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi yýkayýn. Baþlarýnýzý meshe-
dip, topuklarýnýzla birlikte ayaklarýnýzý da yýkayýn. Cünüb iseniz tastamam
yýkanýn, boy abdesti alýn. Eðer hasta veya yolcu iseniz veya tuvaletten
gelmiþseniz, yahut kadýnlarla münasebette bulunmuþ olup da su bula-
mazsanýz temiz toprakla teyemmüm edin, manen arýnma niyeti ile ondan
yüzlerinize ve ellerinize meshedin...” (Maide, 5/6) ayetiyle abdesti ve gus-
lü Müslümanlara teþri kýlmýþ; namazýn terkine sebep olacak bir halde kal-
mayý haram saymýþ ve su bulunamadýðý takdirde toprakla teyemmüm ya-
pýlmasýný istemiþtir.

Abdest deyip geçmemeliyiz, haddizatýnda o büyük bir manadýr. Bel-
ki bizim için ülfet olmuþ olabilir, onun parlaklýðýný göremiyor olabiliriz;
ama biraz, abdest alýp namaz kýlanlarýn dýþýna çýkýp, deryanýn dýþýndaki
mahiler gibi deryaya dýþarýdan baksak onun kadir ve kýymetini daha iyi
anlar ve kavrarýz. Soðuk kýþ þartlarý altýnda, buz gibi sularla abdest alan
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insanlarýn hali tüyler ürpertir. Bunun nasýl bir mana taþýdýðýný ifade etmek
çok zordur.

Evet, abdest sadece müminlere has bir keyfiyettir. Müslüman’dan
baþka soðuk-sýcak demeden abdest alan baþka kimse de yoktur.

Nimetler Abdestle Tamamlanýr
Cenab-ý Hak, insan vücuduna koyduðu mekanizmada baþ döndürü-

cü gayeler takip buyurmuþtur. Ýmam Gazali Hazretleri, insan vücudundan
daha garib ve acib bir þey yoktur der. Alexis Carrel de, “Ýnsan Denen Bu
Meçhul” adlý kitabýnda, insanýn fizikî yapýsýnýn ne kadar muhteþem oldu-
ðundan bahisler açar. Ýnsan vücuduna öyle hassas dengeler yerleþtiril-
miþtir ki, bu dengeleri deðiþtirmeye kalksanýz isabetsizlik etmiþ olur, bütün
bir bedenin ifsadýna sebep olursunuz. Meselâ, vücutta, yerinde emme-
basma tulumbasý görevini yapan kalb ve damar sistemleri vardýr. Bu sis-
tem hayatýmýzda o kadar âþikârdýr ki, her an nabzýmýzý tutmakta ve vücu-
dumuzun en ücra yerlerine kadar kanýn pompalanýp taþýnmasýný saðla-
maktadýr. Hayatýmýza canlýlýk kazandýran bu sistem, biz hiç farkýna varma-
dan, hayat boyu, Allah deyip atar. Derviþler, “La ilahe illallah, La ilahe
illallah..” ritminin, kalb atýþlarýna denk geldiðini söylerler. Ýnsan, “La ilahe
illallah” demeye baþladýktan sonra kalb de o ritme uyar, “La ilahe illallah,
La ilahe illallah.. demeye baþlar ve vücudu ayakta tutan kaný, bedenin en
ücra yerlerine kadar pompalar. Kanýn taþýnmasýnda ise kýlcal damarlar
vazife görür. Bu damarlar týpký su borularý gibidir; su borularýnýn cidarla-
rýnýn zamanla kireçlenmeden dolayý týkanmasý gibi, damarlar da oluþan
yað tabakalarýyla zamanla sertleþir ve görevini yapamaz hale gelir. Bu
durumda en çok gadre uðrayacak olan uzuvlar ise, el-ayak parmaklarý-
nýn uç kýsýmlarý, beynin son noktasý gibi kalbe en uzak olan uzuvlardýr. Bu
uzuvlarýn saðlýklý olabilmesi için, vücutta kan dolaþýmýnýn sýhhatli bir þe-
kilde iþlemesi gerekmektedir. Ýþte abdest suyu, buna yardýmcý olur ve kal-
be en uzak noktadaki kýlcal damarlarý harekete geçirir. Bu ise, biyolojik
olarak kirlenen kanýn kalbe geri dönüp temizlenmesi ve yeniden süzülüp
o uzuvlara ulaþarak onlarýn canlýlýðýný korumasý açýsýndan çok önemlidir.
Bütün bunlar Allah’ýn birer nimetidir. Allah (c.c.), yukarýda zikrettiðimiz
abdesti emreden ayetinin sonunda “Allah size herhangi bir güçlük çýkar-
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mak istemez; fakat þükredesiniz diye sizi temizleyip arýndýrmak ve size
olan nimetlerini tamama erdirmek ister.” (Maide, 5/6) buyurmaktadýr.

“Peki bu tamamlanmak istenen nimet nedir?” denecek olursa; Ce-
nab-ý Hakk’ýn insana verdiði her þey bir nimettir. Fakat bu nimetlerin ta-
mamlanmasý kulun kendi iradesine býrakýlmýþtýr. Zira ilk yaratýlýþ cebrîdir;
Allah (c.c.) yaratýr ve sevk eder.. kimseye sormaz. Ama bu nimetlerin de-
vam ve temadisi kulun kendi iradesine baðlýdýr; meselâ, bugün doktorla-
rýn da ifade ettiði üzere, damar sistemlerinin elastikiyetinin korunmasýnda
önemli amillerden biri, onlarýn bazen sýcak, bazen de soðuk su ile yýkan-
masýdýr. Sýcak su damarlarýn açýlmasýna yardým eder, soðuk su ise onlarý
büzer. Dolayýsýyla insan abdest aldýðý sürece, onlarýn sürekli büzülüp tek-
rar açýlarak görev yapmalarýný kendi iradesiyle temin etmiþ olur.

Yine abdest ve gusül, vücudun kan dolaþým mekanizmasýna katkýda
bulunduðu gibi lenf sisteminin uyarýlýp harekete geçmesine de yardýmcý
olur. Herkesin bildiði bir gerçektir ki, bu sistemin çalýþmasý yaralarýn teda-
visinde ve mikroplara karþý vücudun korunmasýnda önemli bir faktördür.
Ýslâm’la týbbý telif adýna yazýlmýþ kitaplarýn çoðunda, bu lenf sisteminin
uyarýlmasýnýn ancak burna ve boyun etrafýna verilen su ile mümkün ol-
duðu ifade edilir. Ýþte Cenab-ý Hak abdestle bu vazifeyi gördürmektedir.
Ýnsan vücudunun bütününde olmak üzere statik bir elektrik dengesi var-
dýr. Bu elektrik dengesinin sürekliliði vücut saðlýðý açýsýndan çok önemli-
dir. Aslýnda denge her yerde önemlidir; bir zamanlar acýmasýzca tabiatýn
dengesini bozanlar, dengenin ne denli önemli olduðunu çok sonra anla-
dýlar. Yine çeþitli gazlarla ozon tabakasýnýn delinmesine sebep olunca, ne
büyük dengesizlik yaptýklarýný daha yeni anladýlar. Allah (c.c.), eðer yapý-
lan bu dengesizlikleri yeniden tamir etmez, bu delikleri yamamazsa, onu
tamir etmek kimsenin elinden gelmez. Bunun gibi, insan vücudundaki
elektrik dengesinin de korunmasý gerekir. Bilhassa günümüzde psikoso-
matik rahatsýzlýklar dediðimiz ruhsal hastalýklar, büyük oranda bedeni de
baský altýna almakta ve ona etki etmektedir. Meselâ; mide ülserleri gibi ra-
hatsýzlýklar, bu tür etkileþimin bir neticesidir. Günümüzde insanýn ruh ya-
pýsýný etkileyecek ve ondaki elektrik dengesini bozacak olumsuzluklar bir
hayli fazladýr. Kirletilen hava, plastik giysiler ve kaplar vs. bütün bunlar
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vücuttaki elektrik dengesini bozacak ve insaný dengesizliðe itecek birer
faktördür. Bütün bu dengesizlikleri izale edip vücut elektriðini ayarlayacak
þeylerin baþýnda ise su ve toprak gelir. Bu iki madde de iletkendir. Ýnsa-
nýn günde beþ defa o âb-ý hayat musluklarýna yanaþýp abdest almasý, su-
yu bulamadýðý takdirde de ayetin ifadesiyle temiz toprakla teyemmüm
etmesi, vücuttaki elektriði regüle edip ayarlar, fazlasýný dýþarý atar. Ýþte
Kur’ân, bu hususa da dikkat çekiyor; namaza kalktýðýnýz zaman abdest
alýn, cünüpseniz gusledin, su bulamamýþsanýz teyemmüm edin buyuru-
yor. Bütün bunlar, Cenab-ý Hakk’ýn kullarý üzerindeki nimetlerini tamam-
lamasý içindir.

Ayný þekilde hayat da bir nimettir. Bu nimetin devam ve temadisi,
baþka bir ifadeyle ebediyet kazanmasý, onun ebediyet yolunda harcan-
masýna baðlýdýr. Allah (c.c.), bu imkâný vermiþ; fâni ve zail bir hayatý, ser-
medi bir güneþ haline getirme imkânýný kulun kendi iradesine sunmuþtur.
Bu çerçevede, insan saðlýðýný tehdit eden içki, alkol vb. uyuþturucularý ha-
ram kýlmýþtýr. Evet, dinde gözetilmesi gerekli olan belli dengeler vardýr.
Meselâ Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), hayat-ý seniyyeleri bo-
yunca cemaate çok önem vermiþ, namazlarý camide cemaatle birlikte kýl-
mayanlar hakkýnda, “Nefsimi kudret eliyle tutan Zât’a kasem olsun! Ezan
okutup namaza baþlamayý, sonra halkýn namazýný kýldýrmasý için yerime
birini býrakmayý, sonra da beraberlerinde odun desteleri olan bir grup er-
kekle namaza gelmeyenlere gitmeyi ve evlerini yakmayý düþündüm.”224

demek suretiyle tehdit ifade eden kelimeler kullanmýþtýr; fakat diðer taraf-
tan aðzýnda soðan, sarýmsak vs. kokusu olanlarýn da camiye gelmelerini
istememiþtir.225

Geçen kýsýmlarda ifade edildiði gibi, aðýz içinin sadece bir bölümünü
teþkil eden diþler bu denli ehemmiyet arz ediyorsa, onun diðer kýsýmlarý
olan damak, gýrtlak, yemek borusu vs. ne kadar ehemmiyet arz eder, dü-
þünmek gerekir. Bu âzalarýn içki, sigara veya baþka uyuþturucu þeylerle
ifsad edilmesi veya onlarýn haram þeylerle beslenmesi doðrudan doðruya
hayata bir kasýt manasý taþýr. Bu konuda, dinin temel prensipleri vardýr.

224 Buharî, Ezan 29; Müslim, Mesacid 252
225 Buharî, E’ime, 49; Ebu Davud, Et’ime, 40
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Meseleye bu açýdan bakýldýðýnda, meselâ sigarayý sadece bir israf mese-
lesi olarak deðerlendirmemek gerekir. Bu mevzuda hekimler, kanser gibi
onulmaz dertlere düþenlerin çoðunluðunun sigara içenlerden müteþekkil
ve yine yemek ve nefes borusu, gýrtlak, aðýz içi, dudak.. kanserlerinin bü-
yük bir oranla sigaradan kaynaklandýðýný bildirirler. Ýþte bu tür illetlere ya-
kalanma sonucu o uzuvlarýn kesilmesi bir kan diyetine tekabül eder. Do-
layýsýyla bir insanýn herhangi bir yolla bu azalarýndan birini tahrip etmesi
ve iþe yaramaz hale getirmesi, kendisini tedrici olarak intihara sevk etme-
si demektir.

Evet, Ýslâm kolaylýk dinidir. Allah, hiçbir zaman kulunu zora sokmak
istemez. Bir ayet-i kerimede ifade ettiði gibi, “O kolaylýk murad buyurur,
zorluk istemez.” (Bakara suresi, 2/185) Bu yüzden, niçin zor þartlarda da
olsa abdest almamýz isteniyor denemez. Çünkü O, üzerimizdeki nimetle-
rini tamamlamak istemektedir ve abdest de o nimetlerin devamýnda
önemli bir faktördür.

Abdestin Mümine Kazandýrdýklarý

Allah’a karþý yapýlan kulluðun bir fihrist ve hülâsasý olan namazýn
anahtarý, içte bir hazýrlýk yapmak, dýþta da abdest almaktýr. Zira abdest al-
ma; ruhu zindeleþtirip kendi gücüyle serfiraz kýlma, vücudun melekiyet
yönünü geliþtirme ve böylece Rab’den gelecek lütuflarý intizar etme hava-
sý içine girme demektir. Meselâ, soðuk suyun vücudumuzla temasý anýn-
da nasýl bir elektriklenme ve zindelik hissediliyor.. ve bunun fizikî ve tabiî
bir izahý varsa, öyle de gençleþmiþ ve zindeleþmiþ ruh da, Rab’den gele-
cek þeylere makes olabilme hüviyetini kazanmýþ olmaktadýr.

Bu mana ve bu keyfiyette olan bir abdesttir ki, ümmet-i Muham-
med’in ahirette diðer ümmetler arasýnda hususî bir isimle çaðrýlmasýna
vesile olacaktýr. Ebû Hüreyre (radiyallahu anh) abdest alýrken ellerini ne-
redeyse omzuna kadar, ayaklarýný da bacaklarýna kadar yýkar ve sonra da:
“Ben Resulullah’ýn: “Ümmetim kýyamet günü çaðrýldýklarý vakit, abdestin
izi olarak (nurdan) bir parlaklýklarý olduðu halde gelirler. Öyleyse kimin
imkâný varsa parlaklýðýný artýrsýn. (Müslim’in diðer bir rivayetinde de; mü-
minin zineti, abdestin yükseldiði yere kadar yükselir)” dediðini duy-
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dum.”der.226 Baþka bir rivayetinde meseleyi daha tafsilatlý þekilde anlatýr:
“Resulüllah, kabristana (Bakiü’l-Gargad ki, tarihçilerin tespit ve ifadelerine
göre bugün on bin sahabeyi baðrýnda saklamaktadýr) gelerek: “Selâm size
ey müminler diyarý! Ýnþaallah biz de size katýlacaðýz. Din kardeþlerimizi gör-
meyi çok arzu ederdim.” buyurdu. Bunun üzerine ashab: “Biz, Senin din
kardeþlerin deðil miyiz ya Resulallah?” dediler. Efendimiz: “Siz benim asha-
býmsýnýz, kardeþlerimiz ise henüz gelmeyenlerdir.” buyurdu. Bunun üzerine
ashab: “Ümmetinden henüz gelmeyenleri nasýl tanýyacaksýn ya Resulal-
lah?” dediklerinde de; “Ne dersiniz, bir adamýn yaðýz ve doru at sürüsü
içinde, bir kýsým, alnýnda, ayaðýnda beyazlýk olan atlarý olsa, o adam atla-
rýný tanýmaz mý?” buyurdu. Ashab: “Tanýr ey Allah’ýn Resulü!” dediklerinde
ise; “Ýþte onlar da abdestten dolayý böyle sakar ve sekili gelecekler. Ben ha-
vuza onlardan önce varacaðým. Dikkat edin, birtakým adamlar benim ha-
vuzumun baþýndan kayýp develerin kovulduðu gibi kovulacaklar. Ben onla-
ra: “Hey, beri gelin!” diye nida edeceðim. Bunun üzerine bana, “Sen bilmi-
yorsun, senden sonra, bunlar neler yaptýlar.” denilecek. Ben de: “(Öyleyse)
uzak olsunlar! Uzak olsunlar!” diyeceðim.”227 buyurmuþtur.

Temizliðin Mana ve Önemi

Kur’ân-ý Kerim’in birçok ayetinde, Allah Resulü’nün hadislerinde ve
örnek hayatýnda temizliðin önemi ve gerekliliði üzerinde ýsrarla durulmuþ-
tur. Genel anlamda temizlik ve ibadet amaçlý temizlikle ilgili birtakým ilke
ve ölçüler getirilmiþ, temizlik bazý ibadetler için ön þart sayýlmýþtýr.

Dinin özü; manevî kirlerden arýnma, Allah’ý tanýma O’na itaat ve iba-
det etmekle birlikte, ruhun yüceliþi ve insanýn böyle manevî bir baðlantý
ortamýna geçebilmesidir. Bunun için insaný çevreleyen fizikî þartlarýn da
uygun olmasý gerekir. Ýbadet hayatýyla ve manevî temizlenme ile beden
ve çevre temizliði arasýnda sýký bir baðýn kurulmasý hatta Kur’ân’da, temiz-
likten, hem maddî hem de manevî temizliði kapsayacak þekilde genel bir
anlatýmla söz edilmesi böyle bir anlam taþýr.

226 Buharî Vudun 3; Müslim, Taharet 34.
227 Müslim, Taharet 39
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Ýslâm kültüründe, genel anlamdaki temizlik ile ibadet amaçlý temizlik
birbirini tamamlar ve birlikte bir anlam ifade eder. Bu sebeple Ýslâm bil-
ginleri temizliði; maddî temizlik, hükmî temizlik ve manevî temizlik þek-
linde üç safhalý bir faaliyet olarak görürler.

Kur’ân-ý Kerim’de çevrenin ve ibadet yerinin temizliðinden söz edilir.
Allah’ýn, temizlik konusunda titizlik gösterenleri sevdiði bildirilir. (Bakara
2/125; Tevbe 9/108; Hac 22/26)

Peygamberimiz de bu hususta þöyle buyurur: “Temizlik imanýn yarý-
sýdýr.” (Müslim, Taharet 1) “Allah temizdir temizliði sever.”228 “Namazýn
anahtarý temizliktir.”229

Abdest baþlý baþýna ve bizzat amaç olan bir ibadet deðil belli ibadet-
leri yapmayý mubah kýlan, kulun bu ibadetlere manen ve ruhen hazýrlan-
masýna ve bu ibadetlerden azami verim elde etmesine yardýmcý olan ve-
sile-i ibadettir.

Abdest almak isteyen kimsenin abdest öncesi hazýrlýða baþlarken (tu-
valete gitme vs.) niyet etmesi sünnettir. Böylelikle abdest ve öncesi yaptý-
ðý bütün fiilleri ibadete vesile ve hazýrlýk olmasý cihetiyle bir çeþit ibadet
olup sevap kazandýrýr.

Temizliðin; görünür kir ve pisliklerin giderilmesine “necasetten taha-
ret”, abdestsizlik durumunun kaldýrýlmasýna ise “hadesten taharet” denir.

228 Tirmizi, Edeb 41
229 Ebu Davud, Salat 73; Tirmizi, Taharet 3
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ABDEST

a) Abdest Öncesi Hazýrlýk
Abdest almadan önce tuvalet ihtiyacý olabilir. Bu hususla ilgili olarak

“istibra” ve “istinca” kavramlarý üzerinde durmamýz gerekir.

Ýstinca ve Ýstibra ne demektir?

Büyük ve küçük abdestlerden sonra temizlenmeye istinca, küçük
abdesten sonra tenasül uzvunda idrar kalmamasý için özen göstermeye
istibra denir.

Özellikle erkeklerin bu idrar kesilmesine dikkat etmeleri gerekmekte-
dir. Çünkü abdest aldýktan sonra bir damla bile olsa sýzan idrar abdesti
bozar. Hatta bazýlarý, mevzunun ehemmiyetini bildiði halde özen göster-
meyip öylece namaz kýlan insaný, kasten abdestsiz namaz kýlan insana
benzetmiþlerdir.

Ýstibra için, küçük abdestten sonra, öksürmek, tenasül uzvunu sý-
vazlamak, biraz yürümek, öteden bu yana fýkýh kitaplarýmýzda tavsiye
edilegelen þeylerdendir. Ýstibradan sonra tenasul uzvunu yýkama ve o ma-
halli bir bez ile veya tuvalet kâðýtlarý ile kurulama yapýlmalýdýr.

Üzerinde hassasiyetle durulmasý gereken istibra ve istincadan sonra
þimdi abdeste geçiyoruz.

b) Abdestin Farzlarý

Bir temizliðin abdest sayýlabilmesi için onda bulunmasý zorunlu olan
ana unsurlar vardýr. Abdestin farzlarý ayette zikredildiði üzere dörttür: “Ey
iman edenler! Namaza kalkmak istediðinizde yüzlerinizi ve dirseklerinize
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kadar ellerinizi yýkayýn. Baþlarýnýzý meshedip, topuklarýnýzla birlikte ayak-
larýnýzý da yýkayýn.” (Mâide 5/6) 

* Yüzü yýkamak

* Kollarý dirseklerle birlikte yýkamak

* Baþý meshetmek

* Ayaklarý topuklarla birlikte yýkamak

Hanefîlerin dýþýndaki mezheplerde bu sayýlan dört farzla birlikte baþ-
ka farzlar da vardýr. Þöyle ki, Þafiî mezhebine göre niyet ve tertibe riayet
etmek (abdest azalarýný sýrasýyla yýkamak) de farzdýr. Malikî mezhebine
göre niyet ve “delk” yani abdestte yýkanan uzuvlarý ovalamak da farzdýr.
Hanbelî mezhebinde ise niyet ve “müvâlât” yani abdest azalarýný yýkar-
ken arada fasýla vermemek/bir uzuv kurumadan diðerini yýkamak farzdýr.

c) Abdestin Sünnetleri

Abdestin sünnetleri þöyle sýralanabilir.

* Abdest almaya niyet etmek.

* Baþlarken besmele çekmek.

* Elleri bileklerle birlikte üç defa yýkamak.

* Aðýz ve buruna su çekip iyi bir aðýz ve burun temizliði yapmak.

* Misvak kullanmak veya diþleri fýrçalamak.

* Sakalýn içine su girmesini saðlamak.

* El parmaklarýný birbirine sokup ovuþturmak.

* Baþýn tamamýný bir defada meshetmek.

Abdest alan bir kimse, iki avucunu ve parmaklarýný baþýnýn ön kýs-
mýndan baþlayarak arka kýsmýna kadar, baþýn tamamýný kaplayacak bir
þekilde arkaya doðru çekerek mesheder.

* Boynu meshetmek.

* Abdest uzuvlarýný yýkarken sýraya uymak.

* Abdeste sað uzuvlardan baþlamak, uzuvlarý üçer defa yýkamak ve
iyice ovmak.

* Abdesti ara vermeden tamamlamak.
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d) Abdestin Adabý

Abdestin adabýndan maksat, abdestin farzlarýnýn ve sünnetlerinin da-
ha uygun þekilde ve ortamda, mükemmel olarak yerine getirilmesini sað-
lamaktýr. Abdestin birçok edebleri vardýr. Baþlýcalarý þunlardýr:

* Abdest alýrken mümkünse kýbleye dönmek.

* Abdest suyunu vücuda ve elbiselere sýçratmamak.

* Dünya iþlerine iliþkin konuþmayýp abdest dualarýný veya bilinen
dualarý okumak.

* Suyu ölçülü kullanmak.

* Abdest sonunda kelime-i þehadet getirmek.

* Abdest aldýktan sonra, eðer kerahet vakti deðilse, iki rekât namaz
kýlmak.

e) Abdesti Bozan Haller

Þu durumlarda abdest bozulur:

* Ýdrar ve dýþký yollarýndan idrar, meni, mezi, kan gibi bir necasetin,
herhangi bir sývýnýn veya maddenin çýkmasý.

* Arka taraftan yel çýkmasý.

* Aðýz ve burundan, ön ile arkadan baþka herhangi bir organdan
sývý halinde kan çýkmasý. Akýcý bir halde aðýzdan çýkan kan, tükü-
rükten fazla veya ona eþit ise, abdesti bozar, deðilse, bozmaz. Bu
husus tükürüðün renginden anlaþýlýr. Diðer yerlerden çýkan kan
ise, çýkýþ yerinden yanlarýna taþarsa abdesti bozar. Ýðne ucu gibi
çýkýp da yerinde kalan kan damlasý abdeste engel olmaz. Ve bu-
nun el veya parmak ile silinmesi de zarar vermez. Yaradan çýkan
irin ve sarý sular da kan hükmündedir.

Vücuttaki kabarcýklardan çýkan saf su da kan hükmündedir. Bir görü-
þe göre böyle bir suyun çýkmasý abdesti bozmaz. Çiçek ve uyuz hastalýk-
larýna tutulmuþ olanlar bu görüþten istifade edebilirler. Þafiîlere göre, ön-
den ve arkadan baþka diðer herhangi bir yerden gelen kan, irin ve sarý su
abdesti bozmaz.

* Aðýz dolusu kusmak.
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* Az veya çok bir müddet bayýlmak, delirmek, sarhoþ olmak.

* Rükûlu ve secdeli bir namazda iken mükellef bir insanýn kasden
veya yanýlarak yanýndakiler iþitecek kadar kahkaha ile gülmesi,
hem abdestini, hem de namazýný bozar. Cenaze namazýnda rükû
ve secde olmadýðýndan gülmek namazý bozmaz.

* Doðum yapmak. Çocuðun doðmasý ile kan görülmese bile ab-
dest bozulur.

* Kadýnla erkeðin birbiriyle fâhiþ mübâþeretleri abdesti bozar. Fâhiþ
mübaþeret, erkekle kadýnýn arada hiçbir örtü olmaksýzýn veya
çok ince bir bez olduðu halde mahrem yerlerini birbirine dokun-
durmalarý, temas ettirmeleridir. Ýmam Muhammed’e göre, bu du-
rumda mezî gibi bir yaþlýk çýkmadýkça abdest bozulmuþ olmaz.

* Kadýnýn tenasül organý içine veya dýþýna týkanan bez veya pa-
muðun yaþ olarak dýþarýya çýkmasý veya çýkarýlmasý abdesti bozar.
Çünkü bu durumda organýn dýþ kýsmýna týkanan pamuðun iç ta-
rafý ýslanmýþ olur ki bu abdesti bozar. Pamuðun dýþýna ýslaklýðýn
geçmesi þart deðildir. Ancak bu organýn iç kýsmýna týkanan pamu-
ðun dýþarýsýna kadar yaþlýk gelmedikçe, abdest bozulmaz.

* Yan üstü yatarak, bir þeye dayanarak uyumak.

* Namaz dýþýnda secde halinde uyumak. Namazda iken secdede
uyumak abdesti bozmaz.

* Özür sahibi bir kimsenin mazeret halinin sona ermesi. Özürlü bir
kimsenin namaz vakti çýkýnca mazeret hali sona ermiþ, abdesti
bozulmuþ olur. Su bulamadýðý için teyemmüm eden kimse suyu
bulunca, mest üzerine mesh yapan kimsenin mesh süresi dolun-
ca, abdesti bozulmuþ olur.

Uyku abdesti bozar mý?

Uyku abdesti bozmaz. Abdesti bozan husus, uyku esnasýnda insanýn
kendine hakim olamamasýdýr. Ýþte bu hakimiyetsizlik durumunda yellen-
me gibi beþerî özelliklerin vuku bulmasý ihtimali nedeniyle, abdest bozul-
muþtur, hükmü verilir. Fýkýh kitaplarýmýzda bunun teferruatýna ait bilgiler
vardýr. Mesela; bir at üzerinde uyuyarak giden bir insan, yokuþ yukarý çý-
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karsa bozulur, inerse bozulmaz vs. gibi. Burada önemli olan, temel pren-
sibi kavramaktýr. O da, insanýn kendine hakim olduðu ya da olmadýðý po-
zisyondur.

Ayrýca; insan, yemek, uyumak gibi sair fýtrî ihtiyaçlarýnýn hakkýný ver-
mektedir. Sýcak bir mekân, yumuþak bir döþek, gürültüye karþý tenbih...
gibi birçok tedbirler ve hazýrlýklar yaptýktan sonra insan uyur. Bunlar uyu-
manýn hakkýný vermek demektir. Yine günde 3 defa çeþit çeþit nimetlerle
donatýlmýþ sofralar hazýrlamak ve hiç bir öðünü fevt etmemek, yemenin
hakkýný vermek demektir. Ýþte insan, uykuya, yemeye dikkat ettiði ölçüde
Rabbin huzuruna çýkarken, onun hakkýný vermesi gerekmez mi? Þüpheli
abdestle huzura çýkmak farklýdýr, Allah Resulünün tarif buyurduðu pey-
gamberlere has abdest alýp, kalb ile konsantrasyonu tam yapýp huzura
çýkmak her hâlde farklýdýr. Bu açýdan insanýn ibadet hayatýna taalluk
edenher meseleye azami derecede dikkat göstermesi gerekmektedir. Þüp-
heli þeyleri terk etmenin Allah Resûlü’nün buyruðu olduðu unutulmamalý.

f) Abdest nasýl alýnýr?

Abdest; farz, sünnet ve adabýna uygun olarak þöyle alýnýr:

* Abdest suyunun elbiseye sýçramayacaðý bir konum alýnýr. Müm-
künse kýbleye dönülür.

* Niyet ve besmele ile abdeste baþlanýp, önce eller bileklere kadar
ve parmak aralarý da ovuþturularak üç defa yýkanýr.

* Cild üzerindeki hamur, boya, sakýz gibi maddeler temizlenir. Par-
makta yüzük varsa oynatýlýr. Misvak veya diþ fýrçasý ile, bunlar
yoksa sað elin parmaklarý ile diþler temizlenir. Bu arada bir husu-
sa dikkat çekmek istiyoruz.

Abdestte esas olan suyun deriye ve týrnaða temasýdýr. Bu temasa ma-
ni olan her þey abdeste manidir. Oje de suyun týrnak ile temasýný engel-
lediði için abdeste manidir.

Burada oje ile kýna arasýnda ne fark vardýr gibi bir sual akla gelebilir.
Kýna yakma sonrasýnda yakýlan uzuvda kalan þey, sadece renktir. Suyun
deri veya týrnak ile temasýna kýna mani olmamaktadýr. Hâlbuki oje hatta
ruj bu kategoride mütalaa edilemez. Zira onlar deri veya týrnak üzerinde
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bir perde oluþturmakta ve suyun temasýný engellemektedirler. Bu sebep-
le oje ve ruj abdeste manidir.

* Aðýz sað el avucuna alýnan su ile üç defa çalkalanýp temizlenir.

* Üç defa da burna su çekilip sol elle burun temizlenir.

* Üç kere yüz yýkanýr. Varsa sakalýn içinden parmaklar geçirilerek
suyun sakal diplerine ulaþmasý saðlanýr.

* Dirseklerle birlikte sað kol üç defa, sonra ayný þekilde sol kol üç
defa yýkanýr.

* Sað el ýslatýlarak avuç ve parmaklarýn içiyle baþýn üstü bir defa
meshedilir. Bu þekilde baþýn dörtte birini meshetmek yeterli ise de
iki elle baþýn tamamýnýn meshedilmesi sünnettir.

* Eller yine ýslatýlarak baþ parmakla kulaðýn dýþý, þahadet parmaðý
veya serçe parmakla içi meshedildikten sonra her iki elin arkasýy-
la boyun meshedilir.

* Önce sað sonra sol ayak, parmak uçlarýndan baþlanarak topuk ve
aþýk kemikleri de dahil olmak üzere yýkanýr. Parmak aralarýnýn yý-
kanmasýna özen gösterilir.

* Abdestten sonra kelime-i þehadeti okumak, bir miktar su içmek
ve Kadir suresini okumak da abdestin adabýndandýr.

g) Özürlünün Abdesti

Ýslâm’da ibadet hayatý dahil her konuda kolaylýðýn saðlanmasý, zor-
luk ve sýkýntýnýn önlenmesi temel bir ilkedir. Normal hallerde abdesti bo-
zan þeyler konusunda özürlü kimseler için hususî hükümler getirilerek bu
kimselerin ibadet etmesine ruhsat tanýnmýþtýr.

Abdesti bozan ve kýsmen süreklilik taþýyan bedeni rahatsýzlýklara özür,
böyle kimselere de özürlü denir. Devamlý burun kanamasý, idrarý tutama-
ma, yaranýn sürekli kanamasý, hanýmlarýn akýntýsý gibi... durumlar özür-
dür. En az bir namaz vakti süresince devam eden bedenî rahatsýzlýklar
özür hali sayýlýr. Özürlü kiþi her namaz vakti için ayrý bir abdest alýr, aldý-
ðý bu abdestle o vakit içinde dilediði kadar namaz kýlabilir. Namaz vakti
çýktýðýnda özürlü kimsenin abdesti bozulur, yeni namaz vaktinde tekrar
abdest almasý gerekir.
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ð) Abdestin Çeþitleri

Üç çeþit abdest vardýr:

1. Farz 2. Vâcib 3. Mendub 

Farz Olan Abdestler: 

Hangi namaz olursa olsun (Farz, nafile, cenaze namazý gibi) abdest
almak farzdýr. Abdestsiz namaz olmaz. Tilâvet secdesi ve Kur’an’a el sür-
mek için de, abdestli bulunmak þarttýr. 

Vâcib Olan Abdestler: 

Kâ’be-i Mükerreme’yi tavâf için (abdestsiz olana) abdest almak
vâcibdir. Kâ’be, abdestsiz olarak tavâf edilirse, tavaf geçerli olur fakat ab-
destin terkinden dolayý, tavâfýn nev’ine göre kurban kesilmesi veya sada-
ka verilmesi gerekir.

Mendûb (Yapýlmasý teþvik edilen) Abdestler:

Yukarýda saydýðýmýz hususlar dýþýnda abdest alýnmasý teþvik edilen
(mendûb/müstehab) pek çok hal vardýr. Bunlardan bazýlarýný sýralayalým:

* Fýkýh, Hadîs ve Akâid gibi dinî kitablarýn elle tutulabilmesi için ab-
dest alýnmasý mendubdur. Bu kitablarý okumak için abdest almak,
dinî ilimlere hürmet içindir. Âlimlerimiz bu hususa çok dikkat et-
miþlerdir. Bu konuda misal çoktur. Bir-iki misal nakletmekle iktifa
etmek istiyoruz: Ýmam-ý Hulvanî, “Biz ilimde bu pâyeye ve merte-
beye ilme karþý duyduðumuz saygý ve hürmet ile nâil olduk. Çün-
kü ben abdestsiz olarak elime kâðýt dahi almadým.” demiþtir.

Ýslâm Fýkhýnýn dev imamlarýndan Serahsî, bir gece baðýrsaklarýndan
rahatsýzlanmýþtý. “Ýlmî çalýþmama devam edebilmem için, o gece on yedi
kere abdest aldým.” demiþtir.

* Uyumadan önce abdest

* Uykudan kalktýðýnda abdest almak..

* Devamlý abdestli bulunmak için abdest almak.

* Abdestli iken abdest üzerine abdest almak.
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* Kazara yapýlan gýybet, söylenilen yalandan, koðuculuktan, söv-
mek gibi günahlardan sonra abdest almak.

* Kahkaha ile güldükten sonra abdest almak.

* Öfkeyi gidermek için abdest almak. Bu hususta Peygamberimiz
þöyle buyurmuþlardýr: “Öfke Þeytan’dandýr. Þeytan da ateþten ya-
ratýldý. Ateþi de ancak su söndürür. Dolayýsýyla öfkelendiðinizde
hemen abdest alýn.” (A. Hanbel, Müsned, 4/226)

* Ezbere Kur’an okumak için abdest almak. (Abdestsiz iken ezber-
den Kur’an okunabilir.)

* Hadîs okumak ve hadîs rivâyet etmek için abdest almak.

* Ýlimlerden birini okumak veya okutmak için abdest almak.

* Arafat’ta vakfede durmak ve Safâ ile Merve arasýnda sa’y etmek
için abdest almak.

* Kadýna dokunmak gibi mezhebler arasý abdesti bozup bozmaya-
caðý ihtilâflý mes’elelerden kurtulmak için abdest almak.

* Cenazeyi yýkamak ve tâkib etmek için abdestli olmak. 

h) Mesh nedir? Sargý ve Mest Üzerine Mesh

Mesh bir þeyin üzerini elle silmek demektir. Baþýn, ayaklara giyilen
mestin veya sargýnýn üzerine, elin ýslaklýðý ile dokunmaya mesh denir.

Ýslâm’da mestler ya da mest þartlarýna haiz çorap, ayakkabý, çizme gi-
bi þeylerin üzerine mesh etmek caizdir. Allah Resulü’nün hayat-ý seniyye-
leri içinde mestler üzerine mesh ettiði vâkidir.230 Ýslâm tarihinde itikadi mez-
heplerin teþekkülü döneminde bu mesele problem olduðundan dolayý,
Ýmam Azam Hazretlerinin yazmýþ olduðu “Fýkh-ý Ekber” adlý kitapta, bu-
nu iman edilmesi gerekli olan hususlar arasýnda saydýðý bilinen gerçekler-
dendir.

Mestte aranan birtakým þartlar da vardýr bunlar;

1) Mestler, ayaklarý topuk kemikleriyle beraber örtecek þekilde olmalýdýr.

2) Giyilen mest, bir fersah (yaklaþýk 6 km) yürüyecek kadar dayanýk-
lý olmalýdýr.

230 Buharî, Vudu, 35,48; Müslim, Taharet 72
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3) Mestler baðcýksýz olarak ayakta durabilmelidir.

4) Mest, deriye suyu geçirmemelidir.

5) Mestin topuktan aþaðý kýsmýnda, ayaðýn küçük parmaðýnýn üç mis-
li büyüklüðünde yýrtýk olmamalýdýr.

Abdest alýrken mestin üzerine elin en az üç parmaðý kadar yerin elin
ýslaklýðý ile bir defa meshedilmesi gerekir. Bunun için mestin abdestli ola-
rak giyilmiþ olmasý gerekir.

Mest üzerine meshin süresi 24 saat (bir gün), yolculuk durumunda
ise 72 saattir (üç gündür). Bu müddetin baþlangýcý, mestler giyildikten
sonra ilk abdestin bozulma zamanýndan itibarendir. Örnek verilirse, bir
kimse abdestini aldýktan sonra o taharet üzerine mestlerini giyse de, beþ
saat sonra ondan abdesti bozucu bir hal meydana gelse, bu beþinci saat-
ten itibaren meshin müddeti yolcu olmayan için yirmi dört saat ve yolcu
için yetmiþ iki saat devam eder. Mestleri giyiþ zamanýna bakýlmaz.

Üzerinde sargý bulunan bir organýn abdest alýrken su ile yýkanmasý
saðlýk açýsýndan zararlý ise, bu sargý çözülmeyip üzerinin meshedilmesiyle
yetinilir. Hatta mesh etmek de zararlý ise ondan da vazgeçilebilir. Sargý-
nýn çoðunluðunu sadece bir defa meshetmek yeterlidir. Sargýnýn abdest-
siz veya cünüpken sarýlmýþ olmasý meshe engel olmadýðý gibi bu meshin
süresi de yoktur.

Gusül (Boy Abdesti)
Gusül, bütün vücudun temiz su ile yýkanmasýyla yapýlan temizlik iþ-

lemidir. Kur’ân’da “Eðer cünüp iseniz iyice temizlenin.” (Mâide5/6) buy-
rularak cünüplük halinden kurtulmak için guslün gerekliliði bildirilmiþtir.
Bir de hayzýn kadýnlar için mazeret hali olduðu belirtilerek gusledip te-
mizleninceye kadar onlarla cinsel iliþki kurulmasý yasaklanmýþtýr. (Bakara
suresi 2/222) Cünüplük hali ile kadýnlarýn hayýz ve nifas kanlarýnýn kesil-
mesi halinde guslün gerekli olduðu ve bunun nasýl yapýlmasý gerektiði hu-
susuna Peygamber Efendimiz’in söz ve uygulamalarý da önemli açýklama-
lar getirmiþtir.

Gusül ile, hayýz, nifas ve cünüplük halinin vücutta býrakabileceði kir-
lilikler temizlenmiþ olur.
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Guslün, cünüplük halinin vücudda yol açacaðý yorgunluk ve gevþekli-
ði giderme, bedende yeni bir denge kurma, kan dolaþýmýný düzene koy-
ma ve kiþiyi ibadet iklimine hazýrlama gibi beden ve ruh saðlýðý açýsýn-
dan birçok yararý vardýr. Bunun dýþýnda guslün bizim bilemediðimiz bir-
çok faydasý olabilir.

Guslü Gerektiren Durumlar

1- Cünüplük

Ýnsanýn cinsiyet organýndan gelen üç çeþit akýntý vardýr. Bunlar mezi,
vedi ve menidir.

Mezî; cinsel oynaþma, hayal etme ve þakalaþma sonunda duyulan
haz sebebiyle cinsel organdan gelen, ince, þeffaf ve kaygan sývýdýr. Gel-
diðinin farkýna varýlmayabilir. Erkekte de kadýnda da olur.

Vedî; soðuk, aðýr kaldýrma vs. sebebiyle genellikle idrardan sonra ge-
len, koyu, kesik kesik ve renk olarak meniye benzeyen maddedir. Bazen
cinsel oynaþma sebebiyle de gelebilir.

Menî; Þehvetle gelip, genelde hýzla dýþarý çýkan ve kendine has ko-
kusu ve rengi olan bir sývýdýr.

Gusül sadece meniden dolayý gerekir. Mezi ve vedinin gelmesiyle sa-
dece abdest bozulur, geldiði yer yýkanýr ve abdest alýnýr.

Cünüplük, cinsi münasebet veya þehvetle meninin gelmesi sebebiyle
meydana gelen ve belirli ibadetlerin yapýlmasýna mani olan durumdur.

Meni gelsin veya gelmesin, cinsi münasebet sonunda kadýn da erkek
de cünüp olur. Cünüplüðe yol açan cinsi münasebetin ölçüsü ve baþlan-
gýcý, erkeklik organýnýn sünnet kýsmýnýn kadýnýn organýna girmiþ olmasý-
dýr. Erkek veya kadýndan þehvetle meninin gelmesi cünüplüðün ikinci se-
bebidir. Meninin uyku halinde veya uyanýkken, iradî veyahut da gayrî
iradî gelmesi neticeyi deðiþtirmez. Cünüplük için meninin þehvetle gel-
mesi þarttýr. Aðýrlýk kaldýrma, düþme, hastalýk gibi sebeplerle meninin gel-
mesi cünüplük sebebi deðildir.
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Uyandýðýnda ihtilam olduðunu hatýrlamamakla birlikte, çamaþýrýnda
meni bulaþýðý gören kimsenin gusletmesi gerekir. Ýhtilam olduðunu hatýrladý-
ðý halde elbisesinde böyle bir iz görmeyen kimsenin ise gusletmesi gerekmez.

Gusül alýrken yarýda abdest bozulursa, gusül bozulur mu?

Gusül abdesti alýrken insanýn bir yerinin kanamasý veya umumi olarak
namaz abdestini bozan hallerin zuhur etmesi durumunda bunun gusle her-
hangi bir manisi yoktur. Ancak böyle bir gusülle ayrýca abdest almadan iba-
det etmek mümkün deðildir. Guslü gerektiren haller bellidir. Bunlar zuhur
etmeden gusle zarar gelmez. Ancak gusül esnasýnda tazyik olmadan meni
veya mezi gelmesi durumunda ihtiyaten gusle yeniden baþlamak evladýr.

Cünüp iken diþ doldurttuktan sonra

alýnan gusül abdestinin hükmü nedir?

Hanefî mezhebinde, gusül abdestinde aðýz içini yýkamak farz, Han-
belî’de vacip, Þafiî ve Malikîlerde ise sünnettir. Bu açýdan “mazmaza” yani
aðýz içinin yýkanmasý özellikle Hanefî mezhebinde ayrý bir önem taþýmaktadýr.

Yalnýz burada dikkat edilmesi gerekli olan husus, “aðýz içi” kavramý-
dýr. Yani yýkanmasý farz olan aðýz içidir; yoksa diþin içi deðildir. Bu sebep-
le dolgulu veya kaplamalý bir diþ için gusülde farz olan, diþin dýþ çeperine
suyun temas etmesidir. Bu da her hâl ü kârda olacaðý için, burada þüphe-
ye esas olabilecek bir mevzu bahis konusu deðildir.

Fakat bir Müslüman’ýn cünüp halde olmamasý, mümkün olduðunca
guslü tehir etmemesi meselesi ise farklý bir konu. Ama bunu diþ dolgusu
veya kaplamasý ile karýþtýrmamak lazým.

2- Hayýz ve Nifas

Hayýz (âdet görme, âdet kanamasý, aybaþý hali) ve nifas (lohusalýk)
kanlarýnýn kesilmesi ile veya bu iki durum için öngörülen azami sürelerin
bitmesiyle gusül gerekir. Bu süreyi aþan kanamalar özür hali (istihaze)
sayýldýðýndan bu tür kanamanýn sona ermesi halinde gusül gerekmez.

Hayýz ve nifas halindeki kadýnýn hükmü cünüp kimseninki gibidir.
Ayrýca bu durumdaki kadýnlarýn cinsel iliþkide bulunmasý haramdýr, oruç
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tutmasý da caiz deðildir. Kadýnlara özel durumlar ve bunlarýn fýkhî hükmü
ileride anlatýlacaktýr.

Müslüman’ýn cenazesinin yýkanmasý gerekir. Þehid hükmüne tabi
olanlarýn cenazeleri yýkanmaz. Müslüman’ýn cenazesinin yýkanmasý, geri-
de kalanlar için cenaze namazý gibi farz-ý kifaye cinsinden bir sorumlu-
luktur. Bu yýkama, Ýslâm’ýn insana verdiði deðerin, Müslüman olarak ya-
þamýþ bir kimseye karþý gösterilen sevgi ve saygýnýn bir ifadesidir.

Yeni Müslüman olmuþ bir kimsenin sýrf bu sebeple gusletmesi Malikî
ve Hanbelî fakihlerine göre vacip, Hanefî ve Þafiîlere göre ise menduptur.
Eðer yeni müslüman olan kimse cünüp ise gusletmesinin gerekliliðinde it-
tifak vardýr. Ýslâm dinine giren bir kimsenin bu sebeple gusletmesi, geride
kalan manevî kirlilikten ve günahlardan arýnýp yeni bir hayata tertemiz
baþlangýç yapmasý anlamýný taþýr.

Bu sayýlanlara ilave olarak Cuma ve bayram namazlarý öncesinde,
hac veya umre niyetiyle ihrama girerken ve Arafat’ta vakfe için guslet-
mek sünnettir.

Cenaze yýkama, kan aldýrma, Mekke ve Medine’ye girme, Berat ve
Kadir gecelerini ihya, bir toplantýya katýlma, yeni elbise giyme, bir günah-
tan tevbe etme için gibi durumlarda gusletmek de müstehaptýr.

Gusül Etmesi Gerekenlere Haram Olan Þeyler

Kendilerine gusül farz olanlara-hayýz ve nifas halindeki kadýnlar da
ayný hükme tabidir- gusletmeden önce haram olan þeyler þunlardýr:

1) Namaz kýlmak, tilavet secdesi yapmak. Bir ayet olsa bile, Kur’an
niyeti ile Kur’an okumak. Yalnýz hamd ve dua ile ilgili ayetleri, dua ve zi-
kir niyeti ile okumak caizdir. Cünüb veya adet halinde olan bir kadýnýn
dua niyeti ile Fatiha Suresini okumasý caizdir.

Yine bu durumda olan kimsenin çocuklara Kur’an ayetlerini kelime
kelime öðretmesi de caizdir. Þehadet kelimesini söylemek, tesbih ve tek-
bir getirmek yine caizdir.

2) Kur’an-ý Kerim’e, bir veya yarým ayet olsa bile, el sürmek ve Mushaf-ý
Þerif’i tutmak haramdýr. Ancak Kur’an’a yapýþtýrýlmamýþ olan bir kýlýf, bir mah-
faza ve sandýk içinde onu taþýmak ve onu dýþ taraftan tutmak caizdir.
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3) Kabe’yi tavaf etmek ve bir zaruret olmadýðý halde bir mescide gir-
mek veya içinden geçmek. Fakat zaruret hali olursa, geçilebilir. Bir kimse-
nin evinin kapýsý, mescidin içine doðru açýlsa ve evine girip yýkanmak için
mescit içinden geçmek zorunda kalsa, o kimse mescit içinden geçerek evi-
ne girer ve yýkanýr. Bu bir mecburiyet halidir. Mescit içinde uyurken ihti-
lam olan kimse, dýþarýya çýkmak için teyemmüm eder; fakat bu teyem-
müm ile Kur’ân okuyamaz, namaz da kýlamaz.

4) Üzerinde ayeti kerime yazýlý bulunan bir levhayý veya bir parayý el
ile tutmak.

Üzerlerine Gusül Gerekli Olanlarýn
Yapmalarý Mekruh Olan þeyler

1) Din kitablarýndan herhangi birini el ile tutup okumak.

2) El ve aðzý yýkamadan yiyip içmek.

3) El ile tutmayýp yer üzerinde bulunan bir sayfaya veya bir levhaya
Kur’an’dan yazý yazmak. Bu da Ýmam Muhammed’e göre mekruhtur.
Cünüb ile hayýz ve nifas halinde bulunanlarýn Kur’an-ý Kerim’e bakma-
larý mekruh deðildir. Bu, el ile tutmak hükmünde deðildir.

Ýmam Malik’e göre, Cünüb olan kimse, Kur’an okuyamazsa da ha-
yýz halinde olan kadýn okuyabilir; çünkü cünüb olan kimse hemen yýka-
nabilir. Fakat âdetli kadýn, âdet müddeti dolmadan yýkanamadýðý için
özürlü sayýlýr.

Boy abdesti almak gerektiði halde
yýkanmamanýn hükmü nedir?
Bir mü’min, su iktiza ettiðinde, o haliyle en çok bir namaz vaktini

kaçýrmayacak kadar kalabilir. Ama bu en son limittir. Zira namazý kaçýr-
mak haramdýr. Burada esas olan ise, ilk fýrsatta o halden kurtulmaktýr.

Bir hadislerinde Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) böyle bir du-
rumda namaz abdesti gibi abdest alýp yatmayý tavsiye ediyor.231 Hz. Aiþe
validemizin “Su iktiza edince yer, içer ve otururdu.” þeklindeki ifadeleri de,
hadis þerhlerinde abdest alýp, elini-aðzýný yýkadýktan sonraya hamledilir.

231 Buharî, Gusül, 26
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Yalnýz bir defasýnda Nebiler Serveri -ihtimal ki ümmete talim için- mesci-
de çýktý, ön safa kadar geldiðinde hýzla geri döndü ve hücreyi saadetlerine
girdi. Bir müddet sonra çýktýðýnda baþýndan sular damlýyordu.232 Belki Al-
lah Resulü, bununla ümmete her þeyi göstermek istiyor, böyle bir durum-
da unutarak camiye girmenin bir mahzur teþkil etmeyeceðini gösteriyordu.

Bir baþka defasýnda da kendisini görünce kaçan Ebu Hureyre’ye daha
sonra bunun sebebini soruyor. “Necistim ya Resulallah!” cevabýný alýnca
“Sübhanallah! Hiç mü’min necis olur mu?” (Buharî, Gusül, 23) buyuruyor
ve âdeta bu durumda da cemaat içinde oturulabileceðini vurguluyor.

Hz. Aiþe validemizin ifadeleriyle Allah Resulü (s.a.s), Hz. Aiþe (r.an-
ha) aybaþý halinde iken dizine baþýný kor, yanýna oturur, örtüsünü de üze-
rine alýrdý. (Buharî, Hayz, 2)

Ayrýca çok önemli gördüðümüz bir hususa dikkatleri çekmek istiyo-
ruz: Ýnsaný, maddî sebepler itibarýyla Allah’ýn sýyanetinden (korumasý) çý-
karabilecek bazý hâller vardýr. Erkekler için cünüp olma hâli de bunlar-
dan biri sayýlabilir. Bu hâlden kurtulmak iradî olduðu için, insanýn yýkan-
masýný tehir etmesi, ilâhî sýyaneti inkýtaya uðratabilir. Onun için bu hâli
fazla uzatmamak ve hemen o hâlden kurtulmak gerekir. Zira bu, hadisin
ifadesiyle kanýn aktýðý mecrada dolaþan þeytan ve emsali varlýklar için en
müsait bir zemin ve vasattýr.

Guslün Farzlarý
Guslün farzý “Cünüp iseniz tastamam yýkanýn.” (Mâide 5/6) ayetinin

ifadesiyle bütün vücudun tamamen yýkanmasýndan ibarettir. Aðýz ve bu-
run da bedenin dýþ kýsmýnda olduðundan, bunlarýn da yýkanmasý gerek-
mektedir. Bu durumda aðýz, burun ve bütün vücudu yýkamak, guslün üç
temel esasýdýr.

Guslün Sünnetleri ve Adabý

Gusle besmele ve niyet ile baþlamak, önce elleri ve avret yerini yýka-
mak, sonra namaz abdesti gibi abdest almak, abdestten sonra bütün vü-
cudu yýkamak ve ovalamak, suyu israf etmemek, avret yerlerini örterek
yýkanmak ve konuþmamak guslün sünnet ve adabýndandýr.

232 Buharî, Gusül, 17.
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TEYEMMÜM

Lügatte, “bir iþe yönelmek, bir þeyi kastetmek” anlamýna gelen te-
yemmümün dinî terminolojideki manasý; su bulunmadýðý veya suyu kul-
lanmaya güç yetmediði zaman, toprak cinsinden temiz bir þeyle abdest-
sizliði gidermek için yapýlan bir iþlemdir. Þöyle yapýlýr: Abdestsiz olan ya-
hut gusletmesi gereken bir kimse, iki elini toprak cinsinden temiz bir þeye
bir kez vurup bununla yüzünü mesheder. Sonra yine iki elini ikinci kez vu-
rup bununla da dirseklerine kadar iki kolunu mesheder. Bu iþlem, abdest-
sizliði gidermek yahut namaz kýlmak veya abdestsiz yapýlamayan bir
ibadeti yerine getirmek niyeti ile yapýlýýr. Teyemmümün farzlarý niyet ve
iki mesihden ibarettir.

Teyemmüm, bu ümmetin özelliklerindendir, ahir zaman ümmeti için
bir kolaylýktýr. Yüce Mabuduna ibadet edecek olan bir Müslüman’ýn en
zor þartlarda bile ibadet etmesini saðlar. Bu konuda Müslüman’ýn duydu-
ðu ruhsal bir ihtiyacý giderir, insAný yaratýlýþýnýn aslý olan topraða döndü-
rerek onda tevazu ve yaratýcýya saygý duygularýný canlandýrýr.

Teyemmüm Hicretin beþinci yýlanda meþru olmuþtur. Medine’ye hic-
retlerinin beþinci senesi Þaban ayýnýn ilk günlerinde Peygamberimiz Hu-
zaa kabilesinin bir oymaðý olan “Beni Mustalýk” savaþýnda bin kiþilik bir
ordu ile susuz bir yerde gecelemiþlerdi. Sabah namazýný kýlmak için ab-
dest alacak su bulamadýlar. Sabahýn erken bir vaktinde þu mealdeki ayet-
i kerime nazil oldu: “Eðer hasta veya yolcu iseniz veya tuvaletten gelmiþ-
seniz, yahut kadýnlarla münasebette bulunmuþ olup da su bulamazsanýz
temiz bir toprakla teyemmüm edin, (mânen arýnma niyeti ile) onunla
yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Allah size güçlük çýkarmak istemez, fa-
kat þükredesiniz diye sizi temizleyip arýndýrmak ve size olan nimetlerini ta-
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mama erdirmek ister.”(Maide: 5/6) Bunun üzerine sahabe efendilerimiz
sevindiler ve teyemmüm ederek sabah namazýný kýldýlar. Böylelikle te-
yemmüm dinimizin temizlikle ilgili bir ruhsatý olmuþtur.

Teyemmümün Þartlarý

Teyemmüm abdest ve gusül yerine geçen bir bedel ve istisnaî bir
hükümdür. Ancak belli bir özür bulunmasý halinde geçerlidir. Bu özürler
de iki grupta toplanabilir:

1- Abdest veya gusle yetecek miktarda suyun bulunmamasý.

2-  Suyu kullanmayý engelleyen fiilî bir durumun veya suyu kullanma-
mak için dinen geçerli bir mazeretin/engelin bulunmasý ki buna suyun hük-
men olmamasý denir.

Bu vaziyette olan kiþinin teyemmüm yapabilmesi için, önce duru-
muna göre, civarda su araþtýrmasý yapmasý gereklidir. Þöyle ki: Susuz ka-
lan kimse, þehir veya þehir gibi bir yerde ise, teyemmümden önce mut-
laka su aramalýdýr. Çünkü, böyle bir yerde araþtýrýlýrsa su bulunmasý kuv-
vetle muhtemeldir. Yolculuk esnasýnda ise, suyun bir millik (1609 m.) bir
mesafe içinde olmasý mümkün ve suyu aramaya gittiði takdirde de mal ve
can emniyeti mevcud ise, suyu aramasý gerekir. Daha uzaktaki suyu ara-
mak mecburiyeti yoktur. Bu durumda su, yok sayýlýr.

Su bulunur da, kiþi onunla yýkandýðý takdirde hastalanmaktan, hasta-
lýðýnýn artmasýndan veya uzamasýndan tecrübesi neticesi olarak korkarsa
veya yetkili Müslüman bir doktor su kullanmasýný zararlý sayarsa, yine
teyemmüm eder; çünkü hükmen su yok demektir. Malikîlere göre, mes-
leðinde uzman Müslüman bir doktor bulunmazsa, teyemmüm konusun-
da Müslüman olmayan fakat sahasýnda uzman olan bir doktorun sözü ye-
terlidir.

Þu durumlarda da hükmen su bulunmamýþ sayýlýr:

* Yakýnda bulunan bir suyun kullanýlmasý halinde, cana, mala, þeref
ve emanete ait bir tehlikenin, bulunmasý.

* Bulunan suyun abdest veya gusle yetmemesi.
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* Bulunan su, abdest veya gusle harcandýðý takdirde, kendisinin ve-
ya arkadaþýnýn veya beraberindeki hayvanýn susuzluktan helak
olacaðýný kuvvetli bir ihtimal ile bilmesi.

* Su bulunduðu halde onu elde edebilecek aletlerin olmamasý me-
sela kuyudan su çekebilmek için ip ve kova gibi aletlerin bulun-
mamasý.

* Bulunan su ancak pisliði gidermeye kâfi gelip de bundan fazla su
bulunmamasý.

* Mevcut olan su ile abdest alýndýðý veya gusledildiði takdirde, bay-
ram ve cenaze namazlarýnýn tamamen kaçýrýlacaðýndan korkulma-
sý. Ancak bahsi geçen bu namazlarýn bir kýsmýna yetiþilebileceði
tahmin ediliyor veya cenazenin velisi olup da, kendisini bekleye-
ceklerini biliyorsa bu durumda teyemmüm etmek caiz deðildir.

Ancak Cuma ve diðer vakit namazlarý gibi kazasý mümkün olan (be-
deli bulunan) namazlarý kaçýrma korkusu ile teyemmüm etmek caiz de-
ðildir. Çünkü bunlara yetiþilemezse, mesela cuma namazý yerine öðle na-
mazý kýlýnýr, vakit namazlarýna yetiþilemezse, bunlar kaza edilir.

Yukarýda geçtiði üzere teyemmüm ederken niyet bulunmalýdýr. Te-
yemmüm edecek kimse, elini teyemmüm edecek topraða korken veya
eline dokunan toprak ile yüzünü meshe baþlarken, bu iþi abdestsizlikten
temizlenmek, namaz kýlmak veya abdestsiz yapýlmasý caiz olmayan bir
ibadette bulunmak maksadý ile yapmalýdýr. Böyle bir niyet olmaksýzýn alý-
nan bir teyemmüm ile namaz kýlýnmaz. Zira sadece teyemmümü niyet et-
mek yeterli deðildir. Dolayýsýyla su bulamayan abdestsiz bir kimse,
Kur’an’ý eline almak veya bir mescide girmek niyeti ile teyemmüm etse,
bu teyemmümle namaz kýlamaz.

Gusül (boy abdesti) almasý gereken bir kimse mescide girme mecbu-
riyetinde ise teyemmüm ederek mescide girebilir fakat aldýðý bu teyem-
müm ile namaz kýlamaz.

Ezan okumak, ikamet yapmak, kabirleri ziyaret etmek, ölüyü göm-
mek, selâma karþýlýk vermek veya hayýrlý bir iþ yapmak niyeti ile yapýlan
teyemmümlerle de namaz kýlýnamaz.
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Teyemmüm, her yönden temiz olan toprak cinsinden bir þeyle yapý-
labilir. Pislik dokunmamýþ olan toprak, kum, çakýl, alçý gibi toprak cinsin-
den olan þeylerle teyemmüm yapýlýr. Yine taþ cinsinden olan mermer, ki-
remit, tuðla, yakut, zümrüt, zebercet, çinko ve mercanla veya nemli ol-
sun, yanýk olsun toprakla veya çoðu toprak karýþýmý olan maddelerle, ka-
ya tuzu ile, çamurla sývanmýþ duvarla da teyemmüm edilebilir. Bunlarýn
üzerinde toz bulunmasý þart deðildir. Ýmam Azam’a göre, vaktin çýkma-
sýndan korkulur ve çamurun topraðý da sudan fazla olursa bu durumda
çamur ile teyemmüm edilebilir. Ýmam Ebû Yusuf’a göre kurumadýkça ça-
murla teyemmüm edilmez.

Odunlarýn ve otlarýn yanmasý ile meydana gelen küllerle, demir, altýn,
gümüþ gibi eriyip þekil deðiþtiren ve yumuþayan madenlerle, inci, cam,
kumaþ ve elbiselerle, hayvan postekileri ile teyemmüm yapýlmaz. Çünkü
bunlar toprak cinsinden sayýlmazlar. Ancak bunlarýn üzerinde belli bir þe-
kilde toz bulunursa, bu durumda üzerlerinde teyemmüm edilebilir.

Ýmam Ebû Yusuf ile Ýmam Þafiî’ye göre, teyemmüm yalnýz toprakla
yapýlýr, Ýmam Malik’e göre, toprak ve kumla teyemmüm caiz olduðu gibi
otlarla, aðaçlarla ve karla da caiz olur. Ýmam Ahmed Ýbni Hanbel’e göre,
teyemmüm yalnýz yanmamýþ olan ve baþkasýndan gasbedilmemiþ olan
tozlu bir haldeki temiz bir toprakla yapýlýr. Kum ve diðer þeylerle yapýlmaz.

Teyemmüm yapýlabilmesi için, temizliði engelleyen durum son bul-
muþ olmalýdýr. Vücudun herhangi bir yerinden çýkan kan daha kesilme-
den abdest alýnamayacaðý gibi teyemmüm de yapýlamaz.

Meshe engel olan deri üzerindeki kurumuþ hamur ve balýk pulu gibi
þeyler giderilmiþ olmalýdýr. Aksi halde, mesih yüz ve kollar üzerinde bulu-
nan engeller üzerine yapýlmýþ olur.

Teyemmüm, iki elin iç taraflarýný iki kez toprak cinsinden temiz bir
þey üzerine koymakla yapýlmalýdýr. Bununla beraber niyet eden kimseye
baþkasý teyemmüm ettirebilir.

Teyemmüm iki elin veya bunlarýn yerini tutacak olan bir þeyin tümü
veya çoðunluk kýsmý ile yapýlýr. Bunun için iki parmakla teyemmüm caiz
olmaz. Fakat bir el ile yüz ve diðer bir elle de kol meshedilebilir. Bu hal-
de, bir elle tekrar topraða vurulup diðer kol da meshedilir.
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Eli çolak olup su kullanamayan kimse, yardýmcýsý yoksa, yüzünü ve
kollarýný yere sürmek sureti ile teyemmüm edebilir. Elleri ve kollarý kesil-
miþ olan kimse de, yalnýz yüzünü yere sürmek suretiyle teyemmüm ede-
bilir. Eðer bu durumdaki bir kiþinin yüzünde, teyemmüme mani bir yara
varsa, teyemmüm etmeksizin namaz kýlabilir.

Yüz ile kollar tamamen meshedilmelidir. Yüz kýsmý sayýlan yerin her
tarafý meshedilir. Yüzük ve bilezik gibi þeyler de çýkartýlýr veya yerlerinden
oynatýlýr.

Teyemmümün Sünnet Üzere Yapýlýþý

Sünnete uygun bir teyemmüm, aþaðýdaki þekilde yapýlýr:

1) Teyemmüme baþlarken Besmele çekip namaz için temizlenmeyi
niyet etmelidir.

2) Parmaklar açýk olduðu halde iki eli topraða vurduktan sonra ileri
sürüp geri çekmelidir.

3) Elleri kaldýrýnca, eðer fazla tozlanmýþlarsa onlarý yan yana getirip
birbirine hafifçe vurmalý. Bu þekilde ellerdeki tozlar silkildikten sonra, bu
ellerle bütün yüzü meshetmelidir.

4) Ýlk vuruþta yapýldýðý gibi elleri yine temiz topraða tekrar vurduktan
sonra silkmeli ve sol elin baþ parmaðýný ayýrarak diðer parmaklarýn iç ta-
raflarý ile sað elin parmak uçlarýndan baþlayarak kolun dýþ tarafýný dirsek-
lere kadar çekip meshetmeli. Sonra yine sað elin iç tarafýna dönerek sol
elin baþ parmaðý ile serçe parmaðýný halka ederek baþ parmakla beraber
elin ayasý ile dirsekten bileðe kadar kolun iç tarafýný meshetmeli. Baþ par-
maðý daha ileriye yürüterek sað elin baþ parmaðýnýn üstünü de meshet-
melidir.

5) Sol elle sað kolun meshediliþi gibi, aynen sað elle de sol kolu mes-
hetmelidir.

6) Açýklandýðý þekilde teyemmümde sýra gözetilerek önce yüzü, son-
ra kollarý meshetmeli ve yaparken de arada kesinti olmamalýdýr.
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Teyemmümü Bozan Haller

Abdesti bozan ve guslü gerektiren durumlar teyemmümü de bozar.
Hastalýk, tehlike, þiddetli soðuk gibi mazeretler sebebiyle teyemmüm ya-
pýlmýþ da bu mazeret hali ortadan kalkmýþsa, teyemmüm bozulmuþ olur.
Yaptýðý teyemmümle namaz kýlan kiþi, namaz kýlarken su görür veya su
bulunursa teyemmümü bozulur.

Kadýnlara Özel Durumlar

Tarih boyunca âdet kanamasý birçok toplumda ters yorumlanmýþ,
çeþitli kültürlerin ve yanlýþ inanýþlarýn etkisiyle adet gören kadýn, toplum-
dan ve beþerî iliþkilerden dýþlanmýþtýr. Ýslâm bu yanlýþlýklarý düzeltmiþ, ha-
yýz gören kadýný günlük hayattan, özel ve sosyal iliþkilerden uzak tutma-
mýþ, âdet kanamasýnýn yaratýlýþ gereði bir hâdise olduðunu belirtmiþ, ka-
dýný bedenen ve ruhen rahatsýz eden bu özel durumda ona gayet normal
davranýlmasýný, beþerî iliþkilerini ve hayatýný etkilememesini istemiþtir.

Yetiþkin bir kadýnýn cinsel organýndan üç türlü kan gelir. Birincisi ya-
ratýlýþlarý gereði belirli yaþlar arasýnda ve belirli periyotlarla gelen hayýz
kanýdýr. Ýkincisi, doðumdan sonra belirli bir süre gelen nifas kanýdýr. Üçün-
cüsü de bu ikisi dýþýnda kalan ve genelde bir hastalýktan kaynaklanan is-
tihaze (özür) kanýdýr.

a) Hayýz

Hayýz ergenlik çaðýna giren saðlýklý kadýnýn rahminden düzenli ara-
lýklarla akan kaný ifade eder. Kadýnlarda ergenlikten menopoza kadar gö-
rülen bu fizyolojik olaya da hayýz hali (aybaþý, âdet kanamasý) denir.

Hayzýn baþlama yaþý ile bitiþ yaþý fiziki bünye, kalýtým, çevre ve iklim
þartlarýna göre kadýndan kadýna deðiþiklik gösterebilir. Âdet kanamalarý-
nýn ortalama olarak 11-13 yaþlarýndan baþlayýp 45-50 yaþlarýnda sona er-
diði bilinmektedir.

Hanefî mezhebine göre adetin (hayzýn) en az süresi 3, en uzun süre-
si ise 10 gündür. Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalatu vesselâm) bu hu-
susta þöyle buyurduðu rivayet edilmiþtir: “Hayzýn en azý üç, en çoðu on
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gündür.”233 Üç günden az, on günden çok olan ise özür (istihaze) kabul
edilmiþtir. Ýki adet arasýnda kalan en az temizlik süresi de 15 gündür.

Hayýz süresince terk edilen namazlarýn kaza edilmesi gerekmez,
oruçlarýn ise temizlendikten sonra kaza edilmesi gerekir. Bu konuda Allah
Resûlünün onayý ve bilgisi dahilindeki uygulamalar esas alýnmýþtýr.234 Ha-
yýzlý kadýnla cinsel iliþkide bulunmak, haramdýr. (Bakara 2/222)

Kadýnlarýn hayýz dönemlerinde bedenen ve ruhen hassasiyet kazan-
dýklarý, onlara karþý çevresindekilerin daha anlayýþlý davranmasý gerektiði
açýktýr. Kadýnlar da âdet dönemlerinde beden temizliðine ve saðlýk kural-
larýna daha çok önem vermeli ve uymalý, mümkünse sýk sýk banyo yap-
malý, etrafýndaki insanlarý rahatsýz etmemek için gerekli tedbirleri al malý-
dýr. Kadýnýn hayýz sebebi ile ibadet etmemesi, Kur’ân okuyamamasý di-
nin kendisine tanýdýðý bir muafiyettir.

b) Nifas

Doðumdan sonra gelen kana nifas denir. Nifas süresinin alt sýnýrý
yoktur. Üst sýnýrý ise 40 gündür. Nifas hali en fazla kýrk gün devam eder.

Nifasýn bitmesiyle namaz ve oruç gibi ibadetler yapýlmaya baþlanýr.
Kýrk günü geçtiðinde hâlâ kanama devam ediyorsa bu nifas deðil özür
kaný kapsamýna girer.

c) Ýstihaze

Ýstihaze, kadýnýn âdet ve loðusalýk dýþýndaki kanamalarýnýn genel
adýdýr. Rahim içi damarlardan hayýz ve nifas durumlarý dýþýnda bir rahat-
sýzlýk sebebiyle gelen kana istihaze kaný denir.

Hayýz ve nifas konusunda sürelerin tesbit edilmesi bir bakýma istiha-
ze kanýný diðerlerinden ayýrt etmeye yöneliktir. Ýstihaze, sürekli burun ka-
namasý gibi yalnýz abdesti bozan bir özür halidir.

Peygamber Efendimizin ifadesiyle istihaze ‘damar çatlamasýndan’
meydana gelen ve iyileþinceye kadar süreklilik arz eden bir hastalýktýr.235

233 Taberanî, Mucemu’l-Evsat, 1/90
234 Bkz. Buharî, Hayz 20; Müslim, Hayz 69
235 Nesai, Taharet, 133; Darimi, Vudu 847.
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Asr-ý saadette bilebildiðimiz kadarýyla 3 veya 5 tane istihaze hastalýðýna
yakalanmýþ kadýn vardýr. Bunlardan birisi de, ezvâc-ý tâhirâttan Zeyneb
binti Cahþ vâlidemizdir. Allah Resulü (s.a.s) bu validemize, hastalýðý ile il-
gili olarak þu tavsiyede bulunuyor; “Sabah namazýna kalktýðýnda boy ab-
desti al, ikindiye az bir zaman kala tekrar boy abdesti al, onunla öðle ve
ikindi namazýný kýl, akþam vaktinin sonuna doðru bir daha boy abdesti al,
onunla da akþam ve peþi sýra yatsý namazýný kýl.” Burada görüldüðü gibi,
kadýn günde 3 defa boy abdesti alýyor ve her namazý vakti içinde eda et-
miþ oluyor. Allah Resulü bunun arkasýndan “Gücün yeterse böyle yap;
aksi takdirde her namaz için ayrý namaz abdesti al.” buyuruyor.236

Burada hemen herkesin kabul edebileceði gibi birinci þýk daha fazi-
letlidir ama hayata tatbiki olabildiðine zor ve yýpratýcýdýr. Ama her þeye
raðmen “Ben, Allah Resulünün hanýmýna tavsiye ettiði yolu tercih ede-
rim.” diyenlere diyeceðimiz hiçbir þey yoktur.

Kadýnlarýn özel günlerinde
ibadetten muaf tutulmalarý bir lütufdur
Malikü’l mülk olan Allah’týr. O, mülkünde dilediði gibi tasarruf eder.

Buna göre Allah, kadýnlarý bir fýtrat üzere yaratmýþ ve o fýtratla ayýn belli
günlerinde hayýz-aybaþý dediðimiz abdestsizlik halinin hakim olduðu bir
hastalýk vermiþ, bu muayyen günlerde bazý mükellefiyetleri yapmamasý
gerektiðini ifade buyurmuþtur. Aslýnda bu türlü sýnýrlayýcý hükümler erkek-
ler için de geçerlidir. Mesela; cünüplük halinde veya namaz abdestinin
olmamasý durumunda Kur’an’a el sürülmemesi, okunmamasý gibi.

Kadýnlar, fýtratlarý ve içtimaî hayatta tabii iþ bölümünün gereði olarak,
birçok külfetleri sýrtýnda taþýyan varlýklardýr. Onlar bir taraftan çocuklarýna
bakma, ev iþlerini yapma, öte taraftan da ibadetlerini eksiksiz yerine ge-
tirmekle mükelleftirler. Ýþte Allah, birçok hikmetin gözetildiði hayýz döne-
minde, kadýnýn üzerinden namaz, oruç gibi farz, Kur’an okuma gibi nafi-
le ibadetleri kaldýrmýþtýr. Bununla beraber kadýn, bu dönemde de sanki
bu ibadetleri yapýyormuþçasýna sevap kazanýr. Tabii temiz halinde bu mü-
kellefiyetleri yerine getiriyorsa. Öyleyse, burada bir haksýzlýk, adaletsizlik
deðil, tam anlamýyla bir adalet hakimdir.

236 Ebu Davut, Taharet,110.
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Ayrýca bir manada Kur’an okuma, sekinenin inmesine, meleklerin
nüzulüne davetiyedir. Ýnsanýn abdestsizlik hali ise onlarýn nüzulüne mani-
dir. Onun için bu devrede böyle bir davetiyenin yapýlmamasý gerekir.
Evet, Buharî ve Müslim’deki bir hadis-i þerifte Üseyd b. Hudayr’ýn yaný
baþýnda atý baðlý olduðu halde Kur’an okuduðu anlatýlýr. Bu arada at, dep-
renmeye baþlar. Bunun üzerine Hz. Üseyd susar. Okumaya baþladýðýnda
at, tekrar hýrçýnlaþýr. Birkaç defa devam eden bu olaydan sonra oðlu Yah-
ya’nýn ata yakýn bir yerde yatmasý dolayýsý ile Hz. Üseyd okumayý keser.
Bu arada baþýný yukarýya kaldýrdýðýnda beyaz bulut gölgesine benzer bir
sis içinde, kandiller gibi birtakým þeylerin parlamakta olduðunu görür.
Sabah olduðunda Hz. Peygamber’e bunu anlatan Hz. Üseyd, Efendi-
miz’den þu cevabý alýr. “Onlar meleklerdi, senin Kur’an okuyuþ sesine
yaklaþmýþlardý. Eðer okumaya devam etseydin, sabaha kadar seni dinler-
lerdi. Ýnsanlar da onlara bakarlardý. Onlar, insanlarýn gözünden gizlen-
mezlerdi.” buyurur.237

Özel Günlerindeki Bir Kadýn, 
Çocuðuna Süt Emzirebilir mi?
Lohusalýk ve hayýz, kadýnýn fýtratýna Allah tarafýndan konulmuþ bir

özelliktir. Kadýnýn bundan kendi iradesiyle kurtulmasý mümkün deðildir.
Bu, tabiî süreç içinde belli bir yaþa kadar devam eden ve zamaný geldi-
ðinde de kesilen bir hastalýktýr. Bu dönem içinde kadýn, sürekli abdestsiz-
lik halindedir.

Lohusalýk döneminde en fazla 40, hayýzda da en çok 10 gün devam
eden bu zaman diliminde, çocuðunu emzirmek zorunda olan kadýna, her
seferinde ‘abdest al’ demek dinin ruhunda olan ‘yüsr’ yani kolaylýða mu-
haliftir. Kaldý ki bu abdest ile kadýn þer’an temiz de olmayacaktýr. Din, her
ferdin, mükellefiyetlerini rahatlýkla yerine getirebilecek þekilde düzenlen-
miþ kurallarla doludur. Onu yaþanmaz hale getirmeye ve zorlaþtýrmaya
kimsenin hakký yoktur. Onun için bu devrelerde kadýn, memesinin ucunu
ve elini temizlemek suretiyle çocuðunu emzirebilir. Hastalýðý bittikten son-
ra, yani þer’an temizlik halinde bulunduðu zamanlarda ise, çocuðunu ab-

237 Buhari, Fedailü’l-Kur’an, 15; Müslim, Müsafirin, 242.
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destsiz emzirmemesi tavsiye edilir. Bu hassasiyet ihtimal çocuðun yümün
ve bereket içinde büyümesine, Allah’ýn razý olacaðý bir kul olmasýna se-
bebiyet verebilir.

Bazý anneler çocuklarýna loðusa ve hayýzlý olduðu zamanlarda bile
abdestsiz süt emzirmediklerini ikrar etmekteler. Ýhtimal bu hassas kadýn-
lar süt emzirme öncesi teyemmüm alýyorlardý. Bu açýdan, isteyen anne-
ler hastalýklý dönemlerinde süt emzirme öncesi teyemmüm alabilirler. Fa-
kat bu dinî bir emir deðildir.. deðildir ama bu faydadan hâli olmayan, yü-
mün ve berekete vesile olabilecek hassas ve ince bir uygulamadýr.

Özel durumlarda kadýnlar ne yapmalý?

Ýnsaný, maddî sebepler itibarýyla Allah’ýn sýyanetinden (korumasý) çý-
karabilecek bazý hâller vardýr. Bu durum kadýnlarda hayýz ve nifas dö-
nemlerinde olabilir. Zira kadýnlara þerir mahluklarýn musallat olmasý, ge-
nelde onlarýn hayýz ve nifas dönemlerine rastlar. Bu dönemde kadýnlarýn
kendilerini korumalarý meselâ, namaz abdesti alarak, namaz kýlamasalar
dahi vakit içinde namaz kýlýnacaðý süre seccade üzerinde kýbleye müte-
veccih olarak oturmalarý, tesbih çekmeleri, dua etmeleri öteden beri tav-
siye edilen bir husustur.
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NAMAZ

Namazýn Tarifi, Mahiyeti ve Önemi

Namazýn Tarifi

Kelime-i þehadetten sonra Ýslâm’ýn en önemli rüknü olan namaz,
günde beþ ayrý zaman diliminde olmak üzere kadýn ve erkek her Müslü-
man için bir görevdir.

Kur’ân’da Peygamber Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) ön-
ceki peygamberlerin namaz kýlmakla emrolunduklarý deðiþik vesilelerle
belirtilmektedir.238 Bundan anlaþýldýðýna göre, namaz ibadeti sadece Hz.
Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) ümmetine has olmayýp önce-
ki dinlerde de bulunmaktaydý.

Namazýn daha önceki dinlerde de emredilmiþ olduðu hatýrlanýnca,
sayýsýz hikmetinin yanýnda güçlüklere direnç göstermede bir fonksiyonu
bulunduðu anlaþýlmaktadýr. Nitekim bir ayette “Ey inananlar sabýr ve na-
maz ile yardým isteyin.” (Bakara suresi 2/153) buyrulmaktadýr.

Namaz Allah’ý sürekli hatýrlamanýn en büyük vesilesidir. Nitekim ayet-
te “Beni hatýrlamak/anmak için namaz kýl.” (Tâhâ suresi, 20/14) buyrul-
maktadýr. Namaz emrini Allah Teâlâ’nýn yeryüzüne melek aracýlýðýyla
göndermeyip Mirac gecesi Allah Resûlü (aleyhissalatü vesselâm) huzuru-
na çýktýðýnda ona bizzat teblið etmesi de239, bu ibadetin Müslüman’ýn dinî
ve ruhanî hayatý açýsýndan önem ve anlamýný göstermektedir. Bu sebep-
le de dini literatürde namaz ibadetinin bu yönünü, namazýn kulun Allah’a
ulaþmasý, kavuþmasý yolunda önemli bir araç olduðunu anlatmak için

238 Bkz. Bakara, 2/83; Yunus 10/87; Hud 11/87; Ýbrahim 14/37, 40; Meryem 19/30-31, 54-55; Taha
20/14.

239 Buharî, Salat, 1; Müslim, Ýman, 263.
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“Namaz müminin miracýdýr.” denilmiþ, ümmetin namazla ilgili ortak bilinç
ve deðerlendirmesi âdeta bu cümleyle özetlenmiþtir.

Ferde ve Cemiyete Kazandýrdýklarý
Namaz, Müminin Hayatýný Disipline Eder
Günde beþ defa kýlýnan namaz, müminin hayatýný disipline etmede

büyük rol oynar. Sürekli belli vakitlerde ifa edilmesi, onu ruhen ve bede-
nen, maddeten ve manen disipline alýþtýrýr. Cemaatle kýlýnan namazlarda
özellikle imama iktida; müminleri askeri bir disipline kavuþturur. Ýmam
“Allahu Ekber” dediðinde artýk, konuþan ve Rabb’e yüksek sesle iltica
eden o olur. Müminlere ayný zamanda vekalet etmiþ olur. Ýmamýn tekbir-
leri bir direktif halinde tüm cemaati oturtur-kaldýrýr. Bu açýdan cemaatte
manevî, ruhî, yüksek ve yüce bir disiplin vardýr. Ýdeal bir cemaatin ve
inanmýþ topluluðun ileri derecede disipline olmuþ formlarýný ancak günde
beþ defa kýlýnan namazda bulmak mümkündür. Þüphesiz bu disiplin her
þeyden önce ruhî, fikrî ve manevî bir disiplindir. Diðer bazý disiplinlerin
soðukluðu da onda yoktur. Her ibadet hareketi sýmsýcak bir duygu ve di-
siplin verir insana. Bu hareket, bütün ömür boyu devam eder.

Namaz Ýnsaný Fuhþiyattan Alýkoyar
Allah (c.c.), Kur’ân-ý Kerim’de: “... Muhakkak namaz, hayasýzlýktan

ve kötülükten alýkor.” (Ankebût, 29/45) buyuruyor. Fuhþiyat ve münke-
rat, kendilerine has o menhus yönleriyle mümini miraciyesinden ve Al-
lah’a kurbiyetinden uzaklaþtýrýr. Haddi zatýnda her bir günah içinde küf-
re giden bir yol vardýr. Günah, iþlene iþlene insana küfrü kolaylaþtýrýr. An-
cak, namaz Allah’a bir kurbiyet olduðu için, insaný her türlü günahtan ko-
rur, týpký bir paratoner gibi.. Tabi namaz, gerçek anlamda bir namaz ise.
Yukarýdaki ayette de ifade edildiði gibi gerçek manasýna ve ruhuna uygun
olarak ifa edilen namaz, her türlü kötülükten, hayasýzlýktan, azgýnlýktan ve
taþkýnlýktan alýkoyar. Þuursuz ifa edilen bir ibadette ise bu kuvvette bir ko-
ruyuculuk söz konusu olmaz.

Nitekim Maûn sûresinde Allah (c.c.) “.. veyl olsun o namaz kýlanla-
ra! Onlar ki kýldýklarý namazdan gafildirler.” (Maûn, 107/4-5) buyurur. De-
mek ki namazda, insaný kötülüklerden koruyan bir kuvvet var; var ki, hak-
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kýyla eda edilmediði zaman kul kendini günahlara karþý riske açýyor de-
mektir. Namaz kurbiyeti temsil ettiði için, yüksek düzeyde vefa da istiyor.
Bunun anlamý þudur; kulun, namaza karþý gösterdiði vefa, özen ve iþtiyak
nisbetinde, namaz da ona karþý vefalý olur ve ondaki fuhþiyata açýlan duygu-
larý ve kötülük hislerini köreltir. Yani namazda karþýlýklý vefa söz konusudur.

Namazýn, Kalbî Huzuru Temin Etmesi
Müminin namazlarýný þuurlu olarak eda etmesi, onun düzensiz haya-

týna bir düzen, daðýnýk kalbine bir denge ve insicam getirecek, periþan
hislerini ayaða kaldýrýp bulanýk yönlerine de bir ýþýk saçacaktýr. O, bu sa-
yede doðru görme, doðru düþünme, doðru konuþma imkânýný elde ede-
cektir. Günde beþ defa Rabbin huzuruna gelinip þuurla eda edilen namaz,
Allah’ýn izniyle bütün bunlarý insana kazandýracak mahiyettedir. Namaz,
bu manalarý hem taþýr hem de tekeffül etmiþ durumdadýr.

Evet, müminin hudu ve huþû içinde eda ettiði namaz, gerçek na-
maz olacaktýr. Ama huþuun temini için bir kýsým þartlar vardýr; evvela hu-
zur-u kalb lazýmdýr; sonra bir tefehhüm, yani meseleyi kavrama; sonra da
bir recâ ve ümitle Rabb’e bel baðlama.. daha sonra da utanma ve sýkýl-
ma havasý içinde Rabbin huzuruna gelme.

Evvela, huzur-u kalb nedir? Huzur-u kalb, namazda söylenip ifade
edilen bütün bu manalarýn dýþýna çýkmamaktýr. Zaten “huzur” Arapça ma-
nasý itibarýyla; “hazýr olma”, “hazýr bulunma” demektir. Avamca ifadesi
ile, çarþýya pazara çýkarken cüzdanýnýzý yanýnýzda taþýdýðýnýz gibi, namaz-
da kalbinizi yanýnýzda taþýmanýz demektir. Zira Allah indinde geçer akçe
bir þey varsa, o da kalbdir. Siz, kalbinizi O’na verecek, karþýlýðýnda da
O’nun rahmet ve rýzasýný alacaksýnýz.

Namazýn Ýçtimâî Bir Ýbadet Olmasý
Ferdî ve ruhî bir ibadet olduðu kadar, namazýn sosyalleþtirici bir yö-

nü de vardýr. Özellikle farz namazlarýn cemaatle kýlýnmasýnýn lüzumu, on-
daki içtimaî muhtevanýn boyutunu göstermesi bakýmýndan önemlidir.
Ýslâm’da camilerin, tarih boyunca Müslüman ferdlerin sosyalleþmesinde
büyük hizmetleri ve rolü olmuþtur. Zira camiler yalnýzca ferdlerin namaz
ibadetlerini ikame etmeleri için inþa edilmiþ deðildir. Peygamber Efendi-
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miz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Medine’ye hicret ettikten sonra orada
mescidi inþa ettiðinde, Müslümanlarýn bugünkü ifade ile plan ve projele-
ri, ferdî, ailevî, sosyal ve uluslar arasý (diðer kabile ve devletlerle arasýn-
daki) iliþkileri adýna bütün problemleri mabedde görüþülüyor, istiþare edi-
liyor ve karara baðlanýyordu. Belki daha sonraki yüzyýllara damgasýný vu-
racak olan ilmi faaliyetlerin ve halkalarýn da merkezi konumuna yüksele-
cekti. Ýlim ve medeniyetin ilk çekirdekleri, denebilir ki buralarda atýldý.
Ýslâm medeniyetine bir mabed medeniyetidir de denebilir. Mabed, ibadet
edilen yer demektir; ama topluca, cemaat halinde ifa edilen ibadet ma-
halleri, ayný zamanda Müslüman bireylerin sosyalleþmesinde ve kamusal
bir þuur edinmelerinde temel fonksiyonlar icra etmiþtir. Bu bakýmdan na-
maz, Ýslâm’da yalnýzca bir ibadet deðildir. Bireylerin sosyalleþmesinde ve
ilk þehir ve kentlerin oluþmasýnda merkezi bir rol oynamýþtýr. Bilindiði gi-
bi Ýslâm’da ilk þehirler, camiler etrafýnda örgülenmiþtir.

Namaz Ýnsanlar Arasý Eþitliði Saðlar
Ýslâm-ibadet sisteminin amaçlarýndan birisi de insanlar arasýndaki

farklý toplumsal statü gruplarýný ve sýnýfsal yapýlarý refüze ederek, mahvi-
yet ve tevazu etrafýnda eþitleyen bir sosyal model oluþturmasýdýr. Fakir-
zengin, efendi-köle, alim-cahil, aristokrat ya da orta halli, memur-sivil,
devlet baþkaný ve sýradan bir vatandaþý ayný safta ipe dizercesine eþit bir
statüye kavuþturmasýdýr. Sýnýf çatýþmalarýyla ilgili kavgalar, insanlýk tari-
hinde nasýl kanlý olaylara, siyasi, kültürel ve etnik gettolarýn oluþmasýna
hizmet etmiþtir? Bunu Batý’nýn tarihinden bilmekteyiz. Ýslâm tarihinde bu
anlamda bir çatýþmadan ve farklýlaþmadan söz edilemez. Bunun sebeple-
rinden birisi ve belki de en önemlisi, cemaat halinde kýlýnan namazlarýn
bireylere kazandýrdýðý kardeþlik ve eþitlik ruhudur. Çünkü her inanmýþ,
kültürel ve sosyal mevkii ne olursa olsun, birlik, beraberlik, ortak düþün-
ce ve hazzý bu namazlar sayesinde elde eder.

Namaz müminin Miracýdýr.
Namaz, insaný hakikî insanlýða götüren nurani bir helezondur. Namaz

müminin miracýdýr. Namazýn hakikatini, bir Müslüman’ýn hayatýndaki ye-
rini, önemini, namaz öncesi konsantrasyonu ve nasýl bir mirac olduðunu
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anlamak için Muhterem Fethullah Gülen hocamýzýn “Namaz” yazýsýyla
sizleri baþ baþa býrakýyor ve Yüce Mevla’dan bu yazýda gösterilen namaz
ufkuna bizleri ulaþtýrmasýný niyaz ediyoruz.

Namaz

Namaz müminin miracý, mirac yolunda ýþýðý-buraðý.. yollarda-
ki inanmýþ gönüllerin sefinesi-peyki-uçaðý.. kurbet ve vuslat yolcu-
sunun ötelere en yakýn karargâhý, en son otaðý, gaye ile hemhudut
en büyük vesilelerden biridir.

Kýyamet gününde, ak alýnlý, aydýn bakýþlý; secde ve abdest
uzuvlarýndaki emarelerle öndekilerden de önde; elleri, yüzleri ter-
temiz, vicdanlarý göktekilerin iç âlemleri kadar nezih olmanýn yolu
da yine namaz ve namaz öncesi amellerden geçer. Ayný zamanda,
Allah’a yakýnlýðýn ayrý bir ünvaný da sayýlan ve çok farklý derinlik-
leri bulunan bu namaz ibadetine; kulluk düþüncesine kilitlenip öm-
rünü Hakk karþýsýnda geçirme mânâsýna “ribat” da diyebiliriz.

Abdest namaz yolunda ilk tembih ve en birinci hazýrlýk; ezan
ise ikinci uyarý ve önemli bir “metafizik gerilim” yoludur. Abdestle,
bedeni nâpâk þeylerden ve sezildik-sezilmedik menfîliklerden arý-
nan insan, ezanla vicdan ve tasavvurlarýný dinler.. ilk kýlacaðý na-
mazla da özündeki sesi-soluðu bulmaya çalýþýr.. ve ancak cemaatle
gerçekleþtirilebilecek büyük hareketin startýný beklemeye koyulur.

Ýnsaný, arþiyeler gibi döndüre döndüre sonsuzluðun semâlarýn-
da dolaþtýran ve götürüp tâ melekler âlemine ulaþtýran mirac en-
ginlikli bu mübarek ibadet, günde beþ defa kendimizi içine salýp yý-
kanacaðýmýz bir çay gibidir ki, her dalýþýmýzda bizi hatalarýmýzdan
bir kere daha arýndýrýr; alýr ummâna taþýr ve sürekli baþlangýçla son
arasýnda dolaþtýrýr ki, bu da buudlarýmýz dýþýnda bir uhrevîleþme
ve ebedîleþme temrinâtý demektir.

Namazla, gece-gündüz sýrlý bir taksime tâbi tutulur. Hayat,
ibadet eksenli bir zaman anlayýþýna göre tanzim edilir.. ve bu sa-
yede davranýþlarýmýzýn, Hakk murâkabesi altýnda hüsnü cereyaný 
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saðlanýr.. derken, ibadet dýþý hareketlerimiz de, ibadet halini alýr..
ibadet rengine bürünür.. ve yeryüzündeki fâni hayatýmýz göklerde-
kilerin rengiyle tüllenmeye baþlar.

Dünyevî gürültüler veya umûmî sükût içinden ezanýn taþacaðý
an; saatlerin ibreleri, güneþin yer deðiþtirmesi, cami çevresindeki
sesin-soluðun çoðalmasý, her yanda ebediyet heyecanýnýn yaþan-
masý, müezzinlerin gýrtlak kontrolü ve hoparlörlerin hýrýltýlý-gürül-
tülü sesleriyle belli olunca, sînelerde sessiz sessiz konuþmalar, he-
nüz uykudan yeni kalkmýþ insanlarýn daðýnýklýðý içinde sayýklama-
lar, dünya-ukbâ arasý bir berzah yaþanýyor gibi buudlarýmýzý aþan
sözler duyulmaya baþlar.. ayrýca, düþüncelerin yeni bir mecrâ ara-
yýþ manevralarý ve henüz namaza girilmediði halde, namaz yolu
mülâhazasýyla daha bir sürü his ortaya çýkar.. dünya kadar þey mý-
rýldanýlýr.. ve biraz sonra gerçekleþtirilmesi plânlanan ibadet adýna
metafizik gerilim ve konsantrasyon aranýr.. ve bütün rûhî meleke-
lerle kývama erilmeye çalýþýlýr.

Mescide doðru yürüyüþ, yol mülâhazasý, abdestle gerçekleþti-
rilen ilk gerilim ve akordasyon hep birer kývama erme cehdi sayý-
labilirler. Ezan, âdeta harem dairesine alýnma daveti, ruhumuzun
derinliklerinde bizi konsantrasyona hazýrlayan ledünnî bir ses ve
duygularýmýz üzerine inip-kalkan bir mýzrap gibidir. Her gün teker-
rür ettiðinden kulaklarýmýz ona alýþmýþ olsa da, düz mantýðýmýz ona
karþý bir kanýksama hissetse de, ezan, her zaman ötelerle aramýz-
daki tepelerin arkasýndan týpký bir ay gibi birdenbire zuhur eder..
yýldýrýmlar gibi gürler ve bir anda arzî olan nazarlarýmýzý semâya
çevirir.. ve derken her yanda þadýrvanlar gibi ince ince çaðlayan,
þelâleler gibi ihtiþamla coþan yepyeni ilâhî bir fasýl baþlar.. ve baþ-
lar-baþlamaz da ruhlarýmýza dünyanýn en enfes, en çarpýcý ve en
diriltici mûsýkîsini boþaltýr. Onunla da kalmaz, bizi çaðrýþýmlarýn at-
las iklimine çeker ve gönüllerimize aydýnlýk çaðlarýn büyülerini fýsýl-
dar. Zaman üstülüðe açýk hayallerimizi, tarihin deðiþik dönemeçle-
rinde kaybettiðimiz þeyleri bulup, getirip iâde etmekle coþturur.. ve
her defasýnda bize taptaze bir demet ses, bir demet þiir, bir demet 
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âhenk bahþeder. Biz, ezaný her zaman, bir mûsýkî banyosu alýyor-
muþçasýna bütün benliðimizle duyar ve her duyuþumuzda, bileme-
diðimiz bir büyü ile bir baþka tat, bir baþka letâfet, bir baþka hazza
uyanýrýz. Bu duyuþ ve bu seziþ çok defa bizde, bir sihirli helezon-
la göklere doðru yükseliyor veya bir balonla çok yukarýda dolaþý-
yormuþ gibi bir his uyarýr. Hele bir de ezan, usûlüne uygun ve vic-
danýn sesi, soluðu olarak icrâ ediliyorsa.. göklerin nûra gark oldu-
ðu, ruh-i revân-ý Muhammedî’nin þehbal açtýðý ve lisan-ý Ah-
medî’nin arz u semâyý çýnlattýðý ezan dakikalarý ne nurlu ve hislidir!
Ýnsan o dakikalarda ruhunun derinliklerine inip vicdanýný dinleye-
bilse, ne keþfedilmedik mânâlarýn içine aktýðýný ve kendi derinlikle-
rinde ne çaðrýþýmlarýn kaynaðýný duyacaktýr!

Her zaman kendini yenileyip kalbî ve rûhî hayatý itibâriyle ta-
ze kalabilen canlý vicdanlar, her ezan vaktinde, onun ilk gökten in-
diði dönemin halâvet ve tarâvetini duyar ve minarelerden yükselen
sesin içinde peygamberlerin çaðrýlarýný dinlerler.. gönlünde melekle-
rin tekbir, tehlil, þehadet korosuna erer.. ve âdeta Cibrîl’in dirilten
nefeslerini, Ýsrâfil’in hayat veren soluklarýný duyar gibi olurlar.

Ezanla, namaz dýþý gerilim ve doyum tamamlanýnca, henüz
farzla gerçek kurbet enginliklerine açýlmadan evvel, ýlgýt ýlgýt ilâhî
rahmet esintilerinin ruhlarý kuþatma faslý sayýlan ilk nafile namaz
ve kametle, o dakikaya kadar adým adým derinleþtirilen konsan-
trasyon bir kere daha kontrol edilir; nihâî huzura ait teveccüh ve
temkin bir kere daha gözden geçirilir ve miraca yürünüyor gibi na-
maza yürünür. O âna kadar gönlümüze çarpan, insanî yanlarýmýzý
alarma geçiren ve bizi ebedî mihrabýmýza yönlendiren ses, söz ve
davranýþlar, vicdan tellerinde gönlümüze ait hakiki naðmeleri bula-
bilmek için bir akort ameliyesi gibidir. Ýbadette asýl ses ise, o biri-
cik mihrap karþýsýnda, duygu, düþünce birliðine ulaþmýþ ve bir
imam arkasýnda elpençe divan durmuþ; eðilip saygý ve hürmetini
ifade eden, kalkýp Hakk karþýsýnda temennâ duran; yerlere kapanýp baþ
ve ayaklarýný ayný noktada birleþtirerek Allah’a yürüyen cemaatin müþ-
terek davranýþlarýyla baþlar. Bizler cemaat þuurunu vicdanlarýmýzda 
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duyduðumuz ölçüde, peygamberlerle yaþanmýþ aydýnlýk çaðlarýn
bütün güzellik ve cümbüþünü duyuyor ve hissediyor gibi oluruz.

Evet, namazýn göklerdeki âhengiyle bütünleþmiþ olanlar için
imamýn arkasýndaki her hareket, her söz, insanoðlu için yitik cen-
net adýna bir hasret ve bir dâussýla sesi verir, bir ümit ve bir vuslat
duygusuyla tüllenir. Kendini, namazýn mirac buudlu havasýna sa-
lan hemen herkes için o, cennet dönemlerimizin ve ötedeki cennet-
lerin nazlý, hülyalý günlerinin fecir tepelerine benzer. Bizler, his dün-
yamýzýn vüs’ati ölçüsünde, her namaza duruþumuzda, cennet gü-
zelliklerinden tâ bizim altýn çaðlarýmýza uzanan bütün bir ýþýk ku-
þaðýnýn safvetini, sükûtunu yudumlar ve neþeyle geriniriz. Bu saye-
de, dünyanýn binbir daðdaðasýyla daðýnýklýða uðramýþ zihinlerimiz
toparlanýr.. ruhlarýmýz cismâniyetin kasvetli atmosferinden sýyrýlýr
ve gönül dünyamýz bir kere daha vuslat mülâhazasýyla köpürür.
Her namaz vakti ve her farz edasýnda olmasa bile, ruh ve gönül
erleri hiç olmazsa her gün birkaç kez, ezel ve ebed arasý gelir-gider..
sýk sýk geçmiþi geleceði birden düþünce menþurundan geçirir.. ve
geçmiþ gibi görünen zamanýn altýn dilimlerini, geleceðin ümitle tül-
lenen yemyeþil zümrüt tepeleriyle bir arada temâþâ eder.. ve baþ-
kalarýnýn yaþadýklarý hayatla bizim ömürlerimizi ayný anda duyar
ve yaþar, kevser yudumluyor gibi içimizde binbir lezzet ve mutlu-
luðun hatýralarýný buluruz. Týpký rüyalarda olduðu gibi mesafeleri
aþar.. zamanüstü âlemlerde dolaþýr.. fevkalâdeliklerin bütün zevk-
lerini duyar.. duygudan duyguya, fikirden fikire geçer.. her âný, ay-
rý bir marifet, ayrý bir muhabbet ve ayrý bir zevk tûfâný içinde geçi-
ririz. (Bu mülâhazalar irfan ufku bu noktaya ulaþanlar içindir.)

Hele bir de ruh ve gönül namazlaþýnca, artýk bu nûrânî keyfi-
yet evirir-çevirir, her zamanki amelimizin yerine kendi âhengini,
kendi þiirini ve kendi semâvîliðini getirir ikâme eder.

Günde birkaç defa, düþünce ve hülyalarýmýzý besleyen nama-
za ait sýrlý ve sihirli hareketler, her zaman bizi mâverâîliðe taþýyabi-
lecek bir yol ve bir menfez bulur ve gönüllerimize:
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“Mekâným lâ mekân oldu

Bu cismim cümle cân oldu

Nazar-ý Hakk ayân oldu

Özüm mest-i likâ gördüm”

Nesîmî

dedirtir.. ve böylece ibadet, gönüllerde gizlenen, gizlenip kenzen
bilinen o ezelî güzellik ve bütün vâridâtlarýn kaynaðýný, buudlara
sýðmayan derinlikleriyle bir kere daha fâþ eder. Bu itibarladýr ki,
namazýn içinde açýktan açýða bilinen ve net olarak görünen husus-
lardan daha çok, azamet ve heybet buðulu, kemmiyet ve keyfiyet-
leri aþan bir his tûfâný ve bir duygu anaforu yaþanýr. Namazda,
hep söylenemez þeyler beyan ufkumuzu sarar.. ifadesi imkânsýz
hisler ruhumuza garip bir mûsýkî fýsýldar.. gündelik lisana sýðmayan
engin duyuþlar, düþünüþler benliðimizi iþgal eder.. ve maddî aklýn,
mücerret mantýðýn sýnýrlarýný aþan gaybûbet renkli bir fetânet, pey-
gamber çizgisindeki meâdî bir düþüncenin kapýlarýný aralar. Bu açý-
dan da diyebiliriz ki, kulun namazdan daha büyük bir ibadeti ve
namaz içinde köpüren tasavvur ve tahayyüllerden daha sýhhatli
ve engin bir hali yoktur.

Ýnsan ruhunun, duyuþ ve seziþleriyle þuhud ve vücudu aþýp
gayb noktasýna ulaþtýðý namaz ufku, onu duyan ruhlarýn bütün
hasretlerini, hicranlarýný ve dâussýlalarýný söyler. Ayný zamanda kal-
bin itmi’nânýný, insanî duygularýn revh u reyhânýný, varlýðýn ezelî
serencâmesini, yýldýzlarýn yeryüzünü temâþâsýný, göklerin sýrlarýný,
ukbânýn ýþýklarýný, cennetin yamaçlarýný, yamaçlarda salýnan aðaç-
larýný, aðaçlarýn altýnda her zaman çaðlayan ýrmaklarýný söyler.. rü-
künleriyle söyler, içindeki Kur’an’la söyler, duâlarla söyler; söyler
ve söylediklerini yepyeni bir edâ ve üslupla ruhlarýmýza kevserler
içiriyor gibi tekrarlar...

Kýyamdan sonra, kulluða kilitli bu sadýk bendeler, saf ruhlarýnýn
heyecanlarýný, müstakîm düþüncelerinin ra’þelerini bir kere de rükû
kürsüsünden haykýrmak isterler. Azamet ve ceberûtun, rahmet ve 
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lütfun halitasýndan hasýl olan bir duyguyla ve heybete bürünmüþ bir
edâ içinde âdeta bir asâ gibi bükülürler.. bükülür ve iliklerine kadar
iþleyen bir kulluk þuuruyla hep ilâhî azameti mýrýldanýr ve bir kýsým
gök sakinlerinin Allah’a yöneliþ üsluplarý sayýlan rükû ile “Hazîra-
tü’l-Kuds”ün kapýlarýný zorlar ve o kapýlarýn aralanmasý ölçüsünde
kendi rûhî âlemlerinin derinliklerine kavuþurlar. Hacda ve baþka
yolculuklarda, tepelere týrmanýlmasý, tepelerin aþýlýp düzlüklere va-
rýlmasý tekbir, tehlil fasýllarýyla seslendirildiði gibi, namaz ünvaný al-
týnda ruhun mirac yolculuðu da, bir bölümden diðer bölüme geçiþ-
te hep ayný mübarek duygu ve düþüncelerle ve hep ayný mübarek
kelimelerle ifade edilir. Hemen her rükünde, Allah’a karþý saygýlý ol-
mayý en iyi þekilde dile getirmek üzere söylenilen tekbirlerle, tah-
midlerle ve bu kelimelerin çaðrýþtýrdýðý mülâhazalarla yüce divânýn
kapý tokmaklarýna dokunulur; sonra da, bir eþref saati en mükem-
mel þekilde deðerlendirme dikkat, teyakkuz ve temkiniyle bekleme-
ye geçilir; geçilir ve avýný bekleyen bir kedi hassasiyeti, bir örümcek
sabrýyla ilâhî vâridât ve tecelliler avlanmaya çalýþýlýr.

Namazda rükû, kýyamdan bir adým daha ileride üzerimize ne-
fehâtýný salar, ruhlarýmýza hayattan daha güzel, cismânî zevklerden
daha enfes ve bu sýnýrlý dünyada gerçekleþtirilmesi imkânsýz bir rü-
yadan, hem de tasavvur edemeyeceðimiz ölçüde bir rüyadan ne-
ler neler fýsýldar. Gönüllerimize, istediðimiz, beklediðimiz nesnelerin
ötesinde zümrütten günler, saatler ve dakikalar vaat eder. Zaten, he-
pimiz biraz da ümitlerimizin, mefkûrelerimizin, hülyalarýmýzýn, bek-
lentilerimizin çocuklarý deðil miyiz? Hemen hepimiz, bugünkü ters-
liklerle hýrpalanýp da gerçeðe uyanýnca, içinde bulunduðumuz za-
maný aþar ve ileride elde edeceðimiz hayat ve saadetin ümidiyle
“gelecek zaman” der ve tebessümlerle cennetin yamaçlarýný süzeriz.

Rükû, Hakk karþýsýnda iki büklüm olma mânâsýndaki buuduy-
la, bütün kaddi bükülmüþlerden bir ses alýr; yer yer “Rabbim bana
zarar dokundu.”, zaman zaman da “Daðýnýklýk ve tasamý sadece sa-
na açýyorum.” der ve bize hayat ýrmaðýndan bir çaðlayýþ, Yusuf
ilinden de bir gömlek kokusu duyurur.. duyurur, hep hakikatlerin 
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ötesinden gelecek hârikulâdeliklerin zuhur edeceði neþesiyle bizleri coþ-
turur. Hem öyle bir coþturur ki, benliðimizden fýþkýran bir hamd ü senâ
tûfânýyla belimizi doðrultur ve O’na, bir ara fasýl minneti daha sunarýz.
Bu kýsacýk ayakta duruþ, ilkinden farklý ve ayrý bir Hakk’a yürüme lima-
nýdýr. Bu nurlu limanda kýyamý, kýraati, rükû tesbihlerini, bir kere daha
gönlümüzün derinliklerinden geçirir; hislerimizin sýnýrsýzlýðýný, hayalleri-
mizin sonsuzluðunu, bu kýsacýk tevakkuf içine sýkýþtýrarak duymaya ça-
lýþýr ve bütün his gücümüzü vâridât avlamak üzere seferber eder ve
yakaladýðýmýz “kenz-i mahfî” tayflarýyla kendimizi daha engin ve kurbet
renkli bir yeni duyuþ çaðlayanýna salýveririz. Namazý rükûda duyup ký-
yamda dinleyenlerin nasýl bir haz ve lezzete erdiklerini, nasýl bir haþyet
ve saygýyla kývrandýklarýný, nasýl bir ümitle gerilip nasýl bir korkuyla ür-
perdiklerini kestirmek zordur. Bu duyuþ, bu dinleyiþ, vuslata atýlan
adýmlarýn en ciddilerinden ilki, secde de bunun ikincisidir.

Secde, namazýn içindeki mevhibe ve vâridâtýn þükür zemini,
erimiþ gönüllerin kulluk kalýbýna tam olarak döküldükleri mehâbet
potasý, duâlarla Hakk’ýn kabulü, ortasýnda iki nokta arasýndaki doð-
ru çizgi ve bulunup bilinecek, bilinip sevilecek Zât’a karþý duygula-
rýn, düþüncelerin visâl koyu ve buluþma arsasýdýr. Bizler, gerçek ko-
numu içinde secdeyi duyup dinledikçe, imandan, Ýslâm’dan, ihsan-
dan süzülmüþ bir usârenin, namazlarýmýzýn kýyam, rükû ve kavme-
sinden geçerek gönüllerimizin zümrüt tepelerine aktýðýný hissederiz.

Secdede baþ ve ayaklarýmýzý ayný noktada birleþtirerek yusyuvar-
lak hâle gelir; bir yay gibi gerilir; bir ses, bir soluk olur inler ve ümit-
lerimizin ameller önündeki her þeye yeten enginliðini, rahmetin her
þeye sebkat eden öndeliðini imanýmýzla birleþtirir, bütünleþtirir; bir ucu
dünyada bir ucu ukbâda âdeta bir gökkuþaðýna benzeyen bu alâim-
i semâ altýndan geçmek sûretiyle tâliimizi deðiþtirmeye çalýþýrýz.

Ýnsan, secdedeki duyuþ ve seziþlerin kendisini yükseltmiþ bu-
lunduðu bahtýnýn zirvesinden bakýp gerçeði temâþâ ettiði bu nok-
tada, kalbinin dilini kullanarak, hislerinin bütün kelimelerini ortaya
dökerek, dünyayý biraz âhirete doðru yönlendirip, öteleri de biraz
ruh dünyasýnýn içine aksettirerek kulluðunun destanýný okuyor gibi
bir mazhariyeti duyabilir, yaþayabilir.

289Namaz



Evet onun, kulluk þuuruyla coþan duâlarý, Allah’ýn rahmet ve
lütuf çaðlayanlarýyla karþýlaþýp birbirinin içine akýp da duâ ve icabet
buluþunca, duygularýmýz cennet hayatý gibi güzel, vuslat gibi engin
çaðlamaya baþlar. Anlayanlar için bu güzelliklerin tadý o kadar kes-
kin, þivesi o kadar büyüleyicidir ki, onu bir kere duyup yaþayanlar
bu nimetlere ve nimet sahibine nasýl þükredeceklerini bilemezler.

Baþý yerde ve ýþýktan bir helezonla en ulaþýlmaz zirvelere týrmanýp
ve semâvî seyahatle Hakk’a yakýnlýðý derinleþtiren bir kurbet eri,
“Hazîratü’l-Kuds”e ermiþ olma his, þuur ve mahmurluðuyla vuslatýný
bir baþka buudla daha da renklendirmek üzere Hakk’a tazim ve tekri-
mini arz ederek saygýyla baþýný kaldýrýr ve huzurda bulunmanýn bütün
âdâbýyla “et-tahiyyât...” diyerek vecde gelir ve artýk bir yeryüzü varlý-
ðý deðilmiþçesine tabiatüstü bir hal, bir mânâ ve bir büyüye bürünür.

Öyle ki, bu engin hazlarla coþan namaz kahramaný, doyma bil-
meyen bir hisle, kemmiyet ve keyfiyet sýnýrlarýnýn üstünde, niyetle de-
rinleþtirip sonsuzlaþtýrdýðý; yakîniyle Hakk’la irtibatlandýrýp hulûsuyla
ebedîleþtirdiði, mal, can ve bütün ilâhî mevhibeler adýna Hakk’a kar-
þý minnet borcunu edâya yönelir; gönlünün bütün duyarlýlýðýyla Al-
lah’ý anar ve inler.. Nebî’yi yâdeder, içi inþirahla dolar.. kendisiyle ay-
ný mutluluðu paylaþan insanlarý düþünür, hayýr duâlarýyla gürler.. ve
tekbirlerle baþlattýðý bu mirac yolculuðunu, dinin temeli sayýlan
þehâdetlerle noktalar...

Namaza alýþmýþ ve onunla beslenen insanlar, ona hiçbir za-
man doymazlar. Doymak þöyle dursun, her namaz bitiminde “Da-
ha yok mu?” der, nafileden nafileye koþar; duhâ ile güneþ gibi
yükselir, evvâbinle gidip kurbet tokmaðýna dokunur, teheccüdle
berzah karanlýklarýna ýþýklar gönderir ve ömrünü âdeta ibadet at-
kýlarý üzerinde bir dantela gibi örmeye çalýþýr ve kat’iyen içinde ya-
þadýðý nurlardan, ruhunu saran mânâlardan ayrýlmak istemez.. is-
temez ve hep ibadetin vaat ettiði güzelliklere koþar.240

240 Fethullah Gülen, Yeþeren Düþünceler, s.74
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Ayrýca namazý deðiþik açýlardan anlatan þu yerlere de bakýlabilir: 11.
Söz; 16. Söz, 4. Þua; Sonsuz Nur, 1/329-337; Kýrýk Testi, 1/62-65.

Namazýn Çeþitleri
Hanefîlere göre namazlar: a) farz, b) vacip, c) nafile olmak üzere üç

çeþittir.

a) Farz namazlar

Farz olan namazlar, aynî farz (farz-ý ayýn) ve kifâî farz (farz-ý kifâye)
olmak üzere ikiye ayrýlýr. Farz-ý ayýn olan namazlar yükümlülük çaðýndaki
her Müslüman’a farz olup, her biri ayrý ayrý bunu yerine getirmekle mü-
kelleftir. Farz-ý ayýn olan namazlar, her gün beþ vakit namaz ve her hafta
Cuma günleri kýlýnan Cuma namazýndan ibarettir. Günlük farz namazlar;
sabah namazý 2 rekât, öðle namazý 4 rekât, ikindi namazý 4 rekât, akþam
namazý 3 rekât ve yatsý namazý 4 rekât olmak üzere toplam 17 (on yedi)
rekâttir. Cuma namazý, Cuma günü öðle namazýnýn vaktinde cemaatle
kýlýnan ve farz olan kýsmý 2 rekât olan bir namazdýr. Cuma namazý kýlýnýn-
ca ayrýca öðle namazý kýlýnmaz.

Farz-ý kifaye olan namaz ise, bir Müslüman öldüðünde baþta yakýn-
larý, komþularý ve tanýyanlarý olmak üzere Müslümanlarca kýlýnmasý gere-
ken cenaze namazýdýr. Bu namazý birileri kýlýnca öteki Müslümanlar cena-
ze namazý kýlmadýklarý için sorumlu olmazlar. Sevap ve fazileti ise nama-
zý kýlanlar elde etmiþ olurlar. Eðer hiç kimse kýlmazsa herkes mesul olur.

b) Vacip namazlar

Vacip namazlar, vacip oluþu kulun fiiline baðlý olmayan (li-aynihi va-
cip) ve vacip oluþu kulun fiiline baðlý olan vacip (li-gayrihi vacip) olmak
üzere iki kýsýmdýr. Yatsý namazýndan sonra kýlýnan üç rekâtlýk vitir namazý
ile Ramazan ve Kurban Bayramý namazlarý birinci grupta yer alýr.

Ýkinci grupta ise nezir namazý ve bozulan nafile namazýn kazasý yer
alýr. Nezir namazý, mükellef olduðu namazlarýn dýþýnda, kiþinin bir vesi-
leyle “Þu kadar namaz kýlmayý nezrediyorum.” gibi kendi iradesiyle ken-
dini yükümlü kýlmýþ olduðu namazdýr. Dolayýsýyla bu þekilde adanan bir
yükümlülüðün yerine getirilmesi gerekir.
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c) Nafile namazlar

Farz veya vacip olan namazlarýn dýþýndaki namazlara nafile namazlar
denir ve farz namazlarýn öncesinde veya sonrasýnda kýlýnan sünnet na-
mazlar nafile namaz kapsamýnda yer alýr. Nafile namazlarý, sünnet na-
mazlarýn dýþýnda ayrý bir kategori olarak ele alan âlimler de bulunmakta-
dýr. Buna göre namazlar; farz, vacip, sünnet ve nafile olmak üzere dört ký-
sýmdýr.

Sünnet namazlar, vakit namazlarý yanýnda düzenli olarak kýlýnan sün-
netleri (revatib), nafile namazlar ise düzenli olmayarak çeþitli vesilelerle
Allah’a yakýnlaþmak ve sevap kazanmak maksadýyla ayrýca kýlýnan na-
mazlarý (regaib) ifade etmektedir.

Namaza Hazýrlýk Ezan ve Kâmet
Namaza çaðrýyý sembolize eden ezan ve kâmet, Müslümanlarýn gerek

ibadet hayatýnda gerekse mûsikîden mimarî ve edebiyata kadar Ýslâm
kültür ve medeniyetinde ayrý bir önem taþýmaktadýr. Ezan sözlükte “du-
yurmak, bildirmek” anlamýna gelir. Ýlmihaldeki anlamý ise, farz namazlar
için belli vakitlerde okunan “bilinen özel sözler”dir. Ezan okuyan kiþiye
“müezzin” denir.

Ýslamýn ilk zamanlarýnda bugün bildiðimiz þekilde ezan okunmuyor-
du. Namaz Mekke döneminde farz kýlýndýðý halde, Allah Resûlü’nün
(aleyhissalatü vesselâm) Medine’ye geliþine kadar namaz vakitlerini bil-
dirmek için bir yol düþünülmemiþ ve belki de cemaatle kýlýnmadýðý için
buna ihtiyaç duyulmamýþtý. Medine’ye gelindiðinde bir süre sokaklarda
“es-salah es-salah” (namaza, namaza) veya “es-salatü câmia” (namaz in-
sanlarý toplayýcý ve bir araya getiricidir veya namaz birçok güzellikleri ve
þükür çeþitlerini kendisinde toplar) diye nida edilmiþse de bu yeterli olma-
mýþtý. Hicretin ilk yýlýnda Medine’de Mescid-i Nebevî’nin inþasý tamamla-
nýp Müslümanlar düzenli bir þekilde toplanýp cemaatle namaz kýlmaya
baþlayýnca, Peygamberimiz namaz vakitlerinin girdiðini ve topluca namaz
kýlýnacaðýný duyurmak için ne yapýlabileceðini ashabýyla görüþmeye baþ-
ladý. Sonunda bazý sahabilerin ayný þekilde rüya görmeleri üzerine bu-
günkü bilinen þekliyle ezan ilk defa olarak Hz. Bilal tarafýndan sabah na-
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mazýnda, Neccaroðullarý’ndan bir kadýna ait yüksekçe bir evin damýnda
okunmuþ ve artýk Müslümanlýðýn bir þiarý, alâmeti haline gelmiþtir.

Ezan ile halka hem namaz vaktinin girdiði ve cemaatle namaz kýlýna-
caðý duyurulmuþ olmakta, hem de Allah’ýn büyüklüðü, Peygamber Efen-
dimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in Allah’ýn elçisi ve namazýn kurtuluþ
yolunun kapýsý olduðu ilan edilmektedir. Namaz vakitleri Güneþ’in hare-
ketine göre düzenlendiði için yeryüzünde namaz vakitleri deðiþik anlara
rastlamakta ve bu suretle yukarýda belirtilen hakikat, gece gündüz fasýla-
sýz olarak haykýrýlmýþ olmaktadýr.

Ezanýn sözleri þöyledir:

Allahü Ekber

Allahü Ekber

Allahü Ekber

Allahü Ekber

Eþhedü en lâ ilahe illallah

Eþhedü en lâ ilahe illallah

Eþhedü enne Muhammeden Resulullah

Eþhedü enne Muhammeden Resulullah

Hayye alessalâh

Hayye alessalâh

Hayye alelfelâh

Hayye alelfelâh

Allahü Ekber

Allahü Ekber

Lâ ilâhe illallah

Sabah ezanýnda “hayye alelfelâh” denildikten sonra iki defa “es-
Salâtü hayrun minennevm” (Namaz uykudan hayýrlýdýr) denilir.
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Erkekler yalnýz baþlarýna yahut cemaatle namaz kýlacaklarý zaman
kâmet yapýlýr. Ezanýn sözleri aynen okunur, sadece “hayye alelfelâh”tan
sonra iki kere                    “Kad kâmetissalah” (Namaz baþladý) denilir.

Her namaz için bir ezan okunur ve bir de kâmet getirilir. Sadece Cu-
ma namazýnda iki ezan bulunmaktadýr. Ezan ve kâmet vakit namazlarýn-
da sünnettir. Ezan ve kamet vaktin deðil, namazýn sünneti olduðu için ka-
za namazý kýlarken de ezan ve kâmet okumak sünnettir.

Ezan, namaza konsantre olma adýna, abdestten sonra ikinci basama-
ðý teþkil eder. Mümin, þeytanî duygu ve düþüncelerden sýyrýlmaya ab-
destle adým atar, fakat ezanla daha bir derinleþir, inþiraha erer ve içinde
tatlý cennet esintileri esmeye baþlar. Allah Resulü (sallallâhu aleyhi ve sel-
lem), ezan için: “Namaz için ezan okunmaya baþlaynca þeytan sýrtýný dö-
ner kaçar..”241 buyuruyor.

Demek ezan, þeytan ve þeytanî ruhlarýn rahatsýzlýða gömülmesine
vesile olan bir þeydir. Ýnsanýn, þeytan ve þeytanî düþüncelerden arýnýp göz-
yaþý ile namazý eda edebilmesi, ona konsantre olabilmesi için þuurlu ve
içten okunacak bir ezaný dinlemesi çok önemlidir. Çoðu zaman Allah Re-
sulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) namaz vakti geldiðinde, Hz. Bilal’e doð-
rudan “Ezan oku” demez; “Bizi bir ferahlandýr ya Bilal!”242 derdi. Yani
bunun manasý, þu dünya iþleri, çoluk-çocukla meþguliyet bizleri sýktý, he-
le içimize bir su serp de omuzlarýmýzdaki bu yükleri atýp bir rahatlayalým..
nefsimize fýsýldanan þeytanî vesveselerden bir temizlenelim demekti.

241 Müslim, Salât 15.
242 Ebu Davud, Edeb 86.
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Minarelerin Sesi
Minarelerin sesi asýrlardýr milletimizin sesi olagelmiþtir. Biz, o

seslerin çaðlayanlar gibi üzerimize döküldüðü bir dünyada doðup
büyüdük. O altýn seslerle güne baþladýk, onlarla gün boyu yaþa-
dýk, onlarla oturup kalktýk ve hâlâ onlarla oturup kalkýyoruz. Aslýn-
da o sesler, günde beþ defa bize, kim olduðumuzu ve nasýl bir ko-
numda bulunduðumuzu hatýrlatýr; biz de onlarla derlenir-toparlanýr
ve varoluþ gayemize, gerçek insanî ufka yöneliriz.

Bu semâvî çaðrý bizim dünyamýzda, gökten indiði andan itiba-
ren hep kendi orijiniyle gürleyip durdu, asla susmadý ve onca mü-
nasebetsiz hýrýltýya raðmen ona icabet de hiç mi hiç kesilmedi. Her
þeyin künde künde üstüne devrildiði dar bir zaman diliminde, bir
kýsým alafranga düþüncelerin tesiriyle onda da muvakkaten bir
alaturkalaþma oldu ise de, o hemen bütün zaman ve mekânlarda
kendine has örgüsü ve þîvesiyle hep devam etti ve gelip bugünle-
re ulaþtý. Bundan sonra da –inþaallah– “ebed müddet” böyle sü-
rüp gidecektir.

Her zaman gürül gürüldür minarelerin sesi bizim dünyamýzda.
Bu ses, her gürleyiþinde pek çok mü’min gönlü âbâd, bir hayli
þeytanî hânümâný da târumâr etmiþtir.. Evet minarelerin sesi du-
yulunca, Arz’a ruhânîlerle beraber itminan ve sekine iner, bu es-
nada habis ruhlarsa kuyruklarýný kýsar ve saklanacak yer ararlar.
Arz u semâda bir velvele olur minarelerin sesi duyulunca; kimileri
ona koþar, kimileri de ondan kaçar. Yarasalar rahatsýz olur, güver-
cinler ona dem tutmaya durur. Gönüller pür heyecan þahlanýr, ne-
fislerse yeisle yutkunur.

Minareler bazen bulunduklarý yer itibarýyla yalnýzdýrlar, tek
baþlarýna söze baþlarlar. Ne var ki, saða-sola doðru birkaç adým
atýnca, daha baþka seslerin de onlara eþlik ettiði duyulur. Bazen de
minareler birbirlerine yakýn bulunuyor olmanýn hakkýný eda sa-
dedinde, vakit “týk” deyince hepsi birden gürler.. ve ayrý ayrý ens-
trümanlar gibi birbirinden farklý sesler çýkarýrlar. Sesler birbirinden 
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farklýdýr ama yine de bir korodaki âhenk bütünlüðü içinde hep bir
beraberlik arz ederler. En azýndan biz onu öyle duyar, öyle hisse-
der ve öyle anlarýz.

Sabah ayrý, öðlen ayrý, akþam ayrýdýr minarelerin o ince, o na-
rin ve o içten sesleri. Ruh ve gönüller üzerindeki füsunlu tesirleriyle
her zaman farklý birer mûsýkî faslý gibi boþalýr baþýmýzdan aþaðý bu
lâhûtî sesler ve soluklar. Onlarý duyar duymaz da –en azýndan ina-
nan gönüller için bu böyledir– ayaklarýmýz yerden kesilir gibi olur,
derken bulunduðumuz zaman ve mekânla alâkamýz kalmamýþçasý-
na yürürüz bir sihirli derinliðe doðru. Yürürüz o sesleri mýrýldana
mýrýldana Firdevslere yürüyor gibi mâbede... Varýp Hak karþýsýnda
el-pençe divan duracaðýmýz âna kadar da gönüllerimiz hep bu ses-
lerle çarpar, dil ve dudaklarýmýz da sürekli onlara eþlik eder.

Minarelerin sesleri, bir yandan kulaklarýmýza çarpýp bizi
semâvîliðe çaðýrdýklarý ayný anda, diðer yandan da göklerin derin-
liklerine doðru yankýlanarak “Sözlerin en temiz ve en güzel olaný
O’na yükselir.” fehvasýnca semâ kapýlarný aþar ve gider tâ ötelere,
ötelerin de ötesine ulaþýrlar; ulaþýrlar da geçtikleri her kapý ve ulaþ-
týklarý her noktada hummalý bir faaliyet baþlar: Ýnsanlar fevç fevç
abdeste koþar, tâzim u tekrîmle namaza yürür ve herkes bir çeþit
vuslat yaþar; buna karþýlýk gök ehli de ihtimal, safvetlerinin derin-
liðiyle mütenasip, olabildiðine bir temkin ve huþû içinde, ona yö-
nelir ve kendilerince Hakk’a tebcîlât ve tekrîmâtlarýný arz ederler..
evet, bu seslerin büyüsüyle hemen herkes, olduðundan ve bulun-
duðundan daha farklý yeni bir duruþa geçer; yeni bir duyuþ, yeni
bir seziþle öteleri daha anlamlý bir temâþâya koyulur. Öyle ki, bu
seslerin ulaþtýðý hemen her yer âdeta ruhânîlerin metâfý hâline ge-
lir. Her hâlde semâ sakinleri de yerdekilere gýpta etmeye dururlar.

Minarelerden yükselen o lâhûtî âvaz, bazen bize bir sûr sesi
gibi gelir, uyarýr hepimizi içinde bulunduðumuz dünyevîlikten; akse-
der dil ve dudaklarýmýza o büyülü kelimeler; mýrýldanýrýz ayný þey-
leri hep beraber ve sihirli bir koro oluþur bulunduðumuz kuþakta.
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Þehbal açar peygamber unvaný Hakk’ý yâd etmenin yanýnda. Dal-
galanan bir bayraða dönüþür gökyüzünde bu altýn sesler; onlarýn
gölgesinde ötelere açýlma hissi belirir sinelerimizde; belirir de, ne za-
man mâbede yürüsek, kanatlarýný germiþ, semânýn derinliklerine
doðru açýlan kuþlar gibi sanýrýz kendimizi.

Minarelerin sesini, bazen yitirdiðimiz Cennet’e bir çaðrý gibi
duyar ve koþarýz binlerce yýllýk yitiðimizi bulmaya, o öldüren has-
retten kurtulmaya doðru: Minareler “Allah büyüktür!” der, biz de
Firdevs’e gidiyor gibi mâbede yürürüz. Onlar gürler “kelime-i þe-
hadet“le, biz de “Ýþte hedef bu!” der köpürürüz gönülden. Onlar
haykýrýr o Sonsuz Nur’u, ýþýk yaðar öteden gözlerimize, gönülleri-
mize. Ardýndan “Yürüyün Hakk’ýn rahmet ufkuna, meleklerin is-
tiðfar saðanaðýna!” diye inler minareler; coþarýz pür heyecan bir
kere daha ve günahlardan arýnmaya yürürüz. Ürpeririz “Haydin
kurtuluþa!” sesleriyle, duyarýz duyulmadýk neþ’e ve inþirahý, koþa-
rýz namazgâha çocuklar gibi sevinçle...

Minareler hep ayný þeyleri söyleseler de, deðiþik kesimlerce
birbirinden çok farklý algýlanýr bu sesler: Çocuklar, bir ninni gibi
dinler; hasta ve alîller, Hakk’a teveccüh daveti þeklinde yorumlar;
yaþlýlar, rahmetle tüllenen bir âleme hazýrlanma tenbîhi olarak al-
gýlar; gençler, iradelerini hatýrlatma çaðrýsý gibi duyarlar bu sesleri.
Evet, kelimeler-sesler ayný olsa da duyup deðerlendirmelere göre
farklý farklýdýr minare seslerinin ruhlara çarpýp yankýlanýþý. Anne
sesleri gibi rikkatle okþar-geçerler körpe dimaðlarý; þefkatle kucak-
larlar dertle kývrananlarý; yýldýrýmlar gibi gürlerler feverandaki
duygularýn tepelerinde ve herkese onlarýn ufku itibarýyla demet de-
met mesajlar sunarlar; onlar, gönüllere sunduklarý bu þeyleri bir da-
ha kimsenin söküp atamayacaðý þekilde de âdeta altýn çivilerle
mýhlarlar. Fecrin ýþýktan sinyalleriyle baþlayýp tâ yatma zamanýna
kadar devam edenbu uhrevî naðmeler, inanan gönüllere kâse
kâse mûsýkî kevserleri sunar durur ve üst üste zevk fasýllarý yaþanýr
bütün bir gün...

297Namaz



Bazen minarelerin sesleri, birer kývýlcým gibi gönüllerimizin
üzerine saçýlýr ve ardýndan hayallerimizde sönmeyen birer meþ’ale-
ye dönüþür.. bulunduðumuz yerle varacaðýmýz ufuk arasýndaki
bütün mesafeleri aydýnlatarak, korku ve endiþelerimizi siler, süpü-
rür, götürür ve gönüllerimizde apak yol mülâhazalarý ve hedef iþti-
yaký uyarýr. Hatta, bazen alýr bizi tâ teþrî çaðýnda gezdirir; Nebi
(sallâllahu aleyhi ve sellem) mescidine ulaþtýrýr; Bilâl’in (radýyalla-
hu anh) sesiyle buluþturur ve bize âdeta zaman üstü olmanýn haz-
larýný duyurur; duyurur da ilklerle ezan seslerini paylaþýr gibi olur
ve kendi kendimize: “Bu ses onlarýn sesi, bu velvele de onlarýn
velvelesi; öyle ise bütün bunlarýn bir arkasý da olmalý...” diye mýrýl-
danýr; “tayy-ý zaman“ “tayy-ý mekân” yapmýþ gibi o aydýnlýk günle-
ri bütün tarâvetiyle þu yaþadýðýmýz zamanla iç içe duyar ve böyle
bir bahtiyarlýða bir kere daha “eyvallah” çekeriz.

Minarelerin sesi çok defa bize, bezm-i ezeli, “bîkem u keyf”
Hak’la muhavereyi, ruhlarýmýzýn O’na verdiði sözü hatýrlatýr; hatýr-
larýz “Elestü bi Rabbiküm = Ben sizin Rabbiniz deðil miyim?” is-
tintâkýný; cevaplarýz fiilen “Evet Rabbimizsin.” diyerek. Sonra da
O’na en yakýn duracaðýmýza inandýðýmýz bir rasat noktasýna koþar,
en içten inleyiþ ve sýzlanýþlarla yenileriz ahd ü peymanlarýmýzý, bir
kere daha yeni bir vefa faslýna “vira bismillâh” diyerek.

Bazen minarelerin sesi, o kadar dokunaklý, o kadar derin ve o
denli büyüleyici bir ahenge ulaþýr ki, en katý kalbler bile dayana-
maz da muvakkaten dahi olsa onlar da kapý aralayýverirler.. ve
akar bütün teþne gönüllere en güzel semâvî kelimelerle örgülenmiþ
ses hevenkleri; akar ve birer ruh gibi bütün insanî duygularý tesiri
altýna alýr. Sûr sesi almýþ gibi canlanýr vicdanlarýmýz, dirilir iradele-
rimiz ve koþarýz böyle bir imtiyazla serfiraz olmanýn hakkýný eda
etmeye.

Bazen minarelerin sesi bir meltem yumuþaklýðýyla dalga dalga
her yana yayýlýr; derken üstümüzde yaðmur yüklü bulutlara dönü-
þür. Sonra da “çiy” noktasýna ulaþmýþ nem habbecikleri gibi dökül-
meye durur baþýmýzdan aþaðý. Meleklerin kanat seslerine karýþmýþ 
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gibi baþýmýzdan aþaðý boþalan bu naðme ve ýþýk tufaný karþýsýnda
kendimizi âdeta bir ziya çaðlayaný içinde sanýrýz. Alýr götürür bu ýþýk
çaðlayaný bizi yollarýn Cennet’e açýldýðý kavþaða. Tetikler iþtiyakla-
rýmýzý, heyecan salar sinelerimize; benliðimizin hudutlarýný aþýyor
gibi oluruz ve kanatlanýrýz mevcudiyetini vicdanlarýmýzda duyup
hissettiðimiz Firdevslere doðru.

Minarelerin bu olabildiðine tatlý, içli ve biraz da “dâüssýla”
edalý seslerini her duyuþumuzda, annelerimizin þefkat kokan ne-
feslerini ve o yumuþaklardan yumuþak ninnilerini duyar gibi olur,
kendimizi hülyalarýmýzýn oluþturduðu o engin þefkate salar; sonra
da gönüllerimizin derd ü hicranýný dökmeye durur; çocuklar gibi
içimizi çeker ve ne hülyalara dalarýz!

Bizim için ezanlar her zaman, gönüllerimizle konuþan sihirli
birer beyan olmuþtur. Minareler ne zaman onlarla gürlese, ruhlarý-
mýzý kendi iklimlerine çeker, onlarý kendi dünyalarýnda dolaþtýrýr,
herkesle, onlarýn anlayabilecekleri bir dil kullanarak konuþur ve
ne yapýp yapýp kendilerini onlara ifade ederler. Bu seslerin ne
mânâya geldiðini, neye çaðýrdýðýný, niye çaðýrdýðýný bilenler bilir ve
her zaman onu/onlarý severler; bu itibarla da minareler o lâhûtî
sesleriyle ne zaman gürleseler, onlar da soluklarýný tutar ve derin
bir haþyetle o sesleri mýrýldanmaya dururlar. Bu seslerin ayný ölçü-
de onlara âþinâ olmayanlar üzerinde de ciddi tesirleri söz konusu-
dur. Hele onlar içten, samimi, usta bir sesle ve gönül-dil uyumuy-
la icrâ ediliyorlarsa.. evet, iþte o zaman:

Gök nura gark olur nice yüz bin minareden,

Þehbal açarak (açýnca) Ruh-u Revân-ý Muhammedî..

Ervah cümleten görür “Allahu Ekber”i,

Akseyleyince arþa lisan-ý Muhammedî. 

(Yahya Kemâl)

mazmununca arz u semâ inler o soluklarla; inler de çok defa
biz bu fâni seslerin ötelere bir þeyler ifade etme gayretiyle insan üstü
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bir hâl aldýklarýný tahayyül eder ve bu nefeslerde âdeta birer ser-
mediyet þîvesi duyar gibi oluruz. Bu ses ve bu mutasavver þîve
uykuda olan bütün hislerimizi uyarýr; bizi lezzetten haþyete, vazife
þuurundan haz alaþýmlý mehabet ufkuna çeker, gönüllerimize be-
þiklerin baþýnda mýrýldanan ninniler safvetinde en masum zevkleri
duyurur.

Bir ân gelir ki, bizim bulunduðumuz zaman dilimi itibarýyla bü-
tün minareler seslerini keser; ama müezzin, uhrevî heyecanlarýmý-
zýn biraz daha devam etmesi için farklý fasýllarla gönlünün dilinden
daha deðiþik þeyler meþk etmeyi sürdürür: Kametle bizi Hak karþý-
sýnda divan durmaya çaðýrýr.. yeri geldiðinde “tekbir“ ve “tahmîd“de
imama eþlik eder.. “Allahümme Ente’s-Selâm”la, mü’minlerin her-
kese esenlik vâdettiklerini haykýrýr.. gönüllerimizi, tesbih, hamd ü
senâ ve tekbirle son bir kez daha þahlandýrýr ve bize baþlarýmýzý dön-
dürecek yeni yeni uhrevî pencereler açar; hem öyle bir açar ki, ken-
dini bu çaðlayana kaptýrmýþ pek çok kimse, iç insiyaklarýyla Kudreti
Sonsuz karþýsýnda hemen diz çöker ve yakarýþa geçer.

Kametten, böyle bir yakarýþ faslýna kadar mâbedin içindeki
ses-söz, harem dairesinde bulunuyormuþçasýna olabildiðine yumu-
þak, ince, narin, haþyet edalý ve edep televvünlüdür. Hele bu ses-
ler ve sözler hüþyar ruh ve ötelere açýk gönüllerin iniltisi ise...

Biz ne zaman yer yer cemaatin de ses kattýðý bu nazlý naðme-
leri dinlesek, göklerin ruh ve mânâsýnýn týpký þelâleler gibi üzeri-
mize döküldüðünü ve bu hamd ü senâ, tesbih u tekbir zemzeme-
siyle banyo yapmýþ gibi arýnmýþ ve hiffet kazanmýþ olduðumuzu
sanýrýz.

Ezanla, kametle Hakk’ý ilana doymamýþ gibi sürekli bir þeyler
bulup söyleyen bu sesler, bazen okuduklarý evrâd u ezkâr, münâcât
ü naatlar ve bunlarýn her birine göre baþvurduklarý eski-yeni ma-
kam ve usullerle her aðýzlarýný açýþlarýnda bize dünyalar dolusu al-
týn mülâhazalar bahþetmiþ gibi olurlar; bizi þanlý geçmiþimizin ya-
maçlarýnda dolaþtýrýr; kendi düþünce dünyamýzýn mefkûre atlasýnda
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Nafile Namazlar
Farz namaza konsantre olma adýna önem taþýyan bir diðer unsur da

ondan önce eda edilecek sünnet namazlarýdýr. Sünnet namazlar, farz na-
mazda insanýn yüreðinin daha bir dolup ayrý bir dolgunluða ulaþmasý adý-
na atýlan adýmlarýn bir diðerini teþkil eder. Baþka bir ifadeyle, henüz farz-
la gerçek kurbet enginliklerine açýlmadan evvel, ýlgýt ýlgýt ilahî rahmet
esintileriyle ruhlarýn bir kere daha kuþatýlmasý, o ana kadar abdest ve na-
mazla adým adým derinleþtirilen konsantrasyonun bir kere daha kontrol
edilmesidir. Böylece insan, sünnetlerle biraz daha mesafe almýþ ve Allah’a
biraz daha yaklaþmýþ olacaktýr.

konuk eder; bugünkü þîveyi dünkü üslûbuyla harman yaparak bi-
ze gönüllerimizi büyüleyen deðiþik ses ve söz demetlerinden ne bu-
ketler ne buketler sunarlar.

Evet biz, bu ses ve bu sözlerde mübarek bir milletin bütün bir
geçmiþini, bu koskoca geçmiþte oluþup geliþen deðiþik deðerler
manzumelerini görür, duyar, dinler; o daðlar cesametindeki millî
vâridatýmýzýn –hayallerimizde olsun– temâþâsýyla âdeta mest olur
ve kendi kendimize: “Meðer ne âlî bir kavimmiþiz!” diye mýrýldaný-
rýz; mýrýldanýrýz zira, minarede baþlayýp mâbedin içinde noktalanan
bu sesler bazen o kadar mazi televvünlü, o kadar millî ve o kadar
bizden birer naðme gibi duyulur ki, bu ses ve bu sözlerin her bir
demetinde bütün tarihimizi ve onun arkasýndaki atalarýmýzýn o en-
ginlerden engin his ve heyecanlarýný duyuyor gibi olur ve kendimi-
zi onlarýn arasýnda sanýrýz; sanýrýz da bu seslerin ve bu sözlerin bit-
mesini hiç mi hiç istemeyiz.

Ama her þey gibi, onlar da mevsimi gelince bizim bulunduðu-
muz yer itibarýyla biter ve yerlerini büyülü bir sükûta terk ederler.
Biraz mutmain biraz da buruk olarak ayrýlýrýz olduðumuz yerden.
Ayrýlýrýz maðribe doðru açýldýkça yeni ses hevenklerinin yükseliyor
olduðu tahayyülleriyle ve “Nasýl olsa bu sesler bir müddet sonra
gelip yine minarelerimizde gürleyecektir.” tasavvurlarýyla...243

243 M. Fethullah Gülen, Örnekleri Kendinden Bir Hareket, s. 205
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Bilindiði gibi, farz namazlarýn dýþýnda kýlýnan namazlarýn hepsine na-
file denir. Bunlarýn bir kýsmý günlük beþ vakit namaza baðlý olarak kýlýnýr
ki, bunlar sabah namazýnýn sünneti, öðle namazýnýn ilk ve son sünnetle-
ri, ikindi, akþam ve yatsý namazlarýnýn sünnetleridir. Allah Resulü (sal-
lallâhu aleyhi ve sellem), çeþitli hadislerinde, bu nafileler üzerinde durur
ve onlarýn önemini uzun uzadýya anlatýr. Revâtib sünnetler de denilen
bu nafile namazlar, bir hadis-i þerifte toplu olarak zikredilir ve: “Her gün
on iki rekâta kim devam ederse, Allah ona cennette bir ev bina eder.”
buyrulur. Sonra da bu on iki rekâti þöyle sayar Allah Resulü: “Ýkisi sabah-
tan, dördü öðleden önce, ikisi öðleden sonra, ikisi akþamdan sonra, iki-
si de yatsýdan sonra.”244 Diðer hadislerinde ise, bu nafilelerin faziletini ay-
rý ayrý anlatýr. Meselâ; sabah namazýnýn iki rekât sünnetiyle alâkalý: “Sa-
bah namazýndan önce kýlýnacak iki rekât nafile namaz dünyanýn tama-
mýndan daha hayýrlýdýr.” buyurur ve: “Sizi atlýlar kovalayacak bile olsa
o iki rekâti terk etmeyin.”245 diyerek ne kadar önemli ve faziletli olduðu-
nu bildirmiþtir..

Yine Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), öðle namazý nafileleri
için: “Kim öðleden önce dört, öðleden sonra da dört (rekât nafile) kýlar-
sa, Allah onu ateþe haram eder”246 buyurur. Ayný þekilde ikindi namazý
sünneti için: “Ýkindiden önce dört rekât nafile kýlan kimseye Allah rahme-
tini bol kýlsýn.”247; akþam namazý sünnetini anlatýrken de: “Kim akþam na-
mazýndan sonra hiç konuþmadan iki rekât kýlarsa, namazý illiyyûna yük-
seltilir.”248 buyurur.

Beþ vakte baðlý olarak kýlýnmayan nafileler ise, teheccüd (gece) na-
mazý, kuþluk namazý, evvâbin namazý, Ramazan ayý boyunca kýlýnan te-
ravih namazý, küsuf namazý, istiska (yaðmur) namazý, tahiyyetü’l-mescid
namazý, istihare namazý, hacet namazý, tesbih namazý.. gibi namazlardýr.
Bu namazlar ileride detaylý olarak iþlenecektir.

244 Tirmizi, Salât 206; Nesei, Kýyamu’l-leyl 66

245 Buharî, Teheccüd 27; Müslim, Salâtu’l-Müsafirin 96
246 Ebu Davud, Salât 296; Tirmizi, Salât 317

247 Ebu Davud, Salât 297; Tirmizi, Salât 318.
248 Feyzu’l-Kadir, 6/167.
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Nâfileler Farzlarý Tamamlar
Aslýnda nafile namazlar, “cebren li’n-noksan” teþrî kýlýnmýþtýr. Bunun

manasý þudur; onlar farzlarda meydana gelecek herhangi bir eksikliði gi-
dermek için eda edilir. Haddizatýnda cebir, herhangi bir yara-bere üzeri-
ne sarýlan sargý demektir. Dolayýsýyla bizim, beþ vakit namazla birlikte on-
lara tahsis edilen revatib sünnetleri eda etmemiz, manevî ve ruhî haya-
týmýzda meydana gelen çeþitli yaralarý tedavi edecek, günahlarýmýza kef-
faret olacak ve kýyamette eksik olan farz namazlarýn yerine sayýlmak su-
retiyle cennete girmemize vesile olacaktýr. Allah Resulü’nün (sallallâhu
aleyhi ve sellem), bu hakikati ifade eden bir hadisini, Hureys Ýbni Kabîsa
(r.a.) rivayet ediyor: “Medine’ye geldim ve: “Ey Allah’ým! Bana salih bir
arkadaþ nasip et!” diye dua ettim. Derken Ebu Hureyre’nin (radiyallahu
anh) yanýna oturdum. Kendisine: “Ben, Allah’a bana salih bir arkadaþ
nasip etmesi için dua ettim. Bana, Resulullah’tan iþittiðin bir hadis söyle!
Olur ki Allah Teâlâ ondan faydalanmamý nasip eder!” dedim. Bunun üze-
rine dedi ki: “Ben, Resulullah’ýn (sallallâhu aleyhi ve sellem) þöyle dedi-
ðini iþittim: “Kýyamet günü, kiþi amelleri arasýnda önce namazýn hesabýný
verecek. Bu hesap güzel olursa kurtuluþa erdi demektir. Bu hesap bozuk
olursa, hüsrana düþtü demektir. Eðer farzýnda eksiklik çýkarsa Rab Teâla:
“Bakýn, kulumun (defterinde yazýlmýþ) nafilesi var mý?” buyurur. Böylece,
farzýn eksikleri nafile (namazlarý) ile tamamlanýr. Sonra, bu tarzda olmak
üzere diðer amelleri hesaptan geçirilir.”249

Kurbet-i Ýlahîye Vesile Olur
Nafile namazlarýn bir diðer manasý ise, kurbet-i ilahî’ye (Allah’a yak-

laþma) vesile olmasýdýr. Cenab-ý Hakk’a kurbiyet kazanma, O’nun sevgi
dairesi içine girme demektir ki, Allah Resulü (sallallâhu aleyhi ve sellem),
bir hadis-i þeriflerinde bu hakikati þöyle ifade ederler: “Allahü Tealâ buyu-
ruyor ki: “Her kim Benim velîlerimden bir velîye düþmanlýk ederse, þüphe-
siz Ben ona îlân-ý harp ederim. Kulum kendisine farz kýldýðým þeylerden
daha sevgili hiçbir þey ile Benim kurbiyetime mazhar olamaz. Bir de ku-
lum nafileler ile Bana yaklaþýr ha yaklaþýr ve nihayet öyle bir hâle gelir ki,
artýk Ben onu severim. Onu sevince de, onun iþiten kulaðý, gören gözü, tu-
tup yakalayan eli ve yürümesine vasýta olan ayaðý olurum (Hâsýlý; onun

249 Tirmizi, Salât 305; Nesei, Salât 9.
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iþitmesi, görmesi, tutmasý, yürümesi doðrudan doðruya meþîet-i hâssa da-
iresinde cereyan etmeye baþlar). Böylesi bir kul Benden bir þey isterse is-
tediðini muhakkak ona veririm. Bana sýðýnýrsa onu hýfz ve sýyânetim altý-
na alýrým.”250 Evet insan, nafilelerle Allah’a yaklaþýr, O’nun sevgisine maz-
har olur. Allah Teâlâ bir insaný sevince, onu baþkalarýna da sevdirir.

Dereceleri Yükseltir
Yine nafile ibadetler, kulun bir kýsým günahlarýna keffaret olmasý hase-

biyle, ona bir çeþit derece de kazandýrýr. Bu yüzden vaktinde eda edilen her
nafilenin ayrý bir deðeri vardýr. Muhbir-i Sâdýk, meselâ kuþluk namazýyla
alâkalý bir hadislerinde: “Her gün, sizin her bir mafsalýnýz için bir sadaka te-
rettüp etmektedir. Her tesbih (sübhanallah) bir sadakadýr. Her tahmid (el-
hamdülillah) bir sadakadýr, her bir tehlil (La ilahe illallah) bir sadakadýr.
Emr-i bi’l-maruf bir sadakadýr. Nehy-i ani’l-münker de bir sadakadýr. Bü-
tün bunlara kiþinin kuþlukta kýlacaðý iki rekât namaz kâfi gelir.”251 buyurur.

Demek Allah (c.c.), her nefes alýþ veriþimizde hayatýmýzý bizlere iki de-
fa baðýþlamaktadýr. O halde, hayatýmýzý idam sehpasýndan her defasýnda
bizlere geri baðýþlayan Allah’a þükretmemiz gerekmez mi? Ýþte, Allah’ýn
formüle edip belli bir þekle koyduðu namaz, hususiyle de nafileler, O’na
karþý böyle bir þükrü eda etme imkânýný bizlere bahþetmektedir.

Namazýn Farzlarý ve Vacipleri
Namazdaki her bir rüknün ayrý ayrý hikmetleri vardýr; namaza baþla-

mak için söylenen tekbirden, ondan ayrýlmak için verilen selâma kadar
yapýlan her hareket bir rükündür ve her birinin kendine has manasý var-
dýr. Dolayýsýyla bütün rükünlerin hassasiyetle, -fýkhî ifadesiyle tadil-i er-
kanla- yerine getirilmesi gerekir. Meselâ; bir jimnastik salonu düþünüle-
cek olursa, orada hareket yaptýran þahýs, salondaki insanlara elini, kolu-
nu, bacaðýný þöyle tutacaksýn, böyle hareket ettireceksin þeklinde komut
verir ve yapýlan hareketlerin jimnastik tekniðine uygun þekilde yapýlmasý-
ný saðlar. Çünkü hususiyle bir kýsým arýzalara karþý tavsiye edilen hareket-

250 Buharî, Rikak 38.

251 Müslim, Müsafirin 84; Ebu Davud, Salât 301.
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lerde, tekniðine behemehal riayet etme zarureti vardýr; dolayýsýyla o hare-
ketlerin, terbiyecilerin öðrettiði þekilde yapýlmamasý halinde, bir kýsým sa-
katlýklarýn ve arýzalarýn meydana gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Namazý
bir jimnastik hareketinden ibaret görmek yanlýþ olur; fakat onda da îfa
edilmesi gereken bir kýsým rükünler vardýr ki, onlarýn kemal-i hassasiyetle
yapýlýp yerine getirilmesi þarttýr.

Sahih ve eksiksiz bir þekilde kýlýnabilmesi için namazýn birtakým farz-
larý ve vacipleri (sýhhat þartlarý), sünnetleri ve adabý bulunmaktadýr. Farz-
lara riayetsizlik, namazýn bozulmasýna yol açar.

Namazýn vaciplerinden biri sehven/unutularak terk edilmiþse sehiv
secdesi yapmak gerekir. Eðer kasten terk edilmiþse, namazýn iade edil-
mesi yani yeniden kýlýnmasý gerekir.

Sünnet, Allah Resûlü’nün (aleyhissalatü vesselâm) devamlý olarak
yaptýðý (muvâzebe) ve bir mazeret olmaksýzýn terk etmediði þeydir. Na-
mazda “Sübhâneke” okumak bu manada sünnettir. Sünnetin yapýlmasý-
na sevap verilmekle birlikte terk edilmesine ceza (ikab) yoktur, sadece ký-
nama ve sitem (itab) vardýr.

Edep (çoðulu âdâb), Allah Resûlü’nün (aleyhissalatü vesselâm) de-
vamlý olmaksýzýn zaman zaman yaptýðý þeylerdir. Namazýn farz, vacip,
sünnet ve edebleri aþaðýda sýrasýyla açýklanacaktýr.

Namazýn Farzlarý
Namazýn on iki farzý vardýr. Namazýn farzlarý, namazýn dýþýndaki farz-

lar ve namazýn içindeki farzlar olarak iki gruba ayrýlýr. Namazýn dýþýndaki
farzlar, namazdan önce ve namaza hazýrlýk mahiyetinde olduðu için “na-
mazýn þartlarý” olarak adlandýrýlýr. Namazýn içindeki farzlar ise, namazýn
varlýðý ve tasavvuru kendisine baðlý olduðu, yani bu farzlar namazýn ma-
hiyetini oluþturduðu için “namazýn rükünleri” adýný alýr. Bunlar namazý
oluþturan unsurlardýr. Namazýn farzlarýndan herhangi birinin eksikliði du-
rumunda namaz sahih olmaz. Buna göre;

a) Namazýn þartlarý

Hadesten taharet, Necasetten taharet, Setr-i avret, Ýstikbâl-i kýble, Va-
kit, Niyettir.
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b) Namazýn rükünleri

Ýftitah tekbiri, Kýyam, Kýraat, Rükû, Secde, Ka’de-i ahîre, þeklinde sý-
ralanýr.

Namazýn Þartlarý

1. Hadesten Taharet
Hades, genel olarak hükmî kirlilik, hadesten taharet de bu hükmî kir-

lilikten temizlenme demektir. Abdestsizlik durumu yani namaz abdestinin
olmayýþý ve cünüplük hali, dini literatürde “hades” yani hükmî kirlilik ola-
rak nitelendirilir. Hadesten taharet, namaz abdesti olmayan bir kimsenin
abdest almasý, gusül yapmasý gereken bir kimsenin gusül etmesi yani boy
abdesti almasý demektir. Bu çeþit taharet, maddî kirleri giderme, beden
saðlýðýný koruma gibi birçok yararý içinde bulundursa da, esas itibarýyla
baþka hikmetlere mebnî dinî muhtevalý ve ibadet içerikli (taabbüdî) bir
temizliktir.

Bilinen namaz abdestinin olmamasý durumu, küçük hades olarak;
cünüplük, âdet görme (hayýz) ve lohusalýk gibi, gusül yapmayý gerekti-
ren durumlar ise büyük hades olarak adlandýrýlýr.

Cünüp olan kimseler, boy abdesti almadan namaz kýlamazlar. Ayný
þekilde âdet yahut lohusalýk halinde olan kadýnlar da bu halleri devam
ediyorken namaz kýlamazlar. Bu halleri sona erdikten sonra, namaz kýla-
bilmek için boy abdesti almalarý gerekir. Boy abdesti almak için su temin
edemeyen veya su bulduðu halde bu suyu kullanma imkâný bulamayan-
daha önce teyemmüm bahsinde geçmiþti- kimseler teyemmüm ederler.
Ayný durum, namaz abdesti almak için su bulamayan kimseler için de ge-
çerlidir. Tilavet ve þükür secdesi için de hadesten temizlenmiþ olmak yani
abdestli bulunmak þarttýr.

Özel durumlarýnda kadýnlar namaz ve oruç gibi ibadetlerden muaf-
týr. Kur’ân-ý Kerim’de hayýz durumunun bir eza ve rahatsýzlýk hali olduðu
bildirilmekte ve erkeklerin bu durumdaki eþleriyle cinsel iliþkide bulunma-
larý yasaklanmaktadýr. (Bakara, 2/222) Peygamber Efendimiz (Sallallahu
aleyhi ve sellem) bu durumda olan kadýnlarýn namaz kýlmayacaklarýný ve
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oruç tutmayacaklarýný açýklamýþtýr. Kadýnlar bu dönemlerinde kýlamadýk-
larý namazlarý kaza etmeyecekler, fakat tutamadýklarý oruçlarý kaza ede-
ceklerdir.

2. Necâsetten Taharet
Necasetten taharet, vücut, elbise ve namaz kýlýnacak yerin, -insan

kaný ve idrarý, at, koyun gibi hayvanlarýn idrar ve dýþkýlarý gibi- dinen pis
sayýlan þeylerden temizlenmesi demektir. Necaset (pislik) iki çeþittir:

a. Aðýr Necaset (Necaset-i Galîza)

b. Hafif Necaset (Necaset-i Hafîfe)

Bu ayýrým, pisliðin az veya çok oluþuna göre deðil, namazýn sýhhati-
ne mâni olup olmayan miktarýna göre yapýlmaktadýr. Yoksa pislik, ister
galiz olsun, ister hafif olsun eþyayý kirletmekte birbirine eþittir. Meselâ,
bunlar az miktarlardaki bir suyun içine düþseler, o suyu derhal necis (pis)
ederler. Artýk o sudan abdest almak caiz olmaz.

Hangi Þeyler Galiz (Aðýr) Necâsetten Sayýlýr?

Galiz necâsetten sayýlan maddeleri þöylece sýralayabiliriz:

* Ýnsan vücudundan çýkan ve abdest veya gusül almayý gerektiren
her þey: idrar, dýþký, meni, mezi, vedi, kan, irin, sarý su, aðýz dolu-
su kusmuk, hayýz-nifas ve istihaze kanlarý gibi.. 

* Eti yenmeyen hayvanlarin idrarlarý, aðýz salyalarý ve tersleri.. An-
cak eti yenmeyen hayvanlardan çaylak, kartal, atmaca gibi kuþ
cinsinden olanlarýn pislikleri, hafif necâsetten sayýlmaktadýr. 

Eti yenmeyen hayvanlardan, sadece kedinin salyasý ve artýðý temiz
kabul edilmiþtir. Kedi, insanlarla çok düþüp kalktýðýndan, ev eþyasýna her
zaman dokunduðundan ve insanýn elini, v.s. yaladýðýndan, insanlara güç-
lük olmamasý için, dinimiz onun salyasýný ve aðzýný pis saymamýþtýr. Nite-
kim Resûlüllah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem), bir hadîs-i þerifle-
rinde þöyle buyurmuþtur: 

“Kedi pis deðildir. O sizin etrafýnýzda çok dolaþanlardandýr.” (Ebu Davud,
Taharet, 38; Tirmizi, Taharet, 69)
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* Bütün hayvanlarýn akan kanlarý.. 

* Eti yenen hayvanlardan tavuk, kaz, ördek ve hindi gibi kümes
hayvanlarýnýn tersleri.. 

Eti yenen hayvanlardan serçe, güvercin gibi havada pisleyen kuþla-
rýn tersleri, temiz kabul edilmektedir. 

* “Meyte” tabir edilen leþler, yani, karada yaþayýp besmele ile boðaz-
lanmaksýzýn ölen kanlý hayvanlar ve bunlarýn tabaklanmamýþ derileri..

Hayvan boðazlanarak öldürülmekle beraber, bu boðazlama iþlemi di-
nin tarif ettiði þekilde yerine getirilmemiþse, bu hayvan da leþ (meyte)
hükmündedir, pis sayýlýr, eti de yenilmez. Hayvaný boðazlarken kasden,
bile bile besmeleyi terk etmek gibi. Unutularak besmele terk edilmiþ ise,
bunda bir sakýnca yoktur.

* Alkollü içkiler (þarap vs.). Sarhoþluk verici maddelerin içilmesi ha-
ram olduðu gibi, onlarýn deðdiði beden veya elbise ile namaz kýl-
mak da doðru deðildir. Zira bunlar necis (pis) hükmündedir. Ay-
rýca kolonya ve ispirto gibi maddeler de alkol içerdiklerinden ne-
caset-i galiza olarak deðerlendirilmiþ ve el ayasý (avuç içi) miktarý-
ný aþtýðýnda onunla namazýn sahih olmadýðý bildirilmiþtir. Kolonya-
nýn, ýslattýðý yerden, rüzgâr dokunmasý veya sýcaklýk sebebiyle
uçup gitmesi, temizlik için kâfi deðildir. Mutlaka o yerin yýkanma-
sý þarttýr. Alkol içeren maddelerden kaçýnmak en selâmetli yoldur.

Galiz Necasetten Namazýn Sýhhatine
Mâni Olan Miktar Ne Kadardýr?

Bu pisliðin, kuru veya yaþ bir madde olup olmamasýna göre, namazýn
sýhhatine mâni olan miktar deðiþir. Þöyle ki: Galiz necâset tabir edilen aðýr
pislik, kuru bir madde ise, bir dirhem, yani, üç gramdan az olmalýdýr. Üç
gramdan fazlasý, namazýn sýhhatine mâni olur. Eðer yaþ bir madde ise, el
ayasý dediðimiz avuç içinden daha geniþ bir alana yayýlmamýþ olmasý þart-
týr. El ayasýndan fazla bir kýsmý bulaþmýþ olan pislik, namaza mânidir. Na-
maz kýlabilmek için bu miktardaki pisliklerden temizlenmek farzdýr. Bu mik-
tarlardan aþaðý olan pislikler, namazýn sýhhatine engel teþkil etmez. Ancak
yine de bu miktar pisliðin - eðer mümkünse – yok edilmesi sünnettir.
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Hafif Necâsetten Sayýlan Maddeler Nelerdir?

* Atlarýn ve etleri yenen koyun, geyik gibi ehlî veya yabanî hayvan-
larýn idrar ve tersleri.. Katýr ve merkep tersleri ihtilâflýdýr. Bunlarý
galiz necâset sayan olduðu gibi, hafif necâset sayanlar da vardýr.

* Etleri yenmeyen hayvanlardan atmaca, çaylak, kartal gibi hava-
da tersleyen vahþî kuþlarýn tersleri.. Güvercin ve serçe gibi eti
yenen kuþlarýn tersinin ise, temiz olduðu daha önce geçmiþti.

Hafif Necâsetin Namaza Mâni Sayýlan Miktarý Ne Kadardýr?

Hafif necâsetlerde ölçü, pisliðin, bulaþtýðý elbisenin veya uzvun dört-
te birini kaplamasýdýr. Miktar dörtte birden az olursa namaza mâni olmaz.
Çok olursa, namazýn sýhhatine mânidir. Yýkamak farz olur. Ancak, ibâde-
te mâni olmayacak miktarda da olsa, galiz ve hafif her türlü necâsetten
temizlenmek dinin ruhuna uygun bir davranýþ olur. Peygamber Efendi-
miz, “Temizlik imanýn yarýsýdýr.”252 buyururken, temizliðe dikkat edenlerin
kuvvetli bir îmana sahip olduklarýna iþaret etmiþtir. Bu itibarla ister
necâsetin galiz kýsmýndan, isterse de hafif cinsinden olsun, kirlenen yerle-
ri imkanlar ölçüsünde temizlemeye çalýþýr, her ne kadar namaza mâni ol-
mayacak miktarda da olsa, yine tertemiz bir beden ve elbise ile ibadet et-
meyi isteriz. Kaldý ki, namaza mâni olmayacak miktardaki pisliðin de te-
mizlenmesi gerekir. 

3. Setr-i Avret
Avret, insan vücudunda baþkasý tarafýndan görülmesi ayýp veya gü-

nah sayýlan yerlerdir. Setr-i avret, avret sayýlan yerleri örtmek demektir.
Avret yerlerinin namazda olduðu gibi, namaz dýþýnda da örtülmesi ve
baþkalarýna gösterilmemesi gerekir.

Erkek için avret, yani örtülmesi gereken yerler, göbekten diz kapaðý-
nýn altýna kadarki bölgedir. Buna göre diz kapaðý da avretten sayýlýr, gös-
terilmesi caiz deðildir.

Kadýn için avret, yüz, el ve ayak dýþýndaki bütün vücuttur. Onlar, yüz-
lerini namazda örtmedikleri gibi, ellerini ve ayaklarýný da açýk bulundura-

252 Müslim, Taharet, 1
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bilirler. Saçlarýyla beraber baþlarý, kollarý ve bacaklarý örtülü bulunur.
Buralarý örtmek farzdýr. 

Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve selem) “Allah, büluða
ermiþ kadýnýn namazýný baþörtüsüz kabul etmez”253 ve “Kadýn bulüð çaðý-
na erince elleri ve yüzü dýþýnda kalan yerlerinin baþkasýna görünmesi he-
lal olmaz.”254 þeklindeki hadisleri göz önüne alýnýnca, baþörtüsüz kýlýnan
namazýn geçerli olmayacaðý anlaþýlýr.

4. Ýstikbâl-i Kýble
Ýstikbâl-i kýble, namaz kýlarken kýbleye yönelmek demektir. Müslü-

manlarýn kýblesi, Mekke’de bulunan Kâbe’dir. Kâbe denilince sadece bili-
nen bina deðil, bunun yanýnda, hatta daha öncelikle bu binanýn bulun-
duðu yer kastedilir. Kâbe’yi gözüyle gören kiþi, bizzat Kâbe’ye yönelir.
Kâbe’den uzakta olan kiþinin ise yönünü Kâbe’nin bizzat kendisine denk
düþürmesi þart deðildir. Onun bulunduðu tarafa yönelir, yüzünü ve yönü-
nü o tarafa çevirir. Namazda kalb, mâsivadan (Allah’tan baþka her þey-
den) sýyrýlýp yalnýzca Allah’a yönelmelidir. Elbette Allah herhangi bir yön-
le kayýtlý ve sýnýrlý deðildir. Fakat, kalbin huzur ve sükûnetini saðlamak
bakýmýndan, namazda herkesin yöneleceði bir yönün tayin edilmesi, be-
lirlenmesi gerekir. Zâhirde, yüzümüzü Allah’ýn evi olan Kâbe’ye çevirdiði-
miz gibi, bâtýnen de, Allah’ýn nazargâhý olan kalbimizi, gönlümüzü baþka
þeylerden çekip alarak, arýndýrarak yalnýz Allah’a yöneltmeli, Allah’tan
baþka þeyleri kalbden atmalýyýz.

Mümin, namaz için bütün hazýrlýklarýný tamamladýktan sonra, kýble-
ye yönelir. Zira o, -bazý zaruret durumlarý hariç- bütün namazlarýnda
Kâbe’ye yönelmekle memurdur. Bu emir, “Her ne taraftan yola çýkarsan
çýk, yüzünü Mescid-i Haram tarafýna döndür. Her nerede olursanýz yüzü-
nüzü ona doðru döndürün.” (Bakara, 2/149,150) ayetleriyle sabittir. Çün-
kü Kâbe, sýrf Allah rýzasý için yapýlmýþ bir Beyt-i Atik (en kýdemli ev); yer-
yüzündeki diðer mescitler de, ona teveccüh etmiþlerdir. Kur’an-ý Kerîm,
Hz. Ýbrahim ve Ýsmail’in beþerin kýyamete kadar yeryüzünde kýblegâhý,
Sidretü’l-Müntehâya kadar da meleklerin metafý (tavaf yeri) olan Beytul-

253 Ýbn Mace, Tahare, 132; Tirmizi, Salat, 160; Müsned, IV, 151, 218, 259.
254 Ebu Davud, Libas, 31.
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lah’ý taþ taþ üstüne koyup bina etmelerine atýfta bulunarak: “Biz, Beyt’i
(Kâbe’yi) insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kýldýk. Siz de Ýb-
rahim’in makamýndan bir namaz yeri edinin (orada namaz kýlýn). Ýbrahim
ve Ýsmail’e: “Tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler
için Evim’i temiz tutun!” diye emretmiþtik”(Bakara, 2/125) buyurur.

Mümin, bu kudsiyetteki Kâbe’ye teveccüh etmekle, sanki Allah’ýn
huzurunda içindeki bütün kötülükleri dökmüþ, kendisini de o günahlarýn
baþýnda aðlýyor görür ve düþüncede bir adým daha ileri atarak, ahirete gi-
diyor ve orada hayatýnýn hesabýný vermek üzere dimdik kýyamda duruyor
gibi tasavvur eder.

5. Vakit

Namaz günün belli zaman dilimlerinde yerine getirilmesi gereken bir
farzdýr. Bu itibarla farz namazlar için vakit þarttýr. Yine her bir farz nama-
za baðlý sünnet namazlar, vitir, teravih ve bayram namazlarý için de va-
kit þarttýr. Bir farz namaz, vaktinin girmesinden önce eda edilemeyeceði
gibi, vaktinin çýkmasýndan sonra da eda edilemez. Bir farz namazýn vakit
içinde kýlýnmasý “eda”, vakti içinde namazdaki herhangi bir eksiklikten
dolayý tekrar kýlýnmasý “iade”, vaktinin çýkmasýndan sonra kýlýnmasý da “ka-
za” olarak adlandýrýlýr.

Kaza, sadece beþ farz namaz ve bir de vitir namazý için söz konusu-
dur. Cuma ve bayram namazlarý ile sünnet namazlar kaza edilmez.

6. Niyet

Bütün ibadetlerde olduðu gibi namazda da niyet þarttýr. Niyet aslen
bir azimden ve kesin bir iradeden ibarettir. Kalbin bir þeyi kastetmesi ve
bir iþin ne için yapýldýðýný bilmesi demektir.

Namazla ilgili niyet, Yüce Allah’ýn rýzasý için namaz kýlmayý istemek ve
hangi namazýn kýlýnacaðýný bilmektir. Yapýlan iþlerin önemleri ve sevablarý
niyetlere göredir. Ýnsanýn niyeti halis, sýrf Allah rýzasý için olmalýdýr. Ýnsan ya-
pacaðý bir ibadeti þuurlu bir halde yapmalýdýr. Yapacaðý iþle, Allah rýzasý gi-
bi, yüksek bir gaye gözetmeli ve gaflet içinde bulunmamalýdýr.
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Niyet kalbe aittir. Kalbden niyet olmaksýzýn dil ile yapýlan niyet ge-
çerli deðildir. Namaza baþlarken yapýlacak olan niyetin illa dille söylenme-
si yani niyet edilen þeyin telaffuz edilmesi þart deðildir. Niyetin mahalli
kalptir. Niyet, yapýlacak olan þeyi kalbin kast etmesidir. Hanefî fýkýh âlim-
leri kalbin kastettiði o ibadete, dilin tercüman olmasýný müstehap görmüþ-
tür. Yalnýz Ýmam Rabbani’nin bu konuyla ilgili bir görüþü vardýr; “Gafle-
tin hüküm-fermâ olduðu þu devirde, niyet aðýzla yapýlmamalý, dilin telaf-
fuzu terk edilmeli. Çünkü aðýz bunu söylerken, asýl kalp yapmasý gerekli
olan kastý terk edebilir.”

Buradan hareketle, aðzý ile niyeti söylerken, kalbi ile de bu akdi ya-
pacak ve namaz sonuna kadar þuurluca akdine sadýk kalacak olanlarýn
Arapça veya Türkçe niyetini söylemesinde bir mahzur yoktur. Aksi halde,
dil ile söyleyeyim derken kalp bundan gafil ise bu durum tehlikelidir. Bir
müstehap yapayým derken, farz olan niyet terk edilmiþ ve namaz batýl ol-
muþ olur.

Namazlara Ait Niyetler 

Farz namazlarla bayram ve vitir namazlarý kýlýnýrken bu namazlarýn
vakitlerini belirlemek gerekir. Mesela “bugünkü sabah namazýna” veya
“bugünkü cuma namazýna, bugünkü vitir namazýna, bugünkü bayram
namazýna” diye niyet edilir. Sadece farz namaza niyet etmek yeterli deðil-
dir. Çünkü böyle bir niyetle farz namazlar tayin edilmiþ olmaz. Ancak
hangi namaz olduðu belirlenmeksizin vakit içinde: “bu vaktin farzýný kýl-
maya” diye niyet edilmesi kâfi gelir. Rekatlarýn sayýsýný niyet etmeye ge-
rek yoktur. Cuma namazý vaktin farzý niyeti ile kýlýnmaz; çünkü asil vakit
öðlenindir, cumanýn deðildir. Nafile namazlarda sadece namaza niyet et-
mek yeterlidir. Bununla birlikte vaktin ilk sünnetine veya son sünnetine
niyet edilerek de kýlýnýrlar. Bu namazlarýn müekked veya gayri müekked
olduklarýný belirlemeye de gerek yoktur. Ancak teravih namazýnda ihtiyat-
lý davranarak, teravih namazýnýn veya vaktin sünnetinin kýlýnmaya niyet
edilmesi gerekir.

Cemaata yetiþip de, imamýn farzý mý, yoksa teravihi mi kýldýrdýðýný bil-
meyen kimse, farza niyet ederek imama uyar. Eðer imam farzý kýlýyordu
ise, imama uyan bu kimsenin farzý geçerli olur. Eðer imam teravih nama-
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zýný kýldýrýyordu ise, ona uyan bu kimsenin namazý nafile yerine geçer. Yat-
sý namazýndan önce teravih kýlýnamayacaðý için, teravih yerine geçmez.

Farz namaz kýlýnýrken kazayý niyet etmek, kaza namazý kýlýnýrken far-
za niyet etmek suretiyle namaz caiz olur. Mesela, bir kimse öðle namazý-
nýn vakti çýkmamýþtýr düþüncesiyle öðlenin farzýný yerine getirmeye niyet
etse ve namazý tamamladýktan sonra öðle vaktinin çýkmýþ bulunduðunu
anlasa, farza niyet ederek kýlmýþ olduðu namaz, kaza yerine geçer.

Bir kimse öðle namazýnýn vakti içerisinde hem öðle, hem de ikindi na-
mazýna niyet etse, bu niyet vakti girmiþ olan namaz için geçerli olur. 

Bir vaktin farzýna niyet edilerek namaza baþlanýp da sonra nafile kýlý-
yormuþ gibi bir zanla namaz tamamlansa, bu namaz o vaktin farzýndan
sayýlýr. Çünkü namazýn sonuna kadar niyetin hatýrlanmasý þart deðildir.

Bir kimse nafileye niyet ederek tekbir aldýktan sonra farza niyet ede-
rek tekrar tekbir alsa, farz namaza baþlamýþ olur. Tersinde de durum böy-
ledir. Yine bir kimse öðle namazýnýn farzýna niyet ederek bir rekat kýldýk-
tan sonra, ikindi namazýnýn farzýna veya bir nafile namaza niyet ederek
tekrar tekbir alsa, öðle namazýný bozmuþ olur ve ikinci niyete göre nama-
za baþlamýþ sayýlýr.

Cemaat halinde imama uyulduðu zaman da niyet edilmesi lâzýmdýr.
“Allah rýzasý için bugünkü öðle namazýnýn farzýný kýlmaya niyet ettim; uy-
dum imama” denir. Bu þekilde bir niyet yapýlmazsa, imama uymak geçer-
li olmaz.

Bir kimse namaza tek baþýna baþlamýþken imama uymaya niyet ederek
diliyle tekrar tekbir alsa önceki namazýný bozmuþ ve imama uymuþ olur.

Ýmama uyan kimsenin kýlacaðý namazý belirtmeksizin yalnýz: “Ýmama
uydum” veya “iktida ettim” diye niyet etmesi, tercih edilen görüþe göre
yeterli deðildir. Ýmamla beraber namaz kýlmaya niyet edilmesi gerekir.

Bir kimse imama uymaya niyet edip namaza baþladýðý halde imam
henüz namaza baþlamamýþ ise bu þekildeki bir imama uyma geçerli deðil-
dir. Hatta “Allah” veya “Ekber” kelimesini imam daha bitirmeden kendi-
si bitirse yine imama uymuþ olmaz. Fakat daha sonra tekrar imama ikti-
daya niyet ederek tekbir alsa bununla imama uymuþ olur
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Cemaatýn tekbirleri imamýn tekbirine yakýn olmalýdýr. Ýmam, daha Fa-
tiha suresini bitirmeden tekbir alýp imama uyan kimse de, iftitah (baþ-
langýç) tekbirinin sevabýna yetiþmiþ olur.

Kendisine uyulan imamýn kim olduðunu bilmek gerekmez. Hasan ol-
duðu sanýlan imamýn, Bekir olduðu anlaþýlsa, bu durum imama uyma niye-
tine bir engel teþkil etmez. Ancak Hasan’a uydum diye tayinde bulunarak
niyet edildiði halde, imamýn baþkasý olduðu anlaþýlsa, imama uyma gerçek-
leþmemiþ olur. Çünkü bu þekildeki niyet bir kayda baðlanmýþ olmaktadýr.

Ýmam olan þahsýn, imamete niyet etmesi gerekmez. Ancak kendisine
uyacaklar arasýnda kadýnlar da varsa onlara da imamlýk yapmaya niyet
etmesi gerekir. Bunun için “Ben bana uyanlara imamým” gibi bir niyette
bulunursa kendisine kadýnlar da uyabilir.

Namaz Vakitleri
Namazýn Beþ Vakte Tahsisi255

Namazýn günde beþ vakit olduðunu, hem Kur’ân-ý Kerim ayetlerinden,
hem de Efendimiz’in sünnetinden anlamak mümkündür. Biz, öncelikle
Kur’ân-ý Kerim ayetlerinden namazýn beþ vakit olduðuna dair iþaretleri zik-
redecek, daha sonra da hadislerde bunun uygulamalarýný göreceðiz.

a) Kur’ân-ý Kerim’de Beþ Vakit Namaz

Beþer oluþumuzun gereði olarak bizler, mazhar olduðumuz þeyleri he-
men unutuverir ve hatýrlamaz oluruz. Bizi bizden daha iyi bilen Cenab-ý
Hak, bu gafletimizi çok iyi bildiði için, günün yirmi dört saatini belli par-
çalara ayýrmýþ ve bu parçalarýn belli bölümlerinde kendi huzuruna gelip,
âdeta hesap verme havasý içinde ve sahip olduðumuz nimetleri hatýrla-
mamýz için el-pençe divan durmamýzý istemiþtir. Çünkü kul, semt-i Uluhi-
yet’e yakýn olduðu müddetçe hayret ve hayranlýðý devam eder; O’ndan
uzak kaldýðý müddetçe de hayvanî duygular onun yakasýný býrakmaz. Ýþte
Cenab-ý Hak, bu gafleti kýralým diye: “Namaz belirli vakitlerde müminle-
re farz kýlýnmýþtýr.” (Nisa, 4/103) buyurmakta ve bizleri belli vakitlerde na-
maz kýlmaya davet etmektedir.

255 Namazýn Beþ vakte tahsisinin hikmetleri için bkz. 9.Söz, 21.Söz
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Cenab-ý Hak baþka bir ayet-i kerimede ise: “Haydi siz, akþama ulaþ-
týðýnýzda (akþam ve yatsý vaktinde) sabaha kavuþtuðunuzda, gündüzün
sonunda ve öðle vaktine eriþtiðinizde Allah’ý tesbih edin (namaz kýlýn), ki
göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur” (Rûm, 30/17-18) buyurmakta
ve namazýn günde beþ vakit olduðunu bildirmektedir. Nâfi Ýbn-i Ezrak,
Resuli Ekrem’in tefsir anlayýþýný Ýbn-i Abbas’tan dinlemiþ olanlardan biri-
dir. O: “Ýbn Abbas’a, beþ vakit namaz Kur’ân-ý Kerim’de anlatýlýyor mu,
diye sorduðumda bana bu ayeti okudu ve ayette geçen tesbih kelimesi-
nin namaz manasýna geldiðini bildirerek, beþ vaktin anlatýldýðýný haber
verdi”256 der. Evet, ayet açýk bir þekilde gösteriyor ki, günlük namaz beþ
vakittir ve vakit bevakit kýlýnmasý gerekmektedir. Sadece Ýbn-i Abbas de-
ðil, pek çok sahabi bu ayet-i kerimeden ayný manayý anlamýþtýr.

Demek namaz, günde beþ vakit olmalý.. ve kul günde beþ defa Al-
lah’ýn huzuruna gelebilmeli ki kemale yükselme adýna hýz alabilsin; beþ
defa hayatýn hesabýný vermeli ki, gafleti izale edip Rabbiyle münasebet
kurabilsin; edeble Rabbin huzurunda oturmasýný bilmeli ki feyz-i akdesten
gelen sýrra, kalbi müheyya hale gelebilsin, letaifi bu iþte oturaklaþsýn, ru-
hunda bir zerafet ve nezaket hasýl olsun.. ve böylece hayvaniyete ait hu-
suslarý sýrtýndan atsýn ve fuzulî bir yük taþýmasýn.

b) Hadislerde Beþ Vakit Namaz

Namazýn beþ vakte tahsisi, sadece ayetlerde geçtiði þekilde kalmamýþ;
Cenab-ý Hak doðrudan doðruya melek vasýtasýyla Efendimiz’e de talim
buyurmuþtur. Allah Resulü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Ýbn-i Abbas
(r.a.)’ýn rivayet ettiði bir hadis-i þerifte bu hakikati haber vermektedir:
“Cibrîl bana, Beytullah’ýn yanýnda, iki kere imamlýk yaptý. Bunlardan bi-
rincisinde öðleyi, gölge, ayakkabý baðý kadarken kýldýrdý. Sonra, ikindiyi,
her þey kendi gölgesi kadarken; akþamý, güneþ battýðý ve oruçlunun oru-
cunu açtýðý zaman; yatsýyý, ufuktaki aydýnlýk (þafak) kaybolunca; sabahý,
þafak sökünce ve oruçluya yemek haram olunca kýldýrdý. Ýkinci sefer öð-
leyi, dünkü ikindinin vaktinde, her þeyin gölgesi kendisi kadar olunca kýl-
dýrdý. Sonra ikindiyi, her þeyin gölgesi kendisinin iki misli olunca; akþamý,
önceki vaktinde; yatsýyý, gecenin üçte biri gidince; sabahý, yeryüzü aða-

256 Kurtubi, el-Camiu Liahkami’l-Kur’an, 14/14.
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rýnca kýldýrdý. Sonra da bana yönelip: “Ey Muhammed! Bunlar senden
önceki peygamberlerin vaktidir. Namaz vakti de bu iki vakit arasýnda ka-
lan zamandýr!” dedi.” (Tirmizi, Salât 1; Ebu Davud, Salât 2.) Evet, biz,
beþ vakit namazýn Efendimiz’in sünnet ve sözlerinde deðiþik açýlardan çok
net bir þekilde ifade edildiðini görürüz.

Hasýlý; beþ vakit namazýn eda þekli Efendimiz’in öðrettiði surette gü-
nümüze kadar nasýl devam etmiþse, namaz vakitleri de ayný þekilde de-
vam etmiþtir. Dolayýsýyla Müslüman için beþ vakit namaz nasýl mühimse,
onlarý vaktinde kýlmak da o kadar mühimdir. Baþka bir ifadeyle namaz
kýlmak nasýl farz ise, onlarý vaktinde kýlmak da öyle farzdýr; yine namazý
terk nasýl haramsa, onlarý vaktinden geriye býrakmak da haramdýr. O hal-
de, bütün namazlarýn Efendimiz’in tespit buyurduðu vakitler içinde kýlýn-
masý gerekmektedir. Sahabe, Allah Resulü’ne, en faziletli amelin ne oldu-
ðunu sorduklarýnda, Efendimiz’in saydýðý üç esastan biri, “vaktinde kýlý-
nan namaz” olmuþtur.257 Yani vaktin namazla nurlanmasý, onunla deðer
kazanmasýdýr.

Namazýn Beþ Vakte Tahsis Edilmesinin Hikmetleri

Sabah Vaktinin Ýfade Ettiði Mana

Fecr-i sadýk da denilen ikinci fecrin doðmasýndan güneþin doðmasý-
na, kadar olan süre sabah namazýnýn vaktidir. Fecr-i sadýk sabaha karþý
doðu ufkunda tan yeri boyunca geniþleyerek yayýlan bir aydýnlýktýr. Bu
andan itibaren yatsý namazýnýn vakti çýkmýþ, sabah namazýnýn vakti girmiþ
olur. Bu vakit ayný zamanda, sahurun sona erip orucun baþlamasý (imsak)
vaktidir.

Biz, sabah vaktine fecrin tülûuyla birlikte yeni ve aydýn bir güne kavuþ-
ma neþvesi içinde girer, biz de böyle bir gün gibi doðmuþtuk deriz. Zira bu
yeni gün, hem bizim anne karnýna düþtüðümüz günden, hem de kâinatýn
yaratýlmasýnda geçen altý günün ilk gününden haber verir. Belli bir þeritten
büyük saate doðru týrmanýr, yani baþýmýza doðan bir günün fecrinden, an-
ne karnýna düþmemiz ânýna, ondan da kâinatýn yaratýldýðý ilk güne intikal

257 Bkz. Buharî, Mevakýt 5; Müslim, Ýman 137.

316 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



eder, Allah’ýn (c.c.) nimetleriyle eteklerimizi doldurmasý adýna bu günleri
yaratmasýný hatýrlarýz. Sonra da O’ndan onca uzaklýðýmýza raðmen, kurbi-
yetiyle bize yakýn olmasýný tazim, tekbir ve tesbih için huzura geliriz. Ýþte bu
mana içinde eda edilen sabah namazý ne denli yerinde bir ibadettir.

Öðle Vaktinin Ýfade Ettiði Mana

Öðle namazýnýn vakti, zeval vaktinden yani güneþin tepe noktasýný
geçip batýya doðru kaymasýndan itibaren baþlar, güneþ tam tepedeyken
eþyanýn yere düþen gölge uzunluðu (fey-i zeval) hariç, her þeyin gölgesi
kendisinin iki misline ulaþacaðý zamana kadar devam eder.

Evet, öðle vakti, günlük iþlerin kemale erdiði ve Allah’ýn nimetlerinin
doruða ulaþtýðý aný hatýrlatýr. Ýnsan, o vakitte günlük iþlerin sýkýntýsýndan
âdeta boðulacak hale gelir. Bu hengâmda o, bir taraftan bütün bu sýkýntý-
larý atýp kurtulmak, diðer taraftan da günün o saatine kadar Rabbin ba-
þýndan aþaðýya yaðdýrdýðý nimetlere karþý þükürde bulunmak maksadýyla
mescide koþar ve dünya iþlerinden muvakkaten sýyrýlarak bir nefes alma
fýrsatý bulur. Bütün bunlar, ruh için öyle bir teneffüstür ki, insan gerçek-
ten ruhunu dinlese ve kalbinin atýþlarýna kulak kesilse, âdeta onda ders-
ten bunalan talebenin teneffüse kavuþma heyecan ve helecanýný duya-
caktýr. Yine Efendimiz’in: “Þiddet-i hararet cehennemin bir kabarmasý-
dýr..”258 buyurduðu öðlenin þiddetli hararetinin baþlarý okþadýðý zaman
mescide koþma, Allah’a dehalet edip hiçbir gölgenin bulunmayacaðý gün-
de Rabbin gölgesi altýna sýðýnma, Resulü Ekrem’in Livâü’l-hamd sanca-
ðý altýna girme ferahlýðý taþýr. Bu manada öðle namazýna gelme, cismani-
yeti muvakkaten býrakýp kalbin feryadýna kulak verme ve ruhun sesini
dinlemedir ki, bu da ayn-ý huzur ve saadettir.

Ýkindi Vaktinin Ýfade Ettiði Mana

Ýkindi namazýnýn vakti, öðle namazýnýn vaktinin çýkmasýndan güneþin
batmasýna kadar olan süredir.

Ýkindi vakti, Güneþ’in guruba meylettiði zamandýr. Dolayýsýyla bu va-
kit, insanlýðýn ihtiyarladýðý aný ve son Peygamber Fahr-i Kâinat’ýn tulûuy-

258 Buharî, Mevakýt 9, 10; Ezan 18; Bedü’l-Halk 10; Müslim, Mesacid 184.
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la birlikte gurûbunu da hatýrlatýr. Biz, ikindiyi eda ederken, her þeyin
gurûba doðru yüz tuttuðunu ve birkaç saat sonra yeryüzünde her þeyin si-
linip, kaybolacaðýný ve ayaklarýmýzdaki sýzý, belimizdeki aðrý, baþýmýzdaki
beyaz tüylerle kendi nefsimizin de fâni olduðunu ve yavaþ yavaþ zevale
doðru yaklaþtýðýný anlarýz. Ýþte tam ümitsizliðe ve inkisara düþeceðimiz
böyle bir vakitte ezan sesi kulaklarýmýza gelir ve bu fâni hayatý bâkileþtir-
me yolunu bulduk diye sevinir, bu neþve ile namaza koþarýz.

Akþam Vaktinin Ýfade Ettiði Mana

Akþam namazýnýn vakti, güneþin batmasýndan baþlayýp þafaðýn kay-
bolmasýna kadar devam eden zamandýr.

Þafak, Ýmam Azam’a göre, akþamleyin ufuktaki kýzýllýkdan sonra
meydana gelen beyazlýktýr. Ýmam Ebû Yusuf ile Ýmam Muhammed ve
diðer üç imama göre ve Ýmam Azam’dan diðer bir rivayete göre þafak,
ufukta meydana gelen kýzýllýktýr. Bu kýzýllýk gidince akþam namazýnýn vak-
ti çýkmýþ olur.

Akþam namazýný ilk vaktinde kýlmak müstehabdýr. Akþam namazýnýn
vakti dar olduðundan onu geciktirmek uygun deðildir. Bu namazý, kýzýl-
lýðýn kaybolmasýna kadar geciktirmemek gerekir.

Akþam vakti bir gurûb anýdýr; gün biter, güneþ batar ve biz ayrý bir
zaman dilimine gireriz. Bu hal, yirmi dört saatlik bir günün ölümüyle bir-
likte bizim ölümümüzden de haber verir; gün gelip ölecek, bir kefen içi-
ne sarýlýp el, ayak ve çenemiz baðlanarak kabre konacaðýz. Baþýmýza bir
çift taþ dikilip kabrimiz belirlenecek, býrakýp gidecek ve orada yalnýz ka-
lacaðýz...

Diðer taraftan bu vakit, bir can çekiþmesi içinde küre-i arzýn hýrýltýla-
rýna da dikkat çeker. Güneþ’in batmasýyla birlikte, sâniyenin hareketi saa-
tin hareketini haber verdiði gibi, doðan her þeyin gurûbunu, bütün sis-
temlerin batýþýný hatýrlar, “Güneþ katlanýp dürüldüðünde, yýldýzlar (kara-
rýp) döküldüðünde, daðlar (sallanýp) yürütüldüðünde..” (Tekvir suresi,
81/1-3) hakikatine þahit oluruz. Bu dehþet ve hayret içinde dâðidâr olan
kalbimize teselli vermek ve ruhumuzu inþiraha kavuþturmak için akþam
namazýna koþarýz.
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Akþam vakti, bir gurûb baþýnda ya aðlamak, ya inkisara dem tutmak
veya öbür âlemdeki durumumuzu mamur kýlma heyecan ve helecanýný
yaþamanýn ifadesidir. Her þeyin birbirine “elveda” deyip ayrýlýk türküleri-
ni çaðýrdýðý ve bin bir vâveyla ile inkisarýný dile getirmek istediði böyle bir
hengâmda duyulan ezan sesleri bize gurûbun içinde yeni bir fecrin habe-
rini verir; ölümümüzle birlikte yeni bir diriliþ ve var oluþu bütün kuvvetiy-
le ruhumuzda yaþarýz. Baþka bir ifadeyle bu vakitte okunan ezan, âdeta
Ýsrafil’in kýyamette haþir için sûra üflediði bir ses gibi olur; her þeyin ölüp
bittiði bir anda “Yeniden dirilme ve Rabbin huzuruna gitme var.” denilir.
Yine Hz. Ýbrahim’in: “..batanlarý sevmem.” (En’am suresi, 6/78) dediði gi-
bi, batýp gidenlerden, benimle hem dem olup sabah-akþam benimle be-
raber bulunmayanlardan razý olamam deyip bâki ve lemyezel olan, ba-
tanlar karþýsýnda batmayan Allah’a yönelme manasý taþýr. Çünkü Allah
(c.c.), Ehad ve Samed’dir; yokta varlýk cilvesi gösteren O’dur, batanlarý
O batýrýr, zevâle mahkum olanlarý O mahkum eder. Yine yokluðu varlýða
çevirecek, zeval bulduktan sonra kudret ihsan edecek, gönüllerde aþk ve
heyecan öldükten, kafalarda fikir adýna her þey silindikten sonra, yeniden
aþk ve heyecan verecek, ölü gönülleri hayata kavuþturacak da O’dur.

Yatsý Vaktinin Ýfade Ettiði Mana

Yatsý namazýnýn vakti, güneþin batýþýndan sonra gökte oluþan kýzýllý-
ðýn veya bu kýzýllýðý takip eden beyazlýðýn kaybolmasýndan yani akþam
namazý vaktinin çýkmasýndan itibaren baþlar, ikinci fecrin doðmasýna ka-
dar devam eder.

Yatsý vakti, akþam þafaðýnýn bütün bütün kararýp güneþe ait hiçbir
emarenin kalmadýðý zamandýr. Bu zamanda, arkada býrakýlan bir günün
mevcudiyeti hakkýnda, bize fikir verecek hiçbir þey yoktur. Zira, gün gittik-
ten sonra, akþam vakti izini beyazlýk veya kýzýllýk halinde þafaða býrakmýþ,
beni bir parça daha hatýrla demiþti.. o þafak da gidince, her þey gitmiþ ve
bitmiþ olmaktadýr.

Yatsý vakti, her þeyin bitiþiyle birlikte insan ömrünün de bitip kay-
bolmasýný hatýrlatýr. Vefat ayrý bir þeydir; insan öldüðü zaman arkasýndan
aðlayanlar, musalla taþýnda ayaðýnýn baðý çözülenler ve kendinden geçen-
ler olur.. fakat aradan belli bir müddet geçtikten sonra, o insanýn bâkiye-i
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âsârý dahi zihinlerden silinir, ruhlar ona ait manaya karþý bomboþ hale ge-
lir ve ayet-i kerimenin ifadesiyle “unutulup gitmiþ” olur. Demek insan,
aradan seneler geçtikçe hiç yaþamamýþ gibi olur. Ýþte yatsý vakti, insana
her þeyin bitip tükendiði ve kendisinin kabirde her türlü ýþýk ve ziyadan
mahrum kalacaðý bir âný hatýrlatýr.. böylesine gönlü kýrýk, hissi yýkýk ve
bütün duygularý alt üst olmuþ bir kulun yapacaðý tek þey; o dakikada da-
hi teselli dilenmek ve dilemek için yatsý namazýnda Rabbine koþmak, ge-
cesini o huzurla aydýnlatmak, kýþýna bahar havasý serpmek, dökülüp saçý-
lan yýldýzlarý yeniden semasýna perçinlemek ve zevale meyl eden ömrü-
nü, yeni bir hayatýn baþlangýcý yapmak; “Burada bitip tükendik ama bu
batýþ bir doðuþun müjdesini de taþýyor, öldüðümüz gibi tekrar dirileceðiz.”
demek ve bu duygularla seccadeye alnýný öptürmek olacaktýr.

Gece Karanlýðý ve Teheccüd
Gece karanlýðý, kabrin dehþeti karþýsýnda insanýn bütün ümitlerinin

kesildiði, ses ve soluðunun tükendiði, el, kol ve ayaklarýnýn baðlandýðý bir
anla birlikte bütün kâinatýn yýkýlacaðý zamaný da hatýrlatýr. Kabrin bu deh-
þeti karþýsýnda insan, üzerine kâbus çökmüþ gibi olur; konuþmak ister fa-
kat konuþamaz, elini-ayaðýný hareket ettiremez, baðýrýr, fakat kimseye se-
sini duyuramaz.. ve bir mevtâ halinde miadýný beklemeye durur. Ýþte tam
bu vakitte onun kalkýp namaz kýlmasý, gecenin karanlýk mevceleri üzeri-
ne bir âh býrakmasý, bütün hayatýný nurlandýrmasý, karanlýk gecesini ay-
dýnlatmasý için ne kadar nurlu, ne kadar feyizli ve bereketli bir hareket ol-
duðunu ancak insan olan anlayabilir.

Kur’ân, ýsrarla gece ibadeti üzerinde durmakta ve Efendimiz’e ve
O’nun mesajýna tercüman olmak isteyenlere hitaben: “Ey örtünüp bürü-
nen (Resulüm)! Geceleyin kalk da, az bir kýsmý hariç geceyi ibadetle ge-
çir. Duruma göre gecenin yarýsýnda, veya bundan biraz daha azýnda ve-
ya fazlasýnda ibadet etmen de yeterlidir. Kur’ân’ý tertîl ile, düþünerek
oku.” (Müzzemmil, 73/1-4) buyurmaktadýr. Bu ayetlerden hemen sonra
da: “Muhakkak ki geceleyin kalkýp ibadet etmek daha tesirlidir ve Kur’ân
okuyuþu bakýmýndan daha düzgün, daha saðlam bir tilavet saðlar. Halbuki
gündüz seni meþgul edecek yýðýnla iþ vardýr.” (Müzzemmil suresi, 73/6-7)
buyurarak, vazife ve misyonunu îfa için çok önemli olan Cenab-ý Hakk’a
müracaat zamanýný tayin buyurmaktadýr.

320 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



Müstehap Vakitler

Her vaktin namazý, kendisi için belirlenmiþ olan vaktin hangi parça-
sýnda kýlýnýrsa kýlýnsýn vaktinde kýlýnmýþ olur.

Farz namazlarý vaktin ilk girdiði anda kýlmak efdaldir. Nitekim Pey-
gamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) “Vaktin evveli, Allah’ýn hoþ-
nutluðu, vaktin sonu ise affýdýr.”259 buyurmuþtur.

Bununla birlikte, Resûlüllah’ýn sünnetinde, bâzý namazlarýn mevsim,
iklim, v.s. gibi bâzý deðiþik durumlar nazara alýnarak, vaktin evvelinden
geciktirilerek kýlýnmasý daha faziletli sayýlmýþtýr.

Vakit namazlarýný kýlmanýn daha faziletli ve sevablý sayýldýðý bu zaman
dilimlerine fýkýhta “Müstehab Vakitler” denir..

Vakit namazlarýnýn kýlýnmasýnýn müstehab olan vakitleri þöyledir: 

Sabah namazýnda ortalýðýn biraz aðarmasýný beklemek müstehabdýr.
Buna “isfar” denilir. Bunun sebebi daha çok insanýn namaza iþtirak etmesidir.

Peygamber Efendimiz bu hususta þöyle buyurmuþtur: “Sabah nama-
zýný ortalýk biraz aydýnlýk iken kýlýn. Bu þekilde kýlmanýn sevabý daha bü-
yüktür.”260 Ýsfar vaktinde kýlmanýn ölçüsü þudur: tertil üzere 40-50 âyet
okunarak namaz kýlýndýktan sonra namazýn yeniden kýlýnmasý gerektiði
anlaþýlsa, yeniden abdest alarak güneþ doðmadan ayný þekilde sabah na-
mazýný sünneti ile birlikte kýlacak kadar bir sürenin olmasýdýr. Yani sabah
namazýný güneþin doðmasýna yarým saat kala kýlmak demektir.

Yalnýz kurban bayramýnýn ilk gününde Müzdelife’de bulunacak hacý-
lar için, o günün sabah namazýný hemen fecrin arkasýndan daha ortalýk
karanlýk iken kýlmak daha faziletlidir. Buna “Taðlis” denilmektedir. Hanefî
mezhebinin haricindeki diðer üç mezhebe göre, sabah namazýný her za-
man “taðlis” vaktinde kýlmak daha faziletlidir.

Yazýn öðle namazýný biraz serinlik çýkýncaya kadar geciktirmek, kýþýn
da ilk vaktinde kýlmak müstahabdýr.

259 Tirmizi, Mevakit, 13.

260 Tirmizî, Salat, 3; Nesaî, Mevakit, 27.
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Ýkindi namazýný, güneþin renginin henüz deðiþmeyeceði bir vakte ka-
dar geciktirmek daima müstahabdýr. Güneþin bu deðiþmesinden maksad,
güneþin gözleri kamaþtýrmayacak bir duruma gelmesidir.

Akþam namazýný, yaz ve kýþ her mevsimde acele kýlmak müstehabdýr.

Yatsý namazýný gecenin üçte birine kadar geciktirmek müstahabdýr.
Gecenin yarýsýna kadar geciktirilmesi ise mubahtýr. Ýkinci fecrin biraz ön-
cesine kadar geciktirmek, bir özür olmadýkça, mekruhtur. Çünkü bu du-
rumda yatsý namazýnýn kaçýrýlmasý ihtimali söz konusudur.

Vitir namazýný, gece uyanacaðýna güvenen kimselerin uykudan önce
kýlmayýp gecenin sonlarýna doðru te’hir etmeleri müstehabdýr. Hadîs-i
þerîf’te, “Gecenin sonunda kalkabilecek olanlar, vitri kýlmayýp te’hir etsin-
ler. Çünkü gece namazýnda rahmet melekleri hâzýr olurlar. Uyuduktan
sonra kalkamayacak olanlar ise, yatsýnýn akabinde hemen kýlsýnlar.” bu-
yurulmuþtur.261

Gece kalkýp teheccüt namazý kýlmayý âdet edinenlerin vitir namazýný
tehir etmeleri daha faziletlidir. Peygamber Efendimiz bu hususta þöyle bu-
yurmuþlardýr: “ En son kýldýðýnýz namaz, vitir namazý olsun.”262

Mekruh Vakitler
Þu vakitlerde namaz kýlmak mekruhtur. 

1. Güneþin doðmasýndan memleketimize göre kýrk-elli dakikalýk bir
müddet içerisindeki yükseliþine kadar olan zamandýr.

2. Güneþin yükselip de tam tepeye geldiði zeval anýnýn bulunduðu vakit.

3. Güneþin sararmasýndan ve gözleri kamaþtýrmaz bir hale gelmesin-
den itibaren batýþý zamanýna kadar olan vakit.

4. Fecr-i Sadýk’ýn doðmasýndan güneþin doðacaðý zamana kadar
olan vakit.

5. Ýkindi namazý kýlýndýktan sonra güneþin batmasýna kadar olan va-
kit. Ýlk üç kerahet vaktinde kazaya kalmýþ farz namazlar, vitir gibi vacib

261 Müslim, Müsafirin, 162
262 Buharî, Salat, 84
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olan namazlar, önceden hazýrlanmýþ bir cenaze namazý kýlýnamaz. Yine
bu vakitlerde önceden okunmuþ bir secde ayeti için tilavet secdesi yapýl-
maz. Eðer bu söylenenler yapýlacak olursa, iade edilmeleri gerekir.

Bu üç vakitte nafile namaz da kýlýnmaz. Þayet kýlýnacak olursa, kera-
hetle caiz olur ve iadesi gerekmez. Çünkü bu kerahet, nafile namazlarýn
saðlýklý olmasýna engel deðildir. Bununla birlikte bu vakitlerden birine
raslayan bir nafile namazý bozup kerahet vaktinden sonra onu kaza et-
mek daha faziletlidir. Bu üç vakit, ateþe tapanlarýn ibadet zamanlarýdýr.
Onlara benzemekten kaçýnmak, hak dine saygýnýn gereðidir.

Diðer iki kerahet vaktinde ise yani fecr-i sadýk’ýn doðmasýndan güne-
þin doðacaðý zamana kadar olan vakit ile ikindi namazý kýlýndýktan sonra
güneþin batmasýna kadar olan vakitte sadece nafile namaz kýlmak mek-
ruhtur. Farz ve vacib namaz, cenaze namazý, tilavet secdesi mekruh de-
ðildir. Bu iki vakitten birinde baþlanmýþ olan bir nafile namaz, kerahetten
kurtulmak için bozulmuþ ise, sonradan kaza edilmesi gerekir.

Güneþ batarken, yalnýz o günün ikindi namazý kýlýnabilir. Fakat baþ-
ka bir günün kazaya kalmýþ olan ikindi namazý kýlýnamaz. Çünkü kamil bir
vakitte vacib olan bir ibadet, nakýs olan (keraheti bulunan) bir vakitte ka-
za edilemez. Kerahet vakti ise, ibadetlerin noksanlýðýna sebebdir.

Güneþin doðuþuna rastlayan herhangi bir namaz bozulmuþ olur.
Çünkü yeni bir namaz vakti girmiþ olmaktadýr. Bu itibarla sabah namazý
kýlýnýrken güneþ doðsa, namaz bozulur. Ama ikindi namazýný kýlar iken
güneþ batsa, namaz bozulmaz. Çünkü namaz vakti çýkmýþ; fakat yeni bir
namaz vakti girmemiþtir.

Tam zeval anýna raslayan bir namaz farz veya vacib ise, bozulur.
Eðer nafile ise, mekruh olmuþ olur. Zeval vakti son bulup da güneþ batý-
ya doðru yönelmeye baþlayýnca, artýk ittifakla kerahet vakti çýkmýþ olur.

Mekruh bir vakitte okunan bir secde ayetinden dolayý, o vakitte sec-
de yapýlabilir. Fakat bu secdeyi kerahet vaktinden sonraya býrakmak da-
ha iyidir. Yine kerahet vakitlerinden birinde hazýrlanmýþ olan bir cenaze-
nin namazý o vakitte kýlýnabilir. Çünkü cenaze namazýný geciktirmeyip he-
men kýlmak mendubdur.
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Güneþin batýþýndan sonra akþam namazý kýlýnmadan nafile namaz
kýlmak mekruhtur. Çünkü akþam namazý geciktirilmiþ olur. Oysaki, akþam
namazýnda acele etmekte fazilet vardýr.

Cuma günü imam hutbeye çýktýktan sonra veya kamet getirildikten
sonra nafile bir namaza baþlamak mekruhtur.

Bayram namazlarýndan önce ve bayram hutbeleri esnasýnda ve bu hut-
belerden sonra bayram namazý kýlýnan yerde nafile namaz kýlmak mekruhtur.

Güneþ tutulmasý, yaðmur duasý ve hac hutbeleri okunur iken nafi-
le namaz kýlmak mekruhtur. Bu hutbeleri dinlemek lazýmdýr.

Mekruh olmayan bir vakitle baþlanmýþ olan nafile bir namaz bozul-
muþ olsa, bunu kaza etmek vacib olduðundan) ikindi namazýndan sonra
güneþin batýþýna kadar ve fecrin doðuþundan sonra güneþin bir mýzrak
boyu yükselmesine kadar kaza edilemez, mekruhtur. Bununla beraber ka-
za edilse sahih olur. Diðer kerahet vakitleri de böyledir. Ancak baþta sýra-
lanan ilk üç kerahet vakti böyle deðildir. Onlarýn birinde kaza edilmesi sa-
hih olmaz. Yeniden kazasý gerekir.

Güneþ doðduktan sonra görünüþüne göre bir veya iki mýzrak boyu
yükselmesi ile kerahet vakti çýkmýþ olur. Artýk istenilen nafile ve kaza na-
mazlarý kýlýnabilir. Bu zamaný belirlemek için baþka kolay bir usul de vardýr.
Þöyle ki: Çeneyi göðse dayayarak güneþe bakmalý; eðer güneþ ufuktan
yükselmiþ olmasýndan dolayý görünmezse, kerahet vakti çýkmýþ demektir.

Kutuplarda Namaz
Bazýlarý “Beþ vakit namaz farzdýr. Kutuplarda ise altý ay gece, altý ay

da gündüz olur. Buralarda nasýl namaz kýlýnacak?” þeklinde sorular sor-
maktadýr. Bu husus bir hâdise münasebetiyle, tâ ilk asýrda vuzûha kavuþ-
turulmuþtur. Hadis kitaplarýnda, Efendimiz ile Ashâbý arasýnda þöyle bir
müzâkerenin cereyan ettiðini görüyoruz. Peygamberimiz: “Dinden dönül-
düðü zaman, deccal çýkar.” baþka bir rivayette: “O, þarktan zuhur eder ve
kýrk günde, yeri bir baþtan bir baþa dolaþýr. O’nun bir günü sizin bir sene-
niz... Ve bir günü de vardýr ki, bir ayýnýz; diðer bir günü bir haftanýz; sâir
günleri ise sizin günleriniz gibidir.” buyurur. Sahâbi sorar: “Miktarý bir se-
ne olan o günde, bir günlük namaz yeter mi?” O cevap verir: “Hayýr, tak-
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dir ve hesap edersiniz.” yani, bütün bir gece ve gündüz olan aylarý ve
haftalarý yirmi dört saatlik günlere böler, ibadetinizi ona göre yaparsýnýz.263

Vakitler, namazlarýn sebebleridir. Vakit bulunmayýnca, namaz da farz
olmaz. Meselâ, bir yerde yatsýnýn vakti tahakkuk etmiyorsa, yatsý namazý
da farz olmaz; ama bu, günün bir vaktinin bulunmadýðý yerler içindir; yok-
sa deccal hadisinde anlatýldýðý gibi, senenin büyük bir kýsmý gece veya
gündüz olduðu yerlerde, o uzun gün veya geceyi, günlerimiz ve geceleri-
miz ölçüsüne göre bölüp, hesap ve takdir etmekle vazifelerimizi yerine ge-
tiririz. Yani o mýntýkaya en yakýn yerin imsakiyesini kullanarak, mevcut ge-
ce ve gündüzü, belli bölümlere ayýrýp, geceleri, gecede yapýlan ibadeti,
gündüzleri de, gündüz yapýlan ibadeti eda ederiz. Týpký yeme, içme, yat-
ma ve kalkmada, tabiî ve fýtrî olarak bu parçalama iþini yaptýðýmýz gibi...

Evet aylarca Güneþ’in batmadýðý ve doðmadýðý yerlerde, fýtrat ka-
nunlarýna karþý nasýl iki büklüm isek, oruç, namaz ve hac gibi ibadetler-
de de, yaþadýðýmýz hayata uygun olarak, ayný âhengi muhafaza etme
mecburiyetindeyiz.

Hâsýlý, diyebiliriz ki, Ýslâm, bu hususu da katiyyen ihmâl etmemiþ, ku-
tuplara en yakýn yerlerden, beþ vaktin tahakkuk ettiði bir daireye ait evkât
cetvelinin kullanýlmasý prensibini getirmiþtir.

Burada diðer bir meselenin de ele alýnmasý uygun olacaktýr. O da,
vaktin bulunmadýðý yerde namazýn da tahakkuk etmeyeceði hususudur.
Evet, gerçi vakitler namazlara sebeb gösterilmiþ ise de, namazýn hakikî se-
bebi Allah’ýn emridir. Dolayýsýyla vaktin tahakkuk etmediði yerlerde dahi
baþka bir vakit içinde o namazýn kaza edilmesi, ihtiyata uygundur. Ýþin
doðrusunu Allah bilir.

Namazýn Rükünleri
1. Ýftitah Tekbiri

Ýftitah, “baþlamak, kapýyý açýp girmek” anlamýndadýr. Ýftitah tekbiri
(tahrime), namaza baþlarken alýnan tekbir olup “Allahu Ekber” cümlesi-
ni söylemektir.

263 Müslim, Fiten, 110; Ebu Davut, Melâhim, 14; Tirmizi, Fiten, 59.
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Allah Resûlü’nün (aleyhissalatü vesselâm) tekbir alýrken ellerini
omuz hizasýna kadar kaldýrdýðýna dair rivayet bulunduðu gibi, kulak hiza-
sýna veya kulaklarýnýn üstü hizasýna kadar kadar kaldýrdýðýna dair rivayet-
ler de vardýr. Bu rivayetlerin birleþtirilmesi durumunda, tekbir alýrken ba-
þý hafifçe öne eðerek baþparmak kulak memesine deðecek þekilde elleri
kaldýrmanýn uygun olduðu belirtilmiþtir.

Kalbe bütünlük kazandýrmak, bulunduðu buudlarýn üstüne çýkýp ayrý
bir âleme girerek “Allahu Ekber” demek, namaz kýlmak için bir baþlangýç
teþkil etmektedir.

Zira dikkat edilirse tarih boyunca tapýlan putlarýn, ilahlaþtýrýlýp takdis
edilen ve boyun eðilen kuvvetlerin, kendilerine körü körüne itaat edilen li-
derlerin ortak özellikleri, hep azamet ve kibirlilik, üstünlük ve yükseklik
duygularý olmuþtur. Bu yüzden “Allahu Ekber” diyerek namaza baþlayan
mümin, bütün cebbar ve mütekebbirlerin üstesinden gelmiþ, onlarý dize
getirmiþ ve hiçbir zaman Allah’tan baþka bir güç tanýmadýðýný bildirmiþ
olur. Dolayýsýyla kendisini Allah’tan alýkoyan her þeyi arkaya atar, nazarýný
lâhut âleminin menfezlerine diker ve oradan gelecek þeyleri beklemeye du-
rur. O, baþka bir sözle namaza giremez. Allah Resulü (sallallâhu aleyhi ve
sellem): “Namazýn anahtarý temizliktir. (Namaz dýþý þeylerle meþguliyeti)
haram kýlan þey iftitah tekbiridir, (namaz dýþý meþguliyeti) helal kýlan þey
(de sondaki) selâmdýr.”264 buyurur ve bu hususa dikkat çeker. Baþka bir ha-
dislerinde ise: “Abdesti yerli yerinde almadýkça, sonra kýbleye dönüp “Al-
lahu Ekber” demedikçe.. hiçbirinizin namazý tam olmaz.”265 buyurur. Bu
yüzden namaza iftitah tekbiri ile girmek namazýn bir rüknüdür.

Namaza baþlarken “Allahü Ekber” (Allah Büyüktür) yerine “Allahü’l-
Kebîr” veya “Allahü Kebîr” yahut yalnýz “Allah” denilmesi de farz için ye-
terlidir. Bunlarda da Yüce Allah’ýn þanýný yükselten mana vardýr. Fakat þu
ifadelerle namaza baþlanmaz: “Allahümmeðfîr lî(Allahým beni baðýþla),
Estaðfirullah (Allah’tan baðýþlanmamý taleb ediyorum), Eüzü Billah (Al-
lah’a sýðýnýrým), Bismillâh.” Çünkü bunlar birer dua sözleridir, yalnýz tazi-
mi ifade etmezler.

264 Ebu Davud, Taharet 31; Tirmizi, Taharet 3.
265 Nesei, Tatbik 77; Darimi, Salât 78.
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2. Kýyam

Kýyam “doðrulmak, dikilmek, ayakta durmak” demektir. Namazý
oluþturan ana unsurlardan biri olarak kýyam, iftitah tekbiri ve her rekâtta
Kur’ân’dan okunmasý gerekli asgarî miktarý okuyacak kadar bir müddet
ayakta durmak anlamýna gelir.

Hasta veya ayakta durmaya gücü yetmeyen kiþiden kýyam vecibesi
düþer. Bu kiþi oturmaya güç yetiriyorsa, namazý oturarak kýlar. Bu durum-
da oturma, o kiþi için hükmen kýyam yerine geçer. Oturmaya da gücü yet-
miyorsa, uzanarak veya ima ederek nasýl kýlabiliyorsa o þekilde kýlar.

Müminin, Rabbin karþýsýnda el-pençe divan durarak huzura gelmesi,
ona yeryüzünde iki ayaðý üzerinde isbat-ý vücut eden ilk varlýk olduðunu
hatýrlatýr. Kimi mahlukat yerde sürünüp, kimisi de dört ayaðý üzerinde iki
büklüm yürürken, Cenab-ý Hak insana âdeta bir “elif” (harfi) gibi dim-
dik ayakta durmayý ve yürümeyi lutfetmiþtir. O, en baþta iç ve dýþýyla ah-
sen-i takvime mazhar bir varlýk olarak yaratýlmýþtýr. Cenab-ý Hak, onu ca-
mid kýlýp cansýz yapmamýþ; canlýlar arasýnda þuursuz kýlmamýþ; þuurlular
arasýnda ona bir de akýl ve irade vermiþtir. Yine onu kâfir topluluklar içi-
ne dahil etmemiþ; aksine, onu temizleyip tasfiye ede ede insanlýk merte-
besine, ondan da müminlik mertebesine yükseltmiþtir ki, bu haliyle âde-
ta onun her tekamülünde sýrtýnda taþýdýðý küfeye bir nimet daha koymuþ-
tur. Ýþte insan, kýyamda olduðu vakitte, küfesindeki bu nimetleri hatýrla-
yýp, kendisini daima mahþerde hesap vermek üzere Rabbin huzurunda
tasavvur edecek ve Rabbi’nin, “Hayatýn boyunca alýp verdiðin nefeslerin
hesabýný ver.” sualini hatýrlayacaktýr.

3. Kýraat 

Sözlükte “okumak” anlamýna gelen kýraat, “Kur’ân okumak” demek-
tir. Namazda bir miktar Kur’ân okumak gerekir. Namazda Kur’ân, kýyam
halinde iken yani ayakta dururken okunur. Namazda okunmasý farz olan
asgarî miktar, kýsa üç ayet veya buna denk bir uzun ayettir.

Kýraat, nafile namazlarýn, vitir namazýnýn ve iki rekâtlý farz namazlarýn
bütün rekâtlarýnda, dört veya üç rekâtlý farz namazlarýn ise herhangi iki
rekâtýnda olmasý farzdýr. Kýraatin ilk iki rekâtta olmasý ise vaciptir. Ýkinci rekât-
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tan sonraki rekât veya rekâtlarda Fatiha suresini okumak Hanefî imamlardan
nakledilen bir görüþe göre vacip, diðer bir görüþe göre ise sünnettir.

Kul, “Allahu Ekber” deyip, Allah’ýn büyüklüðünü ilan ve itiraf ederek
namaza baþlar, kýlacaðý namazda þeytanýn bir payý olmamasý arzusuyla
“Eûzu billâhi mine’þ-þeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim” der ve þey-
tandan Allah’a sýðýnýr. Bu söz, daha ilk baþta insanýn kendi aczini itiraf et-
mesi demektir. Namazda bu þekilde aczini itiraf eden bir insan, kýrýk kal-
biyle Allah’a teveccüh eder. Diðer taraftan kul, okuduðu bu ayetlerle Al-
lah’la (c.c.) konuþmuþ gibi olur.

4. Rükû

Rükû sözlükte “eðilmek” anlamýna gelir. Namazýn ana unsurlarýndan
olan rükû, kýyamdan sonra eller dizlere erecek þekilde öne doðru eðilmek
demektir. Allah Resûlü’nün (aleyhissalatü vesselâm) uygulamasýna en uy-
gun rükû þekli, sýrt ve baþ düz bir satýh oluþturacak biçimde eðilmektir.

Yine rükûda bu kavisli duruþ, iki büklüm yürüyen mahlukatýn ibade-
tidir ki, mümin onu da hatýrlar ve orada yaptýðý dua ile sanki: “Sana
hamdolsun Rabbim! Beni, iki büklüm yürüyen mahlukatýn gibi deðil de,
elif gibi, dümdüz yarattýn.. her ne kadar þimdi senin azamet ve ululuðunu
ifade ve itiraf için eðildim ise de, yine doðrulacaðým.” demek ister.

5. Secde

Secde sözlükte “itaat, teslimiyet ve tevazu içinde eðilmek, yere ka-
panmak, yüzü yere sürmek” anlamýna gelir. Namazýn her rekâtýnda belir-
li uzuvlarý yere veya yere bitiþik bir mahalle koyarak iki defa yere kapan-
mak namazýn rükünlerindendir. Allah Resûlü’nün (aleyhissalatü ves-
selâm) uygulamasýna en uygun secde, yüz, eller, dizler ve ayak parmak-
larý olmak üzere yedi uzuv üzerine yapýlan secdedir.

Mümin, bütün bu manalarý rükûda kalbinde duyduktan sonra,
Rabb’inden gelen bir recâ (ümit) meltemi ile yeniden baþýný kaldýrýr ve
yeniden O’nun rahmetine doðru nazar eder.

Ýþte kul, rükûdan tekrar doðrulurken bir inþirah hisseder, sonra da,
Cenab-ý Hakk’a karþý þükranýn ifadesi olarak yüzünü yere koyup secdeye
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kapanýr. Bu defa da, Efendimiz’in: “Kulun Rabbine en yakýn olduðu zaman
secde halidir. Öyle ise secdede iken çok dua edin”266 buyurduðu, Rabb’e en
fazla yakýn olma anýný ihraz eder. Orada da en az üç defa:
Subhane Rabbiye’l-A’lâ “Yüce Rabbim, (her çeþit kusurdan) münezzehtir.”
demek suretiyle Rabbi tazimde bulunur. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sel-
lem); “Allah’a secde et ve yalnýzca O’na yaklaþ” (Alak suresi, 96/19) emrine
imtisal edip secde ediyor; bazen “Allah’ým! Büyük-küçük, evvel-âhir, gizli-açýk
bütün günahlarýmý maðfiret buyur.”267 diyerek kendinden geçiyor; bazen de:
“Allah’ým! Sana secde ettim, Sana inandým, Sana teslim oldum. Yüzüm de
kendisini yaratýp þekillendiren, ona kulak, göz takan Yaratanýna secde etmiþ-
tir. Yaratanlarýn en güzeli olan Allah ne yücedir!”268 þeklinde dua ederek Rab-
bine karþý tazimat ve tekrimatýný ifade ediyordu.

Hasýlý mümin, yaptýðý bu secde ile, týpký Efendimiz’in kulluðuyla yük-
selip miracda Rabbisiyle görüþtüðü gibi, bir görüþme ve mülâkat için
O’nun arkasýnda ihraz etmesi gereken yeri ihraz edecektir. O, namazýný
eda ederken, bu muallâ mevkii ihraz etme niyetiyle kýlmalýdýr. Rabbisinin
kendisine yaptýðý emir ve teklifi, yine Rabbinin kendisine vadettiði þeyi el-
de etmek için yapan mümin, namazýn bütün erkânýnda tatlý bir zevk ve
namütenahi bir lezzet duyacaktýr. Zira bu vaadin arkasýnda rýza-yý ilahiyi
elde etme, cemal-i ilahiyi müþahede vardýr ve bu büyük vazifeyi eda
ederken de, rehber olarak önde Peygamber Efendimiz vardýr.

6. Ka’de-i Ahîre

Ka’de-i ahîre “son oturuþ” demektir. Namazýn sonunda bir süre (te-
þehhüt miktarý) oturup beklemek namazýn rükünlerindendir. Ýki rekâtlýk na-
mazlardaki oturuþ, daha önce oturuþ bulunmadýðý için son oturuþ sayýlýr.

Son oturuþta olmasý gereken asgari süre “teþehhüt” miktarýdýr. Teþeh-
hüt miktarý ise, “tahiyyat” duasýný okuyacak kadar bir süredir.

Tahiyyatta, mirac; yani Resulü Ekrem’e, halkýn yüz çevirmesine muka-
bil, gök kapýlarýnýn açýlýp, sema ehlinin tebessüm ettiði ve Allah’ýn “Buyur
ey kulum!” diye iltifatta bulunduðu kutlu yolculuk destanlaþtýrýlmaktadýr.

266 Müslim, Salât 216; Ebu Davud, Salât 152.
267 Müslim, Salât 216; Ebu Davud, Salât 152.
268 Müslim, Salâtü’l-müsafirin 201; Tirmizi, Daavat 32; Ebu Davud, Salât 121; Nesei, Ýftitah 17.
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Evet, tahiyyat miracý anlatmaktadýr. Öyle anlaþýlýyor ki, kendi kendi-
mize Rabbin huzuruna çýkmamýz çok zor; ne kadar kulluk yapsak da, biz-
den evvel gelip geçen, iz býrakan ve bir þehrah açan Peygamber Efendi-
miz’e uðramadan, O’na selâm çakýp O’nun aracýlýðýný temin etmeden Ce-
nab-ý Hakk’ýn huzuruna çýkmak imkânsýzdýr. Onun içindir ki, Rabbimize
karþý tahiyyatýmýzý, yani yaptýðýmýz bedenî ve mâlî bütün ibadetlerimizi
O’nun için yaptýðýmýzý ifadeden hemen sonra, Resulü Ekrem’e selâm veri-
yor, “es-selâmu aleyke eyyühennebiyyü” diyoruz. Bunun tasavvufta ma-
nasý; günah ve seyyiatýmýzla Cenab-ý Hakk’ýn huzuruna giderken Pey-
gamber Efendimiz’in arkasýnda saf baðlama ve bu tatlý mülâkatta konuþu-
lan þeylere kulak kesilme, ne dendiðini anlamaya çalýþmadýr. Orada, mi-
racýn bir semeresi olan namazýn alýnmasý ve ümmet-i Muhammed’e hedi-
ye edilme muamelesi anlatýlýr. Orada önce Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem): “Tahiyyat, tayyibat ve salavat Allah içindir.”, yani; zerrat-ý vücu-
dumuzla yaptýðýmýz bütün ibadetler, kazanýp topladýðýmýz maldan sarf etti-
ðimiz þeyler Sanadýr ve Senin rýzan içindir Allah’ým! Ben, böylesine ahd ü
peymanýmý ve sadakatimi dile getirmek için huzuruna geliyor, bu sözlerle
seni selâmlýyorum der ve Allah’a (c.c.) selâm verir. Cenab-ý Hak da, ken-
disine bu þekilde selâm sunan Habibine: “Ey Nebi! Selâm, Allah’ýn rahmet
ve bereketi senin üzerine olsun.” sözleriyle mukabelede bulunur ve âdeta,
“Ey þaný yüce Nebi! Selâmýna mukabil sana da selâm olsun.” der.

Bütün bu konuþmalar, aklýn almayacaðý, mekânýn var mý, yok mu id-
rak edilemeyeceði bir makamda cereyan ederken melekler: “Selâm bi-
zim üzerimize ve Allah’ýn salih kullarý üzerine de olsun.” der ve bu sözle-
re kulak kesilirler. En sonunda Cebrail (aleyhisselâm), bu senfonizmaya
tatlý bir hava ve bir âhenk katar, arþ ve ferþi çýnlatacak þekilde “Þehadet
ederim ki Allah’tan baþka ilâh yoktur, yine þehadet ederim ki Muham-
med, Allah’ýn Resulü’dür!” der; Allah’ýn, Mabud-u Mutlak ve Maksud-u
bi’l-Ýstihkak olduðunu; Peygamber Efendimiz’in ise, þaný yüce bir nebi ol-
duðunu bütün yer ve gök ehline haykýrýr.

Namazýn Vacibleri
Namazlarýn farzlarý olduðu gibi, bir kýsým vacibleri de vardýr. Bu va-

cibleri yerine getirmekle namazýn farzlarý tamamlanýp noksanlarý gideril-
miþ olur. Namazýn vacipleri þunlardýr:
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1) Namaza baþlarken yalnýz “Allah” ismi ile yetinmeyip büyüklüðü
ifade eden “Ekber” sözünü de ilave ederek “Allahü Ekber” demek.

2) Namazlarda “Fatiha” süresini okumak. Diðer üç mezhebe göre ise
farzdýr.

3) Farz namazlarýn ilk iki rekatýnda, vacip ve nafile namazlarýn her re-
katýnda Fatiha’dan sonra, Kur’an’dan en az kýsa bir sûre veya buna denk
düþecek bir veya birkaç ayet okumak (zamm-ý sûre). Fâtiha’ya bir küçük
sûre veya en küçük sûreye denk üç kýsa âyet ya da üç kýsa âyete denk bir
uzun âyet eklemek vaciptir. (En küçük sûre Kevser sûresi (Ýnna a’tayna)
ve en kýsa ayet “sümme nazara” ayetidir.

4) Farz olan kýraati ilk iki rekatta yerine getirmek.

5) Fatiha suresini diðer okunacak sûre ve ayetlerden önce okumak.

6) Tek baþýna namaz kýlarken öðle ve ikindi namazlarý ile gündüz ký-
lýnan nafile namazlarda gizli okumak. Gizli okumanýn ölçüsü, sadece ken-
disinin duyabileceði kadar kýsýk bir sesle okumaktýr. Sabah, akþam ve yat-
sý namazlarý ile gece kýlacaðý nafile namazlarda kiþi serbesttir; isterse ses-
li (cehrî), isterse gizli (hafî) okuyabilir. Bununla birlikte sesli olarak daha
faziletlidir.

7) Cemaatle kýlýnan namazda imamýn, sabah namazý ile akþam ve
yatsý namazlarýnýn ilk iki rekatýnda sesli okumasý vaciptir. Cuma namazýn-
da, bayram namazlarýnda, cemaatle kýlýnan teravih namazýnda, teravih-
den sonra cemaatle kýlýnan vitir namazýnda da imamýn kýraati sesli yap-
masý gerekir.

Ýmamýn, öðle ve ikindi namazlarýnýn bütün rekatlarýnda, akþam na-
mazýnýn üçüncü ve yatsý namazýnýn son iki rekatýnda gizli okumasý vacip-
tir.

8) Vitir namazýnda kunut duasý okumak ve kunut tekbiri almak. Bu
Ýmam Azam’a göre vaciptir.

9) Kazaya kalan bir namaz, gündüzün cemaatla kýlýndýðýnda, eðer sa-
bah namazý gibi sesli kýraat yapýlmasý gereken bir namaz ise, yine açýktan
sesli kýraet yapýlýr. Gizli kýraet yapýlmasý gereken bir namaz ise, gizli kýraet
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yapýlýr. Tek baþýna namaz kýlan kimse, sesli kýraet yapýlmasý gereken bir
namazý kaza ederken sesli de okuyabilir, gizli de okuyabilir.

10) Secde yaparken yalnýz alýnla yetinmeyip alýnla beraber burnu da
yere koymak.

11) Üç ve dört rekatlý namazlarda ikinci rekatýn sonunda oturmak.
(kade-i ûla: ilk oturuþ)

12) Namazlarýn her oturuþunda teþehhüdde bulunmak (Tahiyyatý
okumak).

13) Namazdayken secde âyeti okunmuþsa tilavet secdesi yapmak.

14) Ramazan ve Kurban bayramý namazlarýnýn her iki rekatýnda da
ilave (zaid) üçer tekbir almak.

15) Namazlarýn farzlarýnda sýraya riayet edilmesi. Farz olan kýyamdan
sonra rükûa gitmek, rükûdan sonra da secdeye gitmek, iki secdeyi peþpe-
þe yapmak gibi.

16) Vaciblerin her birini de yerinde yapmak ve sonraya býrakmamak.
Kur’an okuduktan sonra bir zaman bekleyip unutarak düþünceye dalmak
ve sonra rükûa varmak gibi.

17) Namazlarýn sonunda selâm vermek.

Peygamber Efendimiz ilk önce sað tarafýna sonra sol tarafýna “es-
Selâmu aleykum ve rahmetullah” (Selâmet ve Allah’ýn rahmeti üzerinize
olsun.) diyerek selâm verirdi.

18) Ta’dil-i erkana riayet etmek. Þimdi tadil-i erkan üzerinde müsta-
kil olarak durmak istiyoruz.

Ta’dîl-i Erkân

Ta’dîl-i erkân, rükünleri, düzgün, yerli yerinde ve düzenli yapmak de-
mektir. Ta’dîl-i erkâna riayetin sonucunda rükünler þekil olarak düzgün ve
kývamýnda yerine getirilmiþ olur. Böylece kiþi namazýný üstün körü deðil,
“dört baþý mamur” kýlmýþ olur.
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Namazda ta’dîl-i erkân, namazýn kýyâm, rükû’, sücûd gibi her bir rük-
nünün sükûnet, vakar ve itmi’nân içinde yerine getirilmesi, acelecilik ve
çabukluk gösterilmemesi demektir. Meselâ rükû’dan kalkýldýðýnda vücud
dimdik hâle gelmeli, en az bir kere “sübhâne rabbiye’l-azîm” diyecek ka-
dar ayakta durulup ondan sonra secdeye varmalýdýr. Her iki secde arasýn-
da da en az böyle bir tesbih miktarý durmalýdýr. Yoksa rükû’dan tam doð-
rulmadan secdeye varmak, birinci secdeden sonra tam doðrulmadan
ikinci secdeye gitmek ta’dîl-i erkân’a zýddýr.

Ýmam Ebu Yusuf’a göre tadil-i erkan, farzdýr. Ýmam Azam ile Ýmam
Muhammed’e göre, vacibtir. Bu iki farklý yaklaþýmdan birincisine göre, ta-
dil-i erkan yapýlmaksýzýn kýlýnan bir namazý yeniden kýlmak gerekir, ikinci-
sine göre ise, tadil-i erkaný terkden dolayý yalnýz sehiv secdesi gerekir. Fa-
kat böyle bir namazý yeniden kýlmak daha iyidir. Böylece insan ihtilaftan
kurtulmuþ olur.

Burada çok önemli bir hususa dikkat çekmek istiyoruz: Namazýn ka-
lýplarýna, þekillerine vakar ve ciddiyetle riayet etme þeklinde tarif edebile-
ceðimiz tadil-i erkanýn yanýnda-ki bu açýdan buna dýþ tadil-i erkan da di-
yebiliriz- bir de “huþu” ve “hudu” denilen “iç tadil-i erkan” vardýr. Gerçi
fýkýh kitaplarýnda namazla ilgili olarak “iç tâdil-i erkân” sözü çok kullanýl-
mamýþtýr. Ama huþû ve hudû ile alakalý bir tabir olarak “iç tadil-i erkan”
denebilir. Huþû ve hudû, meseleyi namazýn mazmununa baðlý götürmek-
tir. Ýnsanýn, Rabb’iyle münasebetinde asýl olan mânâdýr, özdür, ruhtur. Fa-
kat, onlarý taþýyan da lafýzlardýr, þekillerdir, kalýplardýr. Bundan dolayý,
mutlaka o lafýzlara, kalýplara da dikkat edilmelidir. Esas alýnan mânâyý,
mazmunu o kalýplarýn taþýmasý lazým. Dolayýsýyla, kalýp ve þekillerin hiç-
bir mânâsý yok denilemez. Zâhirî ahkam onlara bina edilir. Ne var ki, na-
maz vardýr namazdan içeri, oruç vardýr oruçtan içeri. Onun için buyru-
lur ki, “Kad eflehal mü’minûn. Ellezîne... Müminler kurtuldu. O mümin-
ler ki...” (Mü’minun, 23/1) Ýsmi mevsûlün sýlasý “hüm fi salâtihim hâþiûn”
(Mü’minun, 23/2) þeklinde geliyor. Yani, “Onlar, her zaman namazlarýn-
da huþû içindedirler.” “Hüm yusallûn-Onlar namaz kýlarlar.” Denmiyor.
Sebata ve devama iþaret eden bir kalýp kullanýlýyor. Yani, buyruluyor ki;
ne zaman olursa olsun namazda haþyet yaþayanlar, huþû arayanlar, her
karesini duya duya namaz kýlanlar, iþte kurtulanlar bunlardýr.
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Bu itibarla namaz kýlarken, hem dýþ tadil-i erkana hem de iç tadil-i
erkana riayet edilmelidir.

Namaz bir insanî davranýþtýr. Fakat o çizgi içinde kalýnmadýðý zaman
yapýlan hareketler hayvanî hareketlere benzetiliyor. Mesela, hadis-i þerifte
“ Sizden biri imamdan önce baþýný rükûdan kaldýrdýðýnda Allah’ýn sureti-
ni eþek suretine çevirmesinden korkmuyor mu!..”269 deniliyor. Demek ki,
imamdan evvel harekete geçme meselesi insanlýk çizgisinden çýkma ma-
nasýna geliyor. Baþka bir hadiste Peygamber Efendimiz: “Herhangi biriniz
secdeye gittiði zaman horozun daneyi gagaladýðý gibi yapmasýn.” buyu-
ruyor.270 Bakýn, o bir hayvan davranýþý; alnýný yere vurup kaldýrma bir
hayvan davranýþý. Namaz kýlarken secdeye gidildiðinde “Köpek gibi elle-
rini yere sermesin.”271 deniliyor baþka bir hadiste. Bütün bu zikredilen ha-
disi þeriflerde oturmadan secdeye, secdeden rükûya, rükûdan kýyama ka-
dar davranýþlarýn hayvan davranýþlarýndan farklý olmasý gerektiðine dikkat
çekiliyor.

Allah Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) bu mübarek sözleriyle bizi
bir insanî davranýþ mecmuasýna çaðýrýyor. Evet, huþû ve hudû ancak o
kalýplarla ifade edilir. “Ben huþû ve hudû içindeyim.” dediðin zaman hay-
vanî kalýplarý aþman gerekir. Allah’ýn huþû ve hudû atiyyesini ancak o
atiyyeyi taþýyabilecek matiyyesi götürebilir.272

Namazýn Sünnetleri
Sünnet, Peygamber Efendimiz’in devamlý olarak yaptýðý ve bir maze-

ret olmaksýzýn terk etmediði veya mazeretsiz nadiren terk ettiði þeydir.
Sünnetler, namazlarýn vaciblerini tamamlar. Onlardaki noksanlýklarý gide-
rir ve daha çok sevab kazanmaya vesile olurlar.

Sünnetlere riayet edip aksatmamak Peygamber Efendimiz’e olan sev-
ginin alameti ve O’nun þefaatine mazhariyetin bir vesilesidir. Sünnetlerin
küçümsemeksizin kasden terk edilmesi bir hata ve bir mahrumiyet olmak-

269 Buhari, Ezan, 53
270 Ahmed b. Hanbel, 3/247
271 Ebu Davud, Salat, 154; Tirmizî, Salat, 89
272 Bkz. Fethullah Gülen, Kýrýk Testi, s.62-64.
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la birlikte namazýn bozulmasýný ve tekrar kýlýnmasýný gerektirmez. Fakat
sünnetin hak görülmemesi, boþ ve hikmetten uzak sayýlarak küçümsen-
mesi, -Allah korusun- küfürdür. Çünkü Sünnet de þer’î hükümlerden ve
esaslardan biridir.

Namazýn belli baþlý sünnetleri þunlardýr:

* Beþ vakit namaz ve cuma namazý için ezan okumak ve kamet ge-
tirmek sünnettir. Vaktinde cemaatle kýlýnan her farz namaz için
ezan ve kamet sünnet olduðu gibi, kazaya kalýp da cemaatle kýlý-
nacak olan farz namazlar için de sünnettir. Birçok namaz cemaat-
le kaza edileceði zaman, bunlardan yalnýz ilk kýlýnacak namaz için
ezan okunur. Sonra gerek bu namaz için ve gerek bunun arkasýn-
dan kýlýnacak diðer kaza namazlarý için birer kametle yetinilir.

Kendi evlerinde yalnýz baþýna namaz kýlacak erkekler için ezan ve ka-
met müstahabdýr. Gerek yolcular için, gerekse cemaatle namaz kýlacaklar
için ezan ve kâmeti terk etmek mekruhtur.

* Ýftitah tekbirini alýrken ellerin yukarý kaldýrýlmasý ve bu esnada el-
lerin açýk ve parmaklarýn normal hâli üzere bulunmasý ve avuç iç-
lerinin kýbleye yönelik tutulmasý. Erkekler ellerini kulaklarýna, ka-
dýnlar göðüsleri hizasýna kadar kaldýrýrlar. Bu hüküm kunut tekbi-
ri ve bayram namazýnýn ilave tekbirleri için de geçerlidir. Ayrýca,
imama uyan kiþi (muktedî) iftitah tekbirini, imamýn namaza baþ-
lamasýndan çok sonraya býrakmamalýdýr.

Þafiî, Malikî ve Hanbelî mezheblerine göre, erkekler de ellerini omuz-
larýnýn hizasýna kadar kaldýrýrlar.

* Ýftitah tekbirinin hemen ardýndan el baðlamak (itimat). Tekbir
aldýktan sonra elleri salýverip (irsâl) sonra baðlamak yoktur. Er-
kekler göbek altýndan ve kadýnlar göðüs üstünden el baðlarlar.
Sað el sol elin üzerine konulur. Erkekler sað elin serçe ve baþ par-
maklarýný sol bileðin iki tarafýndan halka yaparlar. Kadýnlar halka
yapmayýp, sað ellerini düz bir þekilde sol elleri üzerine koyarlar.

* “Sübhaneke” okumak, namaza Allah’ý bu þekilde överek, sena
ederek baþlamak. Bu bakýmdan “Sübhaneke” birinci rekâtta ifti-
tah tekbirinden hemen sonra okunur.
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* Fatiha’dan sonra gizlice “amîn (dualarýmýzý kabul buyur)” demek.
Ebû Hureyre’den rivayet edilen bir hadis-i þerifte Allah Resûlü
þöyle buyurmuþtur: “Ýmam amin dediði zaman, siz de amin de-
yin. Çünkü kimin amin demesi, meleklerin amin demesine denk
gelirse onun geçmiþ günahlarý baðýþlanýr.”273

* Tek baþýna namaz kýlarken Fatiha’nýn peþinden okunacak surenin,
sabah ve öðle namazlarýnda uzun surelerden, (Bunlara týval-i mu-
fassal denir. Hücurat suresi ile Bürûc suresi arasýndaki sureler bu
grupta yer alýr.) ikindi ve yatsý namazlarýnda orta uzunluktaki sure-
lerden (Bunlara evsat-ý mufassal denir. Burûc suresi ile Beyyine su-
resi arasýndaki surelerdir.) ve akþam namazýnda kýsa sûrelerden
(Beyyine Suresinden Nas suresine kadar olan sureler) seçilmesi.

* Ýmam olan kimsenin, tekbirleri ve rükûdan kýyama kalkarken
(                       ) “Semiallahu limen hamideh” sözünü ve nama-
zýn sonunda her iki tarafa vereceði selâmý ihtiyaç olduðu ölçüde sesi-
ni yükselterek cemaatýn da rükûdan kalkarken: (                                 )
“Allahumme Rabbena ve lekelhamd” demesi ve tekbirleri, selâmý
gizlice yapmasý sünnettir. Tek baþýna namaz kýlan kimse rükûdan
kalkarken bunlarýn ikisini de söyler.

* Namazda erkeklerin, göbeklerinin altýnda tutmak üzere sað ellerini
sol elleri üzerine koyup sað ellerinin baþ parmak ve serçe parmaðý
ile sol bileði kavramalarý ve sað elin diðer üç parmaðýný sol kol üze-
rine uzatmalarý. Kadýnlarýn da sað ellerini sol elleri üzerine koyarak
halka yapmaksýzýn göðüsleri üzerinde bulundurmalarý sünnettir.

* Namaz kýlarken kýyamdan rükûa ve secdelere giderken (          )
“Allahü Ekber”, rükûdan kýyama kalkarken (                       ) “Se-
miallahü limen hamideh”, secdeden kalkýp yine secdeye giderken
“Allahü Ekber” demek.

* Tek baþýna namaz kýlan kiþi, tesmi’ (Semiallahu limen hamideh)
ve tahmîdi (Rabbena ve lekelhamd) gizli okur. Ýmam ise “Semial-

273 Buharî, Ezan, 111; Müslim, Salat, 72
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lahu limen hamideh”i sesli söyler. Tahmîd her durumda sessiz
okunur. Ancak kalabalýk cemaatte imamýn sesi arkalardan duyul-
muyorsa ortalardan bir kiþi, imamýn tekbirlerini yüksek sesle tek-
rarladýðý gibi “Rabbena lekelhamd”i de yüksek sesle okur.

* Rükûda üç kere (                           ) ”Sübhane Rabbiyelazim” de-
mek

* Erkeklerin rükû yaparken dizlerini dik ve sýrtlarýný düz tutmalarý,
dizlerini elleriyle kavramalarý, dizlerini tutarken ellerini açýk bulun-
durmalarý. Kadýnlar ise ellerini dizleri üzerine koyarlar, dizlerini
tutmaz ve parmaklarýný ayrýk bulundurmazlar. Dizlerini bükük ve
arkalarýný meyilli bulundururlar.

* Secdeye varýrken yere önce dizlerini, sonra ellerini, daha sonra yüzü-
nü koymak ve secdeden kalkarken, secdeye varýþ sýrasýnýn tersini yap-
mak; secdeye varýrken ve secdeden kalkarken “Allahu Ekber” demek.

* Secdelerde üçer defa (                          ) “Sübhane Rabbiyel-a’lâ”
demek.

* Erkeklerin, secdede iken karný uyluklardan, dirsekleri yanlarýndan
ve kollarý yerden uzak tutmasý. Kadýnlarýn ise secdede kollarýný
yanlarýna bitiþtirmeleri ve karýnlarýný uyluklarýna yapýþtýrmalarý.

* Ka’delerde (tahiyyatlara oturuþlarda) ve celselerde (secdeler ara-
sýndaki bekleyiþlerde) ellerin kýbleye yönelik olarak uyluklar üze-
rine konulup dizlerin tutulmasý.

* Ka’delerdeki teþehhüdlerde “La Ýlâhe” denirken, sað elin þehadet
parmaðýný kaldýrýp “Ýllallah” derken indirmek. Bunu yaparken baþ
parmak ile orta parmak halka edilip diðer iki parmak bükülür ve
bu pozisyonda býrakýlýr.

* Farz namazlarýn, vitir namazýnýn ve müekked sünnetlerin son oturuþ-
larýnda, gayr-i müekked sünnetlerle diðer nafilelerin her oturuþunda
tahiyyattan sonra Peygamber Efendimize salat ve selâm okumak.

* Son oturuþta, tahiyattan sonra salavat okumak. Bu, namazýn mü-
ekked sünnetlerindendir.
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* Bütün namazlarýn son oturuþlarýnda salat ve selâmdan sonra iki
tarafa selâm vermeden önce dua edilmesi. Bu dua Kur’an’da ge-
çen dua ayetleri ve mütevatir veya meþhur olan dua hadisler ile
yapýlýr. (Namazýn kýlýnýþý bölümüne bakýnýz.)

* Selâm verirken baþý önce saða sonra sola çevirmek ve her iki tara-
fa selâm verirken (      ) “es-Selâmu aleyküm ve rah-
metullah” demek. Ýmam selâm verirken hafaza melekleri ile cema-
ate; imama uyan kimseler cemaate ve imama, tek baþýna namaz
kýlan kimse ise meleklere selâm vermeye niyet eder. Ýmam sola
selâm verirken sesini biraz indirir. Ýmama uyanlarýn selâmý, fasýlasýz
olarak imamýn selâmýnýn hemen ardýndan olmalýdýr. Ayrýca birinci
rekattan sonra imama yetiþen kimsenin (mesbuk) imamýn ikinci
selâmýný beklemesi de sünnettir.

* Sütre edinmek. Baþkalarý tarafýndan önünden geçilmesine engel
olmak için, namaz kýlan kimsenin önüne koyduðu þeye “sütre”
denir. Direk ve sandalye gibi þeyler sütre iþini görürler. Cemaat-
le kýlýnan namazlarda yalnýz imamýn önünde sütre bulunmasý ka-
fidir. Namaz kýlanýn önünden geçmek günahý gerektirdiðinden
bundan kaçýnýlmasý lazýmdýr. Namaz kýlan kimse, önünden geç-
mek isteyeni engellemek için “Sübhanellah” diyebilir. Eli ile, gö-
zü ile veya baþý ile hafifçe iþaret edebilir.

Namazýn Âdâbý

Âdâb, “edeb”in çoðuludur. Allah Resûlü’nün devamlý olmaksýzýn ba-
zen yaptýðý þeylerdir. Hanefî mezhebinin literatüründe mendup veya müs-
tehap anlamýnda kullanýldýðý da olur. Bunlarý terk etmek kýnamayý gerek-
tirmez, bir günah sayýlmaz. Fakat bunlarý yapmak daha faziletli olup, da-
ha çok sevab kazanmaya vesiledir.

Namazlarýn baþlýca edebleri þunlardýr:

* Namaz esnasýnda hem dýþ görünüþte hem de iç dünyasýnda bir
tevazu, sükunet ve huzur içinde bulunmak.
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* Kýyafete çeki düzen vermek. Mesela gömlek gibi düðmeli bir giy-
si giyildiðinde düðmelerini iliklemek.

* Kýyamda secde yerine, rükûda ayaklarýn üzerine, secdede burnun
iki yanýna, oturuþta kucaða, selâmda sað ve sol omuz baþlarýna
bakmak.

* Yalnýz baþýna namaz kýlan kimsenin, rükû ve secde tesbihlerini
üçten fazla yapmasý.

* Kâmet sýrasýnda (             )”Hayye alel felâh” denirken imam ve
cemaatin namaz için ayaða kalkmasý. Ýmam mihraba doðru gelir-
ken, saflarýn imam aralarýndan geçerken ayaða kalkmasý.

* (                    ) “Kad kâmeti’s-salah” denilirken imamýn namaza
baþlamasý. Bununla birlikte kamet bittikten sonra da namaza baþ-
lanmasýnda bir sakýnca yoktur. Hatta Ýmam Ebu Yusuf ile üç
Ýmama göre, uygun olan da budur. Kamet alýnýrken camiye giren
kimse oturur. Sonra cemaatle beraber ayaða kalkar. Kametin bit-
mesini ayakta beklemez.

* Namazda esneme halinde aðzý tutmak ve dudaklarý diþlerle olsun
kapamak. Mümkün olmazsa sað el ile kapamak. Öksürüðü ve ge-
ðirmeyi mümkün olduðu kadar gidermek.

Cemaatle Namaz Kýlmanýn Önemi
Ýslâm dini birlik ve beraberliðe, uhuvvete çok önem vermiþtir. Günde

beþ vakit namazýn bir arada kýlýnmasýnýn teþvik edilmesi, hafta da bir Cu-
ma namazýnýn ve senede iki kez olan bayram namazlarýnýn topluca kýlýn-
masýnýn gerekli görülmesi, Müslümanlarýn birbiriyle görüþmesine, bir biri-
nin hal ve hatýrýný sormasýna, birbirleriyle yardýmlaþmalarýna vesile olma-
sý gibi birçok hayati hikmetleri vardýr.

Kur’an-ý Kerim’de þu ayette: “Ey Resulüm! Sen müminlerin içinde
olup da onlara namaz kýldýracak olursan, onlardan bir kýsmý sana tâbi
olarak namaza dursun ve silahlarýný yanlarýna alsýnlar.” (Nisa suresi,
4/102) Cephede cihad ederken, en tehlikeli bir yerde ve zaman da bile
cemaatle namaz kýlmaktan bahsedilmektedir. Cephede savaþýrken bile ce-
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maatle namaz kýlmanýn teþvik edilmesi, normal zamanlarda cemaate ria-
yet edilmesinin daha öncelikli ve önemli olduðuna vurgu yapýlmýþ olmak-
tadýr.

Peygamber Efendimiz, cemaatle namaz kýlmayý teþvik ederek, cema-
atle kýlýnan namazýn tek baþýna kýlýnan namazdan yirmi yedi veya yirmi
beþ derece daha faziletli olduðunu bildirmiþtir.274 Allah Resulü, hayatý bo-
yunca cemaate namaz kýldýrmýþ, hastalandýðýnda ise cemaate katýlarak
Hz. Ebu Bekir’in arkasýnda namaz kýlmýþtýr. Bu itibarla cemaatle namaz
kýlma, Ýslâm’ýn bir þiarý ve sembolüdür. Asr-ý saadetten günümüze vazge-
çilmez bir uygulama olarak gelmiþ ve aynen de kýyamete kadar devam
edecektir/etmelidir.

Cuma namazý dýþýnda en kuvvetli cemaat, sabah namazýnýn cema-
ati, sonra yatsý namazýnýn cemaati, sonra ikindi namazýnýn cemaatidir. Al-
lah Resûlü bir hadislerinde þöyle buyurmuþtur: “Ýnsanlar ilk safýn sevabý-
ný bilselerdi, ön safta durabilmek için kura çekmekten baþka yol bulamaz-
lardý. Namazý ilk vaktinde kýlmanýn sevabýný bilselerdi bunun için yarýþýr-
lardý. Yatsý namazý ile sabah namazýnýn faziletini bilselerdi, emekleyerek
de olsa bu namazlarý cemaatle kýlmaya gelirlerdi.”275 Bir baþka hadiste de
þöyle buyurmuþlardýr: “Kim yatsý namazýný cemaatle kýlarsa, gece yarýsý-
na kadar namaz kýlmýþ gibi sevab alýr. Sabah namazýný da cemaatle kýlar-
sa bütün geceyi namaz kýlarak geçirmiþ gibi sevap alýr.”276

Cemaatle kýlýnan namazda saflarýn en faziletlisi en ön saftýr. Bu fazi-
let imama yakýnlýk derecesine göredir. Fakat imama en yakýn kiþiler
imamlýða ehil olan kiþiler olmalýdýr. Zira imamýn namazý devam ettireme-
mesi gibi bir durum olduðunda bu en yakýn kiþilerden birini imamete ge-
çirebilmelidir.

Cemaatle Namaz Kýlmanýn Hükmü
Cemaat fazileti her ne kadar bir kiþiyle de olabilir ve hane halkýyla

dahi cemaatle namaz kýlýnabilirse de bu, camiye gitmenin ve daha kala-

274 Buharî, Ezan, 30; Müslim, Mesacid, 42
275 Buharî, Ezan, 9,32; Müslim, Salat, 129
276 Buharî, Ezan, 34; Müslim, Mesacid, 260
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balýk bir cemaatle namaz kýlmanýn sevabýna denk olmaz. Farz namazlarýn
cami ve mescidlerde cemaatle kýlýnýþý Ýslâm dininin bir þiarý olduðundan
bunun terk ve tatil edilmesi asla caiz görülemez.

Cemaatle namaz kýlmanýn önemini bildiren pek çok hadisi þerif var-
dýr. Bunlardan birinde Allah Resûlü: “Üç kiþi bir köyde veya sahrada bu-
lunur ve cemaatle namaz kýlýnmazsa, þeytan onlara hakim olur. Öyleyse
cemaatten ayrýlma. Çünkü sürüden ayrýlaný kurt yer.” buyurmaktadýr.
(Ebu Davud, salat, 47)

Bir diðer hadisi þerifte ise “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin
ederim ki, ateþ yakýlmasý için odun toplanmasýný emretmeyi, sonra da
namaz için ezan okunmasýný, daha sonra da bir kimseye emredip imam
olmasýný, sonra da cemaatle namaza gelmeyenlere gidip evlerini yakma-
yý düþündüm.” (Buharî, ezan, 29; Müslim, mesacid, 251) buyurarak ce-
maatin topluca terk edilmesinin en aðýr müeyyide uygulanmasýný gerekti-
ren yanlýþ bir davranýþ olduðunu ifade etmektedir.

Cemaatle namaz kýlmanýn önemini ifade eden bu ve benzeri hadis-
lerden ve ilgili ayetlerden hareketle Hanbelîler, cemaatle namaz kýlmanýn
erkeklere farz-ý ayýn, Þafiîler de farz-ý kifaye olduðunu söylemiþlerdir.

Hanefî ve Malikîlere göre ise, Cuma namazý dýþýndaki farz namazla-
rý cemaatle kýlmak, erkekler için müekked sünnettir. Kadýnlarýn, hastala-
rýn, çok yaþlý kimselerin ve kötürümlerin ise cemaatle namaz kýlmak için
mescide gitmeleri gerekmez.

Hanefî ve Þafiîlere göre, cemaatin en az sayýsý Ýmam’dan baþka bir
kiþidir. Ýmama uyan kiþi bir kadýn veya çocuk da olabilir. Çünkü Peygam-
ber Efendimiz, teheccüt namazýnda çocuk yaþta olan Ýbni Abbas’a imam-
lýk yapmýþ ve bir hadisi þeriflerinde “Ýki kiþi ve daha fazlasý cemaattir.”
buyurmuþlardýr.277

Ýmamlýðýn Þartlarý
Ýmamýn bâlið, (ergin, büluða ermiþ) ve tabii ki Müslüman olmasý þart-

týr. Hanefî mezhebi alimlerine göre, küfrü gerektirecek bir inancý bulunan

277 Ýbni Mace, Ýkamet, 44; Nesaî, Ýmamet, 43
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kimsenin arkasýnda namaz kýlýnmaz. Þefaati, kabir azabýný ve hafaza me-
leklerini inkâr etmek gibi... Fasýkýn (aþikare haram iþleyenin) ve bid’at sa-
hibi olanýn (din iþlerine dinde olmayan þeyleri karýþtýranýn) imameti tah-
rimen mekruhtur. Çünkü fasýk din iþlerinde saygýlý bulunmaz, Ýmam Mu-
hammed ile Ýmam Malike göre, bunlara uymak esasen caiz deðildir.

Ýmam olacak kimsenin erkek olmasý þarttýr. Kadýn, erkeklere imam ola-
maz. Bununla birlikte kadýnlar kendi aralarýnda cemaatle namaz kýlmak
istediklerinde içlerinden biri imam olabilir. Ne var ki kadýnýn kadýna imam-
lýðý hoþ görülmemiþtir (mekruh). Bununla birlikte eðer kadýnlar kendi ara-
larýnda cemaatle namaz kýlacak olurlarsa, imam olacak kadýn ilk safta ara-
larýnda durur, onlarýn önüne geçmez. Zira öne geçip namaz kýldýrmasý
mekruhtur. Yine bir cenaze namazýnda sadece kadýnlar bulunuyorsa, bu
durumda içlerinden biri imam olup cenaze namazýný kýldýrabilir.

Ýmamlýk yapabilmek için namaz sahih olacak kadar Kur’an’ý ezbere
okuyabilmek (kýraat) þart olduðu gibi, özürlü olmayýp saðlam olmak ve
namazýn sýhhat þartlarýndan birini yitirmiþ olmamak gerekir. Özürlü olan
kimse, özürsüze imam olamayacaðý gibi, necasetten taharet þartýný veya
setr-i avret þartýný yerine getirmemiþ kimse, bu þartlarý yerine getirmiþ
olan kiþiye imam olamaz.

Ýmamlýk ve Cemaat Halinde Namaz Kýlma Ýle Ýlgili Meseleler

Geleneksel olarak Ýslâm toplumlarýnda, namaz da dahil olmak üzere
birçok konuda insanlara önderlik etmek yöneticilere ait kabul edildiði için,
namaz imamlýðý da teorik olarak onlara býrakýlmýþ ve bu bakýmdan kitap-
larýmýzda imamlýða en layýk kiþiler sýralanýrken en baþta o bölgenin üst dü-
zey yöneticileri sayýlmýþtýr. Artýk günümüzde, imamlýk ve müezzinlik bir
meslek haline geldiði için, mülkî amirlerin sembolik öncelikleri devam et-
mekle birlikte, camide namazý o caminin resmi görevlisi olan imam, o
yoksa müezzin kýldýrmaktadýr.

Cami dýþýnda veya görevlisi olmayan bir mescidde namaz kýlýnacak-
sa bu takdirde imamlýða kimin geçeceðini belirlemek için bazý özellikler
aranýr. Bir evde cemaat yapýlacaksa evin sahibi veya onun izin verdiði ki-
þi imam olur. Bunun dýþýnda þöyle bir sýra takip edilir:
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Namaz hükümlerini en iyi bilip Kur’an’ý daha güzel okuyan, daha
müttaki olan, yaþça büyük olan, ahlâkça daha üstün olan, daha yakýþýklý
olan, sesi daha güzel olan, elbisesi daha temiz olan, insanlar arasýnda iti-
barý daha fazla olan.

Cahil kiþinin, müraî ve ilim sahibi bile olsa fasýk yani büyük günah
iþleyen veya küçük günahta ýsrar eden kiþinin imam olmasý mekruh gö-
rülmüþtür.

Daha üstün bir kimse bulunduðu takdirde gözü görmeyenin imame-
ti de mekruhdur.

Abdestte ayaklarýný yýkamýþ olan kimsenin ayaklarýna mesh yapmýþ
olan kimseye, abdest alanýn teyemmüm etmiþ olana, ayakta namaz ký-
lanýn oturarak namaz kýlana, boyu dik ve doðru olanýn rükû derecesinde
kanbur olana uymasý (iktidasý) caizdir. Farz namaz kýlanýn nafile namaz ký-
lana veya baþka bir farz kýlana uymasý caiz deðildir. Fakat nafile namaz ký-
lanýn farz namaz kýlana uymasý caizdir. Örnek: Öðlenin farzýný kýlmýþ olan
bir kimse, öðle namazýný kýldýrmakta olan imama uyacak olsa, bu ikinci
defa kýlacaðý namaz bir nafile olarak caizdir.

Bir kimsenin, haklý olarak kendisinden hoþlanmayan bir cemaate na-
maz kýldýrmasý mekruhtur. Fakat hoþlanmayacak bir durum veya imam-
lýða daha ehliyetli bir kimse yoksa, cemaatin hoþlanmasýna bakýlmaz.
Çünkü bu halde cemaatin hoþlanmamasý yersizdir.

Hanefî mezhebindeki bir kimse Þafiî mezhebinde olan 
imamýn arkasýnda namaz kýlabilir mi?
Mezheb deðiþikliði iktidaya (uymaya) engel deðildir. Hanefî mezhe-

binde olan birisi Þafiî mezhebindeki bir kimsenin arkasýnda namaz kýla-
bilir. Yeter ki imam olan zat, namazýn þartlarýna ve rükünlerine riayet et-
sin. Þöyle ki: mezheplerin ihtilafý teferruata bakmaktadýr; ama esasta bir-
dirler. Bu itibarla farklý mezhepten olanlar birbirlerinin arkasýnda namaz
kýlabilirler.

Bu hususta en güzeli, her Müslüman’ýn kendi mezhebinde bulunan
bir imama uymasýdýr. Bu olmayýnca, diðer bir mezhebde bulunup da na-
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mazýn farzlarýna riayet eden herhangi bir imama uyulmasý, yalnýz baþýna
namaz kýlmaktan daha faziletlidir. Fakat burada hassas bir nokta vardýr.
Eðer baþka mezhepten birinin imamlýðýnda namaz kýlan kimse kendi mez-
hebine göre namazý bozacak bir þeyin böyle bir imamda bulunduðunu
görüp bilirse, ona uymasý sahih olmaz. Mesela bir Hanefî’nin, burnundan
kan aktýðý halde abdestini yenilemeden imamlýða geçen bir Þafiîye uya-
rak namaz kýlmasý geçerli olmaz. Zira Þafiî mezhebine göre kan akmasý
belli bir miktara ulaþmayýnca abdesti bozmaz. Ama Hanefî mezhebine gö-
re ise az da olsa çok da olsa kan akmasý abdesti bozar. Bu itibarla deðiþik
mezhepteki insanlarýn olduðu bir yerde imamlýk yapacak kimselerin di-
ðer mezheplerin ihtilaflý noktalarýna da riayet etmeleri gerekir.

Malikî ve Hanbelî olanlara göre, namazýn sýhhati için þart olan þeyler-
de yalnýz imamýn mezhebine itibar olunur, uyanýn (muktedinin) mezhebi-
ne bakýlmaz. Ýmam olan zat, cemaate nefret verecek þeylerden sakýnma-
lýdýr. Bir imamýn, kýraati veya tesbihleri cemaati usandýracak derecede
uzatmasý uygun deðildir. Burada sünnetin en az olan derecesi ile yetinme-
lidir. Çünkü bu uzatma cemaate usanç verir, bu ise mekruhtur. Cemaat-
le kýlýnacak bir namazýn sevabý ziyadedir. Bu sevabtan baþkalarýný mah-
rum býrakmaya sebebiyet vermek uygun olmaz. Cemaatin uzatmaya razý
olmalarý halinde kerahet olmaz. Bununla beraber cemaatin rükû ve sec-
de tesbihlerini ve teþehhüdü sünnet üzere tamamlamalarýna meydan ver-
meyecek bir þekilde imamýn acele etmesi de mekruhtur. Cemaatin yetiþ-
mesi için, imamýn rüküu uzatmasý da mekruhtur.

Ýmamýn kendisine kolay gelen ayet ve sûreleri okumasý vacibdir. He-
nüz kuvvetlice ezberlememiþ olduðu ayetleri okumamalý, cemaatin yar-
dýmcý olmasýna meydan býrakmamalýdýr. Þöyle ki: Ýmam bir ayette yanýlýr
ve hatýrlayamazsa bakýlýr: Eðer sünnet miktarý veya namazýn caiz olacaðý
kadar okumuþ ise, hemen rükûa gitmelidir, yanýldýðý yeri düzeltmeyi ce-
maatten beklememelidir. Yeterli miktar okumamýþ ise, baþka bir ayete
geçmelidir.

Ýmam ile imama uyanýn yerleri hükmen bir olmalýdýr. Aralarýnda yük-
sek boylu bir duvar olup imamýn görülmesini veya sesinin iþitilmesini en-
gelliyorsa bu durumda o imama uymak sahih olmaz. Yine, imam ile ima-
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ma uyan arasýnda veya imama uyan birisi ile öndeki saf arasýnda uzaklýk
bulunsa bakýlýr: Eðer namaz mescid dýþýnda kýlýnýyorsa ve aradaki mesa-
fe bir saf baðlanacak miktardan az ise, imama uymak sahih olur. Fakat
mesafe bundan daha çok ise uymak sahih olmaz. Ama namaz mescid
içinde kýlýnmakta ise, aradaki uzaklýk ne olursa olsun imama uymaya en-
gel olmaz. Bununla beraber bazý alimlere göre, Beytü’l-makdis gibi pek
geniþ olan mescidlerde, saflar arasýnda baðlantý olmaksýzýn mescidin en
uzak bir yerinde durup imama uyulmasý caiz deðildir. Yine, camide veya
baþka bir yerde imam ile imama uyan bir kimse arasýnda kayýk geçecek
büyüklükle bir ýrmak veya araba yürüyecek geniþlikle saflardan boþ bir
yol bulunsa, imama uymaya engel olur.

Cemaate kavuþmak için koþa koþa yürümek mekruhtur, saygýya ay-
kýrýdýr. Bu gibi davranýþlardan daima sakýnmalýdýr. Cemaatin birçok kiþi-
den ibaret olmasý þart deðildir. Bir kiþi ile de cemaatin fazileti elde edilir.
Ýmama uyan kiþinin bir kadýn veya mümeyyiz bir çocuk olmasý yeterlidir.
Bunun için evde ailece cemaatle kýlýnan namaz da, yalnýz baþýna kýlýnan
namazdan kat kat faziletlidir. Mescidlerde ve camilerde cemaatle kýlýnan
namazlarýn fazileti daha çoktur.

Namazda imama uyan tek kiþi ise, imamýn saðýnda durur, iki ve da-
ha çok kimse olunca, imamýn arkasýnda dururlar. Cemaatin imamdan
ilerde durmasý ise caiz deðildir. Bu hususta secde yeri deðil, ayaklarýn ye-
ri esas alýnýr. Cemaatin topuklarýnýn imamýn ayak topuklarýndan ilerde ol-
mamasý yeterlidir.

Ýmama uyan kimse, imama uymayý niyet etmeli ve kýldýklarý farz na-
maz ayný olmalýdýr. Bunun için bir kimse imama uymayý niyet etmeksizin
ona uysa veya kendisi öðle namazýný kýlmak istediði halde imam ikindi
namazýný kýldýrmakta olsa, imama uymasý caiz olmaz.

Ýmamýn sesi kafi gelmezse, cemaatten biri tarafýndan iftitah ve intikal
tekbirleri yüksek sesle alýnýr ve rükûdan kalkarken de “Rabbena ve lekel-
hamd” denilir, yüksek sesle yine selâm verilir. Bu bir teblið, bir bildirim-
dir. Ancak tekbirler alýnýrken iftitah ve intikal tekbirleri olarak alýnmalýdýr,
yalnýz bildirme için alýnmamalýdýr. Eðer ilk tekbir ile namaza baþlamaya
niyet edilmez ise, bunu alan namaza baþlamýþ olmaz. Diðerleri de tesbih,
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tahmid ve intikal tekbirleri olarak alýnmazsa, sevabdan mahrum olmayý
gerektirir. Ýmamýn sesi yettiði takdirde bu tebliðe gerek kalmayacaðýndan,
bu durumda bu teblið iþi mekruh olur. Bu noktaya müezzin olanlarýn dik-
kat etmesi gerekir.

Ýmamýn namazý bitirirken birinci selâmý ikinci selâmdan daha yüksek
sesle söylemesi bir sünnettir. Çünkü yüksek sesle söylenmesi cemaate bir
bildiridir. Bu bildiriye ihtiyaç ise, daha çok birinci selâmda görülür.

Ýmam selâm verince, imama uyan kimse de teþehhüdü bitirmiþ ise
selâm verir. Salat-Selâm ve duayý bitirmek için selâm vermeyi geciktir-
mez. Teþehhüdü bitirmeden selâm vermesi de caizdir.

Ýmam namazdan sonra iki tarafa selâm verirken “Aleyküm” sözü ile
Hafaza meleklerini ve bütün cemaati kasdeder. Cemaatten her biri de sað
tarafa selâm verirken o taraftaki meleklerle cemaati ve imam eðer o taraf-
ta veya kendi hizasýnda ise imamý da kasdeder. Sol tarafa selâm verirken
de o taraftaki meleklerle cemaatý ve imam o tarafta ise imamý kasdederek
onlara selâm vermiþ olur. Yalnýz baþýna namaz kýlanlar da bu selâm ile
yalnýz Hafaza meleklerini kasdederler.

Cemaat selâmdan sonra: “Allahümme entesselâmü ve minkesselâm,
tebarekte ya zelcelâli vel-ikram” cümlesi okununcaya kadar yerlerinde
dururlar. Sonra yerlerinden kalkýp sünneti veya duayý baþka uygun bir
yerde tamamlarlar. Farzdan sonra saffý bozmalarý müstahabtýr. Bunu yap-
makla sonradan gelenler namazýn tamamlanmýþ olduðunu anlarlar.

Ýmam selâm verince bakýlýr: Eðer namaz tamamlanmýþsa, imam ser-
besttir. Dilerse sað tarafýna, dilerse sol tarafýna döner. Böylece kýbleyi sað
veya sol tarafýna alýr ve öylece oturur. Dilerse çýkýp iþine gidebilir. Eðer
karþýsýnda namaz kýlan yoksa, dilediði takdirde cemaate doðru döner. Na-
maz kýlanýn yüzüne karþý dönüp durmaz; çünkü namaz kýlanýn yüzüne
karþý oturmak mekruhtur. Fakat namaz bitmiþ olmayýp, kýlýnacak sünnet
bulunursa, imam “Allahümme entesselâmü ve minkesselâm” denilinceye
kadar yerinde durur, sonra kalkar ve saða, sola, ileriye veya geriye çeki-
lerek o sünnet namazý kýlar. Eðer kendisi baþka bir þeyle uðraþmayacak-
sa, bu sünneti gidip evinde kýlabilir. Çünkü sünnetlerin evde kýlýnmasý da-
ha faziletlidir. Ancak cemaatin imam hakkýnda kötü bir zan besleyecekle-
ri düþüncesi varsa, imamýn sünnetleri eve gitmeden kýlmalýdýr.
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Yalnýz baþýna namaz kýlanlara gelince, bunlar farz namazlarý kýldýkla-
rý yerde durabilirler ve sünnetleri de orada kýlabilirler. Bununla beraber
nafile namazlarý baþka bir tarafa çekilip kýlmalarý daha güzeldir.

Cemaat, kýyam, rükû, secde gibi yapýlmasý gerekli rükünlerde, Süb-
haneke ile Tesbihat ve Tahiyyat gibi dua ve zikirlerde imama uyarak
bunlarý yapar. Fakat sözle yerine getirilmesi gereken kýraat rüknünde ima-
ma uymaz, imamýn aþikare okuduðu Kur’aný dinler ve susar.

Bu, Ýmamý Azam ile Ýmam Ebû Yusuf’a göredir. Bu iki büyük imama
göre, açýktan okunan namazlarda cemaatin okumasý tahrimen mekruh
(harama yakýn) olduðu gibi, gizli okunan namazlarda da cemaatin oku-
masý mekruhtur. Ýmam cemaate öncülük etmektedir. Bunun için imamýn
okumasý, cemaatin de okumasý demektir. Nitekim bir hadis-i þerifte þöyle
buyrulmuþtur:

“Ýmamýn kýraati (imamýn okuyuþu) imama uyan kimsenin de kýraatidir.”

Ýmam Þafîî’ye göre, gizlice Kur’an okunan namazlarda imama uyan
kimse, Fatiha’dan baþka ayetler de okur. Açýktan kýraat yapýlan namazlar-
da ise, eðer rekâtý kaçýrmayacaksa, yalnýz Fatihayý gizlice okur.

Ýmam Malik’e göre, gizlice Kur’an okunan namazlarda imama uyan
da gizlice okur; böyle yapmasý güzel bulunmuþtur. (Müstahsen) Ýmam Ah-
med b. Hanbel’e göre ise, gizlice okunan namazlarda muktedi de gizlice
okur. Bundan baþka imamýn namazlarda aþikare okuyuþunu cemaatten
herhangi biri iþitemiyorsa bu kimsenin okumasý gereklidir. Fakat iþitirse,
okumasý caiz olmaz, imamý dinlemesi gerekir.

Ýmam namaza baþlamak için tekbir alýrken ellerini yukarý kaldýrma-
sa, Sübhaneke’yi okumasa, rükû ve secde tekbirlerini almasa ve bunlar-
daki tesbihleri söylemese, “Semiallahu limen hamideh” demeyi, tahiyya-
tý ve selâmý terk etse veya teþrik tekbirini getirmese, cemaat bunlarý yapar.
Bu dokuz þeyde cemaat, imama uymaz.

Ýmam kunut duasýný, bayram tekbirlerini, birinci oturuþu, tilavet sec-
desini, sehiv secdesini terk etmiþ olursa, cemaat da terk eder. Ýmam bir
secde fazla yapsa veya bayram tekbirlerini ashabý kiramdan rivayet edi-
len miktardan daha fazla yapsa veya cenaze namazýnda dörtten fazla
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tekbir getirse veya yanýlarak beþinci rekâta kalksa, cemaat bu iþlerde
imama uymaz. Ýmam beþinci rekâta kalktýðý zaman bakýlýr: Eðer imam
dördüncü rekâttan sonra oturuþ (ka’de) yapmýþsa, cemaat oturarak bek-
ler, imam hemen dönüp teþehhüdü iade etmeksizin selâm verirse, cema-
at da onunla beraber selâm verir. Fakat imam kalktýðý beþinci rekât için
secdeye varýrsa, cemaat kendi baþýna selâm verip namazdan çýkar. Eðer
imam dördüncü rekâtýn arkasýndan oturuþ (ka’de) yapmamýþ ise, cemaat
yine bekler. Eðer imam hemen kýyamdan ka’deye dönüp ondan sonra
selâm verirse, cemaat da onunla beraber selâm verir. Fakat imam beþin-
ci rekâtý secde ile baðlarsa, hepsinin namazý bozulmuþ olur. Bu durumda
cemaatin yalnýz baþýna teþehhüdü yapýp selâm vermesi fayda vermez.

Vitir namazýnda, cemaat daha kunut duasýný bitirmeden imam rükûa
gitse, cemaat de gider. Ancak kunut duasýndan henüz hiç bir þey okuma-
mýþ olsalar, imam ile rükûda bulunmayý kaçýrmayacak þekilde bir miktar
okurlar.

Ýmam (vitirde) kunut duasýný unutup rükûa gittiði halde, cemaat ona
uymasa ve imam baþýný kaldýrýp kunut duasýný okuduktan sonra tekrar
rükûa giderken cemaat da ona uymuþ olsa bu durumda cemaatin nama-
zý bozulur.

Cemaatle kýlýnan namazlarda saflarýn düzgün olmasýna, aralarýnda
açýklýk bulunmamasýna dikkat edilir. Ýmam olan zat da buna dikkat edip
cemaati uyarýr.

Cemaatten birinin saf arkasýnda yalnýz baþýna durup imama uymasý
mekruhtur. Ancak saflar arasýnda duracak bir yer bulamazsa, o zaman
mekruh olmaz.

Ýmamý rükû halinde iken bulan kimse, imama uymak için ilk saflara
gittiði takdirde rekâtý kaçýracaðýndan korkarsa, son safa geçerek imama
uyar, saflardan birine katýlmaksýzýn tek baþýna yalnýzca bir yerde durup
imama uymaz; rekât kaçýrýlacak olsa bile...

Namaz kýlanýn önünden geçmek mekruhtur. Ancak önünde bir per-
de, aðaç, direk benzeri bir engel bulunursa mekruh olmaz. Bu kerahiyet,
kýrlarda, büyük mescidlerde namaz kýlanýn secde edeceði yerden geçmek
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halindedir. Çünkü böyle büyük ve açýk yerlerde namaz kýlanýn önünden
hiç geçilmemesinde güçlük vardýr. Evlerde ve küçük mescidlerde ise, na-
maz kýlanýn önünden geçmek mekruhtur. Ýmamýn karþýsýnda bulunan süt-
re (duvar gibi bir engel), cemaat için de yeterlidir.

Yüksek veya aþaðý bir yerde namaz kýlanýn önünden geçildiði takdir-
de bakýlýr: Eðer geçen kimse ile namaz kýlanýn bazý azalarý arasýnda bir hi-
zaya gelme ve karþýlaþma olursa, geçen kimse günah iþlemiþ olur; deðil-
se olmaz. Bununla beraber hiç bir zaman namaz bozulmaz.

Ýmam abdestsiz olarak namaz kýldýrdýðýný, cemaat daðýldýktan sonra
anlamýþ olursa, mümkün olduðu kadar bunu cemaate duyurmasý gerekir.
Bir diðer görüþe göre de, cemaate bildirmek gerekmez.

Bir özür bulunmadýkça cemaate devam etmelidir. Devam edilmeme-
sini mubah kýlacak özürler, teyemmümü mubah kýlacak derecede olan
hastalýklardýr. Bunlar da felce uðramak, yürüyemeyecek kadar yaþlý ol-
mak, kör olmak, haksýz yere saldýrýya uðramaktan korkmak, þiddetli yað-
mur ve çamur bulunmak, soðuk ve karanlýk hali olmak, hizmet etmeye
mecbur olduðu ve ayrýldýðý zaman zarar göreceði bir hasta bulunmak, yol-
culuða çýkma hazýrlýðý ile uðraþmak gibi sebeplerdir.

Cemaate devam etmek istediði halde, haklý bir özürden dolayý de-
vamdan mahrum kalan kimse de, niyetine göre cemaat sevabýna kavu-
þur.

Ýmama Sonradan Uyan Kimse
(Mesbuk) Ýle Ýlgili Meseleler
Ýmam namaza baþlayýp bir rekât kýldýktan sonra geriye kalan rekâtlar-

dan herhangi birinde imama uyan kimseye “mesbuk” denir. Son oturuþ-
ta (kade-i ahire) dahi imama uymuþ olsa yine mesbuk sayýlýr. Mesbuk
hakkýnda aþaðýdaki meseleler ortaya çýkar: Mesbuk, kaza edeceði
rekâtlarda, tek baþýna namaz kýlan gibidir. Mesela, bir kimse sabah na-
mazýnýn ikinci rekâtýnda imama uyacak olsa, mesbuk olmuþ olur. Aldýðý
tekbirden sonra sükut eder. Ýmamla beraber son oturuþta yalnýz “Tahiy-
yat”ý okur. Ýmam selâm verince, kendisi ayaða kalkar ve imam ile kýlma-
mýþ olduðu ilk rekâtý kýlmaya baþlar. “Sübhaneke ve Eüzü Besmele’den”
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sonra Fatiha suresi ile bir miktar daha Kur’an-ý Kerîm okur. Bilindiði þe-
kilde rükû ve secdelere gider. Ondan sonra oturup “Tahiyyatý, salavatlarý
ve bundan sonra okunan dualarý okuyarak selâm verir.

Akþam namazýnýn ikinci rekâtýnda imama uyan kimse de birinci rekât
hakkýnda bu þekilde hareket eder.

Mesbuk, akþam namazýnýn son rekâtýnda imama uysa, “Sübhaneke’yi”
okur ve imamla beraber o rekâtý kýlarak teþehhüde oturur. Ýmam selâm
verdikten sonra kalkar, Sübhaneke, Eüzü Besmele, Fatiha ve bir miktar
daha Kur’an-ý Kerîm okur. Rükû ve secdelerden sonra oturur ve yalnýz
“Tahiyyat’ý” okur. Sonra “Allahü Ekber” diyerek ayaða kalkar, yalnýz Bes-
mele ile Fatiha ve bir miktar daha Kur’an-ý Kerîm okuyarak rükû ve sec-
deleri yapar. Sonra son oturuþ yaparak selâm ile namazdan çýkar. Bu hal-
de üç defa Teþehhüde oturmuþ olur. Bununla beraber mesbuk, ikinci
rekâtýn sonunda yanýlarak teþehhüde oturmayacak olsa, sehiv secdesi
yapmasý gerekmez. Çünkü bu rekât, bir yönden birinci rekât yerindedir.

Mesbuk, dört rekâtlý namazlardan birinin dördüncü rekâtinde imama
uysa, imam ile teþehhüde oturduktan sonra kalkar, Sübhaneke, Eûzü
Besmele, Fatiha ve bir miktar Kur’an okur. Rükû ve secdelerden sonra
oturur. Yalnýz “Tahiyyat’ý” okur. Ondan sonra kalkar. Besmele ile Fatiha’yý
ve bir miktar daha Kur’an ayetlerini okur. Sonra rükû ve secdelere varýr,
oturmaksýzýn kalkar. Yalnýz Besmele ve Fatiha ile bir rekât daha kýlarak
son oturuþu yapar. Tahiyyat’ý, Salavatlarý ve dualarý okuyup selâm vere-
rek namazýný tamamlar.

Mesbuk, dört rekâtlý namazlarýn üçüncü rekâtýndan baþlayarak ima-
ma uysa, imamla beraber son oturuþta yalnýz “Tahiyyat’ý” okur. Ýmam
selâm verdikten sonra kalkar, Sübhaneke, Eûzü Besmele, Fatiha ve bir
miktar daha Kur’an okur. Rükû ve secdelere varýr, sonra kalkar yalnýz Bes-
mele ile Fatiha’yý okur. Biraz daha Kur’an-ý Kerîm okur. Yine rükû ve sec-
delere gider. Teþehhüde oturur. Tahiyyat’ý, Salavatlarý ve dualarý okuya-
rak selâmla namazýný tamamlar.

Mesbuk, dört rekâtlý namazlarýn ikinci rekâtýnda imama uyacak olsa,
üç rekâtý imamla kýlmýþ olur. Teþehhüdden sonra imam selâm verince
ayaða kalkar. Sübhaneke’yi, Eûzü Besmele’yi, Fatiha’yý ve okuyacaðý
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ayetleri okur. Rükû ve secdelere varýp son oturuþu yapar. Selâm verip
namazýný tamamlar.

Ýmam rükûda iken, imama uyan kimse, o rükûa ait olan rekâta yetiþ-
miþ olur. Fakat imamý secde halinde bulan kimse, hemen secdeye varýrsa
da o secdenin rekâtýna yetiþmiþ olmaz. Bununla birlikte nerede namaza
yetiþilirse orada uymak iyidir.

Mesbuk, imam selâm verdikten sonra “Allahü Ekber” diyerek ayaða
kalkar ve noksan kalmýþ olan rekâtlarý tamamlar. Ýmam selâm vermeden
mesbukun kalkýp noksan kalan rekâtlarý kýlmaya baþlamasý uygun deðil-
dir Ancak namaz vaktinin çýkmak üzere olmasý ve insanlarýn önünden
geçme durumu olmasý gibi özürler sebebiyle selâmýndan önce kalkar. Bu-
nunla beraber imam, henüz selâm ile namazdan çýkmamýþ olunca, mes-
bukun teþehhüd miktarý oturmasý lazýmdýr. Bundan önce kalkmasý caiz
deðildir.

Ýmam teþehhüdü tamamlamadan mesbukun kalkýp Kur’an okumasý
geçerli deðildir. Onun için mesbuk, birinci veya ikinci rekâtý kaza için
ayaða kalkar da, imamýn teþehhüdü bitiriþinden sonra namaz caiz olacak
kadar Kur’an okursa, namazý caiz olur. Fakat namaz caiz olmayacak ka-
dar az okumuþ olursa namazý sahih olmaz.

Mesbukun kaza edeceði rekâtlarda baþkasýna uymasý ve baþkasýnýn
da bu halde mesbuka uymasý caiz deðildir. Mesbuk burada yalnýz baþýna
sayýlmaz. Fakat bir mesbuk ne kadar rekât kaza edeceðini unutup da
kendisi ile beraber mesbuk bulunan kimsenin ne kadar rekât kaza edece-
ðini yalnýz göz önünde bulundursa, bununla namazý bozulmaz.

Mesbuk, namazýný yeniden kýlmak niyeti ile tekbir alacak olsa önce-
ki tekbiri ile baþlamýþ olduðu namazý bozulmuþ olur. Tek baþýna namaz ký-
lan kimse böyle deðildir; baþka bir namaz kýlmaya niyet etmedikçe, ayný
namaza yeniden baþlamak niyeti ile alacaðý tekbir bu namazý bozmaz.
Çünkü her iki namaz, tek baþýna namaz kýlan için birbirinin aynýdýr. Mes-
buk ise, bir yönden tek baþýna namaz kýlan gibidir, bir yönden de imama
uyduðundan onun için ayný namaz deðildir.
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Mesbuk, Ýmam Azam’a göre Kurban Bayramý’nda teþrîk tekbirlerini
imamla beraber alýr, sonra ayaða kalkýp geri kalan rekâtlarý tamamlar.
Halbuki Ýmam Azam’a göre, tek baþýna namaz kýlan kimse bu tekbirleri
getirmek zorunda deðildir. Bunun için mesbuk, burada tek baþýna namaz
kýlan gibi deðil, muktedi (imama uyan) yerindedir.

Mesbuk, ayaða kalkmasý sahih olacak bir zamanda ayaða kalkýp da,
imam henüz selâm vermeden mesbuk namazýný bitirerek selâmda imama
uysa, namazý bozulmuþ olur.

Ýmam daha selâm vermeden, mesbuk Tahiyyat’ý okuyup bitirmiþ ol-
sa, bir görüþe göre þehadet sözünü tekrarlar, bir görüþe göre de susar. Bu-
rada sahih olan mesbukun tahiyyat’ý yavaþ yavaþ okumasýdýr.

Birinci oturuþta imamdan önce teþehhüdü bitirmiþ olan bir muktedi
de susar, teþehhüdde bulunmaz.

Mesbuk, cehren (açýktan kýraat) okunan namazlarda imama uyduðun-
da, “Sübhaneke”yi okumaz. Ýmam selam verdikten sonra geri kalan rekâtla-
rý kýlmak için kalktýðýnda okur. Doðrusu budur.

Ýmam yanýlarak beþinci rekâta kalkýnca, mesbuk da ona uyarak kalk-
sa, bakýlýr: Eðer imam dördüncü rekâtta oturmuþ ise, mesbukun namazý
bu kalkýþ ile bozulmuþ olur. Fakat imam dördüncü rekâtta oturmamýþ ise,
beþinci rekâtta secdeye varmadýkça, mesbukun namazý bozulmaz. Ýmam
secdeye varýnca namazý bozulmuþ olur.

Namaza Aykýrý Davranýþlar
Bir Müslüman’ýn namaz esnasýnda, yukarýda ayrý ayrý sayýlan nama-

zýn farz, vacip, sünnet ve âdâbýný en iyi þekilde yerine getirmeye gayret et-
mesi ve bu ibadetin mana ve gayesine aykýrý her türlü davranýþtan da ka-
çýnmasý gerekir. Namaza aykýrý davranýþlar, bu aykýrýlýðýn derecesine göre
namazýn mekruhlarý ve namazý bozan haller þeklinde iki kýsýmda ele alýnýr.

Namazýn mekruhlarý
Namazda yapýlmasý hoþ karþýlanmayan davranýþlara “namazýn mek-

ruhlarý” denir. Genel olarak namaz için öngörülmüþ bulunan þeklî yapý-
ya aykýrý olan davranýþlar ile namazýn gerektirdiði saygý, tazim, tevazu, bo-
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yun bükme ve sükûnet haline de aykýrý olan ve namazda kalbi meþgul
edecek, insaný ibadetin gerektirdiði kalb huzurundan ve huþûdan alýkoya-
cak davranýþlar mekruh sayýlmýþtýr. Namaz esnasýnda elbiseyle veya vü-
cudun bir yeriyle oynamak gibi namazla ilgisi olmayan ve onunla baðdaþ-
mayan bir hareketin yapýlmasý mekruhtur. Çünkü bu þekildeki davranýþ-
lar namazýn þeklî yapýsýna aykýrýdýr ve ayný zamanda namazýn gerektirdi-
ði saygý ve tazim vaziyetiyle de baðdaþmamaktadýr. Bunun yanýnda na-
mazýn vaciplerinden ve sünnetlerinden birini terk etmek de mekruh sayýl-
maktadýr.

Namazda mekruh sayýlan þeylerin bazýlarý þunlardýr:

* Bir zararýn giderilmesi veya namazýn tamamlanmasý amacý olmak-
sýzýn namaz dýþý bir davranýþta bulunmak.

* Kýyam, rükû ve secde aralarýndaki tekbir ve zikirleri kendi yerle-
rinden sonraya býrakmak.

* Namazda esnemek, gerinmek ve boðazý açýyormuþ gibi yapmak.

* Namazda iken verilen selâmý el veya baþ iþaretiyle almak. Tahri-
men mekruh olan bu fiille bazý âlimlere göre namaz bozulur.

* Abdesti sýkýþýk olduðu halde namaz kýlmak.

* Cemaatle namaz kýlýnýrken, imamdan önce rükû ve secdeye git-
mek veya ondan önce rükû ve secdeden doðrulmak.

Namazý Bozan Haller
Namazýn rükünlerinden veya þartlarýndan herhangi birinin eksikliði

durumunda namaz, bozulur. Rükûn ve þartlarýn eksikliði dýþýnda ayrýca
namazda yapýlmamasý gereken bazý durum ve davranýþlar vardýr ki, bun-
larýn hepsine birden “müfsidât-ý salât” (Namazý bozan haller) denir. Þart
ve rükünleri yerine getirilerek baþlanmýþ bir namazý bozacak hallerin baþ-
lýcalarý þunlardýr:

* Namazda konuþmak. Bilerek, bilmeyerek, unutarak olmasý fark et-
mez. Birine seslenmek, selâm vermek, merhaba demek, verilen
selâma sözlü olarak karþýlýk vermek, aksýrana “yerhamükallah”
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demek, namazý bozar. Peygamber Efendimizin ismi anýldýðýnda
salavat getiren kimsenin namazý da bozulur. Söylenilen bir þeye
cevap kasdiyle ayet okumak da konuþma kapsamýnda deðerlendi-
rildiðinden namazý bozar. Mesela, iyi bir haber duyduðunda “el-
hamdülillah”, kötü bir haber duyduðunda “Ýnna lillahi ve inna
ileyhi raciun”, hayret verici bir þey duyduðunda “sübhânellah” de-
mek namazý bozar.

* Amel-i kesirde bulunmak. Ameli kesir, çok veya aþýrý bir davranýþ-
ta bulunmak demektir. Amel-i kesir için net bir sýnýr çizme imkâný
olmamakla birlikte, dýþarýdan bakan kiþide namazda olunmadýðý
kanaatini verecek davranýþta bulunmak þeklinde bir ölçü getiril-
miþtir. Bu itibarla, namazdayken namaza muhalif, namazdaki ha-
reketlere benzemeyen ve namazýn ruhuna uymayan bir davranýþ,
namazda olunmadýðý izlenimi veriliyorsa amel-i kesir çerçevesine
girer.

* Yönü kýbleden çevrilmek.

* Bir þey yiyip içmek.

Namaza durduktan sonra aðza alýnýp yenen þey susam tanesi kadar
da olsa namazý bozar. Namaz öncesinde yenilen bir þeyden dolayý diþle-
rin arasýnda kalmýþ olan bir kýrýntý namaz içinde yutulsa, nohut miktarý
kadar veya ondan daha büyük ise namazý bozar. Bundan küçük ise na-
mazý bozmaz. Aðýzda bulunan bir þeker parçasýnýn, namazda çiðnenme-
diði halde tadý boðaza gitse, namazý bozar. Fakat namazdan önce yenmiþ
bir yemeðin aðýzda kalmýþ olan tadý, namaz içinde tükürükle boðaza git-
se, bununla namaz bozulmaz. Namazda sakýz çiðnemek namazý bozar.

* Özürsüz olarak boðaz hýrýldatmak (tenahnuh yapmak), öksürme-
ye çalýþmak. Ancak herhangi bir zorlama olmaksýzýn tabii olarak
öksürmek namazý bozmaz.

* Üf, tüh diyerek bir þeyi üflemek veya bezginlik göstermek ve uf,
puf gibi þeyler söylemek veya ah, oh demek.
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* Ýnlemek. Allah korkusu, cennet veya cehennemin hatýrlanmasý gi-
bi uhrevî duygularla aðlamak, ah ve iniltide bulunmak namazý
bozmaz. Kendini tutamayacak derecede þiddetli hastalýktan dola-
yý inlemek de namazý bozmaz.

* Gülmek. Kendisinin duyacaðý kadar bir gülme sadece namazý bo-
zar. Yakýnda bulunanlarýn iþitebileceði kadar olursa abdest de bo-
zulur. Bu þekilde gülme, bülûða ermemiþ çocuklarýn sadece nama-
zýný bozar, abdestini bozmaz.

* Namaz kýlarken göze iliþen bir yazýya bakmak namazý bozmaz. Fa-
kat karþýsýndaki Mushaf’tan ezberinde olmayan bir âyeti okursa,
bu bir telkin olduðundan Ýmam A’zam’a göre namaz bozulur.
Ýmam Ebu Yusuf ve Ýmam Muhammed, Ýmam Þafii’ye göre na-
maz bozulmaz fakat böyle yapmak mekruhtur. Hafýz olan bir kim-
senin mushaftan okumasýyla ise ittifakla namaz bozulmaz.

* Namaz kýlarken kendisini çaðýrana veya içeriye girmek için izin is-
teyene, namazda olduðunu anlatmak için “Elhamdü lillâh” veya
“Sübhanellah” dese veya okuyuþunu sesli yapsa, bununla namaz
bozulmaz.

* Namazda, kendi imamýndan baþkasýnýn okuduðu Kur’andaki yan-
lýþlýðý veya takýldýðý yeri düzeltmek. Çünkü bu hareket bir öðretme
ve öðrenme sayýlýr. Öðretme ve öðrenme ise, amel-i kesir kabule-
dilmiþtir. Kendi imamý için düzeltme yapsa, namazý bozulmaz.
Ýmamýn yeteri kadar Kur’an okumuþ olmasý fark etmez. Çünkü bu
ayný namazý düzeltmeye aittir.

* Namazda þeytani bir vesveseden dolayý “Lâ havle ve la kuvvete
illâ billah” denilse, bakýlýr: Eðer bu vesvese ahiretle ilgili bir þey ise,
namaz bozulmaz. Fakat dünya ile ilgili bir þey ise, namaz bozulur.

* Namazda tekrarlama yapýlmaksýzýn bir el ile baþtan sarýðý veya
takkeyi kaldýrýp yere koymak veya bunlarý yerden kaldýrýp baþa
koymak, namazý bozmaz. Fakat bunlarý yerden kaldýrýp baþa koy-
mak çok iþ ve harekete muhtaç olursa, namazý bozar.
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* Namaz kýlarken çocuk emzirmek namazý bozar. Namaz kýlmakta
olan bir kadýnýn memesini çocuk kendi baþýna tutup emecek olsa
bu durumda eðersüt çýkmaksýzýn bir iki defa emmiþ ise, namaz
bozulmaz. Fakat süt çýkarsa veya süt çýkmaksýzýn iki defadan çok
emerse, namaz bozulur.

* Namaz kýlarken herhangi bir sebeple abdest bozulursa namaz da
bozulmuþ olur.

* Birinci oturuþu, son oturuþ zannederek selâm vermek namazý
bozmayýp sadece sehiv secdesini gerektirir. Kýldýðý öðle namazýný
Cuma namazý veya yatsý namazýný teravih zannederek selâm ver-
mek, namazý bitirme kastý taþýdýðýndan namazý bozar.

* Unutarak veya farkýnda olmayarak bile olsa avret yeri açýk iken
bir rükün eda edecek kadar bir sürenin (üç defa sübhanallah di-
yecek kadar bir zaman) geçmesi namazý bozar. Üzerinde namaza
mani bir necaset olduðunda da ayný hüküm söz konusudur.

* Sabah namazýný kýlarken güneþin doðmasý; bayram namazýný ký-
larken zeval vaktinin olmasý; Cuma namazýný kýlarken ikindi vak-
tinin girmesi durumunda namaz bozulur. Fakat öðle namazýný ký-
larken ikindi vaktinin girmesiyle öðle namazý bozulmaz.

* Teyemmüm ile namaz kýlarken kullanýlmasý mümkün suyu gör-
mesi.

* Özür sahibi olan kiþinin özrünün ortadan kalkmasý.

* Mest üzerine meshetmiþ olarak namaz kýlarken mesh müddetinin
dolmasý.

Namazýn Kýlýnýþý
Namazýn farz ve vaciplerine, sünnet ve âdâbýna uygun þekilde kýlýný-

þýna ilmihal dilinde “sýfatü’s-salat” denir. Namaz kýlacak kiþi abdestli ve
kýbleye yönelik olarak durup ellerini kaldýrýr ve niyet ederek “Allahü Ek-
ber” der, ellerini baðlar.

(                                                                                ) yi okur.
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Ýmama uymuþ (muktedi) deðilse, “Euzu billahi mineþþeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim” der ve Fatihayý okur. Fatihanýn bitiminde
“amin” der, besmelesiz olarak bir sûre veya en az bir uzun yahut üç kýsa
ayet okur. Ardýndan “Allahu Ekber” diyerek rükûa gider. En az üç kere
“Sübhane Rabbiyelazim” dedikten sonra “Semiallahu limen hamideh”
diyerek doðrulur ve “Rabbena lekelhamd” der. Ardýndan “Allahü Ekber”
diyerek secdeye gider. Bedenî bir engeli yoksa yere önce dizlerini, sonra
ellerini ve en son yüzünü koyar, kýyama dönerken de bunun aksini yapar.
Secdede en az üç kere “Sübhane Rabbiyelala” dedikten sonra yine “Alla-
hü Ekber” diyerek ara oturuþu (celse) yapar, sonra yine “Allahü Ekber”
diyerek ikinci secdeye gider ve yine üç kere “Sübhane Rabbiyelala” de-
dikten sonra “Allahü Ekber” diyerek ikinci rekâta kalkar.

Ýkinci rekât da birinci rekât gibidir. Þu kadar ki, ikinci rekâtta elleri kal-
dýrma, “Sübhaneke” ve “Eûzu” yoktur. Ayaða kalkýnca el baðlayýp bes-
mele ile Fatihayý okur ve “amin” dedikten sonra Fatihaya bir sûre veya
birkaç ayet ekler. Daha sonra birinci rekâtta olduðu gibi rükû ve secdele-
ri yapar. Ýkinci secdeden sonra ka’de yapýp et-Tahiyyat’ý okur;

“et-Tahiyyatü lillahi vesselavatü vettayyibat. Esselâmu aleyke eyyü-
hennebiyyü ve rahmetullahi ve berakatüh. Esselemu aleyna ve ala ibadil-
lahissalihin. Eþhedü enla ilahe illallah ve eþhedü enne muhammeden ab-
duhu ve resûluh” (Buharî, Ezan, 148; Müslim, Salat, 56)

Manasý; “Bütün tahiyyeler (hayat sahibi varlýklarýn hayatlarýyla sun-
duðu ibadetler), salavat (ruh sahibi varlýklarýn ibadet ve dualarý) ve tayyi-
bat (bütün güzel söz ve davranýþlar, kâmil insanlarýn mukarreb meleklerin
ibadetleri, dualarý) Allah’a mahsustur. Ey Þaný Yüce Peygamber, selâm,
Allah’ýn rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Bize ve Allah’ýn salih
kullarýna selâm olsun. Þehadet ederim ki, Allah’tan baþka ilâh yoktur. Yi-
ne þehadet ederim ki, Hz. Muhammed, O’nun kulu ve resulüdür.”

Kýlacaðý namazýn rekât sayýsý ikiden fazla ise bu “ilk oturuþ” (ka’de-i ûlâ)
olur. Bu oturuþta “Tahiyyat”a bir þey eklenmez ve “Allahü Ekber” diyerek
üçüncü rekâta kalkýlýr. Kalkacaðý zaman ellerini dizleri üzerine getirir, öyle
kalkar. Kýyamda el baðlayýp “Besmele” ile Fatihayý okur ve “amin” der.
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Bundan sonra yapýlacak þeyler namazýn farz olup olmamasýna göre kü-
çük deðiþiklikler gösterir:

Bu kýldýðý farz namaz ise Fatihadan sonra sûre veya ayet okumadan
rükûa varabilir. Secdelerden sonra, eðer varsa dördüncü rekâta kalkar,
dördüncü rekât da üçüncü rekât gibidir. Dördüncü rekât yoksa ikinci sec-
deden sonra oturur (son oturuþ=ka’de-i ahîre).

Kýldýðý namaz farz deðilse, farklý olarak üçüncü rekâtýn Fatihasýna
“amin” dedikten sonra bir sûre veya birkaç ayet okur. Sonra rükûa ve sec-
deye varýr. Dördüncü rekât, üçüncü rekât gibidir. Dördüncü rekâtýn sec-
deleri yapýlýnca oturulur. Bu oturuþ, üç rekâtlý namazlarýn üçüncü rekâtý-
nýn ve iki rekâtlý namazlarýn ikinci rekâtýnýn bitiminde yapýlan oturuþ gibi
son oturuþ (ka’de-i ahîre) adýný alýr. Son oturuþta tahiyyattan sonra sala-
vat ve dualar okunur, ardýndan selâm verilir.

Salavât þudur:

“Allah’ým, Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in aile-
sine, Efendimiz Ýbrahim’e ve Ýbrahim’in ailesine salat ettiðin gibi salat et.
Þüphesiz ki Sen her bakýmdan hamda layýk ve þaný yüce olansýn”278

“Allah’ým, Efendimiz Ýbrahim’e ve ailesine bereket ihsan ettiðin gibi,
Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in ailesine de bereket
ihsan eyle. Þüphesiz ki Sen her bakýmdan hamda layýk ve þaný yüce olansýn”279

Dualar: Son oturuþta et-tehiyyatu okunup salavat getirdikten sonra
Kur’an’da geçen dua ayetlerinden, mütevatir veya meþhur olan dua
hadislerinden okunur. Ayetlerden okunan dualar:

278 Buharî, Enbiya, 10; Müslim, Salat, 65
279 Buharî, Enbiya, 10; Müslim, Salat, 65
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“Ey bizim kerim Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver,
âhirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi cehennem ateþinden koru.” (Baka-
ra suresi, 2/201)

“Ya Rabbî! Benide, neslimden çoðunu da namazý devamlý olarak ve
gereðince kýlan kullarýndan eyle! Duamý, lütfen kabulbuyur Ya Rabbi!”
(Ýbrahim suresi, 14/40)

“Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamý ve bütün müminleri hesaba çe-
kilme günü affeyle.” (Ýbrahim suresi, 14/41)

“Ey bizim kerîm Rabbimiz, bize hidâyet verdikten sonra kalplerimizi
saptýrma ve katýndan bize bir rahmet baðýþla. Þüphesiz baðýþý bol olan
Vehhab Sensin Sen!” (Âl-i Ýmran suresi, 3/8)

Hadislerden okunan dualar:

Manasý: “Allah’ým kabir azabýndan sana sýðýnýrým. Allah’ým Mesih-i
Deccal’in fitnesinden Sana sýðýnýrým. Allah’ým hayatýn ve ölümün fitnesin-
den Sana sýðýnýrým.”280

Manasý: “Allah’ým borçtan ve günahtan Sana sýðýnýrým”281

280 Buharî, Ezan, 149; Müslim,Zikir, 49

281 Buharî, Daavat, 39; Müslim, Zikir, 48
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Diðer Namazlar
a) Cuma Namazý

1- Cuma Namazýnýn Diðer Namazlar Arasýndaki Yeri

Cuma namazý, namaz olarak sair namazlardan farksýzdýr; yani o da
kýyam, kýraat, rükû, sücud ve ka’deden ibarettir. Biz, günün yirmi dört sa-
atini beþe bölüp, her parçasýný beþ vakit namazla nurlandýrdýðýmýz gibi,
haftayý da Cuma ile böler, bir biçime kor ve nur serperiz. Haftalýk saati-
mizi, cumaya göre ayarlar, o an gelip çattýðý zaman bütün hissiyat, letâif
ve kalbimizle Rabbimize teveccüh ederiz. Çünkü Cuma günü, Allah’ýn
yarattýðý günler içinde en kýymetli bir gündür. Allah Resulü (sallallâhu
aleyhi ve sellem), cuma hakkýnda: “Cuma günü, (haftanýn diðer) günleri-
nin efendisidir. Allah katýnda da en mühim olanýdýr. O, Allah katýnda, Kur-
ban ve Ramazan Bayramý günlerinden daha mühimdir. Bu günün beþ
hasleti vardýr: Allah (c.c.), Âdem’i bugünde yarattý. Allah Âdem (aleyhis-
selâm)’ý o günde yeryüzüne indirdi. Allah Âdem’in ruhunu o gün kabzet-
ti. O günde bir saat vardýr ki, kul o saatte Allah’tan haram bir þey talep et-
medikçe her ne isterse mutlaka kendisine talebi verilir. Kýyamet de o gün
kopacaktýr. Bütün mukarreb (Allah’a yakýn) melekler, sema, arz, rüzgâr,
dað, deniz hepsi o günden korkarlar.”282 buyurur.

Evet, Cuma namazý, haftayý böler ve insanlarý, Allah’a yaklaþabile-
cekleri bir yere yükseltir. Onlar da, Cuma mirsadýyla Rabbin rahmetinden
istifade etme yolunu düþünürler. Baþka bir ifadeyle, altý gün namaz kýl-
dýktan sonra, ulûfe almak üzere belli bir gün belli bir noktaya yükselirler
ki, o gün, þuurlularýn, Hakk’a gönül vermiþlerin etekleri mücevherlerle
dolar taþar. Dolayýsýyla Cuma, bir haftalýk seyahatin neticesinde belli þey-
leri Rabb’den almak üzere belli bir doruða ulaþmanýn ifadesidir. Bu haki-
kati Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), þu hadisiyle ifade eder: “Beþ
vakit namaz, bir Cuma namazý diðer Cuma namazýna, bir Ramazan di-
ðer Ramazan’a kadar hep kefarettirler. Büyük günah irtikab edilmedikçe
aralarýndaki günahlarý affettirirler.”283 Görüldüðü gibi Efendimiz (sal-
lallâhu aleyhi ve sellem), günü, haftayý ve seneyi belli bölüm ve parçala-

282 Ýbn Mace, Ýkame 79; Müsned, 3/429.
283 Müslim, Taharet 14; Tirmizi, Salât 160.
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ra ayýrýr; o parçalarda eda edilen namazlarýn, namazsýz geçen diðer bö-
lümlerini nurlandýrdýðýný ifade ederler.

Yüce Allah, Kur’ân-ý Kerim’de: “Ey iman edenler! Cuma günü na-
maza çaðýrýldýðýnýz zaman, hemen Allah’ý anmaya koþun ve alýþ veriþi bý-
rakýn. Eðer bilmiþ olsanýz, elbette bu, sizin için daha hayýrlýdýr.” (Cuma su-
resi, 62/10) ayetiyle müminleri Cuma namazýna davet etmektedir. Ayet-
te “nida” kelimesiyle, ezan-ý Muhammedî kastedilmektedir. Zaten Müslü-
manlarýn gülbangý, günde beþ defa minarelerden semalara doðru þehbal
açan ezan-ý Muhammedî’dir. “Zikir”den maksat ise, hutbe ile baþlayan
namazdýr. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) döneminde bu ezan,
imam minberde iken okunur, sonra da namaz için “kâmet” getirilir ve
namaza durulurdu. Bu uygulama Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer (radi-
yallâhu anhüma) devrinde de devam etmiþtir. Fakat Müslümanlar, gün be
gün çoðalýp þehirler geniþledikçe, ses her tarafa ulaþmaz ve duyulmaz ol-
du. Bundan dolayý da Hz. Osman, hatip minberde iken okunan ezana ila-
ve olarak halka duyurmak için dýþ ezaný okutmaya baþladý ve bu usûl
üzerine icma vaki oldu. Hutbede okutulan ezana da, sünnete riayet olsun
diye teberrüken devam edildi.284

Bir sonraki ayet-i kerimede ise: “Namaz kýlýnýnca artýk yeryüzüne da-
ðýlýn ve Allah’ýn lütfundan isteyin. Allah’ý çok zikredin; umulur ki, kurtulu-
þa erersiniz” (Cuma suresi , 62/10) buyrulmaktadýr ki, bu lütfun ne oldu-
ðu hususunda Ýbn-i Abbas þöyle der: “Bu ayetle müminler dünya isteði-
ne dair bir þeyle emrolunmadýlar, ancak hasta ziyaret etmek, cenazeye
gitmek ve Allah için din kardeþini ziyaret etmek gibi þeyler hariç.”285 Fa-
kat biz meseleyi cem ederek ifade edecek olursak þöyle diyebiliriz: “Na-
mazý eda edin ve içiniz durulaþýp berraklaþsýn, mesuliyet duygusu altýnda
yeryüzüne daðýlýn, Allah’ýn dünyevî ve uhrevî lütuflarýndan istifade edin.
Nurlu ve yümünlü bir hayat yaþayýn ki, hayatýnýz bir düzene girsin. Böy-
lece felaha eresiniz.”

Sûrenin son ayetinde de; “Onlar bir ticaret ve eðlence gördükleri za-
man hemen daðýlýp ona giderler ve seni ayakta býrakýrlar. De ki: “Allah’ýn

284 Bkz. Buharî, Cuma 21, 25, Menakýb 25; Müslim, Fedail 6, 7.
285 Suyuti, ed-Dürrü’l-Mensur 8/165.
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yanýnda bulunan, eðlenceden ve ticaretten daha yararlýdýr. Allah, rýzýk ve-
renlerin en hayýrlýsýdýr.” (Cuma suresi, 62/11)

2- Cuma Namazýnýn Câmi Bir Ýbadet Olmasý
Evet Cuma, ferdî bir ibadet deðil; toplu olarak ma’þerî vicdanýn Yü-

ce Allah’a teveccühüdür. Âdeta kul, tek baþýna Allah’ýn nimetleri karþýsýn-
da gerekli þükrü eda edemez ve Rabbim! “Allah’ýn nimetlerini saymaya
kalkýþsanýz, sayamazsýnýz.” (Ýbrahim, 14/34) diye bize anlattýðýn nimetlere
karþý, ben ferdî durumumla mukabele edemem, vicdaným buna kâfi gel-
mez. Bu yüzden de biz, bir araya gelerek cemaat halinde kulluðumuzu ve
þükrümüzü sana takdim ediyoruz.” der.

3- Ýlk Eda Edilen Cuma Namazý
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Mekke’de Cuma

ile mükellef tutulmamýþtý. Hicretle memur kýlýnýp Medine’ye yol açýlýnca
önce Kuba’ya gelmiþ; orada kaldýðý dört-beþ gün içinde kendi elleriyle
Kuba mescidini inþa buyurmuþ, Cuma günü oradan ayrýlýp Salim Ýbn-i
Avf oðullarýnýn vadisine gelince de Cibrîl haber getirmiþ ve orada Cuma
namazýný kýlmýþlardý.286 Böylelikle Allah Resulü (sallallâhu aleyhi ve sel-
lem), Ýslâm’ýn þeairinden olan Cuma namazýný ilan etmiþti.

4- Cumada Aranan Ýcabet Saati
Namaz, sefine-i dinin direði ve mümine gideceði yönü gösteren pu-

sula gibidir. Baþka bir ifadeyle o, mümini miraca yükseltecek, bir ucu ken-
di elinde, diðer ucu da Allah’ýn elinde olan bir merdiven ve hablü’l-me-
tindir (saðlam bir ip). Bütün bu evsafa sahip namazýn özü ise, maþeri vic-
danýn heyecan ve helecanýnýn ifadesi, Cuma namazýdýr. Dolayýsýyla o,
uyanýk bir kalb ve gönülle idrak edilmelidir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem): “Onda, bir saat vardýr; Müslüman bir kul, namaz kýlar olduðu
halde o saate erse, Allah’tan her ne isterse, Allah kendisine mutlaka onu
verir”287 buyurur. Bu anýn hangi an olduðu hususunda Sahabe, Tabiin ve

286 Ýbni Hiþam, Tehzib, 1/122, 123.

287 Buharî, Cuma 37, Talak 24, Daavat 61; Müslim, Cuma 13.
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daha sonra gelen fukaha-i izam, deðiþik zamanlar söylemiþlerdir. Meselâ;
Abdullah Ýbni Selâm (r.a.): “Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) otu-
ruyordu. Ben: “Allah’ýn kitabýnda (Tevrat’ta) þu ifadeyi buluyoruz: “Cuma
gününde öyle bir saat vardýr ki, mümin kul o saati denk getirerek namaz
kýlýp Allah’a dua ettiði takdirde isteði mutlaka yerine getirilir.” dedim. Be-
nim bu sözüm üzerine Resulullah: “Yahut bir saatin bir kýsmý” diye bana
iþaret buyurdu. Ben de: “Doðru söylediniz veya bir saatin bir kýsmý” diye-
rek sözümü düzelttim. Sonra sordum: “Bu vakit (Cumanýn) hangi vakti-
dir?” Bana: “O, gündüzün saatlerinin sonudur.” diye cevap verdi. Ben:
“Bu saat namaz vakti deðildir.” deyince bana þu cevabý verdi: “Evet, mü-
min kul namaz kýlar, sonra müteakip namazý beklemek maksadýyla otu-
rursa o, sevap yönüyle aynen namaz kýlýyor gibidir.” buyurdu.288 Ýhtimal,
týpký “Kadir Gecesi’nin Ramazan’ýn içinde dolaþýp durduðu gibi, o an da
Cuma günü içinde gezip durmaktadýr. Dolayýsýyla o dakikayý yaþayabil-
mek, Cuma gününü bir bütün olarak yaþayýp Allah’a tam bir teveccüh ile
yönelmeye baðlýdýr.

5- Cuma Namazýna Hazýrlýk

Cuma günü Müslümanlar açýsýndan büyük önem taþýdýðý ve âdeta
bir bayram günü kabul edildiði için, Perþembe günü akþamýndan baþla-
mak üzere maddî ve manevî temizliðe her zamankinden daha fazla önem
vermek gerekir. Bunlarýn baþýnda boy abdesti almak gelir ki Cuma günü
boy abdesti almak Ýslam âlimlerinin çoðuna göre sünnet, bazýlarýna göre
farzdýr. Bunun yanýnda, Cuma günü namaza gelmeden önce týrnak kes-
me, diþleri temizleme gibi bedeni temizlikler yapmak, temiz elbiseler giy-
mek; baþkalarýný rahatsýz etmeyecek, aksine onlarýn hoþuna gidecek güzel
kokular sürmek sünnet olan davranýþlardýr. Mümin, böyle deðerli ve
önemli bir günün manevî havasýna girmeli; dua ve tevbesini dua ve tev-
belerin kabul edileceði vakit olduðu bildirilen “icabet saati”ne denk dü-
þürmeye çalýþmalý, ayrýca Kur’ân okumalý, tezekkür ve tefekkür etmeli,
Resulullah’a salat u selâm getirmeli ve samimi bir kalb ile yüce Allah’a
dua ve istiðfarda bulunmalýdýr.

288 Ýbni Mace, Ýkame 99; Müsned, 5/450.
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Hutbe okunurken konuþmak, Cuma vakti alýþ veriþ yapmak ve Cu-
ma günü yolculuða çýkmak gibi hoþ karþýlanmayan davranýþlarýn hüküm-
leri aþaðýda ele alýnacaktýr.

Cuma Namazýnýn Dindeki Yeri ve Hükmü

Cuma namazý farz-ý ayýndýr. Farz olduðu, Kitap, Sünnet ve icma ile
sabittir. Kur’ân-ý Kerim’in 62. Suresi, Cuma namazýndan bahsettiði için
Cuma sûresi olarak adlandýrýlmýþtýr. Bu sûrede yüce Allah þöyle buyur-
muþtur: “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çaðrýlýnca Allah’ý anma-
ya (namaza) koþun ve alýþ veriþi býrakýn. Eðer bilirseniz, bu sizin için da-
ha hayýrlýdýr. Namaz kýlýnýnca yeryüzüne yayýlýn da Allah’ýn lütfunu ara-
yýn ve Allah’ý çok çok anýn ki felah bulasýnz.” (Cuma suresi, 62/9-10)

Cuma namazý, Cuma günü öðle namazý vaktinde kýlýnan ve farzý iki
rekât olan bir namazdýr. Bu namazdan önce hatibin hutbe okumasý na-
mazýn sýhhat (geçerlilik) þartlarýndandýr. Cuma namazý o günkü öðle na-
mazýnýn yerini tutar.

Cuma Namazýnýn Þartlarý
Cuma namazýnýn farz olabilmesi için belli birtakým þartlarýn gerçekleþ-

miþ olmasý gerekir. Bu þartlar vücub þartlarý ve sýhhat þartlarý olmak üzere
iki çeþittir. Vücub þartlarý, Cuma namazý kýlmakla yükümlü olmanýn þartla-
rýdýr; sýhhat þartlarý ise kýlýnan namazýn sahih yani geçerli olmasýnýn þartla-
rýdýr. Sýhhat þartlarý yerine, Cuma namazýnýn edasýnýn þartlarý da denilir.

Cuma Namazýnýn Vücub Þartlarý
Cumanýn bir kimseye farz olabilmesi için, onda þu þartlarýn bulunma-

sý gerekir.

a. Erkek olmak

Cuma namazý erkeklere farz olup kadýnlara farz deðildir. Bu konuda
bütün fakihler ittifak etmiþtir. Fakat kadýnlar da camiye gelip Cuma nama-
zý kýlsalar, bu namazlarý sahih (geçerli) olur ve artýk o gün ayrýca öðle na-
mazý kýlmazlar.
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b. Mazeretsiz olmak

Bazý mazeretler, Cuma namazýna gitmemeyi mübah kýlar ve böyle
bir mazereti bulunan kiþiye Cuma namazý farz olmaz. Fakat böyle kimse-
ler de kendilerine Cuma namazý farz olmadýðý halde, bu namazý kýlarlar-
sa namazlarý sahih olur ve artýk o gün ayrýca öðle namazý kýlmazlar. Cu-
ma namazýna gitmemeyi mübah kýlan belli baþlý mazeretler þunlardýr:

1. Hastalýk

Hasta olup Cuma namazýna gittiði takdirde hastalýðýnýn artmasýndan
veya uzamasýndan korkan kimse Cuma namazý kýlmakla yükümlü olmaz.
Yürümekten aciz durumda bulunan çok yaþlý kimseler de bu konuda has-
ta hükmündedirler. Cuma namazý için camiye gittiði takdirde hastaya za-
rar geleceðinden korkan hasta bakýcý için de ayný hüküm geçerlidir.

2. Körlük ve kötürümlük

Kör (âmâ) olan bir kimseye, kendisini camiye götürebilecek biri bu-
lunsa bile, Ýmam Azam Ebu Hanife, Malikîler ve Þafiîlere göre Cuma na-
mazý farz deðildir. Hanbelîlerle, Ýmam Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre
ise, kendisini camiye götürebilecek biri bulunan âmâya Cuma farzdýr.
Kendisini camiye götürebilecek kimsesi bulunmayan âmâya ise, bütün
âlimlere göre Cuma namazý farz deðildir. Ayaklarý felç olmuþ veya kesil-
miþ kimselerle yatalak hastalara da Cuma namazý farz deðildir.

3. Uygun olmayan hava ve yol þartlarý

Cuma namazýna gittiði takdirde kiþinin önemli bir zarara veya sýkýn-
týya uðramasýna yol açacak çok þiddetli yaðmur bulunmasý, havanýn çok
soðuk veya sýcak olmasý veya yolun aþýrý çamurlu olmasý gibi durumlar
da, cuma namazýna gidilmemesini mübah kýlan özürlerdendir..

4. Korku 

Cuma namazýna gidildiði takdirde mal, can veya namusunun tehlike-
ye girmesine dair endiþeler varsa bu durumda Cuma namazýna gidilme-
mesine geçerli bir özür sayýlýr.
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c. Hürriyet

Hür olmayan kimseler yani köle ve esirler, fakihlerin büyük çoðunlu-
ðuna göre, Cuma namazý ile yükümlü deðildir.

Hapiste olan kiþilerin, Cuma namazý kýlmalarýna fizikî þartlar ve bazý
imkanlarýn eksikliði dýþýnda bir engel bulunmamaktadýr. Mahpuslarýn Cu-
ma namazý kýlabilmeleri için fizikî þartlarýn hazýrlanmasý ve gerekli düzenle-
menin yapýlmasý istenebilir. Cuma namazýnýn kýlýnacaðý yerin herkese açýk
olmasý (izn-i âm) þartý, özel durumundan dolayý hapishaneyi içine almaz.

d. Ýkamet

Âlimlerin büyük çoðunluðuna göre Cuma namazýnýn vacip olmasý
için, kiþinin Cuma namazý kýlýnan yerde ikamet ediyor olmasý gerekir. Bu
bakýmdan Cuma namazý dinen yolcu sayýlan (seferî) kimselere farz deðil-
dir. Cuma günü Cuma namazýnýn vakti girmeden önce yola çýkmakta bir
mahzur yoktur. Fakat Cuma namazýnýn vakti girdikten sonra namazý kýl-
madan yola çýkmak mekruhtur.

Cuma Namazýnýn Sýhhat Þartlarý

a. Vakit

Cuma namazý öðle namazýnýn vaktinde kýlýnýr. Bu vakit çýktý mý, ar-
týk cuma namazýný kýlmak veya kaza etmek caiz olmaz. O günün öðle na-
mazý da kýlýnmamýþ ise, yalnýz onu kaza etmek gerekir.

Cuma namazý kýlýnmakta iken vakit çýkacak olsa, yeniden öðle na-
mazýný kaza olarak kýlmak gerekir.

Ýmam Malik’e göre, cuma namazý öðle vakti çýktýktan sonra da kýlý-
nabilir. Ýmam Ahmed’den bir rivayete göre de, cuma namazý zeval vak-
tinden önce de kýlýnabilir.

b. Cemaat

Cuma namazý ancak cemaatle kýlýnan bir namaz olup münferiden,
yani tek baþýna kýlýnamaz. Cuma namazý için cemaatýn en az miktarý,
imamdan baþka üç kiþidir. Ýmam Ebû Yusuf’a göre, imamdan baþka iki ki-
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þidir. Ýmam Malik’den bir rivayete göre otuz, Ýmam Þafiî ile Ýmam Ah-
med’in mezheblerine göre de kýrk kiþidir.

Cemaatin aklý yerinde ve erkek olmasý ve en az bu üç kiþinin birinci
secdeye kadar hazýr bulunmasý da Ýmam-ý Azam’a göre þarttýr. Buna gö-
re, yalnýz kadýnlarýn veya çocuklarýn cemaatiyle veya birinci secdeden ön-
ce daðýlýp da azýnlýkta kalan cemaatle cuma namazý kýlýnamaz.

Cemaatin bulunmasý, Ýmam Ebu Yusuf ve Ýmam Muhammed’e göre
iftitah tekbirine kadar þarttýr. Ýmam Züfer’e göre, hiç olmazsa ka’dede te-
þehhüd miktarý duruncaya kadar cemaatin hazýr bulunmasý þarttýr. Cema-
at bundan önce daðýlacak olsa, geriye kalan bir veya iki kiþinin öðle na-
mazýný kýlmasý gerekir. Cemaatin mukim veya hür olmalarý þart deðildir.
Öyle ki, yolcu(seferî) veya köle olan bir Müslüman cuma namazýný kýldý-
rabilir.

c. Þehir

Ýslâm bilginleri Cuma namazý kýlýnacak yerin þehir veya þehir hük-
münde bir yerleþim birimi olmasýný þart koþmuþlardýr. Fakat bu þartlarýn
ayrýntýlarý hususunda görüþ ayrýlýklarý vardýr.

Hanefî mezhebinin klâsik fýkýh kaynaklarýna göre, Cuma namazý ký-
lýnacak yerleþim biriminin þehir veya þehir hükmünde bir yer olmasý ya
da böyle bir yerin civarýnda bulunmasý gerekir. Bir yerleþim yerinin han-
gi durumda þehir hükmünde sayýlacaðý hususunda farklý rivayetler bulun-
maktadýr. Bir kýsým âlimlere göre bu kriter “Cuma kýlmakla mükellef olan
insanlarý o yerleþim yerinin en büyük camisinin almamasý”dýr. Bazý âlim-
lere göre de “Bir yöneticisi olan yerleþim birimi” kriter kabul edilmiþtir.
Þehrin civarý yani zikredilen þartlardaki yerleþim birimlerinin yakýnlarýnda
bulunan mezarlýk, atýþ alanlarý ve çeþitli gayelerle toplanmak için hazýrla-
nan sahalar ve uzaklýktaki yerler, þehirden sayýlýr.

Kaynaklarda geçen bu þehir ifadesinin günümüzde, büyük veya kü-
çük yerleþim birimi olarak anlaþýlmasý gerektiði, bu bakýmdan farzý eda
edecek sayýda yerleþik cemaatin ikamet ettiði köy, belde gibi bütün yerle-
þim alanlarýnda Cuma namazýnýn kýlýnabileceði âlimler tarafýndan kabul
edilmektedir.
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Þafiî mezhebine göre, Cuma namazýnýn insanlarýn devamlý oturduk-
larý bir þehir veya köyün sýnýrlarý içinde kýlýnmasý gerekir.

Malikîlere göre Cuma namazý kýlýnacak yerin, insanlarýn devamlý
oturduklarý þehir, köy vb. bir yerleþim birimi veya buralarýn civarýnda bir
yer olmasý gerekir.

Hanbelîlere göre ise, Cuma namazýnýn kýlýnabileceði yerin en az kýrk
kiþinin devamlý olarak oturduðu yer olmasý þarttýr.

d. Cami

Bir yerleþim yerinde birden fazla yerde Cuma namazý kýlýnýp kýlýna-
mayacaðý konusunda farklý görüþler vardýr. Bütün mezhepler, bir þehirde
kýlýnan Cuma namazýnýn mümkün olduðunca bir tek camide kýlýnmasý
gerektiði üzerinde durmuþlardýr. Cuma, toplanma, bir araya gelme ma-
nalarýna geldiðinden, bu þartta esasen toplanma, bir araya gelme ve bu
þekilde birlik ve beraberlik ruhunun kuvvetlendirilmesi, kuvve-yi mâne-
viyenin takviye edilmesi gayesi vardýr. Bu manayý ve ruhu her zaman
canlý tutmak gerekmekle birlikte, günümüzde çok büyük sahalarda in-
sanlarýn yaþadýðý þehirler göz önüne alýndýðýnda, Cuma namazýnýn bir
veya birkaç yerde ihtiyacý karþýlayacak bir camide kýlýnmasý mümkün gö-
zükmemektedir.

Ýmam-ý Âzam hazretlerinden bu konuda nakledilen iki görüþten biri-
ne göre, bir þehirde yalnýz bir yerde Cuma namazý kýlýnabilir; diðerine gö-
re ise bir þehirde birden fazla yerde Cuma namazý kýlýnabilir. Ýmam Mu-
hammed, bunlardan ikincisini benimsemiþtir. Ebu Yusuf’a göre ise, þeh-
rin ortasýndan nehir geçip de þehri ikiye bölüyorsa veya þehir zayýf ve
yaþlý kimselerin Cuma kýlýnan camiye gelmelerini zorlaþtýracak ölçüde bü-
yük ise bir þehirde iki yerde Cuma namazý kýlýnabilir. Böyle bir durum söz
konusu deðilse sadece bir yerde kýlýnýr.

Netice itibarýyla Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan yaklaþýma gö-
re, bir þehirde birden fazla cami bulunmasý halinde bütün camilerde Cu-
ma namazý kýlýnabilir.

Þafiî mezhebine göre bir þehirde birden fazla cami bulunsa bile, bir-
den fazla yerde kýlmayý zorunlu kýlan sebepler olmadýkça sadece bir ca-
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mide Cuma namazý kýlýnýr. Þehir çok büyük olur ve bir camide kýlmak
mümkün olmazsa ihtiyaç durumuna göre birden fazla yerde Cuma nama-
zý kýlýnabilir.

Malikî mezhebinde tercih edilen görüþe göre, Þafiî mezhebinde oldu-
ðu gibi, birden fazla yerde kýlmayý mecburi kýlan sebepler olmadýkça, bir
þehirde sadece camide Cuma namazý kýlýnýr. Hanbelîlerin yaklaþýmý da
ayný þekildedir.

e. Ýzin

Hanefî fýkhýnda cuma namazý için izin denildiðinde iki þey anlaþýlýr.

* Devlet baþkaný veya vekil tayin ettiði kimsenin ya da salahiyetli bir
makamýn cuma namazý kýldýracak þahsa izin vermesidir.

* Namaz kýlýnacak olan mekana herkesin girebilmesine izin verilme-
sidir.

Hanefî mezhebi haricindeki mezhepler cumanýn sahih olmasý adýna
böyle þartlar ileri sürmemiþlerdir. Kaldý ki Hanefî mezhebi de bunu cuma-
nýn edasýnýn þartlarý arasýnda saymýþtýr.

Ýçinde yaþadýðýmýz ülkede Hanefî mezhebinin noktayý nazarýna göre
böyle bir problem söz konusu deðildir. Köyler dahil bütün beldelerdeki
camilere girebilme izni zaten verilmiþtir. Bu konuda herhangi bir engel
yoktur. Cuma namazý kýldýran imamlarýn da devletin görevlendirdiði, yet-
kili (izinli) þahýslar olduðu muhakkaktýr.

f. Hutbe

Cuma namazýnýn sýhhat þartlarýndan birisinin de hutbe olduðu hu-
susunda fakihler görüþ birliði içindedirler.

Hutbe, birilerine hitap etme, bir þeyler söyleme demektir. Haftada bir
gün bir mekânda toplanmýþ olan müminlerin baþta dini konular olmak
üzere, onlarýn hayatlarýný kolaylaþtýracak, iliþkilerini uyumlu hale getirecek
her konuda aydýnlatýlmasý için hutbe bir vesile ve bir fýrsattýr. Hutbe esa-
sen bu amacý gerçekleþtirmek için düþünülmüþtür; bu sebeple cemaatin
bilip anladýðý bir dille irad edilir.
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Cuma namazýnýn bir parçasýný teþkil eden hutbenin varlýðý, fýkhen
geçerliliði veya en güzel þekilde ifasý için bazý þartlar aranýr. Bunlar ilmihal
dilinde; hutbenin rükünleri, þartlarý ve sünnetleri olarak anýlýr.

Cuma Namazýnýn Kýlýnýþý

Cuma günü öðle vaktinde ezan okunur (dýþ ezan). Camiye girince
dört rekât sünnet kýlýnýr. Bu, cumanýn ilk sünnetidir. Hatip minbere çýkma-
dýðý sürece bu namazlar kýlýnabilir. Ama hatip minbere çýkmýþ ise, onu
dinlemek daha uygundur. Sonra cami içinde bir ezan daha okunur (iç
ezan), arkasýndan minberde imam, cemaate hutbe okur. Bu hutbeden
sonra kâmet getirilerek Cuma namazýnýn iki rekât farzý cemaat halinde ký-
lýnýr ve imam açýktan okur. Bundan sonra dört rekât sünnet kýlýnýr. Bu
dört rekât, cumanýn son sünnetidir.

Cuma namazýnýn farz ve sünnetlerinden sonra dört rekâtlýk “zuhr-i
âhir” namazý kýlýnýr.

Zuhr-i âhir namazý: Zuhr-i âhir namazý, son öðle namazý demek-
tir. Cuma namazý, öðle namazýnýn vaktinde kýlýnýp, onun yerini tuttuðu-
na göre, ayrýca bir “son öðle namazý” kýlmanýn anlamý nedir?

Esasen Peygamber Efendimiz’den ve ilk dönemlerden gelen rivayet-
ler arasýnda zuhr-i âhir diye bir namaz yoktur. Önceleri Cuma namazý
bir yerleþim yerinde sadece bir tek yerde kýlýnýyordu. Daha sonralarý bü-
yük þehirlerde bir tek camide kýlmanýn mümkün olmamasý ve birden faz-
la camide kýlýnmasý üzerine gündeme gelmiþtir.

Ýþte zuhr-i ahir, cumanýn sýhhat þartlarýnýn, özellikle Cuma namazýnýn
bir bölgede bir tek camide kýlýnmasý þartýnýn þehirlerin nüfusunun artmasý
sebebiyle gerçekleþmemesi, dolayýsýyla bir þehirde birçok yerde namaz kýl-
ma mecburiyetinin ortaya çýkmasýyla birlikte ihtiyaten kýlýnan bir namazdýr.
Daha önce geçtiði üzere Ýmam-ý A’zam hazretlerine göre cumanýn bir belde
de bir tek camide kýlýnmasý dinin yüceliðini ifade etmesi bakýmýndan çok
önemlidir. Bu itibarla cumaya katýlan cemaatin azaltýlmasý uygun deðildir.

Artýk pek çok yerleþim yerinde bir tek camide Cuma namazý kýlmak
mümkün olmamaktadýr. Cuma namazýnýn birçok camide kýlýnmasýný caiz
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görmeyenlere göre, bir yerleþim yerinde birçok yerde kýlýnan cuma na-
mazlarýndan hangisine daha önce tekbir alýnarak baþlanmýþsa o namaz
sahih olur, diðerleri olmaz.

Cuma namazý sahih olmayan kiþilerin de öðle namazýný kýlmalarý ge-
rekir. Hangisinin sahih, hangilerinin sahih olmadýðý bilinmediðine göre,
hepsinin ihtiyaten yeniden öðle namazý kýlmasý en uygun çözümdür.

Ýþte böyle bir ihtilâftan kurtulabilmek içindir ki, cumanýn dört rekât
son sünnetinden sonra “Zuhr-i âhir” adý ile dört rekât namaz daha kýlýn-
maktadýr. Þöyle ki: “Vaktine yetiþip henüz üzerimden düþmeyen son öðle
namazýna” diye niyet edilir ve tam öðle namazýnýn dört rekât farzý veya
dört rekât sünneti gibi, dört rekât namaz kýlýnýr. Daha iyisi sünnet namazý
þeklinde kýlmaktýr. Çünkü cuma namazý sahih olmamýþsa, bu dört rekât
ile o günün öðle namazý kýlýnmýþ olur. Bu namazýn son iki rekâtýna ilave
edilen sûre ve ayetler, farzýn sýhhatine zarar vermez. Eðer cuma namazý
sahih olmuþsa, bu dört rekât kazaya kalmýþ bir öðle namazý yerine geçer.
Kazaya kalmýþ böyle bir namaz bulunmayýnca da nafile bir namaz olur.

Netice itibarýyla “zuhr-i âhir” namazýnýn kýlýnmasý ihtiyata uygun ol-
duðundan, âlimlerin çoðu tarafýndan güzel görülmüþ ve uygulanmasý is-
tenmiþtir. Ve asýrlardýr uygulanmaktadýr da.

Zuhr-i âhir’den sonra “vaktin sünneti” niyeti ile aynen sabah nama-
zýnýn sünneti gibi iki rekât namaz daha kýlýnýr.

Cuma Ýle Ýlgili Bazý Meseleler

Ýþverenin iþçilerine cuma namazýný kýlmak için
izin vermeme yetkisi var mýdýr?

Ýslâm hukukunda iþçi, “ecîr-i has” ve “ecîr-i müþterek” adý altýnda iki
ayrý kategori içinde deðerlendirilir. Ecîr-i hâs, özel iþçi diye Türkçemize ak-
tarýlabilir. Bu herhangi bir kiþi ya da kuruma, zamanýný, mesela; 8 saatini
satan insan demektir. Özel iþçi, bu 8 saatlik zamanýný iþ sahibine hasret-
mek zorundadýr. Ýþçi bu süre zarfýnda kendisine hiç bir iþ yaptýrýlmasa da-
hi, anlaþmaya konu olan ücreti almaya hak kazanýr.
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Ecîr-i müþterek ise, halk arasýnda “götürü” denilen, parça baþýna iþ ya-
pan iþçi demektir. Mesela; sipariþ usûlüne göre elbise diken terzi, ayakkabý
yapan ayakkabýcý, TV tamircileri ve benzeri meslek erbabý müþterek iþçidir.

Bu tasnife göre soruda bahsi geçen husus, ecir-i müþterek için
problem deðildir. Ecîr-i has’a gelince; cuma namazý ve vakit namazlarý-
nýn sadece farzlarý, hukuk tabiriyle “Allah hakký” olduðu için, hiçbir iþve-
renin çalýþtýrdýðý iþçisini bu namazlarý kýlmaktan alýkoymaya hakký yoktur.
Hatta bu, iþ sözleþmesine konu bile olmuþ olsa, bu þarta uyulmak zorun-
da deðildir. Yani bu durumda anlaþma sahih, þart batýldýr. Yalnýz hemen
ifade edelim ki, bahsini ettiðimiz bu husus sadece farz namazlar için ge-
çerlidir, nafile namazlar –cinsi ne olursa olsun– bu hükme dahil deðildir.
Allah hakký her þeyin önünde gelir

Cuma vaktinde alýþ veriþ yapmak haram mýdýr?

Allah (c.c.), “Cuma günü namaz için çaðrýda bulunulduðu, (ezan
okunduðu zaman) Allah’ý zikretmeye koþun, alýþ veriþi býrakýn” (Cuma su-
resi, 62/9) buyurmaktadýr. Bu ayet-i kerimeden hareketle Hanefî mezhe-
bi bu vakitte alýþ veriþ yapmaya tahrimen mekruh, sair üç mezhep ise
haram hükmünü vermiþlerdir. Ýç ezanýn okunmasý ile cuma namazýnýn bit-
mesine kadar olan bu sürede alýþ veriþin tahrimen mekruh olmasý, yapý-
lan akdin zatýndan dolayý deðil, cuma namazýnýn edasýna engel olduðun-
dan veya mücaveretten yani ticaretin, farz olan ibadete yakýnlýðýndan ya
da ayný vakitte kesiþtiðinden dolayýdýr.

Bir insan bu emre uymayýp, alýþ veriþ yapsa, bu kiþi tahrimen mek-
ruh (ameli haram) veya haram iþlemiþ olmasýna raðmen elde ettiði kazanç
haram deðildir. Yalnýz ehl-i tahkik, Allah’ýn menetmiþ olduðu bir iþ yapýl-
dýðýndan dolayý bu yolla elde edilen kazancýn yümün ve bereketinin ol-
mayacaðý, bu parayý yiyen insanlarýn ruhî hayatýnda olumsuz neticeler
doðabileceðini ve kalbî hayatýn ölebileceðini söylemiþlerdir.

Vitir Namazý
Vitir (vitr) Arapça’da çiftin karþýtý “tek” anlamýndadýr.

Vitir namazýnýn vakti, yatsý namazýnýn vaktidir. Ancak vitir namazý
yatsý namazýndan sonra kýlýnýr. Peygamber Efendimiz, günün kýlýnan son
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namazýnýn vitir namazý olmasýný tavsiye ve teþvik etmiþtir.289 Yani gecenin
kýlýnan son namazý olmasýný tavsiye etmiþtir ki bu da gecenin son üçte bi-
ridir. Sabah namazý vaktinin girmesine yakýn bir vakittir. Yine Allah
Resûlü, gece uyanamayacaðýndan endiþe edenlerin de yatmadan önce
vitri kýlabileceklerini belirtmiþtir.290 Bu itibarla eðer bir kimse uyanacaðýndan
emin ise, vitir namazýný gecenin sonuna kadar geciktirmesi ve teheccüt na-
mazýndan sonra kýlmasý faziletlidir. Çünkü hadisi þeriflerden, Peygamber
Efendimiz’in teheccüt namazýndan sonra vitri kýldýðý anlaþýlmaktadýr.

Ayrýca teheccüd namazý kýlmaya alýþmak için de vitir geceye býrakýla-
bilir. Böylelikle hem teheccüd kýlýnmýþ hem de ondan sonra hadiste teþvik
edildiði üzere vitir kýlýnmýþ olur. Diðer taraftan bir insan uykudan uyana-
caðýna güveni yoksa, uyumadan önce vitir namazýný kýlmalýdýr.

Vitir namazý Hanefîlere göre akþam namazý gibi bir selâmla kýlýnan üç
rekâttan ibaret olup akþam namazýndan farký, bunun her rekâtýnda Fatiha
ve ardýndan bir sûre ve son rekâtta rükûdan önce tekbir alýnarak kunut du-
asý okunmasýdýr. Bu tekbiri almak ve kunut duasýný okumak Ebu Hanife’ye
göre vaciptir ve hangisi terk edilse sehiv secdesi gerekir. Ebu Yusuf ve Mu-
hammed’e göre kunut duasý okumak sünnettir. Vitir namazý, müstakil bir
namaz olduðu için vaktinde kýlýnamadýðýnda kaza edilmesi gerekir.

Kunut duasý:

“Allah’ým! Biz senden bize yardým etmeni, bizi baðýþlamaný, bize hi-
dayet vermeni istiyoruz. Sana iman ediyoruz, sana tevbe ediyoruz, sana
güveniyoruz, seni bütün hayýrla övüyoruz, sana tevbe ediyoruz, sana þük-
rediyoruz, seni inkâr etmiyoruz. Sana isyan edip duranlardan iliþiðimizi
keseriz.”291

289 Müslim, Salatü’l-müsafirin, 53.

290 Müslim, Salatü’l-müsafirin, 21.
291 Ýbn-i Ebi Þeybe, Musannef, 6/90; Tahavî, Þerhü Maani’l-Âsar, 1/149.
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“Allah’ým! Biz ancak sana ibadet eder, sadece senin rýzan için namaz
kýlar ve secde ederiz. Senin rahmetine kavuþmak için koþarýz ve çalýþýrýz.
Senin rahmetini umarýz ve azabýndan korkarýz. Muhakkak ki senin azabýn
kâfirlerin tepesine binecektir.”292

Bu duayý okuyamayan kimse “Rabbena âtinâ” duasýný okur veya üç
kere “Allahümmaðfir lî” veya üç kere “Ya Rabbi” der.

Vitir namazý tek kýlýnýr. Cemaatle kýlýnmasý sadece ramazan ayýna
mahsustur.

Bayram Namazý
Bayram namazý, biri Ramazan Bayramý’nda diðeri Kurban Bayra-

mý’nda olmak üzere yýlda iki defa kýlýnan iki rekâtlýk bir namazdýr.

Bayram namazýnýn sýhhat þartlarý, Hanefîlere göre, hutbe hariç, Cu-
ma namazýnýn sýhhat þartlarý ile aynýdýr. Sadece hutbenin hükmü baký-
mýndan aralarýnda fark vardýr. Yani Cuma namazýnda hutbe sýhhat þartý
olduðu halde, bayram namazýnda sünnettir. Yine hutbe Cuma namazýn-
da namazdan önce, bayram namazýnda ise namazdan sonra okunur.

Bayram namazýnýn diðer namazlardan kýlýnýþ bakýmýndan farký, bu-
nun her rekâtýnda üçer fazla tekbir olmasýdýr. Bu fazla tekbirlere zait tek-
birler denir. Bu ilave tekbirler vacip olup birinci rekâtta kýraatten önce,
ikinci rekâtta kýraatten sonra alýnýr. Tekbirle birlikte eller kaldýrýlýr ve yan-
lara býrakýlýr (ref’ ve irsal). Ýlk rekâtta iftitah tekbirinden sonra eller baðla-
nýr (itimad) ve “Sübhaneke” okunur. Bundan sonra imamla birlikte zait
tekbirlere geçilir. Ýmamýn tekbiri diðer tekbirlerde olduðu gibi sesli, cema-
atin tekbirleri ise alçak sesle olur. “Allahü Ekber” denilerek eller kaldýrýlýr
ve yanlara salýnýr, üç kere “Sübhanallah” diyecek kadar beklendikten
sonra yeniden tekbir alýnýr; ayný þekilde eller kaldýrýlýr, yanlara býrakýlýr ve
biraz beklendikten sonra bu rekâttaki zait tekbirlerin sonuncusu olan

292 Ýbn-i Ebi Þeybe, Musannef, 6/90; Tahavî, Þerhü Maani’l-Âsar, 1/149.

374 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



üçüncü tekbir alýnýr ve bu defa eller baðlanýr. Cemaat susar, imam gizlice
“Eûzü” ve “Besmele” çektikten sonra açýktan okumaya baþlar. Fatihadan
sonra bir sûre daha okur, rükû ve secdeden sonra ikinci rekâta kalkýlýr.
Ýkinci rekâtta imam, Fatiha ve arkasýndan bir sûre okuduktan sonra üç de-
fa tekbir alýnýr ve eller yanlara salýverilir. Dördüncü tekbir rükûa geçiþ tek-
biri olup bu tekbirle rükûa gidilir ve namaz tamamlanýr.

Namazdan sonra imam minbere çýkar ve hiç oturmaksýzýn hutbe okur.
Cuma hutbesindeki hamd ü senaya bedel olarak bu hutbede, “Allahü Ek-
ber, Allahü Ekber, La ilahe illallahu vallahu Ekber. Allahu Ekber velillahil-
hamd” der, cemaat bu tekbirlerde imama eþlik eder. Ýmam, Cuma hutbe-
sinde olduðu gibi, hutbeyi iki hutbe yapýp arasýný kýsa bir oturuþla ayýrýr.

Bayram namazýna giderken yolda tekbir getirilir. Bu tekbirler Rama-
zan bayramýnda sessiz, kurban bayramýnda ise açýktan yapýlýr. Camiye
varýldýktan sonra her ikisinde de namaz vaktine kadar hep birlikte tekbir
alýnýr. Camide vaaz ediliyorsa oturup sessizce dinlenir. Bayram namazýnýn
vakti, güneþin doðuþu sýrasýndaki kerahet vaktinin çýkmasýndan sonradýr.

Teþrik tekbirleri

Kurban bayramýnýn arefe günü sabah namazýndan baþlayarak bay-
ramýn 4. günü ikindi namazýna kadar, toplam 23 vakit, her farzýn selâmýn-
dan sonra teþrik tekbiri getirmek, kadýn-erkek, seferî-mukim ayýrýmý ol-
maksýzýn her mükellefe vaciptir. Teþrik tekbiri þöyledir:

“Allahü Ekber, Allahü Ekber. Lâ ilahe illallahu vallahu ekber. Allahü
Ekber ve lillâhilhamd.”

Nafile Namazlar

Nafile, farz ve vacip olan ibadet yerine getirildikten sonra, onlar dý-
þýnda daha fazla sevap elde etme amacýyla yapýlan ilave ibadeti ifade
eder. Bunun ötesinde aþaðýda görüleceði gibi nafile kapsamýnda yer alan
sünnet namazlarý mümkün oldukça kýlmak, kýlmaya çalýþmak, peygambe-
rimize olan muhabbeti ve baðlýlýðý kuvvetlendirme bakýmýndan son dere-
ce önemlidir.
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1- Revâtib sünnetler

Bir vakti bulunan nafile namazlara revâtib sünnetler denir. Bunlar
belli bir düzen ve tertip içinde beþ vakit farz namazlarla birlikte kýlýndýðý
için bu þekilde adlandýrýlmýþtýr. Bunlarýn bazýlarý müekked, bazýlarý gayr-i
müekked sünnettir.

Vakit namazlarýyla birlikte düzenli olarak kýlýnan sünnetler
(Farzlara tâbi olan nafile namazlar)

Farzlara tâbi nafile namazlar; sabah namazýnýn farzýndan önce iki; öð-
le namazýnýn farzýndan önce dört, farzýndan sonra iki; ikindi namazýnýn
farzýndan önce dört; akþamýn farzýndan sonra iki; yatsýnýn farzýndan önce
dört, farzdan sonra iki olmak üzere toplam 20 rekâttýr. Cuma namazýnýn
farzýndan önce ve sonra kýlýnan dörder rekâtlýk nafile namazlar da farzla-
ra tabi nafile kapsamýnda yer alýr. Bunlarýn bir kýsmý müekked, bir kýsmý
gayr-i müekkeddir.

Sabah, öðle, akþam ve Cuma namazýnýn sünnetleri ile yatsýnýn son
sünneti müekked sünnettir. Peygamber Efendimiz bunlarý daima kýlmýþ,
ender olarak terk etmiþtir. Mümkün oldukça bunlara riayet etmelidir.

Ýkindi namazýnýn sünneti ile yatsý namazýnýn ilk sünneti gayr-i mü-
ekkeddir. Peygamberimiz bunlarý bazen kýlmýþ bazen terk etmiþtir. Bunla-
rý da kýlmaya çalýþmalý, kýlmamayý alýþkanlýk haline getirmemelidir.

Teravih Namazý

Teravih, Arapça “tervîha” kelimesinin çoðulu olup “rahatlatmak, din-
lendirmek” gibi anlamlara gelir. Ramazan ayýna mahsus olmak üzere
yatsý namazýndan sonra kýlýnan sünnet namazýn her dört rekâtýnýn sonun-
daki oturuþ, tervîha olarak adlandýrýlmýþ, sonradan bu kelimenin çoðulu
olan teravih kelimesi ramazan gecelerinde kýlýnan nafile namazýn adý ol-
muþtur.

Teravih namazý, sünnet-i müekkededir. Þeâir-i Ýslâmiye’dendir. Kadýn
ve erkek için, orucun deðil Ramazan ayýnýn sünnetidir.

Hz. Aiþe’den gelen rivayette Peygamber Efendimiz Ramazan’da bir-
kaç gece teravih namazý kýldýrmýþ, sonra da farz kýlýnýr endiþesi ile býrak-
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mýþ293 fakat ashabýnýn kýlmasýný teþvik etmiþtir: “Kim ramazan namazýný
(teravih) inanarak ve sevabýný Allah’tan umarak kýlarsa onun geçmiþ gü-
nahlarý baðýþlanýr.” diyerek bu namaza teþvik etmiþtir.294

Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselâm) bir baþka hadisi þeriflerinde
teravih namazý kýlmanýn önemini ve sünnet olduðunu bizzat kendileri þu
þekilde ifade buyurmuþlardýr; “Allah Ramazan ayýnda oruç tutmanýzý
farz kýldý. Ben de ramazan gecelerinde kýyam etmenizi (teravih namazý)
kýlmanýzý sünnetim olarak teþvik ettim. Kim inanarak ve sevabýný Allah’-
tan bekleyerek ihlâs ile oruç tutar ve kýyam ederse (teravih namazý kýlar-
sa) annesinden doðduðu günkü gibi günahlarýndan temizlenir”295

Ýbn Abbas’dan (r.a.) “Peygamber Efendimizin Ramazanda yirmi
rekât ve vitir kýldýrdýðý” rivayet edilmiþtir.296 Bu hususta sahabe efendile-
rimizin fiili icmasý da vardýr.297

Teravih namazý Hanefî, Þafiî, Hanbelî mezheplerine göre yirmi rekât-
týr. Malikî mezhebinde ise yirmi ve otuz altý rekât olduðu þeklinde iki gö-
rüþ vardýr. Fakat bu mezhebin bazý kitaplarýnda teamülün seleften halefe
(dünden-bugüne) yirmi rekât olduðu da ifade edilmiþtir.298 Þafiî mezhebi-
nin en önemli imamlarýndan olan Ýman Nevevî, teravih namazýnýn âlim-
lerin icmasý ile sünnet olduðunu vurguladýktan sonra mezheblerine göre
yirmi rekât olduðunu da açýk bir þekilde ifade etmiþtir.299 Son dönemlerin
fýkýh ilmindeki tartýþmasýz otoritelerinden Ýbn Abidin, teravihin doðuda
ve batýda yirmi rekât kýlýndýðýný ifade etmiþtir.300

Teravih namazý yatsý namazý kýlýndýktan sonra, vitirden önce kýlýnýr.
Vitirden sonra kýlýnmasý da caizdir.

293 Buharî, Salatü’t-teravih 2; Müslim, Salatü’l-müsafirin, 178.
294 Buharî, Salatü’t-teravih, 1; Müslim, Salatü’l-müsafirin, 174.
295 Nesai, Sýyam, 40, Ýbn Mace, Ýkame, 173; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/191
296 Abd b. Humeyd, Müsned, I/218; Taberani, Mucemu’l-Evsat, V/324; Mucemu’l-Kebir, XI/393 Ýbn

Ebi Þeybe, Musannef, II/164;
297 Kandehlevi Evcezü’l-Mesalik ila muvatta Malik 2/298
298 Düsüki, Haþiye ale’þ-Þerhi’l-Kebir, 1/503. Bkz. Hafid Ýbn Rüþt, Bidayetü’l-Müçtehid, 1/166: Kan-

dehlevi Evcezü’l-Mesalik ila Muvatta Malik 2/304
299 Nevevi, Mecmu, IV/37
300 Ýbn Abidin, Reddü’l-Muhtar, 2/45; el-Mevsuatü’l-Fýkhiyye, 27/141
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Teravih namazýný cemaatle kýlmak sünnettir. Teravihin cemaatle kýlýn-
masý kifaî sünnettir. Yani bir yerleþim yerinde en az bir yerde cemaatle te-
ravih namazýnýn kýlýnmasý gerekir.

Ýki rekâtta bir selâm vererek kýlýnmasý en faziletli olanýdýr. Aralarda salatu
selâm, esma-ý ilahî ve “hizbul-hasîn”, “hizbul-masûn” gibi dualar okunabilir.

Teravih namazýndan sonra yine cemaatle vitir namazý kýlýnýr.

2- Diðer Nafile Namazlar

Revatip sünnetler dýþýndaki nafile namazlar ise sünen-i regâib adýný alýr.
Bunlar, Allah Resûlü’nün (aleyhissalatü vesselâm) uygulamalarýna dayanýla-
rak belirli zamanlarda veya bazý vesilelerle yahut kiþinin kendi isteðiyle her-
hangi bir zamanda Allah’a yakýnlaþmak ve sevap kazanmak amacýyla kýlý-
nan namazlardýr. Bunlar gönüllü olarak kendiliðinden kýlýndýðý için “gönüllü
(tatavvu) namazlar veya arzuya baðlý namazlar” olarak da adlandýrýlýr.

a. Teheccüt namazý

“Hem uyumak, hem uyanmak” anlamýna gelen teheccüt sözcüðü, te-
rim olarak “geceleyin uyanýp namaz kýlmak ve gece namazý” anlamýn-
dadýr. Dilimizde teheccüt kelimesi, farz ve vacip namazlarla teravihin dý-
þýnda, geceyi ihya için kýlýnan namazlarýn hepsini ifade edecek þekilde
kullanýlmaktadýr.

Bediüzzaman’ýn tesbitiyle, teheccütle gecenin ihya edilmesi, berzah
alemini aydýnlatan bir projektördür. Abdullah b. Ömer’in rivayet ettiði bir
hadis ve bir hâdise bu mevzuya ýþýk tutar. Bu hadiste Abdullah b. Ömer
mealen diyor ki: “Herkes rüya görür ve gelir Allah Resûlü’ne anlatýrdý.
Ben de kendi kendime, keþke berzah âleminin kapýlarý bana da aralansa
ben de bir kýsým þeyler görsem ve gördüðüm þeyleri gelip Ýnsanlýðýn Ýfti-
har Tablosu’na anlatýversem; O da bunlarý tabir etse.. derken, bir gün rü-
yamda gördüm ki, iki zat beni kollarýmdan tutup derdest ederek, derin ve
alevli bir kuyunun baþýna getirdiler. O derince kuyunun içinden adeta bir
hortum gibi döne döne alevler yükseliyordu. Vakumunu bile yutacak ka-
dar korkunçtu. Anladým ki bu, cehennemdir. Beni baþýna getirdiklerinde,
oraya atacaklar diye çok korktum. Allah’a sýðýnýp, “Ya Rab” diye yalvar-
maya baþladým. Birisi bana dedi ki: “Korkma! Senin için endiþe edecek
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bir þey yok. Sen oraya girmeyeceksin.” Sonra uyandým ve ablam Haf-
sa’ya rüyamý anlattým ve bunun tabirini Resulullah’a sormasýný istedim.
Ablam sorunca Allah Resulü buyurdular ki: “Abdullah b. Ömer ne güzel
bir insandýr ama, keþke geceleri ihya etse!”

Burada berzah aleminin dehþetinden kurtulma yolunun gösterildiði
açýktýr. O da, geceleri ihya etmektir.. evet gönüllerin diri ve canlý olmasý;
bir yönüyle gecelerin canlý olmasýna baðlýdýr.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selam) yatsýyý kýldýktan sonra vit-
ri kýlmadan uyur, gecenin ortalarýndan sonra uyanýp bir müddet namaz
kýldýktan sonra yani teheccüt namazý kýldýktan sonra vitir namazýný ve da-
ha sonra vakti girince sabah namazýnýn sünnetini kýlardý.301

b. Kuþluk namazý

Diðer adý, Duha namazýdýr. Peygamberimiz’in kuþluk vaktinde nafile
namaz kýldýðýna ve ashabýna bu vakitte namaz kýlmayý tavsiye ettiðine
dair çok sayýda rivayet bulunmaktadýr. Peygamberimiz’in kuþluk vaktinde
12 rekât namaz kýlan kiþi için Allah’ýn cennette bir köþk bina edeceðini
müjdelediði nakledilmektedir.302

Kuþluk namazý kýlmak müstehap olup, güneþin bir mýzrak boyu yük-
selmesinden, yani güneþin doðmasý üzerinden takriben 45-50 dakika geç-
mesinden zeval vaktine kadar olan süre içerisinde iki, dört, sekiz veya on
iki rekât kýlýnabilirse de, en faziletlisi sekiz rekât kýlmaktýr.

c. Evvabin namazý

Evvab, “tevbe eden, sýðýnan” anlamýnadýr. Buna göre evvabin nama-
zý, tevbe eden ve Allah’a sýðýnanlarýn namazý demektir. Altý rekâtlýk bir na-
maz olan evvabin namazý tek selâmla kýlýnabileceði gibi üç selâmla da ký-
lýnabilir. Peygamberimiz, “Kim, akþam namazýndan sonra kötü bir þey ko-
nuþmaksýzýn altý rekât namaz kýlarsa, bu kendisi için on senelik ibadete
denk kýlýnýr.”303 demiþtir.

301 Müslim, Salatülmüsafirin, 26.
302 Tirmizi, Vitr, 15.
303 Tirmizi, Salat, 202.
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d. Tahiyyetü’l-Mescid

Tahiyyetü’l-mescid, mescidin selâmlanmasý, saygý gösterilmesi de-
mek ise de esasýnda mescidlerin sahibi olan Allah’a saygý ve tazim anla-
mýný içermektedir. Bu bakýmdan Peygamberimiz “Biriniz mescide girdi-
ðinde, oturmadan önce iki rekât namaz kýlsýn.” buyurmuþtur.304

e. Abdest ve gusülden sonra namaz

Peygamberimiz “Her kim þu benim aldýðým gibi abdest alýr ve aklýn-
dan bir þey geçirmeyerek iki rekât namaz kýlarsa geçmiþ günahlarý affolu-
nur.” buyurmuþtur.305 Bu sebeple abdest alýndýktan sonra veya gusül ya-
pýldýktan sonra iki rekât namaz kýlmak güzel karþýlanmýþtýr. Ýhrama girmek
için iki rekât namaz kýlmak da müstehap görülmüþtür.

f. Yolculuða çýkýþ ve yolculuktan dönüþ namazý

Peygamberimizin yolculuða çýkarken ve yolculuktan döndükten son-
ra iki rekât namaz kýldýðý rivayet edilmektedir.306 Bu namaz, Allahu Te-
ala’nýn kiþinin iþlerini kolaylaþtýrmasý, onu sað salim yuvasýna kavuþtur-
masý için yakarmak, yolculuktan döndükten sonra da yuvasýna, eþine,
dostuna kavuþturduðu için teþekkür etmek için kýlýnýr ve menduptur. Fazi-
letli olan, yolculuða çýkarken evde, yolculuktan döndükten sonra mescid-
de kýlmaktýr.

g. Hâcet namazý

Bir haceti, sýkýntýsý, derdi olan kimse abdest alýr iki rekât namaz kýlar,
sonra þöyle dua eder:

“Allah’ým Sen’den diliyor ve dileniyorum, Rahmet Peygamberi elçin
Hazreti Muhammed’i vesile edinerek Sana teveccüh ediyorum. Ya Mu-

304 Müslim, Salatülmüsafirin, 11.
305 Buharî, Vudû, 14; Müslim, Taharet, 5, 6, 17.
306 bk. Müslim, Müsakat, 21.
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hammed (aleyhissalatu vesselâm) þu hacetimin yerine getirilmesi için seni
vesile yaparak Rabbime yöneliyorum. Allah’ým peygamberimizi hakkýmda
þefaatçi eyle.” (Beyhaki, Sünen-i Kübra, 6/169; Hakim, Müstedrek, 1/458)

Bir baþka rivayette ise kiþi iki rekât namaz kýlar, Allah’ý sena eder.
Peygamber Efendimize (aleyhissalatu vesselâm) salatü selâm getirir ve
þöyle dua eder.

“Halîm ve Kerîm olan Allah’tan baþka ilâh yoktur. Arþ-ý Azîm’in Rab-
bi Allah’ý tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Sen-
den, rahmetini celbedecek þeyleri, gerçekleþmesi muhakkak olan maðfi-
retini, günahtan korunmayý, her türlü iyiliði kazanmayý, her türlü günah-
tan da selâmette olmayý istiyorum. Bende baðýþlamadýðýn hiçbir günah,
gidermediðin hiçbir keder, Senin rýzana matuf olup da gidermediðin hiç-
bir ihtiyaç býrakma Ya Erhamerrahimin.”307

Allah’ým Sen kullarýn arasýnda ihtilaf ettikleri þeylerde hüküm verirsin.
Yüce ve Azim olan Allah’tan baþka ilâh yoktur. Halîm ve Kerîm olan Al-
lah’tan baþka ilâh yoktur.

Yedi semanýn ve Arþ-ý Azîm’in Rabbi Allah’ý tesbih ederim.

Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

307 Tirmizi, Salat, 140, 348
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Allah’ým, kederleri gideren, tasalarý kaldýran, Sana dua ettiklerinde
çaresizlerin duasýna icabet eden, ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahimi,
þu ihtiyacýmýn giderilmesi ve tamamlanmasý hususunda beni baþkalarýnýn
merhametinden müstaðni kýlacak bir þekilde bana merhamet et.”

Hâcet namazý dört veya on iki rekât olarak da kýlýnabilir. Dört rekât
olarak kýlýndýðý taktirde birinci rekâtýnda Fatiha’dan sonra üç Ayetelkürsi,
diðer üç rekâtýnda ise Fatiha’dan sonra birer kere Ýhlas, Felak ve Nas su-
releri okunur. Kiþi, namazdan sonra hadiste bildirilen hâcet duasýný okur
ve isteðini Cenab-ý Rabbilâlemin’e iletir.

h. Ýstihare namazý

Ýstihare “hayýrlý olaný istemek” anlamýna gelir. Ýnsanlar, kendileri için
önemli olan bir karar verecekleri veya bir seçim yapacaklarý zaman, ba-
zen eldeki verilerin yetersizliði sebebiyle veya baþka sebeplerle dünya ve
ahiret bakýmýndan kendileri için hangi seçimin hayýrlý olacaðýný kestire-
mezler ve bunu bilmek için çeþitli çarelere baþvururlar. Meselâ, Peygam-
berimizin nübüvvetle görevlendirildiði sýralarda Araplardan bir kimse yol-
culuða çýkmak istediðinde, bu yolculuðun kendisi için hayýrlý olup olma-
dýðýný anlamak maksadýyla fal oklarýna baþvururdu. Peygamberimiz bu
âdeti kaldýrarak onun yerine istihareyi getirmiþ ve þöyle buyurmuþtur:

“Biriniz bir iþ yapmaya niyetlenince farzýn dýþýnda iki rekât namaz
kýlsýn ve þöyle dua etsin :

Ey Allah’ým, ilmine güvenerek Senden hakkýmda hayýrlýsýný istiyo-
rum, gücüme güç katmaný istiyorum. Sýnýrsýz lütfundan bana ihsan etme-
ni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama Sen biliyorsun, ben güç yetiremem
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ama Sen güç yetirirsin. Ey Allah’ým! Yapmayý düþündüðüm bu iþ, benim
dinim, dünyam ve geleceðim açýsýndan hayýrlý olacaksa, bu iþi benim
hakkýmda takdir buyur, onu bana kolaylaþtýr, uðurlu ve bereketli eyle. Yok
eðer benim dinim, dünyam ve geleceðim için kötü ise, onu benden, beni
ondan uzaklaþtýr. Ve hayýrlý olan her ne ise Sen onu takdir et ve beni hoþ-
nut ve mutlu eyle!”308 bu duanýn peþine ihtiyacýný arz eder.

Samimi olarak yapýldýðý takdirde Allah’ýn hayýrlýsýný lutfedeceðine ümit
baðlanýr, kalbe doðuþ olabilir. Ýstiharenin sonucunda bir rahatlýk ve ferah-
lýk hissedilirse o iþin hayýrlý olacaðýna, buna karþýlýk sýkýntý ve darlýk hisse-
dilirse, olumsuz olacaðýna yorulur. Ýstihare namazýný kýlýp yattýktan sonra,
Allah bunu samimi olarak isteyenlere bir iþaret veya ipucu verir. Birinci de-
fada sonuç alýnamazsa üç kere veya yedi defa tekrarlanabilir. Kiþi bu dua-
nýn Arapçasýný okuyabileceði gibi bildiði bir dilde anlamýný da okuyabilir.

i. Tevbe namazý

Günah ve çirkin sayýlan iþleri yapmaktan kaçýnmak Ýslâm dininin
emridir. Kur’ân-ý Kerim ve hadisi þeriflerde bir günah iþlenmesi durumun-
da, kiþinin günahta ýsrar etmeyerek hemen tevbe etmesi gerektiði ve Al-
lah’ýn içten yapýlan tevbeleri kabul edeceði belirtilmiþtir. Esasen tevbe ve
istiðfarda bulunmak için günah iþlemiþ olmak gerekmez.

Ayrýca Peygamberimiz tevbe namazýna iliþkin olarak, “Bir kul günah
iþler de sonra kalkýp güzelce abdest alýp temizlenir ve iki rekât namaz ký-
larak Allah’tan baðýþlanmak dilerse, Allah onu mutlaka affeder.” buyur-
muþ ve arkasýndan þu ayeti okumuþtur: “O müttakiler ki çirkin bir iþ yap-
týklarýnda veya kendi nefislerine zulmettiklerinde, peþinden hemen Allah’ý
anar, günahlarýnýn affedilmesini dilerler. Zaten günahlarý Allah’tan baþka
kim affeder ki? Bir de onlar, bile bile iþledikleri günahlarda ýsrar etmez, o
günahlarý sürdürmezler” (Al-i Ýmran, 3/135).

Tevbe namazý iki rekât olarak kýlýnabileceði gibi daha fazla da kýlýnabilir.

j. Tesbih namazý

Peygamberimiz (sallalahu aleyhi ve sellem) amcasý Abbas’a bir hedi-
ye, bir lütufta bulunayým mý diyerek bu namazý tavsiye ederek öðretmiþ-

308 Buharî, Teheccüd, 25; Tirmizi, Vitr, 15.
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tir.” Bak amca sana on faydasý olan bir þey öðreteyim; bunu yaparsan gü-
nahlarýnýn ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek iþlediðin-bilerek iþlediðin,
küçüðü-büyüðü ve gizli yaptýðýn-açýktan yaptýðýn on türlü günahýný Allah
baðýþlar.” (Ebu Davud, Tatavvu, 14; Tirmizî, Salat, 350)

Dört rekâtlý bir namazdýr. Her rekâtýnda 75 kere: “Sübhânallahi ve’l-
hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber” cümlesi okunur. Bir rekât
içinde bu tesbih cümlesinin söylendiði yerler ve miktarlarý þöyledir:

* Ýlk rekâtta Sübhâneke’den sonra; ikinci rekâtta da Fâtiha okunma-
dan evvel 15 kere,

* Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere,

* Rükû’da 3 kere Sübhâne rabbiye’l-azîm dendikten sonra 10 kere,

* Rükûdan kalkýldýðýnda 10 kere,

* Secdede, üç kere Sübhâne rabbiye’l-a’lâ denilmesini müteâkip 10 kere,

* Secdeden doðrulup oturulduðunda 10 kere,

* Ýkinci kere secdeye gidilip 3 kere Sübhâne rabbiye’l-a’lâ denildik-
ten sonra yine 10 kere.

Böylece her rekâtta 75 Sübhânallahi.. ilh. cümlesi söylenmiþ olur.
Ýkinci rekâtýn sonunda selâm verilerek 3 ve 4. rekâtlar ayrý iki rekât hâlin-
de kýlýnabileceði gibi, selâm verilmeden üçüncü rekâta da kalkýlabilir.
Üçüncü ve dördüncü rekâtlar, aynen birinci ve ikincisi gibi kýlýnýr. Böyle-
ce 4 rekâtta toplam 300 tesbih okunmuþ olur.

Bu namazýn hiç olmazsa ömürde bir defa kýlýnmasý tavsiye edilmiþtir.

k. Yaðmur duasý

Bir bölgede kuraklýk olmasý durumunda o bölge sakinlerinin mümkün-
se topluca bölge dýþýna, açýk bir alana çýkýp tevbe istiðfardan sonra Cenab-
ý Allah’tan bolluk ve berekete vesile olacak yaðmur göndermesini isteme-
leri, bunun için dua etmeleri, yalvarýp yakarmalarý sünnettir. Bu duaya “is-
tiska duasý” denir. Ýstiska, su isteme, yaðmur isteme manalarýna gelir.

Ýmam-ý A’zam’a göre, istiskadan maksad, yalnýz dua ve istiðfardýr. Al-
lah’ýn yaðmur yaðdýrmasýný istemek için, cemaatle namaz kýlýnabilir ama
bu sünnet deðildir. Ýnsanlar isterlerse tek baþlarýna da namaz kýlabilirler.
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Yaðmur duasý þu þekilde yapýlýr: Güneþin ilk ýþýnlarý açýða çýkýnca
(araziye veya bir tepeye) çýkýlýr ve Allah’a çokça istiðfar edilir. Sonra imam
yüksekçe bir yere çýkar ve;

(Hamd alemlerin rabbi Allah’a mahsustur. O Rahman ve Rahîm’dir. Din
gününün sahibidir.) dedikten sonra ellerini iyice kaldýrýr ve þöyle niyaz eder:

(Allah’tan baþka ilâh yoktur. O dilediðini yapar.

Allah’ým sen Allah’sýn. Sen’den baþka ilâh yok. Hiçbir þeye muhtaç
olmayan Sen’sin. Bizler ise her halimiz ile sana muhtaç kimseleriz. Bize
yaðmur lütfeyle, bize verdiðin yaðmurda bir vakte kadar kuvvet ve kifa-
yet ver.)

(Allah’ým, kullarýný, hayvanlarýný sula, rahmetini her tarafa yay, ölü
olan beldeni dirilt.)

(Allah’ým, hayýrlý, afiyetli, bereketli, zararlý olmayýp faydalý ve gecik-
meden hemen yaðmur ihsan et!)

Bu þekilde dua ettikten sonra, sýrtýný insanlara döner, elbisesini ters çevi-
rir, elleri yukarýda (dua halinde) olduðu halde iner ve iki rekât namaz kýlar.

Ýmam-ý Muhammed ile Ebû Yûsuf’a göre ise, istiska için en büyük
idarecinin veya onun göstereceði kimsenin, cuma namazý gibi aþikâre
okuyuþla iki rekât namaz kýldýrmasý mendubdur. Bu namazýn arkasýndan,
bayramlarda olduðu gibi, hutbe okunur. Hatib minbere çýkmaz, yerde du-
rur. Kýlýç, ok veya sopa gibi bir þeye dayanarak hutbelerini okur.

Üç gün birbiri peþine yaðmur duasýna çýkýlmasý müstahsen görülmüþtür.
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Müslümanlar mümkün ise yanlarýna çocuklarýný, ehlî hayvanlarýný ve
onlarýn yavrularýný da alýrlar. Çocuklarý ve yavrularý bir müddet için ana-
larýndan uzaklaþtýrýrlar, bu hazin manzara içinde zayýflara, ihtiyarlara dua-
lar ettirerek kendileri de âmin derler.

Yaðmur duasý, sulamak ve bol yaðmur almak için baþka tedbirler al-
maya engel deðildir; müminler hem tabiî ve teknik tedbirleri alýr, hem de
her þey iradesine baðlý bulunan Rablerine dua ederler.

ý. Küsûf ve Hüsûf Namazlarý
(Güneþ ve Ay tutulmasý esnasýnda namaz)

Güneþ tutulmasýna “küsûf”, ay tutulmasýna “hüsûf” denir. Peygam-
berimiz (sallallahu aleyhi ve selem) oðlu Ýbrahim’in öldüðü gün Güneþ’in
tutulmasý üzerine þöyle demiþtir: “Ay ve Güneþ Allah’ýn varlýðýný ve kud-
retini gösteren alâmetlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaþa-
masýndan/doðmasýndan dolayý tutulmazlar. Ay veya Güneþ tutulmasýný
gördüðünüz zaman, açýlýncaya kadar namaz kýlýn, dua edin.”309

Güneþ tutulduðu zaman, ezansýz ve kâmetsiz olarak, en az iki rekât
olmak üzere toplu olarak namaz kýlýnýr. Ýmam her rekâtta normal namaz-
lara göre daha uzun ve açýktan kýraatte bulunur. Namazdan sonra imam
kýbleye karþý ayakta veya cemaate dönük þekilde oturarak dua eder. Ce-
maatle kýlýnmadýðý durumlarda bu namaz tek baþýna da kýlýnabilir.

Þiddetli rüzgâr, aþýrý yaðmur, aþýrý soðuk ve benzeri durumlarda, bun-
larýn can ve mal kaybýna yol açabilecek doðal afete dönüþmemesi için dua
etmek ve bu anlamda iki rekât namaz kýlmak güzel (müstehap) bulunmuþ-
tur. Nitekim Peygamberimiz þiddetli bir rüzgâr estiðinde þöyle dua etmiþtir:
“Allah’ým! Senden rüzgârýn en hayýrlýsýný, rüzgârla gönderdiklerinin en ha-
yýrlýsýný isterim. Bu rüzgârýn kötülüðünden, bu rüzgârdakilerin kötülüðün-
den ve rüzgârla gönderdiðin þeylerin kötülüðünden Sana sýðýnýrým.”310

m. Mübarek Gecelerde Namaz Kýlmak

Müslümanlar için çeþitli sebeplerle mübarek sayýlan birçok gece
mevcuttur. Üç aylarýn birincisi olan Recep ayýnýn ilk cuma gecesi Regaib

309 Buharî, Küsuf, 1, 15.
310 Tirmizi, Daavat, 48, 88; Müslim, Ýstiska, 15.
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gecesi ve 27. gecesi de Mirac gecesidir. Üç aylarýn ikincisi olan Þaban
ayýnýn 15. gecesi Beraat gecesidir. Üç aylarýn üçüncüsü olan Ramazan
ayýnýn 27. gecesi ise Kadir gecesidir.

Aslýnda Allah’ýn her günü mübarektir. Fakat insanlarýn bu mübarek
günleri deðerlendirmesiyle onlar ayrý bir bereket kazanýr ve zamanýn bi-
rer altýn dilimi haline gelirler.

Bu mübarek gecelerle ilgili özel nafile namaz yoktur. Fakat bu gece-
leri vesile ederek kaza namazý kýlmak, nafile namaz kýlmak, tevbe istið-
far etmek, Kur’ân-ý Kerim okuyarak üzerinde düþünmek, tezekkür ve te-
fekkür etmek yararlý olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasýl dua ede-
bileceðini soran Hz. Aiþe validemize þöyle demesini tavsiye etmiþtir: “Al-
lahümme, inneke afüvvün tühibbulafve fa’fü anni (Ey Allah’ým! Sen þüp-
hesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.)”311

Namazla Ýlgili Bazý Meseleler

Hasta Namazý

Hastalýk ve yolculukta genel olarak meþakkat ve sýkýntý bulunduðu
için bu durumlar, bedenî ibadetlerden özellikle namaz ve oruçta bir ha-
fifletme, kolaylaþtýrma sebebi sayýlmýþtýr.

Taat, takate göre, yani buyruðun yerine getirilmesi kiþinin gücü ölçü-
sünde olduðundan hastanýn namazý kendi gücüne göre belirlenmiþ, has-
talýðýn artmasý ve þiddetlenmesi nisbetinde namazýn eda biçiminde eksik-
lik ve kolaylýða izin verilmiþtir.

Kýyam (ayakta durma), farz ve vacib namazlarda bir rükündür ve bir
esastýr. Bundan dolayý kýyama gücü yeten kimsenin oturarak kýlacaðý farz
veya vacib namaz caiz olmaz. Rükünler farz olduðundan onlara riayet et-
mek gerekir.

Ayakta durmaktan âciz olan kimse, namazýný oturarak kýlar. Bir kim-
se ya hastalýk gibi bir özürden dolayý gerçekten ayakta duramýyor veya
sýhhatli olduðu halde þiddetli aðrýlar duyacaðýndan veya bulunduðu hal-

311 Tirmizi, Daavat, 84.
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den daha kötü bir hale düþeceðinden korktuðu için ayakta duramýyor ise
her iki halde de oturarak namazýný kýlabilir. Gücü yetiyorsa rükû ve sec-
deleri yapar; çünkü zorluklar kolaylýðý kazandýrýr. Zaruretler de, kendi mik-
tarlarýnca bir ölçüye baðlanýr.

Bir hasta, bir yere dayanmak suretiyle ayakta namaz kýlmaya gücü
yettiði sürece oturarak farz namazlarý kýlamaz. Yine bir süre ayakta dur-
maya gücü yetiyorsa, o sürece ayakta durur ve sonra oturarak namazý bi-
tirir. Öyle ki, yalnýz iftitah tekbirini ayakta almaya gücü yeten kimse, bu
tekbiri ayakta alýr, sonra oturup namazýný kýlar; baþka türlü yapamaz.

Ayakta durmaya gücü yettiði halde rükû ve secdeye veya yalnýz sec-
de etmeye gücü yetmeyen bir kimsenin namazýný ayakta kýlmasý gerek-
mez. Oturup imâ (iþaret) ile namaz kýlar, faziletli olan budur. Fakat Ýmam
Züfer ile Üç Ýmama göre, namazýný ayakta imâ ile kýlmasý gerekir. Îmâdan
maksad, namazda baþý aþaðýya doðru eðerek rükû ve secde için yapýlan
iþarettir. Ancak secde için yapýlan eðilme hareketi, rükû için yapýlandan
daha aþaðý olmasý gerekir.

Ayakta namaz kýldýðý takdirde Kur’an okumaktan aciz kalacak olan bir
kimse, namazýný oturup kýraetle kýlar. Ayakta bir miktar okumaya gücü ye-
ten kimse, gücü yettiði kadar ayakta okur, geri kalan kýsmý oturarak okur.

Rükû ve secde ile namaz kýldýðý takdirde yarasýndan kan akacak
olan bir kimse namazýný ayakta veya oturarak imâ ile kýlar. Ayakta namaz
kýldýðý takdirde idrarýný tutamayacak olan kimse de, namazýný oturarak
rükû ve secde ile kýlar.

Tek baþýna namaz kýlýnca kýyama gücü yettiði halde, cemaatle kýldý-
ðý zaman buna gücü yetmeyen kimse, ayakta namaza baþlar, sonra otu-
rur. Gücü varsa rükû için yine ayaða kalkar ve rükû eder; fakat namazý
tekrar kýlmasý gerekmez.

Oturduðu halde de, rükû ve secde etmeye gücü yetmeyen kimse, ba-
þý ile ima ederek rükû ve secdesini yapar. Secde için, rükûdan daha fazla
baþýný eðer. Üzerine secde etmek için yastýk gibi bir þey temin etmesi uy-
gun deðildir.

Oturarak da namazýný kýlamayan kimse, sýrt üstü yatar ve ayaklarýný
kýble yönüne doðru uzatýr. Sonra rükû ve secde için ima ederek namazý-
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ný kýlar. Baþý ile ima edebilmesi için, omuzlarýnýn altýna uygun bir þey ko-
nur. Böyle bir hasta, yüzü kýbleye yönelmiþ olarak sað yaný üzerine yatýp
ima ile rükû ve secde yapsa, namazý yine caiz olur. Fakat gücü varsa, ar-
kasý üzerine yatmasý daha iyidir.

Oturarak namaz kýlabilecek bir hasta, gücü varsa teþehhüdde oturul-
duðu gibi oturur ve böylece namazýný tamamlar. Buna gücü yetmiyorsa,
kolayýna geldiði þekilde oturur.

Baþý ile ima etmeye gücü yetmeyen bir hasta, Ýmam Azam’a göre na-
mazýný sonraya býrakýr; kalbi ile, kaþ ve gözleri ile ima etmez. Ýmam Ebû Yu-
suf’a göre, bu durumda kalbi ile imada bulunmazsa da, göz ve kaþlarý ile
ima eder. Ýmam Züfer ile Ýmam Þafiî’ye göre, kalbi ile de imada bulunur.

Diðer bir rivayete göre, böyle bir hastanýn acziyet hali bir gün ve bir
geceden fazla devam ederse, bu süre içerisindeki namazlarý büsbütün
kendisinden düþer. Aklý baþýnda olsa da hüküm budur.

Bir kimsenin baygýnlýðý bir gün ile bir geceden az devam ederse, bu
arada geçen namazlarýný kaza eder. Fakat bundan çok devam ederse,
namazlarý üzerinden düþer. Bu azlýk ve çokluk Ýmam Azam’a göre saat
itibarýyladýr. Ýmam Muhammed’e göre ise, geçen namazlarýn vakitleri iti-
barýyladýr. Bunun için Ýmam Muhammed’e göre, geçmiþ olan namazlar
beþten fazla ise düþerler; deðilse düþmezler. Bu görüþ daha sahih görül-
mektedir.

Netice itibarýyla namaz, tam bir özür bulunmadýkça asla terk edile-
mez ve geciktirilemez. Aksi halde Yüce Allah’ýn azabý çok þiddetlidir, pek
korkunçtur. O’nun büyük varlýðýna sýðýnýrýz.

Bir özre dayanmaksýzýn farz namazlar hayvan/vasýta üzerinde kýlýn-
maz. Bu hususta vitir namazý ile cenaze namazý ve yerde okunmuþ olan
secde ayetinden dolayý yapýlacak tilavet secdesi ve kazasý gereken her-
hangi bir namaz da ayný hükme tabiidir.

Ýmam Azam’dan bir rivayete göre, sabah namazýnýn sünneti de bir
özür bulunmadýkça hayvan üzerinde kýlýnamaz.

Hareket halinde olan bir araba vs., yürür halde olan hayvan hük-
mündedir. Onun için bir zaruret bulunmadýkça hareket halinde olan ara-

389Namaz



ba üzerinde farz ve vacib namazlar kýlýnamaz. Yerde duran araba ise, yer
üzerindeki bir sedir ve bir taht gibi olduðundan üzerinde namaz kýlýnabilir.

Uçakta iken eðer ayakta namaz kýlýnabiliyorsa namazlar ayakta kýlý-
nýr. Ayakta namaz kýlma imkaný yoksa duruma göre uçaða binmeden ve-
ya indikten sonra cem ederek kýlýnabilir. Öðle namazý ikindi ile, akþam na-
mazý da yatsý namazý ile cem edilebilir. Namazlar cem edildiðinde iki farz
arasýndaki sünnetler kýlýnmaz.

Bir zaruretten dolayý hayvan, araba, uçak vs. üzerinde oturarak namaz
kýlan kimse, rükû ve secdeyi ima ile yapar; secde için rükûdan biraz daha faz-
la eðilir. Herhangi bir eþya üzerine baþýný koyarak secde etmesi mekruhtur.

Sünnet ve müstehab namazlar, bir özür bulunmaksýzýn oturularak da
kýlýnabilir. Fakat faziletli olan, ayakta kýlýnmalarýdýr. Bunda âlimlerin ittifa-
ký vardýr. Ýmam Azam’a göre, yalnýz sabah namazýnýn sünneti bundan
müstesnadýr; özürsüz oturularak kýlýnmaz. Yukarýda buna iþaret edilmiþti.
Teravih namazýný da özürsüz oturarak kýlmak mekruhtur.

Bir kimsenin ayakta olarak baþladýðý nafile bir namazý, yorulduðunda
bir yere dayanarak veya oturarak kýlmasý caizdir. Böyle bir özür bulun-
madýkça, bir yere dayanýlmasý veya oturulmasý mekruhtur.

Bir kimse oturarak kýlmaya baþladýðý nafile bir namazý, kalkýp ayakta
tamamlayabilir. Bunda ittifak vardýr.

Görüldüðü üzere bir Müslüman zor þartlarda bile olsa namazýný kýl-
mak ile mükelleftir. Dinimiz her þartta yaþanýlabilecek bir evrenselliðe ve
enginliðe sahiptir.

Yolcu Namazý ve Seferîliðin Mahiyeti

Kiþinin herhangi bir nedenle ikamet ettiði yerden kalkýp baþka bir ye-
re gitmesi veya gitmek için yola koyulmasý, Arapçada sefer veya müsafe-
ret olarak adlandýrýlmakta olup, bu þekilde yola çýkmýþ kiþiye de seferî
veya müsafir denilir. Seferînin mukabili mukimdir ve mukim bir yerde
yerleþik bulunan, yolcu olmayan kiþi anlamýndadýr.

Hanefî mezhebi bu konuda mekâný esas almýþ ve Allah Resulû’nun
hadis-i þeriflerinde belirtildiði üzere 3 konaklýk yani 90 km’lik mesafeyi
kat’ eden insan “seferî” dir hükmünü vermiþlerdir.
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Hanefî fukahasý, bu mesafenin alýnmasýnda kullanýlan vasýtayý hiç de-
ðerlendirmeye almamýþtýr.

Yalnýz çaðýmýzýn bazý âlimleri ulaþým vasýtalarýnýn geliþmesini de naza-
ra alarak, seferiliðin tahakkuku için zamanýn esas alýnmasý ve sevâd-ý
âzâm’ýn (toplumun çoðunluðunun) yolculuk yaptýðý vasýta ile üç günlük
zaman sonucu ancak seferi olunabileceðini söylemiþlerdir. Merhum Alla-
me Elmalýlý, bu görüþün öncülerinden sayýlýr. O, konu ile ilgili görüþlerini
açýkladýðý risalesinde bunu uzun boylu müdafaa eder ve o günkü þartlar
altýnda trenin ölçü olarak alýnmasýný söyler.

Fakat Elmalýlý, bu risalesini “Bir kitapta bir görüþün açýklanmasý ile her-
kesin ona uymaya mecbur olduðu iddia edilemez. Fetva sorumluluðu da ba-
na ait deðildir. Ben de bir görüþ açýklamasýnda bulundum.” diyerek bitirir.

Öte yandan seferilik, sadece namazlarýn kýsaltýlmasýný doðuran fiilî bir
durum deðildir. Bunun haricinde oruç tutma, sefer mesafesi dýþýnda ko-
casý ölen kadýnýn iddet beklemesi, kadýnlarýn tek baþýna yolculuk yapma-
sý... gibi meseleler de seferiliðin neticeleri arasýnda yer alýr. Bu açýdan me-
seleyi daha geniþ bir çerçeve içinde ele alýp deðerlendirmek gerekir.

Netice itibarýyla; bu konuda net ve kesin bir hüküm vermek zordur.
Bunu, bütün Müslümanlarýn fetvasýný kabulleneceði ilmi bir hey’et vere-
cektir; baþka bir ifade ile, bu ve bunun gibi çözüm bekleyen meseleler,
böylesi bir ilmi hey’etin teþekkülünü beklemektedir. O zamana kadar
mevcut fukahanýn çoðunluðunun kabul ettiði 90 km’de seferî olunur gö-
rüþüyle hareket etmek en uygun olsa gerektir.

Seferiliðin Hükümleri

Yolculuk durumu, genel olarak meþakkat ve sýkýntý içerdiðinden bu
durumdaki kiþi için bazý kolaylýklar getirilmiþtir. Bunlar yolcuya tanýnan ruh-
satlardýr. Bunlarýn baþýnda Ramazan ayýnda yolculuk yapan kiþi için taný-
nan, orucu yolculuk anýnda tutmayýp sonraya býrakma ruhsatýdýr. Normal-
de bir gün bir gece olan mest üzerine mesih süresi, yolcu için üç gün üç ge-
ceye çýkarýlmýþtýr. Ayrýca yolcu olan kiþinin, dört rekâtlý farz namazlarýný iki-
þer rekât olarak kýlmasýna da izin verilmiþtir. Buna “kasrü’s-salat” denir.

Hanefî mezhebinde seferî iken namazlarýn kýsaltýlmasý Allah’ýn bir
lütfudur. Bu lütuf azimet manasýnda bir ruhsattýr. Bu itibarla yolcunun na-
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mazý kasretmesi vaciptir. Yolcunun bilerek dört rekatlý bir farzý ikiye indir-
meyip dört kýlmasý mekruhtur.

Yolculukta dört rekâtlý namazlarýn kýsaltýlarak kýlýnmasý konusunda
ayet ve Peygamberimiz’in uygulamasý bulunmakta olup ayrýca âlimler bu
hüküm üzerinde icma etmiþlerdir.

Ýmam Þafiî’ye göre yolcu serbesttir. Dilerse dört rekatlý farzlarý kýsalt-
madan kýlabilir.

Namazlarýn kýsaltýlmasýna iliþkin ayet þudur: “Yeryüzünde sefere çýk-
týðýnýz zaman, eðer kâfirlerin size kötülük etmesinden (fitne) korkarsanýz,
namazlarý kýsaltmanýzda bir sakýnca yoktur.” (Nisa, 4/101).

Seferî kimse bir beldede on beþ gün ve daha fazla kalmaya niyet
edince mukim olur ve artýk namazlarýný tam kýlar. Eðer on beþ günden az
kalmaya niyet ederse seferiliði devam eder.

Namaz cemaatle kýlýndýðýnda mukim yolcuya, yolcu mukime uyabi-
lir. Mukim kiþi, seferi kiþiye uymuþsa, seferi iki rekâtýn sonunda selâm ve-
rince, mukim selâm vermeyip kalkar, namazý dörde tamamlar.

Ýki Namazý Bir Vakitte Kýlmak (Cem’)

Hanefî mezhebinde namazlarý cem’ sadece Arafat ve Müzdelife’de
yapýlabilmektedir. Arafat’ta cem-i takdim, yani öðle ile ikindi namazlarý
öðle vaktinde, Müzdelife’de ise cem-i tehir yani akþamla yatsý namazlarý,
yatsý vaktinde kýlmak suretiyle eda edilir. Hanefî mezhebinde bu iki du-
rumun dýþýnda namazlarý birleþtirerek kýlma yoktur .

Hanefî fukahasý Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in bazý haller-
de cem’ ederek kýldýðý namazlarý ise, sûri cem’ olarak telakki etmiþler ve
bunu mutlak cem’den ayrý düþünmüþlerdir. Buna göre ilk vaktin sonunda
o vaktin namazý ve hemen akabinde giren vaktin namazý da vaktin evve-
linde kýlýnmýþ ve bu cem’ gibi anlaþýlmýþtýr.

Þafiî, Malikî ve Hanbelî mezheblerine göre cem’in vakti yoktur. Cem-i
takdim ve te’hir çeþitli zamanlarda olabilir. Cem’i kabul edenlere göre, iki
namazýn cem’ edilmesini caiz kýlan sebepler, ayrýntýdaki görüþ ayrýlýklarý
bir tarafa býrakýlacak olursa þunlardýr.
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Yolculuk (sefer) Hanefîlerin dýþýndaki âlimlerin çoðu seferi (yolculuðu)
bir mazeret kabul ederek, yolculukta cem’ yapýlmasýný caiz görmüþlerdir.

Yaðmur, çamur, kar, dolu. Yaðmur, Malikî, Þafiî ve Hanbelî mez-
heplerinde, yolcu olmayan (mukim) kiþiler için bir mazeret kabul edilmiþ
ve böyle günlerde namazýn cem’i belli þartlarda caiz görülmüþtür.

Hastalýk Malikîlere göre hasta bir kiþi, ikinci bir namazýn vaktine ka-
dar durumunun namaz kýlamayacak derecede kötüleþeceðinden veya
bayýlacaðýndan endiþe ediyorsa cem edebilir. Hanbelîler de hastalýk sebe-
biyle meþakkat söz konusu olduðunda cem’i caiz görmüþler ve emzikli
kadýný, istihaze kaný gören kadýný, özür sahibi kiþileri ve her vakit için ab-
dest almaktan âciz olan kiþileri de ayný hükümde tutmuþlardýr. Þafiîlere
göre ise hastalýk sebebiyle cem’ caiz deðildir.

Ýçinde bulunduklarý þartlar itibarýyla vaktinde namaz kýlabilme
imkânýna sahip olmayan kimseler, namazlarýný cem’ etmek suretiyle en
azýndan namaz kýlmama günahýndan kurtulmuþ olurlar ve kul olma mü-
kellefiyetini yerine getirmiþ olurlar.

Sabah namazý hiçbir þekilde cem’ edilmez. Cem’ yalnýz öðle ile ikin-
di ve akþam ile yatsý arasýnda olabilir. Þayet cemi takdim yapýlacaksa, me-
sela öðle ile ikindi, öðlenin vaktinde birlikte kýlýnacaksa, öðle namazýna
baþlarken cem yapmaya niyet etmek gerekir. Bazý âlimlere göre birinci na-
mazý bitirmedikçe de niyet edilebilir. Cem’i tehir de ise, birinci namazýn
vakti içerisinde cem’ yapmaya niyet etmek gerekir. Aksi takdirde, namazý
vaktinden sonraya ertelemiþ olur ki bu haramdýr.

Cem’i takdimde sýrayý gözetmek gerekir. Öðle ile ikindi cem ediliyor-
sa önce öðle sonra ikindi kýlýnmalýdýr. Aradaki sünnetler kýlýnmaz. Cem’i
tehirde de yine sýraya riayet etmek gerekir. Þafiîlere göre riayet edilmezse
ikinci namaz kaza olarak kýlýnmýþ olur.

Akþam ile yatsýnýn cem’i takdim olarak birlikte kýlýnmasý durumunda
vitir namazý yatsý namazýndan sonra kýlýnýr.

Namazlarýn Kazasý
Bir namazý vaktinde kýlmaya “eda”, namazda oluþan herhangi bir ek-

siklik sebebiyle ayný namazý vakti içinde tekrar kýlmaya “iade”, vaktinden
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sonra kýlmaya ise “kaza” denir. Vaktinde kýlýnamayan namaza “fâite” (ço-
ðulu fevâit) denir. Vaktinde kýlýnamamýþ namazý ifade için “kaçmýþ” anla-
mýndaki fâite kelimesinin kullanýlmýþ olmasý, bir Müslüman’ýn namazý kas-
ten terk etmeyeceðini, vakti içinde eda edeceðini, ancak uyuma ve unut-
ma gibi elde olmayan nedenlerle namazýn kaçmýþ olabileceðini hissettir-
mesi bakýmýndan manidar bir seçimdir.

Sebepler
Allah Resûlü’nün (aleyhissalatü vesselâm) bu husustaki ifadesi þöyle-

dir: “Biriniz uyuyakalýr veya unutur da bir namazý vaktinde kýlamaz ise,
hatýrladýðý vakit o namazý kýlsýn; o vakit, kaçýrdýðý namazýn vaktidir.”312

Vaktinde kýlýnamamýþ olan beþ vakit farz namazýn kazasý farz, vitir
namazýnýn kazasý ise vacip olur. Sünnet namazlar, kural olarak, kaza edil-
mez. Bununla birlikte sabah namazýnýn sünneti farzý ile birlikte kaçýrýldý-
ðýnda o gün güneþin doðup, kerahet vaktinin çýkmasýndan sonra öðleyin
Güneþ tam tepede oluncaya kadarki zaman dilimi içinde kaza edilebilir.

Namaz belli vakitlerde yerine getirilmesi gereken bir farz olduðu için,
bir özür olmaksýzýn namazýn vaktinde kýlýnmayýp kazaya býrakýlmasý bü-
yük günahtýr ve namazý kaza etmek bu günahý kaldýrmaz. Kaçýrýlan na-
mazý kaza etmek, namazý terk etme günahýný kaldýrýr, fakat vaktinden son-
raya býrakma günahýný kaldýrmaz. Bunun için ayrýca tevbe ve istiðfar et-
mek gerekir.

Meþru bir mazeret sebebiyle namazýn kazaya kalmasý veya býrakýl-
masý günah olmaz. Düþman korkusu veya bir ebenin doðum yapacak
kadýnýn baþýndan ayrýlmasý halinde çocuðun veya annesinin zarar göre-
ceðinden korkmasý gibi durumlar meþru birer mazerettir. Nitekim Pey-
gamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hendek Savaþý’nda namazlarýný te-
hir etmiþtir.

Hayýz ve nifas hallerinde kadýnlardan namaz borcu düþer. Yani ka-
dýnlardan bu hallerinde namaz kýlmalarý istenmediði gibi, bu halde iken
kýlmadýklarý namazlarý daha sonra kaza etmeleri de istenmemiþtir.

312 Buharî, Mevakit, 37; Müslim, Mesacid, 314-316.

394 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



Beþ vakit namaz süresince ve daha fazla devam eden akýl hastalýðý
veya bayýlma yahut koma halinde namaz borcu düþer.

Müslüman toplumlarýn dýþýnda baþka bir toplumda Ýslâm’a giren, ya-
ni yabancý bir ülkede Müslüman olan kimse, namazýn farz olduðunu ve na-
sýl kýlýndýðýný öðreninceye kadar mazur sayýlýr. Çünkü böylesi bir durumda
bazý emir ve yasaklarýn ayrýntýlarýný bilmemek mazeret kabul edilir.

Kaza Namazlarýnýn Kýlýnýþý

Kazaya kalmýþ bir namaz, vakti içinde nasýl eda edilecek idiyse daha
sonra kaza edilirken o þekilde kýlýnýr. Meselâ seferde iken dört rekâtlý bir na-
mazý kaçýran kimse bunu ister seferde isterse aslî vatanýna döndükten son-
ra kaza etsin, iki rekât olarak kýlar. Ayný þekilde, normal zamanda kazaya
kalmýþ olan dört rekâtlý bir namazý sefer esnasýnda kaza edecek olan kiþi de
sefer haline bakýlmaksýzýn bu namazý dört rekât olarak kaza edecektir.

Üzerinde çok sayýda kaza namazý bulunan, meselâ namaza geç yaþ-
larda baþlamýþ olan kiþi, geçmiþ namazlarý kaza ederken “Vaktine yetiþip
de kýlamadýðým ilk sabah /ilk öðle /ilk akþam /ilk yatsý namazýný kýlmaya”
þeklinde niyet edebileceði gibi, “Vaktine yetiþip de kýlamadýðým son sa-
bah... namazýný kýlmaya” þeklinde de niyet edebilir. Böylece hangi nama-
zý kaza ettiði bir ölçüde muayyen hale gelmiþ olur.

Secdelerle Ýlgili Meseleler

Sehiv Secdesi

Sehiv “yanýlma, unutma ve dalgýnlýk” gibi anlamlara gelir. Buna gö-
re sehiv secdesi, yanýlma, unutma veya dalgýnlýk gibi durumlar yüzünden
namazýn vaciplerinden birini terk veya tehir etme durumunda, namazýn
sonunda yapýlan secdelere denir. Sehiv secdeleri sayesinde namazda
meydana gelen kusur ýslah edilmiþ, eksiklik telâfi edilmiþ olur. Þu hadis-i
þerifler sehiv secdesini anlatýr:

“Biriniz namazýnda þüpheye düþerse doðrusunu araþtýrsýn ve namazýný
kanaatine göre tamamlasýn, sonra selâm versin ve sehiv secdesi yapsýn.”313

313 Buharî, Salat, 31.
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“Biriniz namazýný dört rekât mý yoksa üç rekât mý kýldýðýnda þüpheye
düþerse, þüpheyi atsýn ve yakinen bildiðine göre davranýp namazýný ta-
mamlasýn. Selâm vermeden önce de iki secde yapsýn. Eðer beþ kýlmýþ ise
bu secdeler namazýna þefaatçi olur, eðer namazýný tam kýlmýþ ise bu sec-
deler þeytanýn uzaklaþtýrýlmasýna vesile olur.”314

Sehiv Secdesinin Yapýlýþ Biçimi

Son oturuþta tahiyyat duasý okunup iki yana selâm verildikten sonra
iki secde daha yapýlýr ve oturulur. Bu oturuþta tahiyyat duasý, “salavat
(salli ve bârik)” ve “Rabbenâ âtinâ” duasý okunarak, her zamanki gibi ön-
ce saða sonra sola selâm verilir. Sadece sað tarafa selâm verdikten sonra
sehiv secdelerinin yapýlmasý daha faziletlidir, ihtiyata uygundur. Bundan
dolayý cemaatla kýlýnan namazlarda cemaatýn yanlýþlýkla daðýlmamasý
için, yalnýz sað tarafa selâm verdikten sonra sehiv secdesi yapýlmasý ter-
cih edilmiþtir. Sehiv için yapýlacak iki secde vacip olduðu gibi, secdeden
sonraki oturuþta tahiyyat okumak ve selâmla çýkmak da vaciptir. Sehiv
secdesi imam için de tek baþýna namaz kýlan kiþi için de söz konusudur.

Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar

Daha önce geçtiði üzere namazýn farzlarý (rükû ve secde gibi), vacip-
leri, (Fatiha ve ardýndan baþka bir sûre veya ayetlerin okunmasý, tertibe
riayet edilmesi gibi) ve sünnetleri (ka’delerde salavat okumak gibi) vardýr.
Namazýn tam olabilmesi için bunlarýn hepsine riayet etmek, namazla ilgi-
li yapýlmasý gerekenleri tam ve yerli yerinde yapmaya çalýþmak ve iç tadi-
li erkan diyeceðimiz huþu içinde namaz kýlmaya özen göstermek gere-
kir. Bununla birlikte çeþitli sebeplerle bu þartlara riayet etmeyerek terk et-
me de söz konusu olabilir. Bu durumda ne yapýlmasý gerektiði bilinmeli
ve ona göre hareket edilmelidir.

Namazda terk edilmesi söz konusu olabilecek fiil ya farz ya vâcip ya da
sünnettir. Bunlardan her birisinin terk edilmesinin hükümleri ayrý ayrýdýr.

Þimdi bunlarýn üzerinde duralým:

* Namazýn farzlarýndan birinin tehiri veya vaciplerinden birinin terk
edilmesi sehiv secdesini gerektirir. Herhangi bir namazda namaza

314 Buharî, Sehv, 6-7.
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ait bir farzýn kasden veya unutularak terk edilmesi, o namazýn ye-
niden kýlýnmasýný gerektirir. Böyle büyük bir noksaný gidermek için
sehiv secdeleri yeterli deðildir.

* Bir vacibin kasden terki veya geciktirilmesi bir günahtýr. Bundan
dolayý sehiv secdeleri gerekmez, böyle bir namazý iade etmek da-
ha iyidir. Bir vacibin sehven terk edilmesi veya geciktirilmesi, se-
hiv secdelerini gerektirir. Bu þekilde o noksanlýk düzeltilmiþ olur.
Bir sünnetin kasden veya sehven terk edilmesi, sehiv secdelerini
gerektirmez. Fakat kasden terk edilmesi bir kusur olup sevab ve fa-
ziletten mahrum olmayý gerektirir.

Malikî ve Þafiî’lere göre sehiv secdeleri sünnettir. Ancak imam sehiv
secdelerini yaparsa, cemaatýn imama uymasý vaciptir. Ýmam Þafiî’ye gö-
re, sehiv secdeleri iki tarafa selâm vermeden önce yapýlýr.

* Namazýn sünnetlerinden birinin veya birkaçýnýn terk edilmesi duru-
munda bir þey yapýlmaz. Bir sünnetin kasden veya sehven terk edil-
mesi, sehiv secdelerini gerektirmez. Fakat sünnetin kasden terk edil-
mesi bir kusur olup, sevab ve faziletten mahrum olmayý gerektirir.

* Bir namazýn tam bir rüknünü, bir farzýný öne almak veya sonraya
býrakmak sehiv secdelerini gerektirir. Çünkü öne almak ve sonra-
ya býrakmak, vacibi terk etmek demektir. Kýyamda “Sübhane-
ke”den sonra, henüz kýraat yapmadan rükûa varýlýp ondan sonra
hatýrlanarak kýyama dönmekle farz olan kýraatin yerine getirilmesi
gibi. Bu durumda önceki rükû geçerli olmaz. Kýraattan sonra yeni
bir rükû yapýlýr. Eðer dönüp kýraat ve ondan sonra rükû yapýlmaz-
sa bu þekilde kýlýnacak namaz bozulmuþ olur. Çünkü böyle bir re-
katta rükû gibi tekrarlanmayan rükünler arasýnda sýraya riayet
edilmesi farzdýr.

* Namazýn rekatlarýndan birindeki iki secdeden biri yanýlarak terk
edilip ondan sonraki rekatýn veya ka’denin sonunda hatýrlansa,
bunun geciktirilmesinden dolayý namazý iade gerekmez, hemen o
secde kaza edilir. Eðer son oturuþta iken hatýrlansa, bu secde ya-
pýlýr ve ondan sonra bu oturuþ (ka’de) iade edilir daha sonra da
sehiv secdeleri yapýlýr. Bu durumda son rekatta beþ secde ile üç
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ka’de bulunmuþ olur. Çünkü bir rekatta iki secde vardýr. Böyle tek-
rarlanan bir rüknün kýsmen sonraya býrakýlmasý, farzý terk etmek
sayýlmadýðýndan namazýn iadesini gerektirmez.

* Bir rekattaki iki secdeden ikisi de yanýlarak öne alýnsa, önce iki
secde ve ondan sonra rükü yapýlmýþ olsa, bu durumda farz olan
tertibe riayet etmek için tekrar rükû ve ondan sonra da secdelere
gidilir. Bu tekrar ve iadelerden dolayý da namazýn sonunda sehiv
secdeleri yapýlýr.

* Herhangi bir namazýn bir rüknünü tekrar etmek, sehiv secdelerini
gerektirir. Bir rekatta iki defa rükü veya üç defa secde yapmak gibi.

* Birinci ve ikinci rekatlarda Fatiha’nýn tekrarlanarak okunmasý ve-
ya arka arkaya okunmasý veya rükû, secde ve teþehhüdde Kur’an
okunmasý sehiv secdesini gerektirir.

* Bir vacibi yanýlarak terk etmek, sehiv secdelerini gerektirir. Birinci
oturuþu veya vitirde Kunut’u veya bayram namazlarýnda ziyade
tekbirleri yahut birinci ve ikinci oturuþlarda Tahiyyat’ý okumayý
terk etmek gibi. Vitir namazýnda rükûdan sonra Kunut duasýnýn
unutulduðu hatýrlanmýþ olsa, artýk onu okumak için geri kýyama
dönülmez. Rükûdan sonra okunmasý da gerekmez. Çünkü yeri ka-
çýrýlmýþtýr. Rükû halinde hatýrlandýðý halde de okunmasý gerekmez.
Bununla birlikte okunsun veya okunmasýn, her iki halde de sehiv
secdeleri gerekir. Kunut tekbirini unutmak, bir görüþe göre sehiv
secdesi gerektirir, bir görüþe göre de gerektirmez.

* Bir vacibin yanýlarak geciktirilmesi de sehiv secdesini gerektirir. Bi-
rinci veya üçüncü rekattan sonra biraz oturulmasý, dördüncü re-
kattan sonra beþinci rekat için ayaða kalkýlmasý, sabah namazýnýn
ikinci rekatinden sonra üçüncü bir rekata ve akþam namazýnýn
üçüncü rekatýndan sonra dördüncü bir rekata kalkýlmasý gibi...

Birinci oturuþta (ka’de’de) teþehhüd miktarýndan fazla oturulup üçün-
cü rekata kalkmanýn geciktirilmesi de sehiv secdesini gerektirir.

* Bir vacibin vasfýný deðiþtirmek, sehiv secdesini gerektirir. Ýmamýn,
açýktan sesli okumasý gereken yerde ayetleri gizlice okumasý veya
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gizlice okunacak yerde ayetleri açýktan okumasý gibi. Açýktan oku-
manýn en az derecesi, baþkasýnýn iþiteceði miktardýr. Gizlice oku-
manýn en alt limiti de, yalnýz okuyanýn iþiteceði miktardýr.

* Gizli okunacak yerde, Fatihanýn çoðu yanýlarak açýktan okunsa,
geri kalaný yine gizlice okunur. Aksine olarak açýktan okunmasý
gereken bir namazda Fatiha’nýn bir kýsmý gizli okunup ondan son-
ra açýktan okunmasý gerektiði hatýrlansa, Fatiha yeni baþtan açýk-
tan okunur.

* Tek baþýna namaz kýlanýn açýk veya gizli okumasýndan dolayý, ter-
cih edilen görüþe göre, sehiv secdesi gerekmez. Ancak öðle na-
mazý gibi gizli okunacak yerde kasden açýktan okursa, günah iþ-
lemiþ olur. Tek baþýna namaz kýlanýn gündüzün kýlacaðý nafile na-
mazlarda açýktan okumasý mekruhtur.

* Ýmam, sabah namazýnda Fatiha suresini unutarak gizlice okuyup
sonra hatýrlasa, ekleyeceði sureyi açýktan okur, Fatiha’yý iade et-
mez.

* Farz bir namazda ikinci rekattan sonra oturulmayýp da üçüncü re-
kata yanýlarak kalkmaya yeltenen kimsenin pozisyonu oturmaya
yakýn ise, oturur, sehiv secdesi gerekmez. Fakat doðrulmasý kýya-
ma yakýn ise, kalkar ve ondan sonra sehiv secdelerini yapar. Çün-
kü bu durumda vacib olan birinci oturuþ terk edilmiþtir.

* Sünnet namazlarda ikinci rekatta oturulup da Tahiyyat okunma-
dan üçüncü rekata kalkýlýrsa eðer bu üçüncü rekat daha secde ile
kayýtlanmamýþ ise, oturmaya dönülür, eðer secde ile baðlanmýþsa,
dönülmez.

* Dört rekatlý farzlarda ikinci oturuþ yapýlmadan beþinci rekata kal-
kýlacak olsa, henüz beþinci rekat için secde edilmedikçe oturuþa
dönülür. Teþehhüdden sonra selâm verilip sehiv secdeleri yapýlýr.
Çünkü farz olan son oturuþ geciktirilmiþtir. Bu geciktirme ise, va-
cibi terk sayýlýr. Fakat beþinci rekat için secde yapýlmýþ olursa, bu
namaz nafileye dönmüþ olur. Artýk buna bir rekat daha ilave edi-
lir ve tam altý rekatlý bir nafile namaz kýlýnmýþ olur.
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* Dört rekatlý bir farz namazýn son oturuþunda selâm vermeden yaný-
larak ayaða kalkýlsa, hemen oturuþa dönülüp selâm verilir ve sehiv
secdesi yapýlýr. Fakat beþinci rekat için secdeye varýlmýþsa, buna bir
rekat daha ilave edilir. Bu durumda önceki dört rekat ile farz tamam-
lanmýþ olur; diðer iki rekat da nafile sayýlýr ve sehiv secdeleri yapýlýr.

Akþam namazýnda ikinci oturuþtan sonra bir dördüncü rekata, sabah
namazýnda da oturuþtan sonra bir üçüncü rekata kalkýlmasý da ayný hü-
kümdedir.

* Namazda zikirlerin, dualarýn ve tahiyyatýn açýktan okunmasý sehiv
secdelerini gerektirmez.

* Farz namazlarýn üçüncü ve dördüncü rekatlarýnda kasden susarak
Fatiha veya diðer bir sure okunmamasý bir hatadýr; fakat sehiv sec-
delerini gerektirmez. Yanýlarak sükut edilip Fatiha veya baþka bir
sûre okunmamasý sehiv secdelerini gerektirir. Ýmam Ebû Yusuf’a
göre, her iki halde de sehiv secdelerini yapmak gerekir.

* Namaz içinde bir rükün yerine getirilecek kadar düþünceye dalýn-
sa, baþlangýç (iftitah) tekbirini aldým mý, almadým mý diyecek ka-
dar düþünülse sonra tekbir alýndýðý hatýrlansa, veya alýnmamýþ ol-
masý sanýlarak tekrar bir tekbir daha alýnsa, sehiv secdesi gerekir.

Ayný þekilde üç rekat mý, dört rekat mý kýlýndýðýndan þüphelenilse ve-
ya Fatiha okunduktan sonra hangi surenin okunacaðý üzerinde düþünül-
se, yine sehiv secdeleri gerekir. Çünkü bu durumlarda düþünmenin uza-
týlmasýyla vacip tehir edilmiþ olmaktadýr.

* Bir kimse, kýldýðý bir namazýn rekatlarýnda þüphelense bakýlýr: Eðer
bu þüphe kendisine ömründe ilk kez ârýz olmuþsa, o namazý yeni-
den kýlar. Fakat birkaç defa olmuþsa araþtýrýr ve kanaatine göre hü-
küm verir. Namazý yeniden kýlmasý gerekmez. Araþtýrmada kalbin
þahidliði yeterlidir. Mesela, sabah namazýný kýlarken bir rekat mý
kýldým, iki rekat mý, diye þüphelenip de bir rekat kýlmýþ olduðuna
kalben hüküm verse, ihtiyaten buna bir rekat daha ilave eder. Bu
husustaki tereddütlerinden dolayý da sehiv secdeleri yapar. Aksine
olarak iki rekat kýlmýþ olduðuna hüküm verirse bu takdirde oturur.
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Teþehhüdden ve selâmdan sonra sehiv secdelerini yapar. Hiç biri-
ne karar veremiyorsa, az olaný esas alýr, çünkü az olanda kesinlik
vardýr. Bu durumda bir rekat daha kýlar; ancak bu takdirde þüphe-
lendiði rekatin sonunda oturur. Ondan sonra kalkýp o bir rekatý ký-
lar. Çünkü önceden iki rekat kýlmýþ olmasý ihtimali vardýr. Bu du-
rumda namazýn sonunda sehiv secdelerini yapar.

* Dört rekatlý bir namaza baþlamýþ olan kimse, kýldýðý rekatýn birinci
rekat mý, ikinci rekat mý olduðunda þüphe edip bir karar veremez-
se, kendisini bir rekat kýlmýþ sayar ve her bir rekatýn sonunda ihti-
yat olarak bir kere teþehhüd miktarý oturur; bu þekilde dört defa
ka’de yapýlmýþ olur. Çünkü birinci sayýlan rekatýn ikinci ve üçüncü
sayýlan rekatýn dördüncü rekat olmasý ihtimali vardýr.

* Bir kimse kýldýðý rekatýn ikinci rekat mý, üçüncü rekat mý olduðun-
dan þüphe etse, bu rekatýn sonunda oturmaz. Bir tarafý tercih ede-
mezse, bunu ikinci rekat sayar. Geri kalan rekatlarý da tamamlar.
Akþam namazý ile vitir namazý bu hükmün dýþýndadýr. Bu þekilde-
ki bir þüphelenme bu namazlardan birinde olursa, oturmak gere-
kir. Çünkü þüphelenilen rekatýn üçüncü rekat olmasý da ihtimal
dairesindedir. Bu durumda teþehhüdden sonra bir rekat daha ila-
ve edilir. Çünkü þüphelenilen rekatýn ikinci rekat olmasý da müm-
kündür. Sonunda da sehiv secdeleri yapýlýr.

* Dört rekatlý namazlarda, kýlýnan rekatýn dördüncü rekat mý, beþin-
ci rekat mý olduðunda ve sabah namazýnda kýlýnan rekatýn ikinci
rekat mý, üçüncü rekat mý olduðunda, akþam ile vitir namazlarýn-
da da kýlýnan rekatýn üçüncü rekat mý, dördüncü rekat mý, oldu-
ðunda þüpheye düþülse, sonunda oturulur ve teþehhüdden sonra
kalkýlýp bir rekat daha kýlýnýr. Çünkü bu rekatlarýn üçüncü, dördün-
cü veya beþinci rekat olmasý muhtemeldir. O halde ilave edilen bi-
rer rekat ile fazla olan miktar nafile olmuþ olur. Sonunda da sehiv
secdeleri yapýlýr. Bu þüphe, kýyam veya rükü veya rükûdan kýya-
ma geçiþ halinde olduðuna göredir.

Ýlk secde yapýldýktan sonra þüphelenme olursa, ittifakla namaz batýl
olur. Çünkü þüphe edilen rekat fazla olup son oturuþun terk edilmiþ olma-
sý ihtimali vardýr.
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* Namazda Fatiha’dan önce baþka bir sûre, bir harf bile olsa yaný-
larak okunsa, Fatiha yeniden okunur ardýndan o sûre okunur. Na-
mazýn sonunda da sehiv secdeleri yapýlýr. Fakat bir namazda oku-
nan bir sûrenin altýnda bulunan sûre okunmak istenirken üstünde-
ki sûre okunsa, bundan dolayý sehiv secdeleri gerekmez.

* Bir kimse namazda, Fatiha okuyup okumadýðýndan þüphe etse,
eðer henüz zamm-ý sûre okumamýþ ise, Fatiha’yý okur. Fakat baþ-
ka sûre okumuþ ise, artýk Fatiha’yý okumaz. Çünkü surenin Fati-
ha’dan sonra okunmuþ olma ihtimali daha kuvvetlidir. Bununla
beraber namaz kýlanýn bu hususta aðýr basan bir kanaati varsa
ona göre hareket eder.

* Bir kimse, ilk rekatlerde birer sûre okuyup da Fatiha’yý okumamýþ
olduðunu secdeye vardýktan sonra hatýrlarsa, son rekatlerde Fati-
ha’yý iade etmez. Çünkü son rekatlarda zaten Fatiha okunacaktýr.
Bir rekatte iki Fatiha okunmasý ise meþru deðildir.

* Üç veya dört rekatlý farz namazlarýn ilk iki rekatinde Fatiha’dan
sonra birer sûre veya bir miktar ayet okunmamýþsa, bu sûre veya
ayetler üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha’dan sonra ilave edi-
lir. Eðer bu namaz cemaatle kýlýnan bir akþam veya yatsý namazý
ise, üçüncü ve dördüncü rekatlarda hem Fatiha, hem de ilave edi-
lecek sûre açýktan okunur, sonunda sehiv secdeleri yapýlýr.

* Ýmamýn yanýlmasý, kendi hakkýnda asaleten, cemaat hakkýnda da
imama uymuþ olmalarýndan ötürü sehiv secdelerini gerektirir. Fa-
kat imama uyan cemaatten birinin yanýlmasý ile ne kendisine ne
de imama sehiv secdesi yapmak gerekmez.

* Sehiv secdelerini yapmakta olan bir imama uyulabilir. Bu itibarla
sehiv secdelerinin herhangi birinde veya teþehhüdünde iken ol-
masý fark etmez. Sehiv secdelerinin ikincisinde imama uyan kim-
senin birinci secdeyi ve teþehhüdünde uyan kimsenin de her iki
secdeyi kaza etmesi gerekmez.

* Mesbuk, imamla beraber sehiv secdelerini yapar, imamýn yanýl-
masý, mesbukun imama uymasýndan önce de olsa hüküm aynýdýr.
Çünkü mesbuk imama baðlýdýr.
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Ýmam teþehhüdde iken daha selâm vermeden önce mesbuk kalka-
rak kýraat veya rükûda bulunduktan sonra, imam selâm verip sehiv sec-
desine gitse, mesbuk da hemen bu secdeye uyar ve evvelce yaptýðý kýrat-
la, rükûu aradan çýkar, bunlarý sonradan kalkýp tekrar yerine getirir. Bu-
nunla birlikte mesbuk bu secdelerde imama uymazsa namazý bozulmaz.
Namazý bitirince bu sehiv secdelerini kendi baþýna yapar. Yine mesbuk
secdeye vardýktan sonra, imam sehiv secdelerini yapacak olsa, imamýna
uymaz, namazýný bitirir ve sonra sehiv secdelerini yapar. Eðer bu durum-
da imama uyacak olursa, namazý bozulur.

* Ýmam selâm verdikten sonra, noksan kalan rekatlarýný tamamla-
mak için ayaða kalkan bir mesbuk, bu rekatlarda yanýlýrsa, sehiv
secdelerini yapmasý gerekir. Önceden imamla beraber sehiv sec-
deleri yapmýþ olsa bile bu hüküm deðiþmez. Çünkü mesbuk, nok-
san kalan rekatlarý tamamlarken tek baþýna namaz kýlan gibidir.

* Mesbuk imamla beraber yanýlarak selâm verse, onun sehiv sec-
deleri yapmasý gerekmez. Fakat imamýn selâmýndan sonra selâm
verecek olsa, sehiv secdesini gerekir. Çünkü birinci durumda he-
nüz muktedi (imama uyan), ikinci halde ise, münferid (yalnýz ba-
þýna namaz kýlan) olmuþtur. Muktediye, kendi yanýlmasýndan do-
layý sehiv secdesi lazým gelmez.

* Bir namazda birden fazla sehiv secdesi yapmayý gerektiren yanýl-
ma olsa, bunlar için namazýn sonunda yalnýz bir defa sehiv secde-
si yapmak yeterlidir. Sehiv secdelerindeki bir yanýlma da baþka
sehiv secdelerini gerektirmez.

* Sehiv secdeleri kasden veya yanýlarak terk edilirse, namaza ayký-
rý bir durum olmadýkça, sehiv secdesi yapýlýr. Fakat teþehhüdden
sonra gülmek, konuþmak gibi, namaza aykýrý bir durum meydana
gelirse veya kerahet vakti girerse, sehiv secdeleri düþer. Sabah
namazýnda selâmýn peþinden güneþin doðmasý veya ikindi nama-
zýnda yine selâmdan sonra güneþin (sarararak kamaþtýrýcýlýðýnýn)
deðiþmesi gibi...

* Bir imam, sehiv secdesini terk edecek olsa, cemaat da terk eder.
Cuma ve bayram namazlarýnda da, fazla kalabalýktan dolayý bir
karýþýklýða meydan vermemek için sehiv secdeleri terk edilir.
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* Sehiv secdesindeki iki secde ile Tahiyyat ve selâm vacibdir. Ta-
hiyyattan sonra Salavat ve dua okunmasý, bu secdelerdeki tekbir-
ler, secde halindeki tesbihler ve iki secde arasýndaki oturuþ sün-
nettir.

* Bir kimse, namazýný tam olarak kýldýðýný kesinlikle bildiði halde, sö-
züne inanýlýr bir adam ona eksik kýldýðýný haber verse, onun sözünü
kabul etmez. Fakat iki güvenilir adam haber vermiþse onlarýn sözü-
ne uyulur. Çünkü böyle bir iki kiþinin þehadeti ile doðruluðu gerçek-
leþen bir haber çok yerlerde geçerli ve baðlayýcýdýr. Ýmam ve cema-
at ihtilaf ettikleri takdirde, imamýn bilgisi varsa, cemaatýn sözü ile ha-
reket etmez, imam kesin bilmiyorsa cemaatýn sözünü kabul eder.

* Bir kimse açýktan okunan (sabah, akþam, yatsý) bir namazda imam
olup gündüz cemaat halinde kaza ederken, sehven gizlice oku-
sa, sehiv secdesi gerekir. Ayný þekilde gizli okunan bir namazý (öð-
le, ikindi) imam olarak gece açýktan okuyarak kaza ederse sehiv
secdesi gerekir.

* Bir kimse geceleyin nâfile namaz kýldýrmak üzere bir topluluða
imam olsa ve unutarak gizliden okusa veya gündüz nâfile namaz
kýldýrmak üzere imam olup sehven açýktan okusa sehiv secdesi
gerekir. Bunu kasden yaparsa isâet iþlemiþ olur.

Tilavet Secdesi

Tilavet secdesi, Kur’ân-ý Kerim’de on dört yerde geçen secde ayetle-
rinden birini okumak veya iþitmek durumunda yapýlan secdeye denir.
Peygamberimizin, içinde secde ayeti bulunan bir sûre okuduðunda secde
ettiði, sahabenin de onunla birlikte secde ettiði ve bazýlarýnýn alýnlarýný ko-
yacak yer bulamadýklarý rivayeti yanýnda, bu konuya iliþkin olarak Pey-
gamberimizin þöyle buyurduðu rivayet olunmaktadýr.

“Âdemoðlu secde ayetini okuyup secde edince, þeytan aðlar ve “Vay
benim halime! Âdemoðlu secde etmekle emrolundu ve hemen secde etti;
Cennet onundur. Ben ise secde etmekle emrolundum ama secde etmekten
kaçýndým, bundan dolayý Cehennem benimdir.” diyerek oradan kaçar”315

315 Müslim, Ýman, 35.
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Secde ayetlerinin bir kýsmýnda genel olarak müþriklerin Yüce Yaratý-
cý’nýn karþýsýnda boyun bükmekten ve secde etmekten kaçýndýklarý anla-
týlmakta, bir kýsmýnda ise müminler/muhataplar doðrudan secde etmekle
emrolunmaktadýr. Secde ayetlerinin bu muhtevasý göz önünde bulundu-
rulursa, bu ayetleri okuyan veya iþiten kimsenin secde etmesi, hem emre
itaat etmek hem de secde etmekten kaçýnanlara tepki göstermek ve onla-
ra muhalefet etme anlamýna gelmektedir. Bu bakýmdan, tilavet secdesiy-
le yükümlü olabilmek için her þeyden önce, dinlenen ayetin secde ayeti
olduðunun bilinmesi gerekir. Dinlediði ayetler arasýnda secde ayeti bulun-
duðunu bilmeyen kiþinin secde etmesi gerekmez.

Secde ayetini okuyan veya iþiten her mükellefin secde etmesi gerekir.
Tilavet secdesi yapmak, Hanefîlere göre vacip, diðer üç mezhebe göre ise
sünnettir.

Tilavet secdesi þöyle yapýlýr:

Tilavet secdesi yapacak kiþinin abdestli, üstünün baþýnýn temiz ve avret
yerlerinin de örtülü olmasý þarttýr. Tilavet secdesi yapmak niyetiyle abdestli
olarak kýbleye dönülür ve eller kaldýrýlmaksýzýn “Allahu Ekber” diyerek sec-
deye varýlýr. Üç kere “Sübhane Rabbiyela’la” denildikten sonra yine “Alla-
hü Ekber” diyerek kalkýlýr. Bu secdede aslolan, yüzün yere konulmasý, yani
secde edilmesidir. Secdeye giderken ve kalkarken “Allahu Ekber” ve secde
esnasýnda “Sübhane Rabbiyela’la” denilmesi sünnettir. Ayný þekilde secde-
nin oturduðu yerden deðil de, ayaktan yere inilerek yapýlmasý, secde yapýp
oturmak yerine ayaða kalkýlmasý ve secdeden kalkarken “Semi’na ve eta’-
na Gufraneke Rabbena ve ileykelmasir” denilmesi müstehaptýr.

Tilavet secdesini hemen yerine getirmek mecburiyeti olmamakla bir-
likte, bu secdenin anlamýna ve amacýna uygun olan davranýþ, mümkün-
se secdenin hemen o anda yapýlmasýdýr.

Secde ayetlerinin hangileri olduðunu görmek için þu ayetlere bakýl-
masý ve bu ayetlerin meallerinin okunmasý uygun olur: Araf 7/206; Ra’d
13/15; Nahl 16/49; Ýsra 17/107; Meryem 19/58; Hac 22/18; Furkan
25/60; Neml 27/25; Secde 32/15; Fussýlet 41/38; Sad 38/34; Necm
53/62; Ýnþikak 84/21; Alak 96/19.
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Þükür Secdesi

Þükür secdesi bir nimetin kazanýlmasýndan veya bir felaket ve musi-
betin atlatýlmasýndan dolayý kýbleye dönerek tekbir alýp secdeye varmak,
secdede iken Allah’a hamd ve þükür ettikten sonra yine tekbir alarak aya-
ða kalkmaktýr.

Cenaze Namazý
Bâki olan Allah’týr ve her canlý ölümü tadacaktýr. Doðum gibi ölüm de

Allah’ýn birçok hikmetlere binaen takdir ettiði bir hâdisedir. Fakat Ýslâm
inancý bakýmýndan ölüm bir son deðil, yeni bir hayatýn baþlangýcýdýr. Do-
layýsýyla bu âlem için ölüm denilen þey, baþka bir âlem için mahiyeti fark-
lý yeni bir doðum olarak gerçekleþir. Mutlaka yaþanacak olan bu yeni ha-
yat için insanýn bu dünyada iken hazýrlýk yapmasý gerekir. Esasen Allah’ýn
emirleri ve Peygamberimizin tavsiyeleri dikkate alýnýp onlara uygun davra-
nýþlar sergilenmesi dýþýnda özel bir hazýrlýk yapmaya gerek yoktur. Bu emir
ve tavsiyeler, bu geçici dünyanýn en güzel þekilde yaþanmasýný saðlamaya
yeteceði gibi, müstakbel hayat için de bir hazýrlýk teþkil edecek özelliktedir.

Ýnsanýn ölüsü de saygýya layýktýr. Bu saygý bir yönüyle, ölünün yakýn-
larýna bir teselli mahiyeti taþýdýðý gibi ölümün hiçlik olmadýðýný anlatmak
amacýna da yöneliktir. O ölmüþtür, fakat yine insandýr; bu dünya açýsýn-
dan ölmüþtür, fakat baþka bir âlem için yeniden doðmuþtur. Ölünün âde-
ta yeni doðmuþ bir çocuk gibi yýkanmasý, bir yönüyle bu yeniden doðuþ
olayýný sembolize etmekte, bir yönüyle bu fani yolculuðun yani dünya ha-
yatýnýn kendisi üzerinde býraktýðý kir, toz ve bulaþýklarý gidermeyi temsil
etmektedir. Bu yýkamanýn ardýndan, yeni doðan çocuða giydirilen zýbýn
misali kefene sarýlýr ve büyük bir ihtimamla beþiðine indirilir. Ötesini Al-
lah biliyor, gidenler biliyor. Biz de bildirildiði kadarýný biliyoruz...

Cenaze, ölü anlamýna geldiði gibi, tabut veya teneþir anlamýna da
gelir. Son nefesine yaklaþmýþ ve ölmek üzere olan kiþiye muhtazar, ölen
kiþiye meyyit (çoðulu mevtâ), ölü için genel olarak yapýlmasý gereken ha-
zýrlýklara teçhiz, ölünün yýkanmasýna gasil, kefenlenmesine tekfin, tabuta
konulup musallaya yani namazýn kýlýnacaðý yere ve namazdan sonra kab-
ristana taþýnmasýna teþyi ve kabre konulmasýna defin denir. Telkin, muh-
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tazarýn yanýnda kelime-i tevhid ve kelime-i þehadet okumaya denildiði
gibi definden sonra sorulmasý muhtemel sorularý ve cevaplarý ölüye hatýr-
latma konuþmasýna da denilir. Ölünün yakýnlarýna baþsaðlýðý dileðinde
bulunmaya taziye denir ki teselli etmek anlamýndadýr.

Ölen bir Müslüman’ý yýkamak, kefenlemek, onun için namaz kýlýp
dua etmek ve bir kabre gömmek Müslümanlar için farz-ý kifayedir.

Peygamberimiz “Ölülerinizin güzel iþlerini yad edin, kötü taraflarýný
dile getirmeyin.”316 diyerek, ölmüþlerimizi hayýrla anmamýzý, iyi taraflarýný
ön plana çýkarmamýzý tavsiye etmiþtir.

Muhtazar ölünce gözleri kapatýlýr, bir bezle çenesi baðlanýr.

Cenazenin Yýkanmasý

Cenazenin bir an önce yýkanmasý, kefenlenip hazýrlanmasý ve defne-
dilmesi müstehaptýr. Yýkama iþini yapmak için cenaze önce, teneþir de-
nilen tahta bir sedir üzerine, ayaklarý kýbleye gelecek þekilde sýrt üstü
yatýrýlýr. Teneþirin çevresi güzel kokulu bir þeyle, üç, beþ veya yedi defa
tütsülenir. Göbeðinden diz altýna kadar olan avret yeri bir örtü ile örtü-
lür ve elbiseleri tamamen çýkarýlýr. Erkek ölüyü erkek, kadýn ölüyü kadýn
yýkamalýdýr.

Cenazenin Kefenlenmesi

Erkeðin kefeni, biri gömlek (kamîs) yerine, biri don ve etek (izâr) ye-
rine ve biri de sargý-bürgü (lifâfe) yerine olmak üzere yensiz ve yakasýz,
etrafý dikiþsiz üç kat bez; kadýnýn kefeni ise bu üç kata ilave olarak bir baþ
örtüsü ve bir de göðüs örtüsü olmak üzere beþ kat bezdir.

Cenaze Namazý

Yýkanýp kefenlenen ölüye son duayý yapmak üzere cenaze namazýný
kýlmak görevi vardýr. Bu görev farz-ý kifayedir. Namaza duracak olan Müs-
lümanlarýn yönü kýbleye gelecek þekilde, cenaze ön tarafa konulur, Müs-
lümanlar abdestli ve kýbleye yönelik olarak dua mahiyetindeki bu nama-
zý kýlarlar.

316 Tirmizi, Cenaiz, 34.

407Namaz



Cenaze namazýnda niyet þarttýr. Niyette ölünün erkek veya kadýn, kýz
veya erkek çocuðu olduðu belirtilmelidir. Bu durumu bilmeyen kiþi
“imamýn üzerine namaz kýldýðý kiþi” diye niyet edebilir.

Ýmam olan kiþi, Allah Teâlâ’nýn rýzasý için orada bulunan cenazenin
namazýný kýlmaya ve o cenaze için dua etmeye niyet ederek namaza
baþlar. Cenaze namazýnýn rükünleri kýyam ve tekbirdir. Sünnetleri ise
hamd ve sena etmek, salat ve selâm getirmek, hem ölüye hem de diðer
Müslümanlara dua etmekten ibarettir. Cenaze namazýnda iftitah tekbirin-
den baþka, üç tekbir bulunmaktadýr.

Cenaze namazýnda cemaatin bulunmasý þart deðildir. Yalnýz bir erke-
ðin veya yalnýz bir kadýnýn bu namazý kýlmasýyla farz yerine getirilmiþ olur.

Ýmam ölünün göðsü hizasýnda durur. Cenaze namazýný kýldýracak
imamýn âkýl-balið olmasý þarttýr. Diðer namazlarý bozan þeyler cenaze na-
mazýný da bozar.

Cenaze Namazýnýn Kýlýnýþý

Cenazeye karþý ve kýbleye yönelik olarak saf baðlanýr, niyet edilir.
Ýmam tekbir alarak ellerini namazda olduðu gibi baðlar. Cemaat de giz-
lice tekbir alarak ellerini baðlar. Bu tekbirin arkasýndan hem imam hem
cemaat, “ve celle senaüke” cümlesini ilgili yere ekleyerek içlerinden
“Sübhaneke”yi okurlar. Ardýndan imam elleri kaldýrmadan “Allahü Ek-
ber” diye açýktan tekbir alýr. Cemaat de ellerini kaldýrmadan gizlice tek-
bir alýr. Bundan sonra hepsi içlerinden “Allahümme salli ve Allahümme
bârik” dualarýný okurlar. Tekrar ayný þekilde “Allahü Ekber” diye tekbir
alýnýr. Bu tekbirden sonra ölüye ve diðer müminlere içlerinden dua
ederler. Ölünün erkek veya kadýn olmasýna göre yapýlacak dua metinle-
ri aþaðýda verilecektir.

Bu duadan sonra yine “Allahü Ekber” denilip tekbir alýnýr ve arkasýn-
dan önce saða sonra sola imam yüksek sesle, cemaat alçak sesle selâm
verir. Böylece namaz tamamlanmýþ olur. Vacip olan bu selâm verilirken
ölüye, cemaate ve imama selâm vermeye niyet edilir.
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Cenaze Namazý Duasý

Allahümmaðfir lihayyina ve meyyitinâ ve þâhidina ve gâibina ve zeke-
rina ve ünsâna ve sagîrina ve kebîrina. Allahümme men ahyeytehü minnâ
fe ahyihi ale-l Ýslâm ve men teveffeytehu minnâ fe teveffehu aleliman. Ve
hussa hazelmeyyite birravhi verrahati velmaðfireti verrýdvan. Allahümme
in kâne muhsinen fezid fi ihsanihi ve in kâne müsîen fe tecâvez anhü ve
lakkihilemne velbüþra velkerâmete vezzülfâ, bi rahmetike ya erhamerra-
himin (Anlamý: Allah’ým! Dirimizi, ölümüzü, burada bulunanlarýmýzý bu-
lunmayanlarýmýzý, erkeðimizi kadýnýmýzý, küçüðümüzü büyüðümüzü mað-
firet buyur, baðýþla. Allah’ým! Aramýzdan yaþatacaklarýný Ýslâm üzere ya-
þat, öldüreceklerini iman üzere öldür. Þurada duran ölüye, kolaylýk ve ra-
hatlýk ver onu baðýþla. Bu kiþi iyi bir kimse idiyse sen onun iyiliðini artýr,
eðer kötü davranmýþ günahkâr bir kimse idiyse sen rahmet ve merhame-
tinle onlarý affet. Ona, güven, müjde, ikram ve yakýnlýk ile mukabele et.
Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah’ým).

Ölen kiþi çocuk gibi mükellef olmayan bir kimse ise, duadaki “ve-
men teveffeytehu minna fe teveffehu aleliman (eceli gelenleri iman üzere
vefat ettir)” cümlesi yerine “Allahümmec’alhü lenâ feratan, Allahümme-
calhü lenâ ecren ve zuhran, Allahümmec’alhü lenâ þefîan müþeffean (Al-
lah’ým! Sen onu bizim için önden gönderilmiþ bir sevap vesilesi yap, ecir
vesilesi ve ahiret azýðý eyle, onu bize þefaati kabul edilen bir þefaatçi ey-
le!)” diye dua edilir.

Ölen kiþi kadýn ise, duanýn ana metni ve anlamý ayný kalmak üzere,
duadaki “ve hussa”dan sonraki zamirler kadýn yerini tutacak þekilde þöy-
le deðiþtirilir: “Ve hussa hâzihilmeyyitete birravhi verrahati velmaðfireti



verrýdvan. Allahümme in kânet muhsineten fe zid fi ihsaniha ve in kânet
müsieten fe tecâvez anhâ ve lakkihâlemne...”

Bu dualarý bilmeyenler kolaylarýna gelen baþka uygun dualar da oku-
yabilirler. “Rabbenâ âtinâ” duasý bu dualardan biridir. Ayrýca “Allah’ým
beni, bu ölüyü ve bütün müminleri baðýþla.” þeklinde dua edilebilir.

Taþýnmasý

Cenazeyi teþyi etmek, yani arkasýndan mezara kadar gitmek sünnet-
tir, bunda büyük sevap vardýr. Hatta akraba veya komþulardan olup iyi
haliyle bilinmiþ kiþilerin cenazesini teþyi etmenin nafile namazdan daha
faziletli olacaðý söylenmiþtir.

Hazýrlanmýþ olan cenazeyi bir an önce götürüp defnetmek iyidir. Ce-
nazenin taþýnmasýnda sünnet olan þekil dört kiþinin dört taraftan cenaze-
yi yüklenmesidir. Cenazeyi, omuzlara yüklenerek kabre götürmek onlarýn
haklarýnda gösterilen en büyük hürmet ve saygý niþanýdýr. Böyle bir hare-
ket insanlýðýn þeref ve kýymetini gösterir.

Allah’a isyan anlamýný içerecek þekilde dövünüp, saç baþ yolmamak
ve yersiz sözler söylememek þartýyla cenaze için kalben kederlenme ve
gözyaþlarý dökerek aðlamak doðaldýr ve bu bakýmdan günah deðildir.

Cenazeyi takip edenler, hayatýn sonlu olduðunu, bir gün kendi hayat-
larýnýn da son bulacaðýný düþünmeli; gün gelip kendisi de böyle eller üze-
rinde taþýnýrken, cenazeye katýlan insanlara kendisi hakkýnda “Ne iyi
adamdý, incinmedik kýrýlmadýk, bir kötülüðünü görmedik.” dedirtmenin
anlamýný ve önemini hissetmelidir.

Defin

Cenaze kabre götürülüp omuzlardan indirilince bir engel yoksa, ce-
maat oturur. Cenaze omuzdan inmeden oturmalarý mekruh olduðu gibi,
cenaze yere indikten sonra ayakta durmalarý dahi mekruhtur.

Kabrin bir insan boyu kadar derin olmasý yeterlidir. Kabirlerde lahit
yapmak faziletlidir; kabrin içinde kýble tarafý oyulur ve ölü, yüzü kýble ta-
rafýna gelecek þekilde sað tarafý üzere buraya konur. Lahitin önüne tahta,
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kerpiç veya kamýþ gibi þeyler konur ve böylece atýlan toprak ölünün üs-
tüne deðil, bu þeylerin üstüne gelmiþ olur. Bu ölüye saygýnýn ve vahþi hay-
vanlarýn cesedine tasallutundan kurtarmanýn bir gereðidir.

Cenaze kýble tarafýndan kabre indirilir, sað yaný üzerine kýbleye dön-
dürülür ve kefen üzerinde baðý varsa çözülür. Cenazeyi kabre koyan kiþi-
ler “Bismillahi ve alâ milleti Resulillah (Allah’ýn adýyla ve Resulüllah’ýn di-
ni üzere)” derler. Kabrin topraktan bir iki karýþ yükseltilip, deve hörgücü
gibi yapýlmasý menduptur. Kabir üzerine su serpmekte –gerekli olmamak-
la beraber- bir sakýnca da yoktur.

Kur’ân Okuma ve Telkin
Ölünün yanýnda güzel kokulu bir þey bulundurulur. Yýkanmadýkça

yanýnda Kur’ân okunmaz, okunmasý mekruhtur. Bu durumda baþka bir
odada Kur’ân okunabilir. Ölünün bulunduðu yer geniþ olup üzerinde de
tam bir örtü bulunduðu takdirde, kendisine yakýn oturulmaksýzýn gizlice
Kur’ân-ý Kerîm okunmasý da kerahet olmayabilir.

Peygamberimiz bir cenaze gömüldükten sonra hemen dönmez, bir
müddet mezarý baþýnda bekler ve cemaate þöyle derdi: “Kardeþiniz için
yüce Allah’tan maðfiret ve sükûnet isteyiniz. O þimdi sorguya çekilmek-
tedir.”317

Ölümden Sonra Telkin Yapýlýr mý? 
Allah Resulüne isnad edilen telkine dâir zayýf rivayetler var; Allah di-

lerse fayda verir. Ama, esas olan, insanýn ölünce teklif dâiresinin dýþýna
çýkmýþ olmasýdýr. Onun için bu telkin, daha dünyada iken ve rûhunu tes-
lim etmeden evvel yapýlmalýdýr. Zira, son söz ve mülâhazalarýn tevhidle
alâkasý çok mühimdir. Mezarlarda yapýlan telkin Kitap ve Sünnet’teki ye-
ri itibarýyla çok tatmin edici deðildir.

Alimlerimizin çoðunluðuna göre Yasin-i Þerif’in de ölüm anýnda
okunmasý lazýmdýr ki; sekerattaki insan onun mana ve muhtevasýyla dol-
sun-taþsýn, merciin ve meabýn Allah olduðunu bilsin, tefekkür ve tezekkür

317 Ebu Davud, Cenaiz, 67-69.
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kapýlarý ona açýlsýn. Bununla beraber, ölünün ardýndan okunmasýnda ve
sevabýnýn baðýþlanmasýnda da bir beis olmasa gerek...

Ölmüþ Bir Kimsenin Ardýndan
Yapýlacak Faydalý Þeyler Nelerdir?
Vefat etmiþ yakýnlarýmýzýn ve sevdiklerimizin ardýndan yapýlacak en

güzel þey onlara dua etmek; Allah’ýn onlarý baðýþlamasý için yalvarýp-ya-
karmak ve imkânlarýmýz ölçüsünde sadaka vermektir.

Ölmüþ bir kimse için istiðfar edilmesi ve kabirdeki hesabýnýn kolay
geçmesi için dua yapýlmasý ile ilgili birçok hadis-i þerif vardýr.318 Ayrýca þu
ayette ölmüþ kimselerin ardýndan dua ve istiðfar etmenin önemi vurgu-
lanmýþtýr: “Onlardan sonra gelenler (baþta muhacirler olarak, kýyamete
kadar gelecek müminler): “Ey Kerim Rabbimiz, derler, bizi ve bizden ön-
ceki mümin kardeþlerimizi affeyle! Ýçimizde müminlere karþý hiçbir kin bý-
rakma! Duamýzý kabul buyur ya Rabbenâ, çünkü Sen raufsun, rahîmsin!”
(þefkat ve ihsanýn son derece fazladýr). (Haþir suresi,, 59/10)

Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm) ölünün defnini ta-
mamlayýnca, kabri yanýnda durur ve:”Kardeþiniz için (Allah’tan) maðfiret
talep edin, onun için karþýlaþacaðý sorgulamada metanet dileyin. Zira þim-
di ona hesap sorulacak!” buyururdu. (Ebu Davud, Cenaiz 73).

Görüldüðü üzere, ölen kimse defnedildikten sonra onun için dua ve
istiðfarla yardýmýna koþulmasý, kabir sorgulamasýný metanetle karþýlamasý
için dua edilmesi Peygamber Efendimiz tarafýndan tavsiye edilmiþtir. Ahi-
rete intikal etmiþ kimseler için dua, istiðfar ve sadaka vererek imdatlarýna
yetiþmek lâzýmdýr. Bu hususla ilgili olarak Resûlullah (sallallahü aleyhi ve
sellem) þöyle buyurmuþtur: “Ölünün mezârdaki hâli, “Ýmdat! imdat!” di-
ye can havliyle baðýran, denize düþmüþ kimseye benzer. Boðulmak üzere
olan kimse, kendisini kurtaracak birini beklediði gibi, meyyit (ölmüþ kim-
se) de babasýndan, anasýndan, kardeþinden, arkadaþýndan gelecek bir
duâyý gözler. Kendisine bir duâ gelince de öyle bir sevinir ki bu sevinç
dünyânýn hepsi kendisine verilmiþ bir kimseninkinden daha çoktur. Alla-

318 Bkz. Buharî, Fazailü’s-Sahabe, 68; Hakim, Müstedrek, 1/526.
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hü Teâlâ, yaþayanlarýn duâlarý sebebi ile, ölülere daðlar gibi rahmet ve-
rir. Dirilerin de, ölülere hediyesi, onlar için duâ ve istiðfar etmektir.” (Bey-
hakî, Þuabu’l-Ýman, 7/116; Bkz. Ý. Rabbanî, Mektubat, 104. mektup)

Dua, istemek demektir. Allah’a, bir þeyler koparmak için yalvaran di-
lenciler gibi dua dua yalvarmak gerekir. Ýsmen dua etmek çok önemli-
dir. Bir kimseyi ismen zikrederek ona dua etmek onun bizzat ismen adre-
sine postalamak gibidir. Ayrýca gözden uzak tutulmamasý gereken ehl-i
sünnetin þöyle bir yaklaþýmý vardýr; yakýnýmýz veya sevdiðimiz bir kimse
için sadaka verirken bütün inanmýþ erkek ve bayanlarý da niyet etmek fa-
ziletli bir davranýþtýr319 Allah’ýn rahmeti engindir. Hepsine ulaþýr. Nasýl ki
bir görüntü veya ses ayný anda milyarlarca yerde seyredilebilmekte ve
dinlenilmektedir. Yapýlan dua, hayýr ve hasenat da niyet ile birçok insana
Allah’ýn izniyle ulaþýr.

Taziye

Ahirete intikal eden kimsenin yakýnlarýnýn, yapýlacak taziyeleri kabul
için, üç gün kadar evlerinde oturmalarýnda bir mahzur yoktur. Bununla
beraber oturulmamasý da iyidir. Cenazenin gömülmesinden sonra, üç
gün içinde bir defa taziye yapýlmasý müstehabdýr. Eðer taziye edilecek
kimse ortada yoksa veya uzakta bulunuyorsa, bu durumda üç günden
sonra da yapýlabilir.

Taziyelerin kabristanda veya ölünün kapýsý önünde yapýlmasý bid’at
ve mekruh görülmektedir. Taziyenin tekrarý da mekruhtur. Böyle bir mu-
sibete uðrayana: “Allah Teâlâ size güzel sabýr ve bol mükâfat ihsan bu-
yursun,” gibi sözlerle teselli verilir. Musibete uðrayan kimse de: “Ýnnâ lil-
lahi ve innâ ileyhi râciun = Biz Allah’tan geldik ve Allah’a döneceðiz.”
diye Allah’a teslimiyet göstermelidir..

319 Ýbn-i Abidin, Haþiyetu Reddi’l-Muhtar, 2/243
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ORUÇ

Oruca geçmeden önce aylarýn sultaný, kutlu zaman dilimi Ramazan
ayýndan bahsetmek istiyoruz. Malum farz olan oruç ramazan ayýnda tu-
tulur. Bu mübarek ay, gündüzleri oruç, geceleri teravih ve sahurlarla ve
günün deðiþik saatlerine serpiþtirilen Kur’ân tilavetleriyle, hatimlerle kul-
lukta seviye kazanma rampasýdýr. 

Bir Kere Daha Ramazanlaþýrken
Ramazanda her ses ve soluk derinlerden derin o rûhânî

edâsýyla, dünyada yaþamak istediðimiz hemen bütün zevkleri ve
gönüllerimizin iyilik düþüncesi adýna beslediði bütün ümitleri en
ulvî, en coþturucu bir üslupla söyler. Hemen her zaman, ramaza-
nýn nazlý günleri bir ýþýk yumaðý gibi gelip her yanýmýzý sarar ve te-
dayi ettirdiði hülyâlarý, emelleri, sevinçleri, neþeleri, ziyafetleri ve
renk renk öteler buudlu televvünleriyle bize cennetlerden demet
demet numûneler sunar.

Ramazanýn baþlamasýyla; düþüncelerin bir kere daha yenilen-
diði, duygularýn zindeleþtiði ve rahmetin her türlü dalga boyu ile gi-
dip insanýn ümit ve recâsýyla bütünleþtiði, bütünleþip gönüllere sin-
diði.. evet; O’nun o sihirli günlerinde ve aydýnlýk gecelerinde, san-
ki insanýn Allah’a kavuþmasýna mani bütün engeller ortadan kalký-
yor, bütün olumsuzluklar bertaraf ediliyor gibi, vuslata giden yol-
lardaki tepeler dümdüz, düzlükler de pürüzsüz hale gelir...

Her zaman rahmete susamýþlýðýný hisseden gönüllere ramazan,
topraðýn baðrýna inen yaðmur gibi, onlarýn baþlarýndan aþaðýya
boþalttýðý his ve mana ile gönüllerin kurumaya yüz tutmuþ bütün



yamaçlarýný sular, duygularýn tâ derinliklerine iner ve insan benli-
ðini yepyeni manalarýn yemyeþil meþcereliði haline getirir. Öyle ki
bu mübarek zaman diliminin hayata aksettirdiði binbir televvünlü
mübarek zaman parçalarýnýn, ýþýktan dakikalarý gözlere, gönüllere
saçtýðý nurlar sayesinde bütün bütün uhrevîleþen ruhlar, artýk ma-
naya ve ledünniyâta öyle bir uyanmýþ ve alýþmýþ olurlar ki, bir da-
ha da bu masmavi iklimden ayrýlmak istemezler.

Ramazan, fecr-i kazibi, fecr-i sâdýký ve tulûuyla týpký bir gün gi-
bi doðar üzerimize.. daha ufukta emareleri belirir-belirmez, onun
için ne tatlý ne sýcak ne heyecanlý bir hazýrlýk dönemi yaþarýz. Gün-
ler ve haftalar önce, yiyecekler-içecekler olaðanüstü ve ramazana
mahsus bir cömertlikle akar mutfaklara.. akar da, günler öncesinde,
deðiþik çaðrýþýmlarla bizi hep O’nun rengârenk ikliminde dolaþtýrýr...

...Ve nihayet; herkesin bunca sabýrsýzlýkla beklediði rahmet te-
levvünlü, gufran buudlu mübarek ay gelir.. ve onun geliþiyle her-
kes kendini semâlara doðru uzayýp giden ýþýktan bir helezonun
merdivenlerinde bulur.. bulur ve gündüzleri ayrý bir derinlikte, ge-
celeri de ayrý bir derinlikte O “mevcut u meçhul”e doðru seyreder
durur. Sabaha uyanýrken ayrý bir temkin, ayrý bir dikkat, ayrý bir di-
siplinle uyanýr; akþamla kucaklaþýrken de ayrý bir haz, ayrý bir bü-
yü ve ayrý bir füsûnla buluþuruz...

Ramazanýn nazlý geceleri, bütün ruhlara, gönüllere âdetâ taht
kurmak üzere gelir; onda bakýþlar derinleþir, muhabbetler tebessü-
me inkýlâb eder. Sürekli iyilik duygusu soluklanýr; hatta bir ölçüde
bütün kötü duygular ve tutkular baský altýna alýnýr; derken herkes
derecesine göre bir çeþit melekleþme yoluna girer. Gerçekten ra-
mazanda insanlar, Allah’la o kadar irtibatlý, kullukta o kadar i’tina-
lý ve muamelelerinde o kadar ince, o kadar nazik bir hâl alýrlar ki,
bunu görüp sezmemek mümkün deðildir.

Evet onlar, her halleriyle îman nimetinin lezzetlerini, Ýslâm ahlâký-
nýn büyülerini, ihsan þuurunun ledünnî hazlarýný hem yaþar hem de
yaþama istidadýnda olan bütün gönüllere duyururlar.. duyurur ve
âdetâ hepimize semâvîliklerden bazý þeyler fýsýldarlar.

416 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



Evet, bu doymuþ ve itmi’nâna ulaþmýþ ruhlar, yaþanýlan bu ha-
yatýn bir gün mutlaka, ebedî bir mutluluða inkýlâb edeceðini, bura-
da, Allah’ýn hoþnutluðu istikametinde gösterilen fedakârlýklarýn,
katlanýlan sýkýntýlarýn, hatta bunlarýn en önemsizlerinin bile, ötede
deðerlerüstü deðerlere ulaþacaðýný bildiklerinden açlýðý, susuzluðu,
nefsin arzularýna karþý savaþý ve cismanî arzularla yaka-paça ol-
mayý derin bir ibadet neþvesi içinde yerine getirirler. Onlarýn dü-
þünce dünyalarýnda, iftarlar ibadetler gibi icra edilir ve âdetâ tera-
vihlerle bitevîleþir; sahurlar teheccüdle iç içe girer ve Allah’a ya-
kýnlýktan bir hisse alýr.. sokaklar cami yolcularýyla dolar-taþar.. ma-
betler Kâbe gibi tekbirlerle inler.. çarþý-pazar aynen mabet olur;
mabet de gider Kâbe ile bitevîleþir.

Böylece, bütün bu fânî insanlar ebedî ve manevî birer varlýk
seviyesine; onlarýn ibadet ruhuna göre programlanmýþ her davra-
nýþlarý da uhrevî birer merasim kýymetine ulaþýr.

Ramazanda hemen her gece, bildiðimiz gecelerden çok daha
derin ve ukbâ buudlu; gündüzler de o çarpýcý renkliliði ve temkiniy-
le âdetâ bir irade ve azim atmosferi olarak duyulur ve hissedilir.
Oruçlu ruhlar, her gece ayrý bir visale hazýrlanýyor gibi sýmsýcak,
olabildiðine heyecanlý, fevkalâde yumuþak ve þaþýrtacak kadar na-
ziktirler. Her sabah yeni bir güne uyanýrken, yeni bir Arasat’a, ye-
ni bir imtihana çaðrýlýyor gibi hem bir ürperti hem de ümitle uya-
nýrlar. Yüzlerinde tevâzu ile vakârýn, mahvîyet ile ciddiyetin, emni-
yet ile hüznün, olmak ile görünmenin karýþýmýndan meydana ge-
len hoþ, latif, biraz da buruksu bir mana nümâyândýr. Bunlarýn her
davranýþýnda, Allah’a mensubiyetten gizli gizli sezilen bir itmi’nân
ve olgunluk, hatta bir iftihar ve inþirah, Kur’ân çaðlayanlarýnda yý-
kana yýkana bir safvet, bir arýnmýþlýk, bir incelik ve bir zerafet his-
sedilir. Hemen hepsi de ýþýktan, manadan yaratýlmýþ gibi görülüp
sezilseler bile, âdetâ gölgeleri andýrýr ve katiyen kimseyi rahatsýz et-
mezler. Rûhî saygý ve terbiye benliklerine öylesine iþlemiþtir ki,
upuzun bir günü açlýk, susuzluk ve arzularýna baþkaldýrmanýn cen-
deresinde geçirdikleri halde melekler kadar ince, rûhânîler kadar  da,
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içtendirler. Korku-saygý, nizam-rahatlýk, nezaket-ciddiyet karýþýmý
bir ruh hâli onlarýn en bariz yanlarýndan biridir. Allah’a karþý tavýr-
larýnda hep ürpertili, hep dengeli ve hep nazik, birbirlerine karþý da
saygýlý, tekellüfsüz ve yürektendirler.

Ramazanda, bütünüyle Allah’a yönelmiþ her çizgisi bir büyü
bu sihirli yüzlerin ve mana âlemlerinden bir kýsým derinlikleri ak-
settiren bu sýrlý gözlerin hemen hepsi de bir bilinmez âlemin ýþýkla-
rýyla pýrýl pýrýldýr. Farklý dünyalarýn, farklý iklimlerin, farklý düþünce-
lerin yontup þekillendirdiði bu insanlar, saf olaný-akýllýsý, mazbut
yaþayaný-biraz daðýnýðý, uslusu-afacaný, her þeyi görüp bileni-hiçbir
þeye aklý ermeyeni, milletine yararlý olma düþüncesiyle oturup kal-
kaný-hiçbir yararlý düþüncesi bulunmayaný, duyarlý olaný-alabildiði-
ne duygusuzu, mutlu yaþayaný-saadet arayaný, hastalýklar içinde
kývrananý-sýhhatten sarhoþ olaný, maðruru, kibirlisi-mütevazýý ve
muhlisiyle herkes, þaþýrtacak þekilde onda birleþir; geceyi beraber
duyar, imsaka beraber uyanýr, ezaný beraber dinler, namazý bera-
ber edâ eder, iftarý beraber açar ve ihtimal, her akþam oruçlu
mü’min için müjdelenmiþ bulunan iki sevinç, iki inþirahtan ikinci-
sini de vicdan ve îmanlarýnda beraber duyar ve beraber yaþarlar.

Evet, topyekûn bütün Müslümanlar, genci-ihtiyarý, kadýný-er-
keði, zengini-fakiri, sýhhatlisi-alîli, idare edeni-idare edileni, memu-
ru ve esnafýyla ramazanýn o eriten, yumuþatan, yoðurup þekillen-
diren sihirli ikliminde biraraya gelir.. ve gönüllere rikkat verecek
bir saflýk bir içtenlikle, ancak rûhânîlerin yaþayabileceði bir mutlu-
luðu paylaþýrlar. Hatta öyle ki, o, çoðu îtîbariyle talihsiz görünen fa-
kir ve bedbaht yýðýnlar üzerinde bile inanýlmayacak ölçüde müsbet
tesirler býraktýðý müþahede edilir.

Her þeyi böyle kendi güzellikleriyle saran ramazan, öyle yumu-
þak, her zaman bahar gibi tüten teravihler o kadar tesirli, ramaza-
na uyanmýþ ruhlar o kadar hisli, gökteki ýþýk kaynaklarýndan mina-
relerdeki mahyalara kadar üzerimize dökülen aydýnlýklar o kadar
duygulandýrýcý ve her yanda ayrý bir güzellik armonisiyle gönülleri-
mize bir þeyler fýsýldayan Yaratýcý Kudret o kadar þefkatli ki, bütün
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bunlarý duyup hissedip de bunlara karþý alâkasýz kalmak mümkün
deðildir.

Ramazanlardaki þeâir sanki, bizlerdeki bu duygu ve bu düþün-
ceyi tutuþturmak için plânlanmýþ gibi, onda her ses ve soluk bir
mýzrap gibi gönül tellerinde deðiþik deðiþik iniltiler meydana getirir.
Onda, minarelerin dili sayýlan ezânlar, salâlar, temcitler insan gön-
lünü ibadete akord ediyormuþ gibi, sýk sýk kulaklarýmýzda uðuldar
durur ve ruhlarýmýzý bir þeye hazýrlar. Evet, salâlar, temcitler, âdetâ,
birer akord, birer deneme, birer kontrol mahiyetinde icra edilir.. ve
bunlar sanki, uykudan henüz tam uyanmamýþ, ruhlarýn, uyku
mahmurluðu içindeki sözleri, gerçek söze ulaþma yolunda ilk mýrýl-
týlarý ve ibadet konsantrasyonuna hazýrlama ameliyeleri gibidirler.
Sonra bütün minareler, kývamýný bulmuþ gibi, mabedler konsan-
trasyona girmiþ gibi birden gürler.. ve yükselen sesler gider gökte-
ki soluklarla bütünleþir.. derken bu en içten naðmeler, dökülen
þelâleler, fýþkýran fevvareler gibi semanýn enginliklerinde, arzýn de-
rinliklerinde bir velvele olur inler.. inler de, minarelerden yükselen,
cami kubbelerinden taþan bu seslerin, her yanýmýzý sardýðýný, gidip
benliðimizin derinliklerine ulaþtýðýný, hem de sadece kulaklarýmýzla
deðil, bütün duygularýmýzla hisseder ve kendimizi bir mana ve þiir
ikliminde sanýrýz.. sanýrýz da âdetâ hülyâlar âleminde seyahat edi-
yor gibi oluruz. Bu hülyâlý mavilikte, göklerin baþýmýza ramazan
yaðdýrdýðýný, camilerin çevresindeki ýþýklarýn ramazan yazdýðýný, in-
sanlarýn çehrelerinde ramazanýn tüllendiðini, atmosferin buðu bu-
ðu ramazan koktuðunu duyar, büyülenir ve bu sihirli havanýn te-
siriyle rüyalarda olduðu gibi bütün bütün ruhun emrine girer; iste-
diðimiz zaman göklerde uçar, istediðimiz zaman bir yere konar; is-
tediðimiz âlemlerde dolaþýr ve en mahrem yerlere gireriz. Mukay-
yetken âdetâ mutlak olur, mahdutken sýnýrsýzlaþýr, zerre iken gü-
neþlere denk hale gelir ve hiç ender hiçken bütün bir varlýk oluruz.

Ramazan, bilhassa sonsuza açýk gönülleri öylesine büyüler ve
onlarý öylesine tesir altýna alýr ki, hep onu duyar, onu düþünür ve
onu düþlerler. Evet, sokaktaki insanlarýn mûnîsleþen çehrelerinden, 
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1. Ýslâmiyet’te Oruç 
Orucun Arap dilindeki karþýlýðý “savm” kelimesi olup, bu kelime “bir

þeyden uzak durmak, kiþinin kendini tutmasý ve engellemesi” manalarýna
gelmektedir. Istýlahî olarak ise, tan yerinin aðarmasýndan güneþin batma
vaktine kadar, bir gaye uðruna bilinçli bir þekilde yeme, içme ve cinsel iliþ-
kiden uzak durup nefsi dizginlemek demektir. (Pek çok hüküm gibi oruç
da, Ýslâm’ýn bidayetinde deðil de Medine döneminde farz kýlýnmýþtýr. Ta-
rih olarak hicretin ikinci yýlýnýn Þaban ayýna rastlayan oruç emri üzerine
Efendimiz dokuz yýl Ramazan orucu tutmuþtur.)

a. Kur’ân’dan Orucun Farziyetine Delil

“Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kýlýndýðý gibi oruç tutmak si-
ze de farz kýlýndý. Böylece umulur ki korunursunuz.”321; “O sayýlý günler,
Ramazan ayýdýr. O Ramazan ayý ki insanlýða bir rehber olan, onlarý

baþý yazmalý analarýmýzýn aydýnlýk nasiyelerine, bulunduðumuz
yerlerin ramazanca aydýnlatýlmasýndan çarþý-pazardaki ampullerin
ýþýðýna, þadýrvanlarýn baþýndaki kandillerden camilerin içindeki avi-
zelere ve minarelerdeki mahyalardan baþýmýzýn üstünde kanat aç-
mýþ gibi duran semanýn yýldýzlarýna kadar her þeyin ramazanlaþtý-
ðýný duyar ve yaþarýz.

Hatta hatýrlarým; elektriðin olmadýðý, camilerin bile gaz lambala-
rýyla aydýnlatýlmaya çalýþýldýðý dönemde, imkâný olan aileler namaza
giderken, o zamanlar oldukça yeni sayýlan lüküs lambalarýný da be-
raber götürürlerdi. Biz, onlarýn böyle gürültüyle sokaktan geçtiðini
duyunca, ramazanýn, lüküs lambalarýn ýþýðý altýnda mahalle arala-
rýnda dolaþtýðýný tahayyül ederdik.. tahayyül eder ve onu ruhlarýmýz-
da daha bir derince duyardýk. O günlerde bile ramazanýn böyle ga-
rip füsunlarla üzerimize boþalttýðý mana, hülyâ ve þiiri düþündükçe
bu mübarek ay hiç bitmesin isterdik.. isterdik ama, o bize raðmen
uçar gider ve arkadan da binbir debdebe ile bayram gelirdi...320

320 M.Fethullah Gülen, Günler Baharý Soluklarken, s.109.
321 Bakara 2/183.
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doðru yola götüren ve hakký batýldan ayýran en açýk ve parlak delilleri ih-
tiva eden Kur’ân o ayda indirildi. Artýk sizden kim Ramazan ayýnýn hilâli-
ni görürse, o gün oruç tutsun. Hasta veya yolcu olan, tutamadýðý günler
sayýsýnca, baþka günlerde oruç tutar. Allah sizin hakkýnýzda kolaylýk ister,
zorluk istemez. Oruç günlerini tamamlamanýzý, size doðru yolu gösterdi-
ðinden ötürü Allah’ý tazim etmenizi ister. Þükredesiniz diye bu kolaylýðý
gösterir.” (Bakara suresi, 2/185)

b. Sünnet’ten Orucun Farziyetine Delil

“Ýslâm beþ esas üzerine kurulmuþtur: Allah’tan baþka ilâh bulunma-
dýðýna ve Peygamber Efendimizin Allah’ýn kulu ve elçisi olduðuna þahitlik
etmek, namazý kýlmak, zekât vermek, Ramazan orucu tutmak, gücü ye-
tenler için Beytullah’ý ziyaret etmek.”322

Diðer bir rivayet de þöyledir:

“Saçý baþý daðýnýk bir adam Peygamber Efendimiz’e gelerek: “Ya
Rasûlallah! Allah’ýn üzerime oruç olarak neyi farz kýldýðýný bana haber
ver.” dedi. Peygamber Efendimiz bunun üzerine þöyle buyurdu: “Rama-
zan ayýný (orucunu) farz kýldý.” Adam: “Benim üzerimde bundan baþka
bir borç var mýdýr?” diye sorunca, Peygamber Efendimiz: “Hayýr, ancak
kendiliðinden nafile olarak yaparsan bu müstesna.” buyurdu. Adam,
bundan sonra sorularýna devam ederek: “Allah’ýn bana farz kýldýðý zekât-
tan haber ver.” dedi. Peygamber Efendimiz ona Ýslâm’ýn gösterdiði yolla-
rý ve esaslarý anlattý. Bundan sonra adam þöyle dedi: “Sana ikramda bu-
lunan Allah’a yemin olsun ki, bu söylenenlerden ne fazla ne de eksik ya-
parým.” Bunun üzerine Peygamber Efendimiz þöyle buyurdu: “Eðer doð-
ru söylüyorsa, bu adam kurtulmuþtur, yahut cennete gidecektir.”323

2- Orucun Önemi 
Oruç, namaz, zekât ve hac gibi Cenab-ý Hakk’ýn yapmakla mükellef

tuttuðu ibadetlerden biridir. O, Allahu Teâlâ’nýn mükâfatýný kendi üzerine
aldýðý, kalemlerin ve defterlerin hesabýný tutamayacaðý, mü’minin içten

322 Buharî, Ýman 1; Müslim, Ýman 20; Tirmizi, Ýman 3.
323 Buharî, Ýman 3; Savm 1; Müslim, Ýman 8.
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içe Rabbiyle münasebetinin alâmetidir. Oruç muvakkaten beþeriliði terk
etmenin, yememenin, içmemenin, þehevî arzu ve istekleri gemlemenin,
dünyaya ait baðlardan tecerrüd etmenin böylece Allah’a yaklaþmanýn ifa-
desidir. Oruç bizlere farz olduðu gibi, bizden önce yaþamýþ olan insanlara
da emredilen bir ibadettir.

a- Peygamber Efendimiz’in Oruca Verdiði Önem

Her din ve her düþünce kendi tâbilerine, yapmakla mükellef olacak-
larý birtakým emirler ve nehiyler getirmiþtir. Hak olsun bâtýl olsun bütün
dinlerde az-çok bu mükellefiyet vardýr. Bir dini ve düþünceyi temsil eden
insan, baðlýlýðýný ancak yapacaðý bu fiillerle ortaya koyar. Hak ve hakikat
dini olan Ýslâmiyet de, temsilcilerine birtakým ibadetleri emir buyurmuþ,
Müslümanlýðýn bir þartý olarak, bunlarýn yerine getirilmesini istemiþtir.
Kur’ân-ý Kerim meseleleri icmâli olarak ele alýr. O’nu tafsil edecek olan,
Kitab’ýn kendisine inzal olduðu Resûlullah’týr. Zira Kur’ân’ýn en büyük
müfessiri O’dur. Orucu bize Allah Rasulü nurlu beyanlarýyla anlatmýþ, bü-
tün teferruatýyla ele almýþtýr. Burada orucun önemiyle alâkalý Resûlul-
lah’tan varid olan bir iki kutlu sözü aktarmaya çalýþacaðýz.

Ebu Hureyre’nin (r.a.) rivayet ettiðine göre Resulüllah (aleyhissalatu
vesselâm) þöyle buyurmuþtur: “Allah þöyle buyurdu: “Âdemoðlunun her
ameli kendi içindir. Yalnýz oruç müstesna. Onun mükâfatýný ben veririm.
Zira yemesini ve nefsâni arzularýný, sýrf benim için terk ediyor. Oruçlu için
iki sevinç âný vardýr: Biri iftar ettiði, diðeri de Allah’a kavuþtuðu vakittir.
Oruçlunun aðzýnýn kokusu, Allah katýnda misk kokusundan daha hoþ-
tur.”324 Evet, oruç bu duygular içinde eda edilmelidir.

Oruç tutanýn aðýz kokusu açlýktan kaynaklanýr. Kýyamet günü Cenab-ý
Hakk katýnda bu koku, miskten, anberden daha hoþ, daha nefis ve daha
temizdir. Temiz ruhlar olan melâikenin arþ u ferþi çýnlattýracak bir velvele
içerisinde Allah’a karþý kulluk vazifesini yaparken hoþlandýklarý kokular
vardýr. Onlar gül kokusundan çiçek kokusuna, miskten anbere kadar gü-
zel kokulardan hoþnut olurlar. Mele-i Ala’da güzel kokular sýrlý hazineleri
açan anahtar hükmündedir. Oruçlunun aðýz kokusu da bu güzel kokular

324 Buharî, Savm 2; Müslim, Sýyam 152; Tirmizi, Savm 54.
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cümlesindendir. Bunun böyle olmasý, orucun Allah’la kul arasýnda irtibat
buudlu bir ibadet olmasýndandýr. Bu yönüyle oruç, kendi derinliði içinde
ele alýnmalý, yoksa salt aðýz kokusu açýsýndan deðil.

Yine Ebu Hureyre’nin rivayet ettiði bir diðer hadiste Resulü Ekrem
(aleyhissalatu vesselâm): “Her þeyin zekâtý vardýr. Bedenin zekâtý da oruç
tutmaktýr. Oruç tutmak sabrýn yarýsýdýr.”325 Baþka bir yerde, “Sübhanallah
demek mizanýn yarýsýný, elhamdülillah demek tamamýný, Allahü Ekber de-
mek ise yer-gök arasýný doldurur. Oruç sabrýn, temizlik de imanýn yarýsý-
dýr.”326 buyururlar.

Allah’ýn yüklediði ibadet mükellefiyetini sýrtýnda taþýmaya sabretme,
O’dan gelen þeyler karþýsýnda sarsýlmama, sabit kadem olma, O’nun ka-
pýsýndan ayrýlmama, günah fýrtýnalarý ve günah tufaný karþýsýnda kendi-
ni koruyup diþini sýkma vs. bunlar dinin yarýsýný teþkil etmektedir. “Oruç
ise sabrýn yarýsýdýr.” Zira sabrýn diðer yarýsý baþka þeylere daðýlmýþtýr.
Oruçta bir yönüyle þehevât-ý nefsâniyeyi gemleme olduðu için, günahla-
ra karþý sabýr, diðer bir yönüyle aç-susuz durma gibi (hususiyle sýcak gün-
lerde) bir iþin altýna girmekle ibadete karþý sabýr vardýr. Böylece oruç, di-
nin dörtte birini teþkil etmiþ oluyor. Dolayýsýyla o, dört büyük ve mühim
esasý olan namaz, oruç, zekât ve hac ibadetlerinden biridir. Ve hem de
yukarýda belirttiðimiz gibi oruçta, hem ibadet ü taate, hem beþerî arzu ve
isteklere, hem þehevânî duygulara ve hem de beþerî kaprislere bir set
çekme ve mani olma vardýr.

Allah uðrunda yapýlan her iþin mutlaka bir sevabý vardýr. Onun karþý-
lýksýz kalmasý düþünülemez. Ama oruca gelince onun sevap yönüyle den-
gi yoktur. Ebu Umame (r.a.) þöyle diyor: “Resûlullah’a yapmam gerekli
bir amel söylemesini istedim. O da “Oruç tut. Zira onun dengi yoktur.”
dedi. Ben yine tekrar ederek ayný þey sordum. O, “Oruç tut, zira onun
dengi yoktur.” þeklinde cevap verdi, Ben üçüncü kez yine sordum. O ay-
nen, “Oruç tut, zira onun dengi yoktur.”327 buyurdular.

Yine orucun sevabýna iþaretle, Peygamberimiz baþka bir hadislerinde
þöyle buyurmuþlardýr: “Allah katýnda oruç kadar sevaplý bir ibadet yok-

325 Ýbni Mâce, Sýyam 44
326 Tirmizi, Daavat 85; Ýbni Mace, Sýyam 44; Darimi, Vüdu 2; Ahmed b. Hanbel, 4/260
327 Nesâi, Sýyam 43
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tur.”328 Baþka bir hadislerinde de: “Oruç, nefsinin çektiði yiyecek ve içe-
ceklerden kimi alýkoyarsa, Cenab-ý Hak onu cennet meyvelerinden yedi-
rip, cennet ýrmaklarýndan içirir.”329; “Cennette Reyyan denilen bir kapý
vardýr ki oradan sadece oruç tutanlar girebilir.”330; “Oruç tutan helâlinden
rýzkýný temin ettiði zaman ahirette hesaba çekilmez.”331; “Oruç tutanýn uy-
kusu ibadet, susmasý ise tesbih sayýlýr. Ýyilik ve ibadetlerine kat kat ecir
verilir. Duasý Allah tarafýndan kabul edilip günahlarý afvedilir.”332

Oruç, kýyamet günü oruçlu için þefaat edecek, Cenab-ý Hakk’a ni-
yazda bulunup, “Ya Rabbi! Ben onu gündüzleri yiyip içmekten ve zevkle-
rinden alýkoydum. Bunun için onun hakkýndaki þefaatimi kabul buyur.”
diyecektir. Cenab-ý Hak da orucun bu isteðini kabul edip, oruçluya þefa-
at etme izni verecektir.”333

3. Orucun Kazandýrdýklarý

Yeryüzünün halifesi olarak yaratýlan insan, Cenab-ý Hakk’ýn sayýla-
mayacak kadar fazla olan lütuf ve ihsanlarýna mazhardýr. Onda melekî ve
þeytanî dediðimiz iki uç nokta vardýr. Bu kýsacýk hayatýnda yapacaðý
amellerle o bu iki noktadan birinde karar kýlacak ve akýbetini bu yönde
hazýrlamýþ olacaktýr.

Rahmeti sonsuz Allah’ýn insana verdiði nimetlerden biri de onu ken-
di aklýyla baþ baþa býrakmayýp, yol gösterici olarak peygamberleri ve ki-
taplarý göndermesidir. Bunlar vasýtasýyla insan, þeytani dehlizlerde gez-
mek yerine melekî ufukta pervaz edecek, böylece yaratýlýþ gayesine mu-
vafýk hareket etmiþ olacaktýr.

Bu gayeyi Kur’ân bizlere: “Ben cinleri ve insanlarý baþka deðil, (Be-
ni bilip) Bana kullukta bulunsunlar diye yarattým.” (Zariyat suresi, 51/56)
âyetiyle bildirmektedir. Yani insanýn mevcudiyetinin gayesi ibadet et-

328 Nesâi, Sýyam 43
329 Kenzü’l-Ummal, 3/328
330 Ýbni Mace, Sýyam 1
331 Kenzü’l-Ummal, 3/328
332 a.g.e. 3/327
333 et-Terðib, 2/84
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mektir. Yapýlan bu ibadetlerin karþýlýðý Allah’tan beklenir. Ýbadetlerin se-
meresi uhrevîdir, mükafatý orada görülecektir. Bazý ibadetlere iktiran
eden dünyevi faydalar katiyen o ibadetlere sebep ve gaye olamaz. Bu se-
bepledir ki ibadetlerle insan, uhrevi yaný aðýr basan kâmil kul durumuna
yükselir. Bu durumu korumak da yine ibadetlerle olur.

Ýbadetlere iktiran eden, hiç düþünülmeden gelen fayda ve maslahat-
lar ise Hakim olan Allah’ýn hikmetinin gereðidir. O’nun bize olan teklifle-
rinde nice hikmetler gizlidir. Namaza, hacca, zekâta ve oruca iktiran eden
fayda ve maslahatlar hep bu perspektiften deðerlendirilmelidir.

a. Orucun Ferde Kazandýrdýklarý

Ýnsan, ruhla cesetten mürekkep olarak yaratýlan bir varlýktýr. Ruhun
olmadýðý ceset bir þey ifade etmediði gibi, cesedin olmadýðý ruh da teklif
dünyasý adýna bir mânâ ifade etmez. Ýnsan, yiyip içtiði yiyeceklerle, yap-
týðý hâl ve hareketlerle, yerine getirmeye çalýþtýðý ibadet ü taatle hem ce-
sedine ve hem de ruhuna birtakým tesirlerde bulunmuþ olmaktadýr. Aðzýna
aldýðý bir lokma zahiren midesine gitse bile o aslýnda ruhta da birtakým te-
sirler icra etmektedir. Yaptýðý bedenî hareketler, vücutta maddî olarak bazý
tesirler oluþturduðu gibi ruhta da deðiþik tesirler icra etmektedir. Ýnsanýn
ferdi hayatýnýn geliþtirilmesi ve olgunlaþtýrýlmasýnda riyazatýn pek mühim
bir yeri vardýr. Bu da ancak oruçla olur. Orucun bir manasý da, ruhun ri-
yazatý ve cesedin perhizi olmasýdýr. Sýk sýk oruca müracat edildiði zaman,
içte, vicdanda hasýl edeceði meziyet ve faziletler açýk bir þekilde müþahade
edilecektir. Midede fani olan, tamamen ceset kesilen, her zaman ve her
yerde mideyi düþünen bir insanda temiz bir ruh ve saf bir kalbin bulunma-
sýna ihtimal verilemez. Böyle birisinin yaptýðý tek iþ, yeme, içme, def-i ta-
biîde bulunma, çeþitli nimetleri alma, þükürsüz bir nankör olarak tüketme
olacaktýr. Ýþte oruç, fertlere bunun böyle olmamasý gerektiðini hatýrlatýr.

Oruç Bedeni Dinlendirir

Dünyaya gelir gelmez faaliyete baþlayan sindirim sisteminin zaman
zaman dinlenmeye ihtiyacýnýn olduðu, týbbî çevrelerce kabul edilip savu-
nulan bir hakikattir. Senenin bir ayýnda vücudun dinlendirilmesi anlamý-
na gelen orucun bu yönüyle insan bedenine faydasý inkâr edilemez. Hem
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o mide fabrikasýnýn pek çok hademeleri ve kendisiyle alâkadar çok insanî
duygularý var. Eðer senenin bir ayýnda gündüzleri tatile girmezse, hade-
melerin ve diðer duygularýn hususî ibadetlerini onlara unutturur, kendiy-
le meþgul eder, onlarý tahakkümü altýna alýr, nazarý dikkatlerini daima
kendine çeker, onlara ulvî vazifelerini unutturur. Fakat Ramazan-ý Þerif
orucuyla o fabrikanýn hademeleri anlarlar ki, sýrf o fabrika için yaratýlma-
mýþlardýr. Ve sair cihazat, o fabrikanýn süflî eðlencelerine bedel, Ramazan-ý
Þerif’te melekî ve ruhanî eðlencelerle lezzet alýrlar, nazarlarýný o manevî
zevklere dikerler. Onun içindir ki, Ramazan-ý Þerif’te mü’minler, derecele-
rine göre ayrý ayrý nurlara, feyizlere, manevî zevklere mazhar olurlar. O
mübarek ayda oruç vasýtasýyla ruh, akýl ve sýr gibi latifeler çok terakki
eder, midenin aðlamasýna karþýlýk onlar masumâne gülerler.334

Faaliyet içinde olan her makine bir müddet sonra bakýma ve dinlen-
meye tâbi tutulur. Bu yapýlmadýðýnda ya makine tamamen tahrip olur ya
da ömrü kýsalýr. Bir talebeye belirli bir süre tedrisat gördükten sonra tatil
verilir. Bir iþçi, sabahtan akþama kadar çalýþýr ama akþamleyin istirahata
çekilir. Bu mola ve dinlenmeler olmadan ayný tempoda çalýþma ve seme-
re verme mümkün deðildir. Ýnsanýn vücudu bir fabrika, azalarý o fabrika-
nýn aletleri hükmündedir. Oruç ise, vücut fabrikamýzýn dinlenmesine, es-
kimemesine ve mükemmel bir þekilde çalýþmasýna vesiledir. Oruçla vücut-
ta biriken zararlý yaðlar, þiþmanlýk vesilesi fazla etler atýlmýþ, vücut rahat-
lýk kazanmýþ olur. Bugün þiþmanlýktan dolayý saða sola baþvuran, buna
çare arayan bir sürü insan vardýr. Ve bu þiþmanlýðýn kanýn deveranýna,
beynin yavaþ çalýþmasýna sebep olduðu da yine týbbýn kabul ettiði bir ger-
çektir. Halbuki oruç, hem bu dertlere çare hem de sevap kazanmaya
önemli bir vesiledir.

Oruç Hastalýklara Karþý Korur

“Orucun ruh ve beden saðlýðýna faydasý hakkýnda þu ana kadar çok
söz söylenmiþ, bu hususta bir hayli makale ve kitap yazýlmýþtýr. Bunlardan
biri olarak Alman profesör Cehardet, iradenin takviyesi konusunda yaz-
dýðý kitapta orucu tavsiye ederek, insanýn, maddî meyillerinin esiri olma-

334 Mektubat, 29. Mektub, 2. Kýsým.
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masý, nefsinin dizginlerine malik bir hayat yaþamasý için ruhun cesede
hakimiyetini temin edecek en tesirli yolun oruç olduðunu belirtir.335

Dr. Rowy ise, bu hususta, “Oruç, vücudun hastalýklara karþý muka-
vemetini artýrýr. Bu önemli týbbi hakikati Ýslâm, orucu farz kýlarak ortaya
koymuþ, bugünkü modern týp ise orucu hastalýklara karþý koruyucu ve
ilâç olarak kullanmaktadýr”336 demektedir. Dr. Rowy’nin sözlerini teyid
edercesine Dr. Henri Lahman’ýn Saksonya’nýn Dresden þehrindeki has-
tanesinde, ayrýca Dr. Berþerbenr ve Dr. Moliere ait saðlýk evlerinde oruç-
la tedavi yapýlmaktadýr.337

b. Ruha Kazandýrdýklarý

Daha önce ki satýrlarda da geçtiði üzere insan, ruhla cesetten mürek-
kep bir yapýya sahiptir. Bu yapýdaki her iki unsur, insaný kendi yörünge-
si etrafýnda döndürmeye çalýþmaktadýr. Bu ikisinden biri olan madde, þe-
hevî ve behîmi arzulardýr. Yani insanýn ceset itibarýyla sahip olduðu,
Kur’ân’ýn da bize þu cümlelerle tanýttýðý yönüdür: “Andolsun ki biz insaný
kuru bir çamurdan, þekillenmiþ bir balçýktan yarattýk.”338; “Onlara bir sor
bakalým: Yaratýlýþta kendileri mi daha kuvvetli, yoksa bizim yarattýklarýmýz
mý? Gerçekten biz onlarý yapýþkan çamurdan yarattýk.”339; “O, insaný bar-
dak gibi (çýnlayan) kupkuru bir balçýktan yarattý.”340

Ýnsanýn diðer bir yönü ise, ona yaratýlýþ gayesini hatýrlatan, onu Rah-
manî þeyler yapmaya sevk eden, manevî âlemleri seyrettirmeye vesile
olan, aç-susuz kalmasýna raðmen tarif edilemeyen lezzetler hissettiren,
kötülükleri hoþ göstermeyip ondan kaçýnmayý ve hoþlanmamayý ihsas et-
tiren vs. rûhî tarafýdýr.

Ýnsanýn üzerinde ruhun hakimiyeti zayýflar veya ceset hakim duruma
geçerse, o zaman insan lezzet ve þehvetlerinde dolu dizgin gider. Aklýn hu-

335 Abdulfettah Tabbara, Ýlmin Iþýðýnda Ýslâmiyet, s. 274. Ýs. 1977
336 Kýrca, Celal, Kur’an-ý Kerim’de Fen Bilimleri. S. 141.
337 Abdurrezzak, Nevfel, Ýslâm ve Modern Ýlim, s. 209.
338 Hicr, 15/26
339 Saffat, 37/11
340 Rahman, 55/14
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dudunu, dinin çizdiði sýnýrlarý hiçe sayar, âdeta zihni gücünü, yiyeceðin
çeþidini, içeceðin türlüsünü elde etmeye harcar. Bütün tasasý þehevî arzu-
larýný kamçýlayacak maddeleri bulma, acýktýrýcý, hazmettirici, iþtah açýcý
yollarý öðrenmek olur. “Böylece ilmin, kültürün ve medeniyetin zirvesine
çýktýðý halde deðirmen merkebinden, saban öküzünden farksýz hale gelir,
yemek odasýyla ayak yolu arasýnda mekik dokur durur. Bundan baþka da
ne bir prensipten ne de ikinci bir hayattan haberi olur ve bu ikisinin ara-
sýnda dolaþýp durmaktan gayri bir þey tanýmaz, kendisinde de yeme içme
arzusundan baþka, zevk ve safa duygusundan gayri, yemek için kazanma
kaygýsýnýn dýþýnda her þey ölür gider. Kur’ân’ýn tasvirinden daha doðru ve
daha ince tasvire imkân olmadýðýna göre sözü yine ona býrakalým: “Küf-
redenlere gelince, onlar dünyada sadece zevk u safa sürerler, davarlarýn
yediði gibi yerler. Onlarýn yeri de ateþtir.341

Oruç Cenab-ý Hakk’a Kavuþmayý Hatýrlatýr

Oruçlunun her saati, her saniyesi Allah’ý ve Allah’ýn nimetlerini hatýr-
latmasý ve netice itibarýyla de en büyük nimet olan Allah’a lika (kavuþma)
nimetini hatýrlatmasý itibarýyla çok kýymetlidir. Oruç bu fonksiyonunu iki
türlü eda eder. Bunu, lezzetlerin zevaliyle zeval bulmayacak nimetlere iþ-
tiyak ve yine elemlerin zevaliyle gelen lezzet þeklinde özetleyebiliriz. Sa-
bahtan akþama kadar aç ve susuz olan insan zahiren sýkýntý çekse de, bu
ibadetin getireceði uhrevî semere (lika) bu elemleri unutturur. Oruçlu,
bütün gün þehvetini, yemesini ve içmesini hoþnutluðunu elde etmek için
býraktýðý Rabbisine kavuþmayý düþünür. Bu düþünce sayesinde hayatýnýn
bütün fakülteleri istikamet dairesinde cereyan eder. Rasulü Ekrem de
“Oruçlu için iki sevinç zamaný vardýr. Birisi iftar ettiði, diðeri de Rabbiyle
buluþacaðý zamandýr.”342 buyurmaktadýr.

Oruç Ýnsaný Melekiyete Yükseltir

Ýnsanda melekî ve behimî olmak üzere iki yön vardýr. Ýnsan hayvânî
hislere ters istikamette yürüdüðü zaman melekî yönünün geliþtiðini ve
hayvanî tarafýnýn azaldýðýný vicdanen hisseder. Ýnsan, meleklerin altýnda,

341 Muhammed, 47/12
342 Buharî, Tevhid 35; Müslim, Sýyam 164; Tirmizi, Sýyam 55.

428 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



diðer canlýlarýn ise üstünde yaratýlmýþtýr. Fakat Allah onu, yüceler yücesi
bir makam ile aþaðýlar aþaðýsý bir noktaya uzanan çizgide yol almaya
muktedir kýlmýþtýr. Dolayýsýyla insan yer yer melekler âlemini aþar, derece
itibarýyla onlarý geride býrakýr. Zaman zaman da þeytanlarýn altýnda bir ye-
re sukut eder. “Biz insaný en güzel biçimde yarattýk. Sonra onu aþaðýlarýn
aþaðýsýna atýverdik. Yalnýz inanýp iyi iþler yapanlar hariç. Onlar için kesin-
tisiz bir mükâfat vardýr.”343

Ýnsaný meleklerden ayýran özelliklerden birisi, onun nefis sahibi ol-
masýdýr. Meleklerde yeme-içme, evlenme, Allah’a isyan etme vs. gibi
davranýþlar söz konusu deðildir. Yaratýlýþ icabý onlar masum, her an Al-
lah’a tesbih ve taatle meþgul varlýklardýr. “Ondan önce söz söylemezler
ve onlar O’nun emriyle hareket ederler. (Allah) onlarýn önlerinde ve arka-
larýnda ne varsa (ne yapmýþ, ne etmiþlerse) bilir. (Allah’ýn) razý olduðun-
dan baþkasýna þefaat edemezler ve onlar, O’nun korkusundan tir tir titrer-
ler344”. Ýnsana gelince, o hayatiyetini ancak yeme-içmeyle devam ettirebi-
lir. Ýsyan etmesi, kusur yapmasý her zaman için muhtemeldir. Ama oruç
tutan bir mü’mine gelince o, sabahtan akþama kadar yemeyip içmeme-
siyle, þehvetine hakim olmasýyla, gýybet ve zulümden kaçýnmasýyla âde-
ta melekleþir. Hatta o bu davranýþýyla melekleri bile geride býrakýr. Cenab-ý
Hakk, meleklere karþý böyle olan mü’min kullarýyla iftihar eder, onlarý me-
leklere örnek gösterir.345

Oruç Nimetlerin Deðerini Öðretir

Cenab-ý Hakk, küre-i arzý bin bir çeþit nimetlerle donatmýþ ve onu
yeryüzünün halifesi olan insanýn emrine musahhar kýlmýþtýr. Her gün önü-
müze âdeta semadan bir sofra indirilip diðeri kaldýrýlmakta, o kaldýrýlýrken
de hemen arkasýndan baþka biri gelmektedir. Yaz, bahar, kýþ, sonbahar
demeden aðaçlar meyve vermekte; sema, dolu dolu etekleriyle mücevher-
ler göndermekte; zemin, çeþit çeþit nimetler fýþkýrtmaktadýr. “Semada rýz-
kýnýz ve size va’dolunan þeyler vardýr.”346

343 Tin, 95/4-6
344 Enbiya 21/27-28
345 Terðib, 2/99
346 Zariyat, 51/22
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Yer ve gök insanýn emrine sunulmuþtur. Ýnsanlar, bu sayýlamayacak
kadar fazla olan nimetlerin içerisinde yüzerken, çoðu kez bu nimetlerin
farkýna varamamaktadýrlar. “O mahiler ki derya içredir, deryayý bilmez-
ler.” Denizin içindedirler ama, yüzmeyi kolaylaþtýran sudan habersizdirler.
Nimetler içinde yüzen insan, oruçla onlarýn kýymetini ve ehemmiyetini
anlar, þükrünü eda etmeye çalýþýr.

Oruç Ýnsaný Ýktisada Alýþtýrýr 
Ýslâm’daki oruç ibadeti, insana güzel bir haslet olan iktisat düsturu-

nu öðretir. Oruç, insanlara iktisadý öðreten bir muallim mevkiindedir. Ýste-
diði þeyi aklýna geldiði zaman hiçbir sýnýrlama getirmeden yapmaya alýþan
kiþi, oruçlu olduðu zaman mecburen onu yapamayacaktýr. Mesela her ak-
lýna estiði zaman yemek yiyen, maddî olarak vücudunun arzularýna bo-
yun eðen insan, oruçlu olduðunda mecburen akþamýn olmasýný bekleye-
cek, dolayýsýyla bu beklemeyle o, iktisat etmeyi öðrenecek, sorumsuzca
yaþamaktan uzaklaþmýþ olacaktýr.

Oruç Ruhu Olgunlaþtýrýr
Ýnsan, beden-ruh ikilisinden mürekkep bir varlýktýr. Bedenin bir ký-

sým ihtiyaç ve istekleri olduðu gibi, ruhun da kendine göre istekleri vardýr.
Ýnsan cismaniyeti itibarýyla küçük bir varlýktýr; ama ruhî melekeleri yö-
nüyle o, sonsuzla kucaklaþma yarýþýndadýr. Sýnýrsýz meyilleri, arzularý, is-
tekleri, duygularý, hayalleri, düþünceleri ve fikirleriyle insan sanki kainatýn
küçük bir fihristi hükmündedir.

Ýþte böyle bir insanýn ruhî yönünü ve bütün istidatlarýný inbisat ve in-
kiþaf ettiren meyillerinin, emellerinin tahakkukuna vesilelik eden, fikirleri-
ni geniþletip intizama tâbi tutan, þeheviyye ve gadabiyye gibi kuvvelerini
zabt u rabt altýna alan; insaný, mukadder olan kemalatýna ulaþtýran ve onu
Rabbine rabteden en ulvî ve en yüksek irtibat ameliyesi ancak ve ancak
ibadettir.347 Dolayýsýyla bir ibadet þekli olan oruçta bütün bu hususiyetler
mevcuttur. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde: “Her þeyin zekâtý var-
dýr, bedenin zekâtý da oruçtur. Oruç ise sabrýn yarýsýdýr.”348 buyurmaktadýr.

347 Bediüzzaman Said Nursî, Ýþaratü’l-Ýcaz, s 94
348 Tirmizi, Daavat 86; Ýbni Mace, Sýyam 44
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Namaz dinin direði, oruç ruhun direði ve gýdasý, zekât da cemiyetin di-
reðidir. Yani namazsýz dinin, oruçsuz ruhun, zekât vermeden de cemiye-
tin ayakta durmasý zordur. Yemek cesedi beslediði gibi, oruç da ruhu bes-
ler. Yemek yenmeyince hayatý devam ettirmek nasýl zor ise, oruç tutma-
dan da ruhanî hayatý devam ettirmek o kadar zordur.

Bu sebepledir ki, insaný ruhanîleþtirmeyi hedefleyen bütün dinlerde,
þekil farklýlýklarý bir tarafa býrakýlacak olursa, oruç önemli bir esas olmuþ-
tur. Hatta insanlarý olgunlaþtýrmada rehberlik eden bütün peygamberler,
böyle bir misyonu yüklenmeye hazýrlanma dönemlerini hep oruçlu geçir-
miþlerdir. Bu da, yine orucun insaný olgunlaþtýrmadaki tesirini gösteren
ayrý bir delildir.

Ýnsanlarda ruh cesedin, ceset de ruhun namýna geliþir. Ruhanî yön-
leri itibarýyla geliþmek isteyenler mutlaka oruç tutmalýdýrlar. Veya þöyle
söyleyelim: Oruç tutmayanlar, cesetlerinin altýnda kalýr ve istenen ölçüde
ruhanî olgunluða ulaþamazlar...

Oruç Nefsi Gemler

Nefsin dizginlerini elde tutmak, insanlar için vazgeçilmez bir ihtiyaçtýr.
Zira nefsin istek ve alýþkanlýklarý, insan için öldürücü birer zehir ve insaný
aþaðýlara çeken aðýrlýklar gibidir. Nefis daima insana kötülüðü emreder. Hz.
Yusuf, “Doðrusu, ben nefsimi temize çýkarmam. Çünkü Rabbimin merha-
met edip koruduklarý hariç, nefis daima fenalýðý ister, kötülüðe sevk eder.
Doðrusu Rabbim gafurdur, rahimdir (affý ve merhameti boldur)” beyanýyla
nefsi en güzel þekilde tanýtmaya çalýþmýþtýr. Nefis, verdikçe büyüyen, büyü-
dükçe isteyen bir özelliðe sahiptir. Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselâm)
da bir dualarýnda, “Ey Allah’ým, âcizlik ve tembellikten, korkaklýk ve cimri-
likten, yaþlýlýk ve kabir azabýndan sana sýðýnýrým. Ey Allah’ým, nefsime tak-
vayý nasib eyle. Onu tertemiz yap. Zira sen temizleyenlerin en hayýrlýsýsýn.
Sen onun (nefsin) efendisi ve sahibisin. Ey Allah’ým, fayda vermeyen ilim-
den, haþyet duymayan kalbden, doymayan nefisten, kabul olmayan dua-
dan sana sýðýnýrým.”349 buyurmaktadýr. Baþka bir dualarýnda ise nefsin þer-
rinden, kötülüklerinden, baþýna getireceði gailelerden Allah’a sýðýnmýþtýr.350

349 Müslim, Zikir 73

350 Tirmizi, Daavat 14

431Oruç



Bu anlamda insaný büyük tehlikelere sürükleyen zina hadisesine kar-
þý oruç bir kalkan hükmündedir. Evlenme imkâný olmayanlar, Allah Re-
sulü’nün (aleyhissalatu vesselâm) tavsiyesine göre oruç tutmalýdýr. Zira
oruç günahlara karþý bir kalkandýr.

Evet, nefsi kontrol altýna almanýn sembolü oruçtur. Bunun içindir ki,
farz olan oruç, dinin temel rükünlerinden biri olmuþ, insanýn Ýslâm’ý nef-
sinde uygulamasýnýn pratik ifadesi olan takvaya gerçekten ulaþtýran yol-
lardan biri sayýlmýþtýr. Nitekim Allah Teâlâ þöyle buyurmaktadýr: “Ey iman
edenler! oruç, sizden öncekilere farz kýlýndýðý gibi (günahlardan) korun-
manýz için size de farz kýlýndý.”351

Hasýlý; oruçla insan, kendi nefsini Cenab-ý Hakk karþýsýnda serkeþlik-
ten kurtarýr ve itaat eden bir kul haline getirir. Oruç tutan herkes, oruçlu
olmadýðý günlere nisbeten, daha bir melekleþtiðini vicdanýnda hisseder.
Yine herkes anlar ki, izin verilmedikçe en küçük bir þeyi dahi yapamaz,
elini suya uzatamaz.. ve bu vesileyle de kendinin mâlik deðil memlük; hür
deðil kul olduðunu anlar. Neticede nihayetsiz aczini, fakrýný, kusurunu gö-
rür ve bir þükr-ü manevî eliyle rahmet kapýsýný çalmaða hazýrlanýr. Yeter
ki onu dinin verdiði ölçüler içinde tutsun...

Oruç Ýnsaný Günahlara Karþý Korur

Günah bir iç çöküntü, bir terslik ve fýtratla bir zýtlaþmadýr. Günaha gi-
ren kimse, kendini vicdanî azaplara ve kalbî sýkýntýlara býrakmýþ bir talih-
siz ve bütün ruhî meleke ve kabiliyetlerini þeytana teslim etmiþ bir maz-
lum ve maðdurdur. Bir de o günahý iþlemeye devam ederse, bütün bü-
tün ipi elden kaçýrýr ve artýk ne bir irade, ne bir direnme, ne de kendini
yenilemeye mecali kalmaz.

Yýðýn yýðýn günah vardýr insanýn geçip gittiði yollarda. Bu yollarda bi-
rer kobra gibi gözetler insanoðlunu günahlar.. birinden kurtulmasý müm-
kün olsa bile, diðerlerine kendini kaptýrmadan yoluna devam etmesi bir
hayli müþküldür. Polat gibi saðlam irade gerektir ki, aþýlsýn bu yollar. Yok-
sa diferansiyeli bozuk bir araba ile en sert virajlarý aþma gibi olacaktýr ki,
hangi çukurda gidip duracaðýný söylemek, her hâlde kehanet sayýlmaz...

351 Bakara 2/183
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Ýþte bu tehlikeye karþý oruç, kefil ve bir teminat hükmündedir. Bazý
kimseler için, onlarý inhiraftan koruyucu bir sütredir. Masiyetlere karþý ya-
pýlmýþ bir tahþidattýr. Evet o, bir kalkan gibi sahibini koruyan, onun cen-
nete girmesine yardým için cennet surlarýnda sýrlý bir kapý haline gelen ve
elinde kâsesi bir sâki gibi ona kevserler sunan bir kutlu yoldaþtýr.

Allah Rasulü (aleyhissalatu vesselâm): “Ey gençler topluluðu! Evlen-
meye güç yetirebileniniz evlensin. Zira bu (evlenme), gözü (haramlardan)
koruyucu, ferci (apýþ arasý) günahlara karþý muhafaza edicidir. Kim de ev-
lenmeye muktedir deðilse, o da oruç tutsun. Zira oruç, onun için bir kal-
kandýr.”352 buyurmaktadýr.

Oruç bir temrindir; kiþide cismani arzulara karþý koyma melekesini
geliþtirir. Ýnsan oruçlu olduðu anlarda her türlü negatif istek ve meyillere
engel olmaya güç yetirdiði gibi, kazandýðý bu dirençle oruçlu olmadýðý za-
manlarda da bu tür istek ve meyillerini zapt u rapt altýna alabilir. Zira oruç
sadece midenin aç býrakýlmasý demek deðil, aksine mide gibi bütün duy-
gulara; göze, kulaða, kalbe, hayale ve sair maddî, manevî uzuvlara da
oruç tutturmak, onlarý haramlardan, malayanî þeylerden çekmek ve her
birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Bu þekilde bir oruç tutan insan,
“helâl” endeksli bir hayat yaþar. Efendimiz’e ait þu hadisi bu espri içinde
yorumlamak gerekir: “Kim ki bana iki çene (dil) ve apýþ arasý mevzuunda
söz verir kefil olursa, ben de ona cennet için kefil olurum.”353

Dini hayatý kontrol altýnda tutmanýn en etkili yolu oruçtur. Zira sürek-
li olarak midenin tok olmasý, insan vücudunun bütün organlarýný, en
yüksek enerji kapasitesine ulaþtýrýr. Bu da nefsin arzu ve isteklerini, azgýn-
lýklarýnýn en son kertesine vardýrýr. O zaman da insanýn dili çözülür, onu
kontrol altýna alamaz hale gelir. Evet, kontrolsüz dil, insanýn ahiret hayatý
için en büyük tehlikelerden biridir. Onu kontrol altýna almanýn tek çaresi
ise nefsin arzu ve isteklerini kýsýtlamak ve kesmektir. Oruç bu fonksiyonu-
nu eda etmesi bakýmýndan þayan-ý tavsiye tek reçetedir. Peygamberi-
miz’in þu hadisleri de bunu teyid etmektedir: “Ýçinizden biri oruçlu oldu-
ðu günlerde baþkasýna çirkin söz söylemesin, baðýrýp çaðýrmasýn. Eðer bi-

352 Buharî, Savm 10; Ebu Davud, Nikah 1.
353 Buharî, Rikak 23
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ri ona söver veya elle sataþýrsa, “Ben oruçluyum.” desin354, “Kim oruçlu
iken yalan konuþmaktan ve kötü hareketlerden vazgeçmezse, bilsin ki Al-
lah’ýn onun yemeyi ve içmeyi býrakmasýna ihtiyacý yoktur.355

Hasýlý; orucun en mükemmeli, mideye olduðu gibi, göze, kulaða, kal-
be, hayale, fikre ve sair organlara da bir nevi oruç tutturmaktýr. Yani on-
larý haramlardan, mâlâyani þeylerden alýkoyarak her birisini kendilerine
mahsus kulluða sevk etmektir. Bunun yolu ise, insan vücudundaki en bü-
yük fabrika mide olduðundan, oruç vasýtasýyla o kontrol altýna alýnabilir-
se, diðer azalar da kolayca ona tâbi kýlýnabilir.356

Oruç Emanete Riayeti Öðretir 

Oruç, gizli ve aþikâr her zaman emanete riayet edilmesini öðretir. Zi-
ra Allah’ýn helâl olarak kýldýðý nimetleri yiyip-içmekten kaçýnmayý saðla-
yacak, Allah’tan baþka bir gözetici yoktur. Oruçlu, sabahtan akþama ka-
dar Allah’ýn hududuna riayet eder. Bütün imkânlar hazýr olmasýna, hiç
kimse görmemesine raðmen mü’min, orucunu sürdürür. O, akþama kadar
emaneti muhafaza hissiyle doludur. Oruca karþý gösterilen bu tavýr, Müs-
lüman’ýn bütün hayatýna akseder. Dolayýsýyla oruç tutan insan, bütün ha-
yatý boyunca kendisine emanet olarak verilen þeylere karþý son derece
dikkatli davranýr.

Oruç Ahde Vefayý Öðretir

Oruç, vefa duygusunun tezahür ettiði en güzel bir ibadettir. Zira oruç,
Allah ile kul arasýnda yapýlmýþ bir ahiddir. Kul, belirli zaman dilimlerinde
belirli þeylerden vazgeçecek, dolayýsýyla bu hareketiyle o, ahdinde vefalý
olduðunu gösterecektir. Ayný zamanda insan, tuttuðu oruçlarla vefa duy-
gusunu geliþtirecek, vefa onun ayrýlmaz bir parçasý olacaktýr. Bu durumu
kazanan kimse, içtimâî, ailevî ve ferdî hayatýnda âdeta “vefa” dan bir abi-
de haline gelecektir.

354 Buharî, Savm 9; Nesai, Sýyam 42; Ahmed b. Hanbel, 2/273
355 Buharî, Savm 8
356 Said Nursî, mektubat, 29. Mektub, 7. Nükte (s.423)
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Oruç Ýnsana Müstaðni Olmayý Öðretir

Oruçla insan, nefsin kendisine fýsýldamaya çalýþtýðý þeytani vesvesele-
rin önüne bir set çeker, onun zimamýný kendi eline alýr, nefsi yönlendir-
meye çalýþýr. Zira o, yemeðe, kadýna ve dünyaya karþý kapalý bir durum-
dadýr. Böylelikle o, nefisten ve beþerî duygulardan gelecek baskýlardan
âzâde olarak, izzetli bir hayat tarzýna sahip olur. Ve Cenab-ý Hakk’ýn,
mü’minlerin bir sýfatý olarak bildirdiði izzet duygusunu yakalamýþ olur. “Ýz-
zet (üstünlük) ancak Allah’a, resûlüne ve mü’minlere mahsustur.”357

Oruç Sabrý Öðretir

Orucun en büyük faydalarýndan biri de þüphesiz insaný sabra alýþtýr-
masýdýr. Tuttuðu oruçla insan, bir sabýr eðitimi görmüþ olur. Zira o, acýktý-
ðýnda yemez, susadýðýnda su içmez, kendisine yapýlan kötülükler karþý-
sýnda “Ben oruçluyum!” der, sabreder. Bu þekilde Rabbine doðru kanat
çýrparken, bir de sabrý kendine burak edinebilirse, Cenab-ý Hakk’ýn maiy-
yetine erme þerefini elde eder.

Oruç Sýkýntýlara Katlanmayý Öðretir

Her türlü nimetin içinde rahat bir þekilde hayatýný devam ettiren kiþinin
bu durumu hep böyle sürüp gitmez. Zaman zaman, hiç beklenmedik bir
yerde, beklenmedik bir zamanda fakirlik gelip baþýna konabilir. Beklenme-
den gelen böyle bir durum karþýsýnda dayanýklý olmak, sarsýlmamak için ön-
ceden hazýrlýklý olmak, vücudu böyle zamanlara göre de alýþtýrmak icap
eder. Ýnsan zenginken, iflas edip fakirleþebilir, çýkan bir felâketle her þeyini
kaybedebilir, meydana gelen bir harpte çeþitli sýkýntýlarla baþ baþa kalabilir.

Ýþte bu ve buna benzer sýkýntýlar karþýsýnda zor duruma düþmemek,
ümitsizliðe kapýlmamak için oruç ibadeti, âdeta bir intibak eðitimi yaptý-
rýp vücudu yeme-içme gibi en zarurî ihtiyaçlara sabrettirerek baþýna ansý-
zýn gelecek olan birtakým sýkýntýlara karþý hazýrlamýþ oluyor ki, bu hazýrlýk-
la insan dünyanýn deðiþik sýkýntýlarýna, zahmet ve külfetlerine daha kolay
bir þekilde karþý koyabilir. Ayný zamanda oruç, sýkýntýlar ve ýzdýraplar kar-
þýsýnda, boynu eðilmeyen, kendine hakim olan, kendisine takdim edilen

357 Münafikûn 63/8
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bir kýsým vaadler karþýsýnda gerçek ve hak bildiði herhangi bir prensipten
asla taviz vermeyen mükemmel ve ideal insanlar meydana getirir.

Oruç Ýnsaný Nizam ve Ýntizama Alýþtýrýr 

Evet, oruçlu mü’min bir nizam ve intizam eðitimi yapar. Belirli va-
kitlerde yiyip, belirli vakitlerde kendini yeme-içmeden alýkoymasý, namaz-
larýna oruçlu olduðu zamanlarda daha da dikkat etmesi, bütün inananlar-
la ayný âný bekleyip sahura kalkmasý, teravih namazýný kýlmasý vs. bunla-
rýn hepsi onu intizama alýþtýran ayrý ayrý birer vesiledir. Böylece mü’min,
zamanýný en güzel þekilde deðerlendirerek, hayatýný disipline etmiþ ve on-
dan tam manasýyla istifade etmiþ olacaktýr.

b. Orucun Cemiyete Kazandýrdýklarý

Oruç Cemiyette Birlik ve Beraberlik Saðlar

Oruç sayesinde (hususiyle Ramazanda) insan, içtimaî hayatta diðer
insanlarla muhtelif baðlar kurmuþ olur. Bununla onlara karþý kuvvetli bir
irtibat ve baðlýlýk duyar. Bütün inananlarýn ayný anda oruca baþlamalarý;
akþam, iftarý beraber beklemeleri, sahura kalkmalarý, teravihi cemaatle
eda etmeleri, Kadir Gecesi’ni ihya etmeleri, beraberce bayrama girmele-
ri vs. çok saðlam bir kardeþliðe ve hakiki bir sevgiye vesile olur. Böylece
inananlar, kendilerini Peygamber Efendimizin (aleyhissalatu vesselâm)
nurlu beyanlarýnda: “Birbirlerini sevmekte, birbirlerine acýmalarýnda ve
birbirlerine þefkatle muamele etmelerinde mü’minlerin misali bir vücut gi-
bidir. Nasýl ki vücudun bir uzvu rahatsýzlandýðýnda veya uykusuz kaldýðýn-
da, sair uzuvlar birbirlerini ayný ýzdýrabý paylaþmaya çaðýrýr. Müminler de
aynen böyledir/böyle olmalýdýr.”358 þeklinde buyurduðu gibi, tek bir vücu-
dun azalarý halinde görürler. Bu yüce düþünceyle de cemiyette birlik ve
beraberlik tesis edilmiþ olur.

Bir sofra etrafýnda bütün bir ailenin iftarý beklemesi, yani teker teker
bu insanlarýn, ayný zamanda gelecek ayný þeyi beklemeleri, bu kimseleri
birbirlerine daha ziyade baðlayacaktýr. Bu iftar bekleme hali, daha ziyade
aile fertleri arasýndaki sevgi ve muhabbeti arttýrma, yani ailenin daha sað-
lam temeller üzerinde kurulmasýný gerçekleþtirme bakýmýndan çok mü-

358 Buhârî, Edeb 27; Müslim, Birr 66; Ahmed b. Hanbel, 4/270.
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himdir. Ýslâmiyet’in bütün ailenin beraberce iftar sofrasýna oturmasýný ve
iftarý beklemesini istemesinin hikmetlerinden biri de bu olsa gerektir. Ýftar
bekleme aile fertleri arasýnda olduðu kadar birtakým davetler ile tanýdýk-
larý, dostlar ve hatta tanýdýk olmayanlar arasýnda da sevgi ve muhabbet
baðlarýnýn kuvvetlenmesine yol açacaktýr.

Oruç Fakirin Halini Hatýrlatýr

Oruç, bütün bir hayatýný en seçkin ve lüks yemeklerle devam ettiren,
hayatýnda hiç aç-susuz kalmayan, açlýðýn sýkýntýsýný hiç hissetmeyen, hat-
ta belki açlýðýn nasýl bir þey olduðunu bile bilmeyen zengine, zamanýn be-
lirli günlerinde aç-susuz býrakmak suretiyle bizzat yaþayarak açlýðýn ve su-
suzluðun ne manaya geldiðini öðretir. Böylelikle zengin, fakirin durumu-
nu anlayacak, aç-susuz kalmanýn insana ne kadar zor geldiðini idrak ede-
cek ve muhtacýn yardýmýna koþacaktýr. Bu þekildeki bir açlýk (oruç), her
türlü maddî imkâna sahip olan zenginlerin, fakr u zaruret içinde olan ki-
þilerin durumlarýný anlamalarýna, dolayýsýyla onlara karþý olan tutum ve
davranýþlarýnýn deðiþmesine, semahat hislerinin coþmasýna, yardým etme
duygusunun çoþmasýna vesile olur. Zenginler bu davranýþlarý sergilemeye
koyulunca, fakirde zengine karþý olan haset ve kin duygularý izale olup bu
iki sýnýf arasýndaki savaþ diner, cemiyette sulh hakim olur. Hatta bir nevi
fakir, zenginin malýnýn koruyucusu olur.

Binaenaleyh oruç bu mevzuda da bizim his ve heyecanlarýmýzý tah-
rik eder. Dolayýsýyla zenginler kendileri gibi olmayanlarý görme fýrsatýný
yakalar. Peygamber Efendimizin þu sözünü hatýrlarlar: “Komþusu aç iken
kendisi tok yatan bizden deðildir.”359

Ancak aç durulduðu zaman açýn, susuz durulduðu zaman da susu-
zun hali anlaþýlýr. Bu yönüyle de görüyoruz ki, Cenab-ý Hakk’ýn emri isti-
kametinde arzu ve isteklerimizi frenleme ve emirlerine uyarak oruç tut-
ma, kendimizi bu yolda perhize alýþtýrma, içtimaî hayatýmýza dönük ola-
rak bizi çok mükemmel bir rükün haline, mükemmel bir toplumun mü-
kemmel bir parçasý haline getirir.

359 Ahmed b. Hanbel, 1/55.
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Oruç Dilenciliði Önler

Oruçla nefsini terbiye eden, sýkýntýlara katlanan, açlýða ve susuzluða
göðüs geren insan, eþya ve hâdiselere meydan okur bir duruma gelir. Ar-
týk ne açlýk, ne susuzluk onu baðlayamaz. Baþýna hangi sýkýntý gelirse
gelsin, günlerce aç kalsýn, susuz kalsýn, izzet ve haysiyetini, gurur ve onu-
runu hiçe sayýp da baþkasýna el açamaz. Hatta yoga yapanlar, Allah rýza-
sý için olmasa bile altý ay yemeden-içmeden yaþayabildiklerine göre,
mü’minler tuttuklarý oruçlar sayesinde, arkalarýnda Allah’ýn lütuf ve ihsa-
nýný da hissederek daha fazlasýna katlanabilirler.

Fakat oruçtan haberi olmayan, hayatýnýn deðiþik dönem ve zamanla-
rýnda oruç tutmayan, böylelikle de kendini yememe ve içmemeye alýþtýr-
mayan insan, baþýna gelen muhtemel bir açlýk ve fakirlik karþýsýnda bütün
izzet ve onurunu ayaklar altýna alarak kapý kapý dilenmeye baþlar.

4. Orucun Çeþitleri
Oruç, farz, vacip ve nafile olmak üzere üçe ayrýlýr. Ayrýca tutulmasý

yasaklanan oruçlar da vardýr. Bunlar orucun bizzat kendisiyle deðil de tu-
tulduðu vakit veya tutulma þekliyle ilgilidir. Bu konu “Yasak Edilen Oruç-
lar” baþlýðý altýnda müstakil olarak ileride gelecektir.

Farz Oruçlar

Farz olan oruçlar; Ramazan orucu, Ramazan orucunun kazasý ve Ra-
mazan orucunun bozulmasý sebebiyle tutulan kefaret orucu, zýhar, yanlýþ-
lýkla ve kaza ile adam öldürme, hacda iken vaktinden önce týraþ ol-
ma(halk) ve yemin için tutulacak olan kefaret oruçlarýdýr.

a. Ramazan Orucu

Ramazan ayýnda oruç tutmak farzdýr. Farz oruç deyince Ramazan
orucu kastedilir. Bu ay Ramazan orucuna tahsis edilmiþtir.

Ramazan Orucunun Kazasý

Kendisine oruç farz olan kimse, Ramazan ayýnda tutmadýðý veya
meþru bir ma’zeretinden dolayý bozduðu her günkü orucun karþýlýðý olarak,
Ramazan ayýnýn haricinde oruç tutarak Ramazan orucunun kazasýný yerine
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getirmiþ olur. Buna göre bir kimse yolculuktan, hastalýðýnýn artmasýndan
(bu durum hastanýn kendi kanaatiyle veya uzman Müslüman bir hekimin
bildirmesiyle olur); kadýnlar da hayýz, nifas gibi bir mazeretten dolayý oruç
tutmaz veya bozarlarsa, tutamadýklarý gün sayýsýnca oruç tutmalarý farzdýr.
Bunu Kur’ân’ýn þu ayeti ifade etmektedir: “Sizden kim hasta veya seferde
olursa, tutamadýðý günler sayýsýnca baþka günlerde oruç tutar.”360

Ramazan orucu kazaya kalan kimse, bunu kaza etmeden bir sonra-
ki Ramazana ayý gelirse, gelen Ramazan orucunu tutar daha sonra kaza-
ya kalan orucunu tutar. Çünkü kaza için zaman geniþtir.

Þafîîlere göre, bir Ramazana ait kaza orucunu, diðer Ramazan gel-
meden önce tutmak gerekir. Önceki Ramazan orucu tutulmadan ikinci bir
Ramazan gelirse, gelen Ramazan orucu tutulur, kazaya kalan oruçlar için
hem kaza ve hem de her gün için bir fidye vermek gerekir. Çünkü kaza
vaktinden çýkarýlmýþtýr. Kazayý vaktinden sonraya býrakmak ise, yerine ge-
tirilmesi gereken bir ibadeti sonraya býrakmak gibidir.

Yolculuk veya hastalýk sebebi ile Ramazan orucunu tutamamýþ olan
bir kimse, kazaya kalan oruçlarýn tamamýný veya bir kýsmýný kaza edebi-
lecek bir zaman bulmuþ iken, bunlarý kaza etmeden ölüm hastalýðýna ya-
kalanýrsa, malýnýn üçte birinden ödenmek üzere kazaya kalan her bir gün
için bir fidye ödenmesini vasiyet etmelidir. Bu fidye fakirlere verilir. Ayný
þekilde meþru bir özrü olmaksýzýn kasden Ramazan orucunu tutmayan
kimsenin de ister kaza edecek vakit bulsun ister bulamasýn, öldüðü zaman
malýnýn üçte birinden fidye verilmesini vasiyet etmesi vacipdir. Çünkü ya-
pýlmasý mümkün olan bir ibadeti terk etmiþtir. Böyle bir kimse vasiyet et-
mediði takdirde, varislerin bu fidyeyi vermeleri üzerlerine vacip deðildir.
Ama isterlerse kendi mallarýndan bir baðýþ olarak verebilirler. Ölen kimsenin
vârisleri veya vârisi olmayanlar ölü adýna oruç tutmak suretiyle kaza ede-
mezler. Böyle beden ile yapýlan ibadetlerde, baþkasýna vekalet edilemez. An-
cak kendileri için tuttuklarý oruçlarýn sevabýný ölüye baðýþlayabilirler.

Ýmam Þafiî’ye göre, ölü vasiyet etsin veya etmesin, onun geriye bý-
raktýðý malýn tamamýndan kazaya kalmýþ oruçlarýnýn fidyesi verilir. Böyle
bir ölü adýna da velisi oruç tutabilir.

360 Bakara 2/184
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b. Kefaret Oruçlarý

Ramazan Orucunun Kefareti

Ramazan orucunu, kasden, bilerek veya herhangi bir özür olmaksý-
zýn bozmak, kaza ile birlikte iki ay peþi peþine kefaret orucu tutmayý da
gerektirir. Bu husus deðiþik hadislerde bildirilmiþtir:

Ebu Hureyre (r.a)’dan rivayet edilen bir hadiste þöyle buyurulmuþtur:

Bir adam Resulullah’a gelerek: ‘Mahvoldum!’ dedi. Peygamber Efen-
dimiz: ‘Seni mahveden þey nedir?’ buyurdu. Adam: ‘Ramazan’da haný-
mýmla iliþkide bulundum.’ dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz
(aleyhissalatu vesselâm): ‘Köle azad edecek kadar mal bulabilir misin?’
buyurdu. Adam: ‘Hayýr’ dedi. Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu ves-
selâm): ‘Peþ peþe iki ay oruç tutabilir misin?’ buyurdu. Adam: ‘Hayýr’ de-
di. Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm): ‘Altmýþ fakiri doyura-
cak kadar mal bulabilir misin?’ buyurdu. Adam yine: ‘Hayýr’ dedi. Sonra
adam oturdu. Peygamber Efendimiz’e (aleyhissalatu vesselâm) bu esna-
da bir zenbil içinde hurma getirildi. Peygamber Efendimiz bu hurmalarý
adama uzatarak, ‘Bunlarý sadaka olarak ver.’ buyurdu. Adam: ‘Bizden
daha fakiri mi vardýr?’ Medine’nin doðusu ve batýsýndaki siyah taþlýk yer-
ler arasýnda bizden daha muhtaç bir aile yoktur.” dedi. Bunun üzerine
Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) diþleri görününceye kadar
gülümsedi ve þöyle buyurdu: ‘Git bunlarý ailene yedir.’361

Ebu Hureyre’den (r.a) rivayet edilen bir baþka hadis de þöyledir: “ Bir
kimse Ramazan ayýnda orucunu bozmuþtu. Peygamber Efendimiz (aley-
hissalatu vesselâm) ona bir köle azat etmesini, buna gücü yetmiyorsa iki ay
oruç tutmasýný, bunu da yapamýyorsa altmýþ fakiri doyurmasýný emretti.”362

Konu ile ilgili bir diðer hadis de þu þekildedir: “Peygamber Efendimiz (sal-
lallahu aleyhi ve sellem) Ramazan ayýnda orucunu bozan bir kimseye ke-
fareti zýharý emretti.” Biraz sonra açýklanacaðý üzere kefaret-i zýharda iki ay
peþ peþe oruç tutmak vardýr. Þafiî mezhebine göre sadece cinsi münase-
bet yolu ile kasden bozulan Ramazan orucundan dolayý kefaret orucu
gerekir.

361 Buharî, Savm, 30; Müslim, Sýyam, 81; Tirmizi, Savm, 28.
362 Tehanevi, Ý’laü’s-Sünen, 9/121
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Zýhâr Kefareti

“Zýhâr”, sýrt anlamýna gelen “zahr” kelimesinden türetilen bir kelime-
dir. Anlamý: “sýrtlaþma, sýrtýný sýrtýna benzetme” demektir. Istýlahî manasý
ise bir kimsenin karýsýnýn vücudunun tamamýný veya onun yarýsý gibi bir
kýsmýný veyahut da tümüne delâlet edecek bir uzvunu, kendisine ebedî
olarak haram bulunan annesi ve kýz kardeþi gibi bir kadýnýn tamamýna ve-
ya bakmasý haram olan bir uzvuna benzetmesi demektir. Mesela, hanýmý-
na: “Sen bana anam gibisin, sen bana anamýn arkasý gibisin, senin boy-
nun annemin arkasý gibidir.” demesi gibi. Bu þekilde söz söyleyen mükel-
lef bir Müslüman’a kefaret gerekir. Bu kefareti yerine getirmeden karýsý ile
iliþki kurmasý helâl deðildir. Çünkü bu þekildeki bir ifade ile yalan konuþ-
muþ ve helâl olan bir þeyi haram göstermiþ olmaktadýr. Zýharýn kefareti peþ
peþe iki ay oruç tutmaktýr. Ýþte bu þekilde kefaret-i zýhar olarak peþ peþe iki
ay oruç tutmak da farz olan oruçlardandýr. Eðer bu þekilde oruç tutmaya
güç yetirilemiyorsa altmýþ fakirin sabah-akþam doyurulmasý gerekir.

Yemin Kefareti

Yemin kefareti, yaptýðý bir yemine baðlý kalmayýp onu bozan bir Müs-
lüman’a gereken kefarettir. Böyle bir kimsenin gücü yetiyorsa, on fakiri
akþam-sabah doyurmasý veya on fakiri vücudun tamamýný örtecek þekil-
de giydirmesi gerekir. Bu itibarla sadece bir pantolon yeterli olmaz. Buna
gücü yetmiyorsa üç gün arka arkaya oruç tutar. Bu þekilde yemin kefa-
reti olarak tutulmasý gereken oruç da farz olan oruç grubundandýr. Bu
oruç, hayýz sebebiyle dahi olsa bir kesintiye uðrasa, yeniden tutulmasý
gerekir. Þafiîlere göre, bu orucu peþ peþe tutmak þart deðildir.

Traþ Olma Kefareti 
Traþ kefareti, hac için ihrama girip de, bir özürden dolayý saçlarýný

vaktinden önce traþ ettirenin tutacaðý üç gün oruçtan ibarettir. Bu orucun
arka arkaya tutulmasý þart deðildir, ayrý ayrý günlerde de tutulabýlýr.

Adam Öldürme (Katl) Kefareti 

Bir Müslümaný veya Ýslâm idaresi altýnda yaþamakta olan bir gayr-i
müslimi (zimmîyi) kasýdlý olarak deðil de, bir hata sonucu öldüren bir
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müslümana gereken kefarettir. Bu kiþi, gücü varsa bir mü’min köle veya
cariye azad eder. Buna gücü yoksa iki ay arka arkaya oruç tutar.

Vacip Oruçlar

Vacip oruçlar, nezredilen (adak olarak belirlenen) oruçlarla, baþlanýp
bozulmuþ nafile oruçlarýn kazasý olmak üzere iki kýsýmdýr.

Nezir Orucu

Nezir, mükellef olmadýðý halde Allah’a ta’zim için yapýlmasýnda sakýn-
ca olmayan bir fiilin yapýlmasýný üstlenmek, kendi üzerine mecbur kýlmak-
týr. Sadece Allah rýzasýný kazanmak için namaz, oruç, kurban gibi ibadet
cinsinden bazý þeyleri nezretmek makbuldür ve sevaba vesiledir. “Nezrim
(adaðým) olsun, yarýn Allah rýzasý için oruç tutayým (veya) muhtaçlara þu
kadar yardým edeyim..” gibi. Böyle bir nezirde bulunan insana, nezrettiði
þeyi yerine getirmesi vacip olur. Zira Cenab-ý Hakk: “...Nezirlerini yerine
getirsinler.”363 buyurmaktadýr. Allah Rasulü de: “Her kim Allah’a itaat ede-
ceðini adarsa, itaat etsin, her kim de Allah’a isyan edeceðini adarsa, Al-
lah’a asi olmasýn.”364 buyurmuþlardýr.

Nezredilen bir oruçta, orucun tutulacaðý gün belirlenmiþse, mesela fa-
lan ayýn falan günü gibi, bu muayyen bir vacip olur. Ve tayin edildiði gün-
de tutulmasý gerekir. Nezredilen itikaf orucu da belirli günde tutulacaðý
için muayyen bir vacip sayýlýr. Orucun tutulacaðý gün tayin edilmemiþse,
gayr-ý muayyen vacip olur. Oruç tutmanýn yasaklanmadýðý (Ramazan
Bayramý’nýn 1. günü ile Kurban Bayramý’nýn 4. günü oruç tutmak caiz
deðildir) herhangi bir günde tutulabilir.

Bozulan Nafile Orucun Kazasý

Prensip olarak baþlanýlan bir ibadeti özürsüz olarak bozmak haram-
dýr. Çünkü baþlanmýþ bir ibadeti devam edip bitirmek vacibdir. Ayet-i
Kerîmede þöyle buyurulmaktadýr: “..Baþlanmýþ olan herhangi bir ameli
bozacak bir fiilde bulunarak amellerinizi ibtal etmeyin”365

363 Hac 22/29.
364 Nesâî, Îmân 41.
365 Muhammed suresi, 47/33.
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Baþlanýlan bir ibadetin tamamlanmasý esas olmakla birlikte, nafile
olarak baþlanýlan namaz veya oruç gibi bir ibadet tamamlanmadan,
herhangi bir sebepten dolayý bozulursa, daha sonra kaza edilmesi gere-
kir. Ziyafet, davet gibi bir sebeple nafile orucun bozulabileceði söylenmiþ-
tir. Þöyle ki, kiþi davet edildiði yerde yemek yemediðinde davet sahibi alý-
nacaksa bu durumda orucunu bozar. Eðer böyle bir durum söz konusu
deðilse orucunu bozmaz.

Bununla ilgili olarak Hz. Aiþe validemiz þu hâdiseyi bizlere nakleder:
“‘Ben ve Hafsa oruçlu idik. Bize bir yemek getirildi. Canýmýz yemeði çek-
ti, biz de onu yedik. Daha sonra Resulüllah gelince, Hafsa benden önce
hemen Resulullah’a þöyle dedi: “‘Ey Allah’ýn Resulü! Biz oruçlu idik. Bi-
ze bir yemek getirildi. Canýmýz çekti biz de onu yedik.”’ Bunun üzerine
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) þöyle buyurdu: “Bu
günün yerine, baþka bir günde kaza olarak bir gün oruç tutunuz.”366

Burada bir hususun üzerinde durmak istiyoruz. Biraz önce ifade edil-
diði üzere baþlanýlan ibadetin tamamlanmasý vaciptir. Yani vacip olmasý
orucun bozulmasýna deðil baþlanýlmýþ olmasýna baðlýdýr. Baþlanýlan iba-
detin bir þekilde tamamlanmasý gerekir. Dolayýsýyla vacibe dönsün de se-
vabý daha fazla olsun düþüncesiyle nafile orucun bozularak baþka bir gün
kaza edilmesi düþüncesi doðru deðildir. Böyle bir davranýþ ibadetlere
gösterilmesi gereken ciddiyete uygun düþmez.

Nafile oruç tutmaya baþlayan bir kadýn, âdet görecek olsa, bu orucu
kaza etmesi gerekir.

Þafiîlere göre nafile oruç tutan bir kimse orucu bozulduðunda veya
kendi iradesiyle bozduðunda dilerse bu orucu kaza eder, dilerse etmez. 

Nafile Oruçlar

Diðer bir adý da tatavvu olan nafile, farz olmayan ibadetlerle Allah’a
yaklaþmadýr. Kudsî bir hadiste Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm), nafilenin
önemini þu sözleriyle ifade buyurmuþlardýr: “Kulum bana, kendisine farz kýl-
dýðým þeylerden daha sevgili olan bir þeyle yaklaþamaz. Kulum nafilelerle ba-

366 Ebu Davud, Sýyam, 73; Tirmizi, Savm, 36; Ahmed b. Hanbel, 6/263.
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na yaklaþmaya devam eder. Nihayet ben onu severim. Ben kulumu sevince
de artýk onun iþiten kulaðý, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayaðý olurum.”367

Yine nafile olarak tutulan orucun fazileti hakkýnda Allah Resulü þöy-
le buyururlar: “Her kim Allah için bir gün oruç tutarsa, Allah Teâlâ yet-
miþ sene onun yüzünü cehennemden uzaklaþtýrýr.”368

Nafile oruçlarýn bir kýsmý sünnettir. Sünnet olan oruçlar üzerinde dur-
maya çalýþacaðýz. Bunun dýþýnda bir kimse oruç tutulmasý yasaklanan
günlerin dýþýnda dilediði zaman Allah rýzasý için oruç tutabilir ve sevabýna
nail olur. Þimdi sünnet olan oruçlara geçiyoruz:

Sünnet Olan Oruçlar
Savm-ý Dâvûd

Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselâm) farz orucun dýþýnda nafile
olarak tutulan en faziletli orucun Savm-ý Dâvûd olduðunu bildirmiþtir:
Abdullah b. Amr rivayet ediyor: “Resulüllah’a (aleyhissalatu vesselâm)
benim, yaþadýðým müddetçe mutlaka geceleyin namaz kýlacaðým ve gün-
düzün oruç tutacaðým, dediðimi haber vermiþler. Bunun üzerine Resulul-
lah (aleyhissalatu vesselâm), ‘Bunu sen mi söylüyorsun?’ diye sordu. Ken-
disine, evet, bunu ben söyledim ya Resulallah, dedim. Resulüllah (aley-
hissalatu vesselâm), “Ama senin buna gücün yetmez. Sen bazen oruç tut,
bazen tutma, kâh uyu, kâh namaz kýl. Bir de her aydan üç gün oruç tut.
Çünkü yapýlan bir hayýrlý amele mukabil on misli sevap verilir. Bu üç gün
oruç bütün senenin orucu gibidir.” buyurdu. Ben, bundan daha fazlasýna
takat getirebilirim, dedim. Resulüllah (aleyhissalatu vesselâm): “Bir gün
oruç tut, iki gün oruçsuz dur.” Buyurdu. Ben, “Bundan daha fazlasýný ya-
pabilirim.” dedim. Bunun üzerine, “Bir gün oruç tut, bir gün tutma. Bu
en dengeli oruçtur.” buyurdular. Ben bundan daha iyisini yapabilirim.”
deyince “Bundan daha iyisi daha faziletlisi yoktur.” buyurdular.369

Baþka bir hadislerinde de Allah Rasulü (aleyhissalatu vesselâm): “En
faziletli oruç, Davud’un (aleyhissalatu vesselâm) tuttuðu oruçtur. Davud

367 Buharî, Rikak, 38; Müsned, 4/256

368 Buharî,Cihad, 36; Müslim, Siyam, 167; Ýbn Mace, Sýyam, 34.
369 Buharî, Enbiya, 37; Müslim Sýyam, 181; Ebu Davud, Savm, 53; Nesai, Sýyam, 86
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(aleyhissalatu vesselâm) bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdý.”370 buyur-
makla bu orucun faziletine iþaret etmiþtir.

Pazartesi-Perþembe Günlerinde Oruç

Rasulü Ekrem (aleyhissalatu vesselâm) bazý zamanlarda ibadet ü ta-
ata daha çok özen gösterir, diðer vakitlerdekinden daha hassas davra-
nýrdý. Hz. Aiþe de bu mevzu ile alâkalý olarak: “Allah Rasulü, Pazartesi-
Perþembe günleri oruç tutmaya çokça özen gösterirdi.”371 buyurmakta-
dýr. Allah Rasulü’nün hususiyle bu günlerde oruç tutmasýnýn sebebi ise,
bu günlerin insanlarýn amellerinin Cenab-ý Hakk’a arz edildiði günler ol-
masýdýr. Üsame b. Zeyd (r.a.) þöyle rivayet etmektedir: Ben Peygamber
Efendimizin, Pazartesi-Perþembe günleri oruç tuttuðunu görünce, O’na
bunun sebebini sordum. Bana þu cevabý verdiler: “Ameller, Cenab-ý
Hakk’a Pazartesi-Perþembe günleri arz olunurlar. Cenab-ý Allah’a amelim
arz olunurken oruçlu, olmayý arzu ediyorum.”372

Baþka bir rivayette de Resulüllah’a, Pazartesi günü tutulan oruçtan
sordular. Peygamber Efendimiz: “Ben o gün dünyaya geldim ve o gün
peygamberlik verildi veya bana vahiy indirilmeye baþlandý.”373 buyur-
muþlardýr.

Eyyam-ý Bîyz veya Her Aydan Üç Gün Oruç Tutmak

Her ay üç gün oruç tutmak, Resulüllah’ýn güzel âdetlerindendir.
Oruç tutulan bu günlerin kamerî ayýn 13, 14, 15. günlerinde olmasý daha
faziletlidir. Ýþte bu günlere “eyyam-ý biyz” denilir. Bu ismin verilme sebe-
bi, bu zaman dilimlerinde gecelerin ay, gündüzlerin de güneþ ile aydýnla-
týlmýþ olmasýdýr. Bu günlerde tutulan oruçlarýn sevabý, katlanmak suretiy-
le yýl boyu tutulan orucun sevabý kadardýr. Bir iyiliðe karþý on sevap veril-
diðine göre, -kim bir iyilik yaparsa, ona o yaptýðýnýn on katý vardýr374- ay-
da üç günü on ile çarparsak otuz gün eder. Yani bu günlerde oruç tutan

370 Buharî, Savm, 56; Müslim, Sýyam, 189; Ebu Davud, Sýyam, 76
371 Tirmizi, Savm, 44; Nesai,sýyam, 36; Ýbn Mace, Sýyam, 42; Ahmed b. Hanbel 6/80.
372 Tirmizi, Savm, 44; Nesai, Sýyam, 70
373 Müslim, Sýyam, 197.
374 En’am 6/160.
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kiþi, her gün oruç tutmuþ sevabýný elde eder. Ebu Hureyre (r.a.) rivayet
ediyor: “Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) bana üç þeyi tav-
siye buyurdu. Bunlar: 1. Her ayda üç gün oruç tutmak, 2. Ýki rekât kuþ-
luk namazý kýlmak 3. Yatmadan önce vitir namazý kýlmak.375 Ebu Zer
(r.a.)’in rivayetine göre ise, Resulüllah þöyle buyurmuþlardýr: “Ey Eba Zer!
Aydan üç gün oruç tuttuðun zaman 13, 14 ve 15. günlerinde tut.376

Arefe Günü ve Zilhicce Ayýnda Tutulan Oruç

Hacý olmayanlar, arefe günü oruç tutabilirler. Bu gün, kamerî aylar-
dan Zilhicce’nin 9. günüdür. Peygamber Efendimiz, bu gün tutulan oru-
cun, geçmiþ ve gelecek birer yýllýk günaha kefaret olacaðýný bildirmiþtir.377

Bu günün faziletiyle alâkalý olarak da: “Arefe gününden daha çok Allah’ýn
cehennem ateþinden insanlarý âzad ettiði bir gün yoktur.”378 buyururlar. 

Hacceden insanlarýn arefe günü oruç tutmalarý Resulü Ekrem tara-
fýndan yasaklanmýþtýr. Zira bu gün oruçlu olan kimse hac menâsikini yap-
makta zorlanýr, belki tam manasýyla ifa edemez. O zaman da öncelikle
yapmasý gereken vazifeyi, ikinci dereceye atmýþ olur ki, bu da doðru bir
þey deðildir. 

Þevval’de Tutulan Altý Gün Oruç

Kamerî aylardan olan Þevval, Ramazan’dan sonra gelen ayýn adýdýr.
Bu ayda da altý gün oruç tutmak sünnettir. Zira Efendimiz (aleyhissalatu
vesselâm) bir hadislerinde: “Her kim Ramazan orucunu tutar da sonra
buna Þevval ayýndan altý gün ilave ederse, bütün yýlý oruçlu geçirmiþ gibi
olur.”379 buyurmuþtur.

Aþûre Günü Tutulan Oruç

Aþûre günü, kamerî aylarýn birincisi olan Muharrem ayýnýn 10. gü-
nüdür. Aþûre gününün orucu hakkýnda Ýbni Abbas (r.a.) bize þu maluma-

375 Buharî, Savm, 60; Nesai, Sýyam, 81.
376 Nesai, Sýyam, 84; Ahmed B. Hanbel, 5/152.
377 Müslim, Sýyam, 196.
378 Müslim, Hac, 436.
379 Müslim, Sýyam, 204; Tirmizi, Savm, 52; ibn Mace, Sýyam, 33.
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tý aktarýr: “Resulüllah (aleyhissalatu vesselâm) Medine’ye hicret ettiðinde
Yahudilerin Aþure gününde oruç tuttuklarýný gördü ve: “Bu oruç nedir?”
diye sordu. Kendisine þöyle cevap verildi: “Bu gün iyi bir gündür. Allah
Teâlâ bu günde Musa (aleyhissalatu vesselâm) ile Ýsrailoðullarýný düþman-
dan kurtarmýþtýr. Bu sebeple Musa (aleyhissalatu vesselâm) bu günde
oruç tutmuþtur.” Peygamber Efendimiz de (aleyhissalatu vesselâm): “Ben
Musa’ya sizden daha yakýným.” buyurdu ve bu günde oruç tutulmasýný
emretti.”380 Bu durum Ramazan orucu farz kýlýnýncaya kadar devam etti.
Daha sonra ise Rasulü Ekrem (aleyhissalatu vesselâm) Aþure orucu mev-
zuunda insanlarý muhayyer býraktý. Þu hadis-i þerif bu muhayyerliði ifade
eder: “Bu gün Aþure günüdür. Bu günde oruç tutmak sizlere farz olma-
mýþtýr. Dileyen oruç tutsun, dileyen tutmasýn.”381

Þaban Ayýnda Tutulan Oruç

Rasul-ü Ekrem’in tuttuðu oruçlardan birisi de, Þaban ayýnda tuttuðu
oruçtur. Resulüllah (aleyhissalatu vesselâm) bu ayda oruca kendini daha
çok verir, hatta Ramazan’la bitiþtirirdi. Ümmü Seleme validemizin rivayet
ettiði bir hadiste: “Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalatu vesselâm) yýl
içinde Þaban ayý dýþýnda tam bir ay oruç tuttuðu olmamýþtýr. Þaban ayý-
ný Ramazan’a bitiþtirirdi.”382 denmektedir. Hz. Aiþe (r.anha) de bu mevzu-
da þu haberi bize nakleder: “Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu ves-
selâm) Þaban ayýndan daha fazla hiçbir ayda oruç tutmazdý. Þaban ayý-
nýn tamamýný oruçlu geçirirdi.”383

Yasak Edilen Oruçlar
Peþ Peþe Tutulan Oruç

“Visal orucu” denen bu oruç þekli, iki veya daha fazla gün hiç iftar
etmeden tutulan oruçtur. Þefkat ve merhamet timsali Peygamber Efendi-
miz (aleyhissalatu vesselâm) bu þekilde yapanlarý ihtar etmiþ, onlara visal
yapmamalarýný tavsiye buyurmuþtur. Hz. Aiþe validemiz, bu durumu ifa-

380 Buharî, Savm, 69; Müslim, Sýyam, 127; Ebu Davud, Savm, 63.
381 Buharî, Savm, 69; Müslim, Sýyam, 116; Muvatta, Sýyam, 34.
382 Ebu Davud, Savm, 57.
383 Buharî, Savm, 52; Müslim, Sýyam, 176; Ebu Davud, Savm, 59.
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de eden bir beyanlarýnda: “Peygamber (aleyhissalatu vesselâm) Müslü-
manlara acýdýðý için, visal orucunu (iftar etmeksizin devamlý oruç tutma-
yý) yasaklamýþtýr.”384 demiþtir.

Her Gün Tutulan Oruç

Ýslam, her þart ve zeminde yaþanabilecek bir enginliðe sahiptir. Her-
kesin yaþayabileceði kolay bir dindir. O’nda insanlarýn üstesinden gele-
meyecekleri hiçbir hüküm yoktur. O’nda her þey itidalli bir þekilde olup,
ifrat ve tefrit bulunmamaktadýr. Bir insanýn her gün oruç tutmasý, bir ký-
sým menfi neticeler verebilir. Vücudunu zayýflatabileceðinden diðer be-
denî vazifelerini aksatabilir, cemiyetle tam olarak kenetlenemez, belki
ferd-i ferid olarak yaþama mecburiyetinde kalabilir. Veyahut da her gün
oruç tuta tuta açlýk onda alýþkanlýk haline gelir, dolayýsýyla oruçtan elde
edilecek pek çok fayda kaybedilmiþ olur. Ýþte bunlardan dolayýdýr ki Allah
Rasulü (aleyhissalatu vesselâm) insanlarýn devamlý oruç tutmalarýný iste-
memiþ, böyle yapanlarýn oruç tutmuþ sayýlmayacaðýný385 bildirmiþtir.

Þek Günü Tutulan Oruç

Þek günü, Þaban ayýnýn otuzuna denk gelen gündür. Bugünün oruç-
lu olarak geçirilmesini Resulüllah (aleyhissalatu vesselâm) yasaklamýþtýr.
Bunda þu hikmetler gözetilmiþ olabilir: Müslümanlarýn Ramazan ayýna
zinde bir þekilde girmeleri, ibadetlerin baþlangýç ve bitiþ zamanlarýný iyice
araþtýrma ve buna göre hareket etmeleri, bunun bir âdet haline gelerek,
Ramazanýn baþlangýcýnýn deðiþmesi ihtimali vb. Bu mevzuda þu rivayetle-
ri görmekteyiz. Ammar b. Yasir þöyle rivayet etmektedir:

“Kim þek gününde oruç tutarsa Ebu’l Kasým’a (Peygamber Efendi-
miz’e) karþý gelmiþ olur.”386 Diðer bir rivayette de Efendimiz þöyle buyur-
maktadýr: “Sizden herhangi biriniz Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç
tutmasýn. Ancak eskiden beri tutageldiði bir oruç varsa tutsun.”387 Ýkinci ha-
disten, eðer bir kiþinin eskiden beri tuttuðu bir oruç varsa ve bu þek günü-
ne denk gelmiþse bunda herhangi bir mahzurun olmadýðý anlaþýlmaktadýr.

384 Buharî, Savm, 20; Müslim, Sýyam, 60; Ebu Davud, Savm, 24; Tirmizi, Savm,62
385 Buharî, Savm, 57; Müslim, Sýyam, 186; Nesai, Sýyam, 71; Ýbn Mace, Sýyam 28.
386 Buhâri, Savm, 11; Tirmizi, Savm,3; Nesâi, Sýyam, 37
387 Buhâri, Savm, 14; Müslim, Sýyam, 21.
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Bayram ve Teþrik Günlerinde Tutulan Oruç

Tutulmasý yasaklanan oruçlardan biri de, Ramazan bayramýnýn bi-
rinci günü ile Kurban bayramý günlerinde tutulan oruçlardýr. Bayram
günleri, yeme-içme, Müslümanlarla bayram sevincini yaþama, onlarla
beraber sofraya oturma günleridir. Bu zamanlarda Müslüman oruç tut-
mayacak, diðer Müslümanlarla beraber ayný þeyleri paylaþmaya çalýþa-
caktýr. Bunun için Allah Rasûlü (aleyhissalatu vesselâm) bu günlerde oruç
tutmayý yasaklamýþ, bu günlerin âdeta Allah’ýn insanlara açtýðý birer ziya-
fet sofrasý olduðunu bildirmiþtir. Ukbe b. Amir’n rivayet ettiði bir hadiste
Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm): “Arefe günü, Kurban bayramý günü
ve teþrik günleri biz Müslümanlarýn bayramýdýr. Bu günler yeme-içme ve
Allah’ý anma günleridir.”388 buyurmuþtur. Yine bu mevzuda Ebû Saîd el-
Hudri’den de þu rivayet vardýr: “Allah Rasûlü (aleyhissalatu vesselâm) þu
iki günde oruç tutmayý yasak etti. Bunlar Ramazan ve Kurban bayramý
günleridir.”389

Sadece Cuma Günü Oruç Tutmanýn Hükmü

Cuma günü Müslümanlarýn bayram günüdür. Sadece cuma günü
oruç tutmak Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) tarafýndan yasaklanmýþ-
týr. Bir hadislerinde Peygamber Efendimiz: “Geceler arasýnda sadece cu-
ma gecesini ibadete tahsis etmeyin, yine günler arasýnda oruç tutmak için
sadece cuma gününü tahsis etmeyin. Ancak sizden biri âdeti olan bir oruç
tutuyorsa bu müstesnadýr.”390 buyurmuþlardýr.

Hayýz ve Nifaslýlarýn Oruç Tutmasý

Kadýnlardan hayýz ve nifaslý olanlar bu dönemlerinde bazý ibadetler-
den muaf tutulmuþlardýr. Böyle bir durumda kadýn oruç tutmayacak, na-
maz kýlmayacaktýr. Ancak bu devre Ramazan’a denk gelirse, tutamadýðý
gün sayýsýnca baþka zaman tutacaktýr. Bir rivayette Muaz (r.a.) þöyle de-
mektedir: “Ben Hz. Aiþe’ye (r.a.) hayýzlý bir kadýnýn sadece orucu kaza
edip, namazý etmediðinin sebebini sordum. O þöyle cevap verdi: “Biz Re-

388 Buharî, Ýdeyn, 25; Ebu Davud, Savm,49; Tirmizi, Savm, 58
389 Buharî, Edâhi,16; Müslim, Sýyam, 141; Ebu Davud, Savm, 48.
390 Müslim, Sýyam, 148; Ebu Davud, Savm,50; Tirmizi, Savm, 41
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sulüllah ile beraber bulunduðumuzda, hayýzlý iken sadece orucu kaza et-
memizi söyler, namaz hakkýnda herhangi bir emirde bulunmazdý.”391

5. Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Her ibadette olduðu gibi, oruç ibadetinde de yerine getirilirken dik-

kat edilmesi gereken hususlar vardýr.

Orucun istenilen çerçevede yerine getirilmesi, onun ruh ve manasý-
nýn duyulup, hissedilmesi adýna þu hususlara dikkat edilmesi lâzýmdýr.

Bir Lokma Bile Olsa Sahurda Bir Þeyler Yemek

Sahur, gece yarýsý ile tan yerinin aðarýþý arasýnda yenen yemeðin adýdýr.
Allah Rasulü (aleyhissalatu vesselâm), bir lokma dahi olsa sahura kalkýp ye-
mek yemeyi tavsiye etmiþ, sahurda bereketin olduðunu ve sahura kalkanla-
ra meleklerin duada bulunacaðýný bildirmiþtir. Ebu Said el-Hudri (r.a.)’den ri-
vayet edildiðine göre Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) þöyle
buyurmuþtur: “Sahura kalkmada/sahurda yenilen yemekte bereket vardýr.
Bir yudum su içmek dahi olsa sakýn onu terk etmeyin. Zira sahura kalkan-
lara Allah (c.c) rahmet eder, melekler de istiðfar ederler.”392

Bu vakitler, en bereketli ve en verimli zamanlardýr. Bu bereket deði-
þik cihetlerden olabilir; bunlarý Efendimizin sünnetine uyma, sahurla oruç
ve diðer ibadetler için güç ve kuvvet kazanma, dinç olma, þiddetli açlýðýn
meydana getirebileceði kaba davranýþlara engel olma, dua ve Allah’ý
anmaya vesile olma þeklinde sayabiliriz. Yine sahur, yapýlan dualarýn, ký-
lýnan namazlarýn, okunan Kur’ân’larýn Cenab-ý Hakk’a ulaþacaðý anlardýr.

Sahuru Geciktirmek

Oruçlunun dikkat etmesi istenen davranýþlardan birisi de, sahuru son
vaktine kadar tehir etmesidir. Bu tehirde, Peygamber Efendimizin ümme-
tine karþý gösterdiði þefkat ve merhamet vardýr. Zira bazý bünyeler uzun
süre açlýktan fazlaca muzdarip olabilirler. Dolayýsýyla sahurun son vaktine
kadar geciktirilmesi, oruç süresinin az da olsa kýsalmasýný saðlar. Ayrýca

391 Ebu Davud, Tahâret,104; Nesâi, Hayz,17; Ahmed b. Hanbel, 6/32
392 Ahmed b. Hanbel, 3/12,32,44,99...
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sahura gecenin baþlangýcýnda veya biraz daha sonraki vakitlerde kalkýl-
masý, sabah namazýnýn kaçýrýlmasýna sebep olabilir. Son vaktine tehirin-
de ise, sabah namazýnýn vakti yakýn olduðundan kaçýrýlmamasý ihtimali
daha büyüktür. Bu mevzuyla alâkalý olarak Efendimiz (aleyhissalatu ves-
selâm): “Ýftarý acele yapýp, sahuru te’hir ettikleri müddetçe ümmetim ha-
yýr üzerindedir.”393 buyurmuþlardýr.

Ýftarý Hemen Yapmak

Akþam vakti girdiði zaman oruçlunun hemen iftar etmesi sünnettir.
Resulü Ekrem önce iftar yapar daha sonra akþam namazýný kýlardý. Ýftarý
vakti gelince hemen yapmada insanlara karþý gösterilen þefkat ve merha-
met vardýr. Sabahtan akþama kadar aç duran insanlarý, vakti girdiði hal-
de, iftarý tehir ederek zor duruma sokmayý, Ýslâm’ýn engin þefkatiyle telif
etmek zordur. Ayrýca bunda, Cenab-ý Allah’ýn davetine icabette acele et-
me, müstaðni davranmama manasý da vardýr. Bunun için Peygamber
Efendimiz, ümmetini iftarda acele etmeye teþvik etmiþ, onu gözünün nu-
ru olan namazýn dahi önüne almýþtýr. Bir hadislerinde: “Ýnsanlar iftarý ace-
le yapmaya devam ettikleri sürece, hayýr üzerindedirler.”394 buyurmuþlardýr.

Ýftarý Su veya Hurma ile Açmak

Oruçlu bir kimsenin iftarýný hurma veya su ile açmasý sünnettir. Al-
lah Resulü iftarýný varsa hurma ile, o da yoksa su ile açardý. Daha sonra
da akþam namazýný eda ederdi. Hz. Enes’in (r.a.) naklettiðine göre: “Re-
sulüllah (aleyhissalatu vesselâm) namaz kýlmadan önce birkaç tane yaþ
hurma ile iftar ederdi. Eðer yaþ hurma bulunmazsa kuru hurma ile iftar
ederdi. Eðer kuru hurma da yoksa birkaç yudum su içerdi.”395 Süleyman
b. Amir’in rivayetine göre ise Allah Resulü (s.a.s.) þu tavsiyede bulunmuþ-
tur: “Sizden biriniz oruçlu olduðunda hurma ile iftar etsin. Þayet hurma
bulamaz ise, su ile iftar etsin. Zira su çok temizleyicidir.”396

393 Ebu Davud, Savm, 21; Ahmed b. Hanbel, 2/450
394 Buharî, Savm, 45; Müslim, Sýyam 48. Tirmizi, Savm, 13; Ýbn Mace, Sýyam, 24; Darimi, Savm, 11
395 Ebu Davud, Savm, 21; Tirmizi, Savm, 10; Ahmed b. Hanbel 3/164.
396 Ebu Davud, Savm, 21; Tirmizi, Savm, 10; Ýbn. Mace, Sýyam, 25; Darimi, Savm, 12.
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Ýftar Vaktinde Dua Etmek

Birtakým kimseler vardýr ki, dualarýna icabet edilir, elleri geriye boþ
olarak dönmez. Ýþte bunlardan birisi de iftar vaktinde ellerini Cenab-ý Al-
lah’a açýp yalvaran insandýr. Zira Peygamberimiz (aleyhissalatu ves-
selâm): “Üç kiþi vardýr ki, bunlarýn dualarý reddolunmaz. Bunlar, oruçlu-
nun iftar vaktindeki duasý, adil olan imamýn duasý ve bir de mazlumun
duasýdýr.”397 buyurmuþlardýr. Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm)’in iftar
vaktinde okuduðu dua ise þöyledir: “Allah’ým; senin rýzan için oruç tut-
tum, senin rýzkýnla orucumu açtým. Susuzluk gitti, damarlar ýslandý. Ýnþa-
allah ecir ve sevap da sabit oldu.”398

Kötülüklerden Uzak Durmak

Oruçlu, kötülüklerin bütününe karþý kapýlarýný sonuna kadar kapat-
malý, onlara geçit vermemelidir. Bunun için de:

1. Gözü Muhafaza Etmek

Göz, Allah’ýn insana verdiði en kýymetli azalardan biridir. Görmesini,
tefekkür etmesini, dýþ dünya ile olan alâkasýný saðlayan þey insanýn gözü-
dür. Kafaya ve kalbe giden þeyler gözlerden süzülerek giderler. Âdeta on-
larýn ilk kapýsýdýr göz. Ýnsan, hususiyle de oruçlu olduðu zaman gözünü
zehirli ok hükmünde olan haramlardan, kalbi meþgul edebilecek mâlâyani
þeylerden muhafaza etmelidir. Allah Resulü: “Harama bakmak, lanetlenmiþ
þeytanýn zehirli oklarýndan bir oktur. Kim Allah’tan korktuðu için onu terk
ederse, Allah (c.c.) o kuluna kalbinde tatlýlýðýný hissedebileceði bir iman ih-
san eder.”399 buyurarak gözle girilecek günahlara dikkatleri çekmiþtir.

2. Dili Muhafaza Etmek

Dili; yalandan, gýybetten, haram þeyleri konuþmaktan, baþkalarýnýn
eksiklerini söylemekten, kavga ve gürültüden koruyup zabt-u rapt altýna
almaktýr. Bunun yanýnda Kur’ân’la, evrad u ezkarla meþgul olma, uhrevî
âlemi hatýrlatacak, tefekküre sebep olacak eserleri okumaktýr. Oruçlu

397 Tirmizi, Deavat, 130
398 Ebu Davud, Savm, 22.
399 Hâkim, Müstedrek, 4/314
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kavga-gürültü çýkarmayacak, sövene mukabelede bulunmayacak, ca-
hilâne tutum ve davranýþlar içine girmeyecektir. Kendisine bu mevzuda
herhangi bir sataþma olursa, oruçlu olduðunu, mukabele etmeyeceðini,
bu mevzuda ona karýþmayacaðýný söylemelidir. Zira Resulü Ekrem:

“Oruç, mü’min için bir kalkandýr. Binaenaleyh sizden biriniz oruçlu iken,
kötü þeyler konuþmasýn, cahilane hareket etmesin. Eðer bir kimse kendisine
sövecek olur veya çatacak olursa ‘Ben oruçluyum.’ desin”400 buyurmaktadýr.

Oruçlu olduðu halde, bir sürü dedikoduya dalan, diline hâkim olma-
yan, sadece midesine bir þey koymamakla iktifa eden, oruçtan hâsýl ola-
cak mükâfattan mahrum kalýr. Kâr olarak yanýna sadece susuzluk ve aç-
lýk kalmýþ olur. Bunu da Allah Rasûlü (aleyhissalatu vesselâm) þu beyan-
larýyla ifade etmiþlerdir: “Yalan konuþmayý, yalan sözlerle amel etmeyi
terk etmeyen kimsenin, yemesini, içmesini terk etmesine Allah’ýn ihtiyacý
yoktur.”401 Baþka bir yerde de þöyle buyururlar: “Nice oruç tutanlar var-
dýr ki, orucundan, susuzluk çekme ve açlýktan baþka bir kazancý yoktur.
Nice geceleyin kalkýp nafile ibadet yapanlar vardýr ki, bu kalkmasýndan
ötürü, uykusuzluktan baþka bir kazancý yoktur.”402

3. Kulaðý Muhafaza Etme

Allah’ýn insanlara deðerli bir emanet olarak verdiði kulaðýn da, yalan,
gýybet, dedikodu gibi çirkin þeylere karþý kapalý tutulmasý, onlarýn konuþul-
duðu yerlerden uzaklaþýlmasý, mü’min için yapýlmasý gerekli olan bir dav-
ranýþtýr. Çünkü konuþulmasý çirkin olan bir þeyin, dinlenilmesi de o kadar
çirkindir. Kur’ân þu kudsî beyanýyla, yalan dinlemeyi, ona kulak kesilme-
yi çok çirkin görmüþtür: “Onlar devamlý yalan dinler ve haram yerler.”403

4. Diðer Organlarý Muhafaza Etme

Ýnsanýn, hususiyle de oruçlunun bütün azalarýný günahlardan koru-
masý ve bunlarý koruma adýna âdeta mayýnlý bir tarlada geziyormuþ gibi

400 Buharî, Savm, 2; Müslim, Sýyam, 161; Ebu Davud, Savm, 25; Tirmizi, Savm, 54.
401 Buharî, Savm, 8; Ebu Davud, Savm, 25; Tirmizi, Savm, 16; Ýbn. Mace, Sýyam, 21.
402 Ýbn. Mace, Sýyam 21.
403 Maide 5/42.
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dikkatli olmasý gerekir. Kýsacasý o, elini, ayaðýný, baþýný, kulaðýný þeytan-
dan gelecek oklara karþý, zýrha sokmalý ve onlardan müteessir olmamaya
çalýþmalýdýr. Ýslâm büyükleri de orucu, üç mertebeye ayýrmýþlardýr. Bunlar:

Avamýn orucu: Bu oruç, mide ve tenasül uzvunu þehvetlerden sa-
kýndýrmadýr. Yani, yemek, içmek ve cinsî münasebette bulunmaktan ken-
dini korumaktýr.

Havassýn orucu: Kulak, göz, dil, el, ayak ve sair azalarý günahlar-
dan muhafaza etmektir.

Ahassü’l-havassýn orucu: Kalbi, dini maksat ve dünyevî düþünce-
lerden men edip Allah’tan baþkasýný kalpten tamamen uzaklaþtýrmaktýr.
Böyle bir oruç, Allah’tan ve kýyamet gününden baþkasýný düþünmekle bo-
zulmuþ olur. Din için kasdolunmayan dünyayý düþünmek de bu orucu
bozar. (Bu seviyedeki insanlara göre)404

Kur’ân Okuma 
Mü’minlerin hidayet menbaý olan Kur’ân, her zaman için okunup dü-

þünülmesi, tefekkür edilmesi gereken bir kitaptýr. Mü’min Kur’ân’a, hava,
su ve ekmek kadar muhtaçtýr. Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu ves-
selâm) bütün hayatýný, insanlarýn dikkat ve nazarýný Kur’ân’a çekmekle ge-
çirmiþtir. O’nu, vird-i zeban edinmiþ, bununla da kalmayýp zaman zaman
bazý sahabilere okutup onlardan dinlemiþtir. Oruçlu olduðu zamanlarda,
hususiyle Ramazanda Kur’ân’a daha bir özen göstermiþ, O’nu çokça oku-
muþtur. Mü’minler de Peygamber Efendimizin ümmeti olarak, özellikle Ra-
mazanda Kur’ân’la içli dýþlý olmalý, O’nun aydýnlýk ikliminden nurlanmalý-
dýrlar. Kur’ân’ý hususiyle Ramazan ayýnda okumanýn ayrý bir önemi var-
dýr. Allah Rasulü (aleyhissalatu vesselâm) Ramazan’da her zamankinden
daha fazla Kur’ân’la meþgul olur, onu okur ve tefekkür ederdi. Zira Allah
O’nu, bu ayda inzal etmiþti. Ramazan’ýn her gecesinde Peygamber Efendi-
miz (aleyhissalatu vesselâm) Cibrîl-i Emin’le birlikte aralarýnda Kur’ân tali-
mi yaparlardý. Ve her Ramazanda baþtan sona O’nu Cibrîl’le mukabele
ederdi. Vefat ettiði yýlda da bu arz iki defa cereyan etmiþti. Ýbn-i Abbas ri-
vayet ettiði bir hadiste bunu ifade etmektedir:

404 Gazali, Ýhya, 1/350
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“Allah Resulü (aleyhissalatu vesselâm), insanlarýn en cömerdi idi. Cö-
mertliðinin doruða ulaþtýðý zaman ise, Ramazan’da Cibrîl ile karþýlaþtýðý
an idi. O, Ramazanýn her gecesinde Cibrîl ile karþýlaþýr, Kur’ân’ý aralarýn-
da mukabele ederlerdi. Yemin olsun ki öylesine hayýr yaparak cömertlik-
le coþardý ki, rüzgâr bile hýzýna yetiþemezdi.”405

Orucun Farz Olduðu Kimseler
Ýslâm, emir ve yasaklarýna muhatap olan kimselerde birtakým þartlar

arar. Bu anlamda diðer ibadetlerde olduðu gibi, oruç ibadetinde de belli
baþlý özelliklere haiz olan kimseler mükellef tutulmuþtur. Bunlarý þu þekil-
de sýralamamýz mümkündür:

Müslüman Olmak

Oruç ibadetinin bir kimseye farz olmasý için, o kiþinin Müslümanlýðý
kabul etmiþ olmasý gerekir.

Ergenlik Çaðýnda ve Akýllý Olmak

Bir kimseye orucun farz olmasý için, o kiþinin ergenlik çaðýnda ve
akýllý olmasý gerekir. Bu anlamda çocuklar ve ergenlik yaþýna ulaþtýðý hal-
de akýldan mahrum olanlar, bu ibadetten muaf tutulmuþlardýr. Bu hususu
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) þu beyanlarýyla bildirmiþlerdir: “Üç
kiþiden kalem (sorumluluk) kaldýrýlmýþtýr: Bâlið oluncaya kadar çocuktan,
aklý yerine gelinceye kadar deliden, uyanýncaya kadar uyuyandan.”406

Oruç Tutmaya Muktedir Olup Mukim Olmak

Orucun farz olmasý için, mükellefin beden itibarýyla saðlýklý olmasý,
hasta olmamasý ve mukim olmasý gerekir. Bedenen oruç tutmaya mukte-
dir olmayanlarýn, hastalarýn ve seferde olan kimselerin oruç tutmalarý farz
deðildir. Ancak bu kimseler yine de oruç tutacak olsalar, tutmuþ olduklarý
oruç geçerlidir. Þayet kendilerine verilen bu ruhsatý kullanýr da tutmazlar-
sa, o zaman da tutmadýklarý gün sayýsý kadar daha sonra tutarlar. Bu hu-
susla ilgili olarak Kur’ân-ý Kerim’de þöyle buyurulur:

405 Buhârî, Bed’ü’l-vahy 5, 6; Savm 7; Menâkýb 23; Müslim, fedâil 48, 50.
406 Buhârî, Hudûd 22; Ebû dâvûd, Hudûd 17; Tirmizî, Hudûd 1.
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“Oruç sayýlý günlerdedir. Sizden her kim o günlerde hasta veya yolcu
olursa, tutamadýðý günler sayýsýnca baþka günlerde oruç tutar. Oruç tuta-
mayanlara fidye gerekir. Fidye bir fakiri (sabah-akþam ) doyuracak mik-
tardýr. Her kim de, kendi hayrýna olarak fidye miktarýný artýrýrsa bu, kendi-
si hakkýnda elbette daha hayýrlýdýr. Bununla beraber, eðer iþin gerçeðini bi-
lirseniz, oruç tutmanýz sizin için daha hayýrlýdýr.”407

Orucun Bozulmasý ve Bunun Cezasý

Oruç, niyet edip tutmaya baþlamakla mükellef üzerine borç olmuþtur.
Bu sebeble, meþrû’ (hastalýk, yolculuk gibi) bir mâzeret olmadýkça, baþ-
lanmýþ orucu bozmak günahtýr. Ayrýca bozulan orucun sonradan gününe
gün kazâ edilmesi de lâzýmdýr. Farz olan Ramazan orucunu kasden boz-
makta ise kazâ ile birlikte bir de kefaret denilen, iki kamerî ay (yaklaþýk 60
gün) aralýksýz oruç tutmak cezasý vardýr.

Kazâ: Hiç tutulmayan veya tutulmaya baþlanýp da bozulan bir oru-
cu sonradan günü gününe tutmaktýr.

Keffâret: Kasden bozulan bir günlük Ramazan orucu yerine, ceza
olarak iki ay birbiri ardýnca oruç tutmaktýr.

Oruç kefaretinin dayanaðý, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve selem) dö-
neminde vuku bulan bir olay karþýnda Peygamber Efendimizin uygula-
masýdýr. Hâdise þöyledir:

Ashabtan birisi “Mahvoldum!” diyerek Allah Resûlü’ne (aleyhissalatu
vesselâm) gelmiþ ve Ramazanýn gündüzünde eþiyle cinsel iliþkide bulundu-
ðunu söylemiþtir. Bunun üzerine Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

-Köle azat etme durumun var mý?

-Hayýr yok.

-Peþ peþe iki ay oruç tutabilir misin?

-Hayýr. Zaten bu iþte sabredemediðim için baþýma geldi.

-Altmýþ fakiri doyuracak malî imkânýn var mý?

-Hayýr.

407 Bakara suresi, 2/184.
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Bu sýrada Allah Resûlü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) bir sepet hur-
ma getirildi. Resûlullah bu hurmayý adama vererek, yoksullara daðýtma-
sýný söyledi. Adam: “Bizden daha muhtaç kimse mi var?” deyince, Resu-
lullah (sallallahu aleyhi ve sellem) gülümseyerek: “Al git, bunlarý ailene
yedir.” buyurarak adamý gönderdi.”408

Ramazan ayýnda herhangi bir özür bulunmaksýzýn oruç bozmak,
büyük günahtýr. Bundan dolayýdýr ki, Ramazan ayýnýn bu saygýnlýðýný ihlâl
ettiklerinden dolayý bu aðýr cezayla karþý karþýya kalmýþ olurlar ki, iþte bu-
na kefaret adý verilmektedir.

Kefaret yerine getirilirken yukarýda belirtilen üç seçeneðin uygulan-
masýyla ilgili olarak, sýranýn mý gözetileceði, yoksa herhangi birisinin mi
tercih edileceði hususunda farklý görüþler vardýr. Hanefilere göre tercih söz
konusu olmayýp, sýralamanýn gözetilmesi gerekir. Günümüzde kölelik bu-
lunmadýðý için, öncelikle iki ay peþ peþe oruç tutulmasý, oruca güç yetire-
meyecek durumda ise, o zaman da bir günde altmýþ fakiri veya bir fakiri
altmýþ gün doyurmak suretiyle kefaret yerine getirilmesi gerekir.

Kefaret ayný zamanda toplumdaki fakirlerin gözetilmesi, onlara yar-
dýmda bulunulmasý için önemli vesilelerden birisidir. Ýslâm, oruç ibadeti-
ni ihlal edenlere böyle bir cezayý vermekle, hem onlarý önemli bir ibadeti
ihlal ettiklerinden dolayý cezalandýrýp uyarmýþ, hem de bu vesileyle top-
lumdaki bir ihtiyacý gidermiþ oluyor.

Bu cezayý, yaþlýlýk, zayýflýk ve hastalýktan dolayý yerine getiremeyen
kimse, 60 fakiri sabah ve akþam olarak iki öðün doyurur. Doyurmak; ye-
dirmek suretiyle olacaðý gibi, yemek parasýný fakirin eline vermekle de
olur. 60 fakir yerine bir fakiri, 60 gün doyurmak da câizdir.

Oruç tutmaya bedenî gücü yetmediði gibi fakiri doyurmaya da mâli
gücü kâfi gelmeyen bir kimseden ise, kefaret cezasý kalkar. Artýk onun ya-
pacaðý þey, Allah’tan af ve maðfiret dilemektir.

Fidye

Sürekli bulunan bir hastalýktan veya yaþlýlýktan dolayý oruç tutma
imkânlarý olmayan kimselerin, tutmalarý gereken her gün için sabah-ak-

408 Buhârî, Savm 30; Müslim, Sýyam 81; Ebû dâvûd Savm 37.
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þam iki öðün bir fakiri doyurmalarýna fidye denmektedir. Kefarette oldu-
ðu gibi, fidyede de, hem oruç tutmasý gereken kimse fidyeyle bu mükel-
lefiyetten kurtulmakta, hem de toplumsal dayanýþmanýn önemli bir unsu-
runu teþkil eden fakirleri doyurma meselesi karþýlanmýþ olmaktadýr. Bu
hususla ilgili olarak Kur’ân-ý Kerim’de þöyle buyrulmaktadýr:

“Oruç sayýlý günlerdedir. Sizden her kim o günlerde hasta veya yolcu
olursa, tutamadýðý günler sayýsýnca baþka günlerde oruç tutar. Oruç tuta-
mayanlara fidye gerekir. Fidye, bir fakiri doyuracak miktardýr. Her kim de,
kendi hayrýna olarak fidye miktarýný artýrýrsa bu, kendisi hakkýnda elbette
daha hayýrlýdýr. Bununla beraber, eðer iþin gerçeðini bilirseniz, oruç tut-
manýz sizin için daha hayýrlýdýr.” (Bakara suresi, 2/184).

Kefaret Orucu Tutanlarýn Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar

* Üzerinde kefaret borcu olan bir kimse, bu 2 aylýk orucu, hiç ara
vermeden peþ peþe tutmak zorundadýr. Dolayýsýyla araya, Rama-
zan ayý veya kendisinde oruç tutmanýn haram olduðu günlerin
girmemesi lâzýmdýr. Aksi takdirde kefaret orucunu tutmaya yeni-
den baþlamak gerekir.

* Yolculuk, Ramazan orucunun edâsýný te’hire ruhsat olmakla bera-
ber; kefaret orucu tutmakta olan kimse, yolculukta da bu orucu
devam ettirmek zorundadýr.

* Hayýz, nifas hâline giren kadýnýn kefareti bozulmaz. Bu günleri geçir-
dikten sonra, kefaret orucunu kaldýðý yerden tutmaya devam eder.

* Kefaret; orucu tutmamanýn deðil, tutulan orucu kasden bozmanýn
cezasýdýr. Bu bakýmdan, Ramazan-ý þerîf’te oruç tutmaya hiç ni-
yet etmeyen bir kimse, tutmadýðý bu oruçlarý sonradan sadece
kazâ eder. Kendisine ayrýca kefaret gerekmez. Yalnýz böyle bir þey
günahtýr. Tevbe edilmesi gerekir. 

Orucu Bozup Hem Kazâ Hem de Kefareti Gerektiren Durumlar

Ramazan ayýnda oruç tutarken aþaðýda sayýlacak hususlardan her-
hangi birini mecbur kalmadan, unutma durumu olmadan isteyerek yapan
bir kimse için hem kazâ, hem de kefaret lâzým gelir: 
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* Cinsî münasebette bulunmak. 

* Yemek, içmek veya ilâç kullanmak. 

* Aðzýna ihtiyarsýz giren yaðmur, dolu ve kar suyunu isteyerek yut-
mak. 

* Tütün içmek, tütün veya benzeri bir tütsü maddesini yakýp duma-
nýný içine çekmek. Enfiye çekmek. 

* Ýçyaðý, pastýrma veya çið et yemek. 

* Diþlerin arasýnda kalan susam veya buðday danesi kadar küçük
bir þeyi yutmak orucu bozmaz. Fakat böyle bir þey dýþardan alýnýp
yutulsa, orucu bozar ve kefaret de gerekir. Ancak böyle pek az bir
þey aðza alýnýp çiðnense oruca zarar vermez. Çünkü bu aðýz için-
de daðýlýr bir zerre haline gelir. Ancak bunun tadý boðaza giderse
oruç bozulur.

Nohut büyüklüðünden az olup diþler arasýnda kalan bir þey, aðýzdan
çýkarýlýp sonra yenirse orucu bozar. Ancak sahih olan görüþe göre kefaret
gerekmez. Çünkü böyle bir þeyi yemek, olaðan dýþý bir iþtir.

* Zevcesinin veya sevdiði bir kimsenin tükürüðünü, aðýz suyunu
yutmak. Bu saydýðýmýz þeylerde, bedenin tedâvisi veya gýdalan-
masý ve beslenmesi veyahut zevk ve lezzet almasý vardýr. Bu se-
beble kazâ ile beraber kefâreti de gerektirir

Kefareti Düþüren Haller 

Bile bile oruç bozduktan sonra, ayný gün hayýz ve nifas gibi oruç yeme-
yi mübah kýlan bir durum ortaya çýkarsa, kefaret düþer. Sadece kazâ borcu
kalýr. Oruç tutmaya mâni bir hastalýðýn zuhuru hâlinde de, hüküm aynýdýr.

Orucu bozduktan sonra, kendi isteðiyle veya mecburen seyahate çýk-
mak, yahut da kendini zorla hasta etmek, kefareti düþürmez.

Orucu Bozup Yalnýz Kazâyý Gerektiren Durumlar

* Yenilip içilmesi mutad (normal, alýþýlmýþ) olmayan, ve insan tabi-
atýnýn meyletmediði þeylerin yenilip içilmesi orucu bozar ve sade-
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ce kazayý gerektirir. Taþ, toprak, çið pirinç, çið hamur, un gibi in-
sanlarýn normalde yemediði þeyleri yemek orucu bozar ve sadece
kazayý gerektirir.

* Henüz içi olmamýþ yeþil cevizi yemek. Veya bademi, fýndýðý ve ku-
ru fýstýðý kabuðuyla birlikte çiðnemeden yutmak.

* Arka yola fitil koymak, ilâç akýtmak.

* Burna ilâç çekmek.

* Kulaðýn içine yað damlatmak.

* Boðaza huni ile bir þey akýtmak.

* Karýnda veya baþta bulunan herhangi bir yaraya sürülen ilâcýn vü-
cuttan içeri nüfuz etmesi.

* Boðaza kaçan yaðmur, kar veya doluyu istemeyerek yutmak.

* Abdest alýrken boðazýna veya burna su çekerken genzine hata ile
suyun kaçmasý.

* Ýsteyerek boðazýna veya burnuna duman çekmek. Sigara, anber
gibi lezzet ve keyif verici bir duman olursa, kefaret de gerekir.

* Ramazan günü zor kullanmak suretiyle yapýlan cinsel iliþkiden
dolayý, bu iþe zorlanan kimseye sadece kaza gerekir, kefaret ge-
rekmez. Zor kullanmak, can almak, bir organý kesmek veya bun-
lardan birine sebebiyet verecek þekilde dövmekle yapýlan zorla-
madýr. Üzüntü ve acý verecek derecede olan dövmek veya sade-
ce hapsetmek suretiyle yapýlan bir zorlamadan dolayý Ramazan
orucunu bozmak kaza ile birlikte kefareti de gerektirir.

* Uyurken boðazýna birisi tarafýndan su dökülmek.

* Unutarak yiyip içtikten sonra, orucum bozuldu zannýyla bilerek yi-
yip içmek.

* Diþleri arasýnda kalan nohut tanesi kadar olan bir þeyi yemek.

* Kendi isteðiyle dýþarý kusmak. Bu kusma aðýz dolusundan az da ol-
sa orucu bozar.
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* Aðýz dolusu kendiliðinden gelen veya isteyerek getirilen kusmuðu
mideye çevirmek.

* Sahur vakti geçtiði halde, geçmedi zannýyla sahur yemek.

* Güneþ battý, iftar oldu zannýyla oruç bozmak.

* Ramazan orucundan baþka bir orucu bozmak. Ýsterse kasden olsun..

* Hanýmýný öpmek, okþamak, sarýlma, v.s. sebebiyle erkekten ve ka-
dýndan meninin gelmesi. Þehvetle sadece mezinin gelmesi ile oruç
bozulmaz.

* Ramazan orucunu tutmaya niyet etmeden gündüz yiyip içmek
de sadece kazâyý gerektirir. Kefaret icab etmez. Çünkü kefaret oruç
tutmamanýn deðil, tutulan orucu bozmanýn cezasýdýr. Fakat böyle
bir þey günahtýr. Tevbe etmek gerekir.

* Baþkasýnýn tükürüðünü veya aðzýndan çýkan lokmasýný yutmak ve-
yahut kendisinin aðzýndan çýkarýp dýþarýda biraz beklettiði lokma-
sýný yemek.. Ýnsan tabiatý bu gibi hallerden iðreneceði için, sade-
ce kazâ gerekir: Ancak insanýn, sevdiklerinin tükürüðünü yutmasý
kefareti de icab ettirir. Çünkü insan bundan lezzet alýr.

* Ön veya arka yollarýn içine parmakla veya baþka bir vasýta ile, su ya-
hut yað gibi bir yaþlýðýn iletilmesi. Bu itibarla oruçlunun istinca (Bü-
yük ve küçük abdestlerden sonra temizlik) yaparken dikkatli olmasý,
elindeki yaþlýðý ön ve arka mahallerin içine deðdirmemesi þarttýr.

* El ile meni getirmek (istimna’ - mastürbasyon).

* Kan yutmak. Çoðunluðunu tükürük teþkil eden aðýzdaki az kaný
yutmak orucu bozmaz.

Kaza Edilmesi Gereken ve Gerekmeyen Oruçlar

Yolculuk veya hastalýk gibi bir özre binaen Ramazan orucunu tutma-
mýþ olan kimse, bunlarý kaza etmeye elveriþli bir vakit bulamadan önce
ölürse, üzerinde oruç borcu olduðu halde ölmüþ bir kimse deðildir. Varis-
lerinin de onun ardýndan fidye vermeleri gerekmez.

Ancak tutamadýðý oruçlarý için fidye verilmesini kendisi vasiyet etmiþ
ise varislerinin malýnýn üçte birinden bu vasiyetini yerine getirmeleri gerekir.
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Yolculuk veya hastalýk sebebi ile Ramazan orucunu tutamamýþ olan
bir kimse, bunun tamamýný veya bir kýsmýný kaza edebilecek bir zaman
bulmuþ olduðu halde, bunlarý kaza etmeden ölürse, malý varsa, kazaya
kalan her gün için malýnýn üçte birinden ödenmek üzere bir fidye öden-
mesini vasiyet etmesi gerekir. Bu fidye fakirlere verilir. Bir özrü olmaksý-
zýn kasden Ramazan orucunu tutmayan kimse de, öldüðü zaman malýnýn
üçte birinden fidye verilmesini vasiyet etmelidir. Bu þekilde vasiyet etme-
si, üzerine vacipdir. Kaza edecek zaman bulamasa da hüküm aynýdýr.
Çünkü yapýlmasý mümkün olan bir ibadeti terk etmiþtir. Vasiyet etmediði
takdirde, varislerin bu fidyeyi vermeleri üzerlerine vacip deðildir. Ýsterler-
se kendi mallarýndan bir baðýþ olarak verebilirler. Varisler ve varis olma-
yanlar, ölü adýna orucu tutmak suretiyle kaza edemezler. Böyle beden ile
yapýlan ibadetlerde, baþkasýna vekâlet edilemez. Ancak kendileri için tut-
tuklarý oruçlarýn sevabýný ölüye baðýþlayabilirler.

Ýmam Þafiî’ye göre, kiþi vasiyet etsin veya etmesin, onun geriye bý-
raktýðý malýn tamamýndan kazaya kalmýþ oruçlarýnýn fidyesi verilir. Böyle
bir kiþi adýna da velisi oruç tutabilir. Tutulamayan oruçlardan dolayý fid-
ye verilmesi, Ramazan orucu ile Ramazan ayýndan kazaya kalan oruçla-
ra ve nezir (adak) oruçlarýna mahsustur. Yemin ve adam öldürme kefaret-
leri için gereken oruçlarý tutmaktan aciz kalan kimsenin, daha hayatta iken
fidye vermesi caiz deðildir. Fakat bu oruçlar için vasiyet etmesi caizdir.

Bozulan herhangi bir nafile orucun kazasý gerekir. Bu orucu bozma iþi
ister oruçlunun kendi isteði ile olsun, ister olmasýn fark etmez. Bunun için,
nafile oruç tutmaya baþlayan bir kadýn, âdet görecek olsa, bu orucu ka-
za etmesi gerekir. Çünkü baþlanmýþ bir ibadeti yarýda býrakmamak ve
yüklenilen bir din görevini yok etmemek vacibdir, gereklidir.

Þafiîlere göre, böyle bir oruçlu serbesttir, dilerse bu orucu kaza eder,
dilerse etmez. Çünkü üzerine vacib olmayan bir ibadete baþlamýþtýr. Yeri-
ne getirmediði fazladan bir ibadet için kendisine kaza gerekmez.

Bir kimse, fecrin doðuþundan sonra kaza orucuna niyet etse, bu oruç
kaza yerine geçmez, nafile bir oruç olur. Çünkü geceden niyet edilmesi
gerekirdi. Bu orucu bozacak olsa, ayrýca kazasý gerekir.

Ramazanýn baþýndan sonuna kadar baygýn bir halde olan kimse, son-
radan kendine gelince, üzerine kaza gerekmez. Bunda ittifak vardýr. Çün-
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kü bayýlma hali bir hastalýktýr. Fakat böyle bir halin bu kadar uzamasý da
çok az olur. Nadir olan þeylerdeki güçlük de izne sebeb olamaz.

Delirmiþ olan bir adam, Ramazan içinde kendine gelip iyileþse, geç-
miþ günleri kaza eder. Fakat bir kimsenin delirmesi Ramazanýn baþýndan
sonuna kadar veya son günün zevalinden sonraya kadar devam etse,
sonradan iyileþmekle kendisine kaza gerekmez. Çünkü bunda güçlük var-
dýr. Yine böyle delirmiþ olan kimse, Ramazan gecelerinden birinde iyile-
þip de, sonra fecirden itibaren yine delirse, üzerine kaza gerekmez.

Delirmiþ olan kimsenin iyileþmesi, kendisindeki delirmenin tamamen
ortadan kalkmasý ile olur.

Orucu kazaya kalan kimse, bunu kaza etmeden ileriki Ramazana ye-
tiþince, gelen Ramazan orucunu, kaza orucundan önce tutar. Çünkü ka-
za için zaman geniþtir, daha sonra tutar.

Þafîîlere göre, bir ramazana ait kaza orucunu, diðer Ramazan gel-
meden önce tutmak gerekir. Önceki Ramazan orucu tutulmadan ikinci bir
Ramazan gelince, hem kaza ve hem de her gün için bir fidye vermek ge-
rekir. Çünkü kaza vaktinden çýkarýlmýþtýr. Kazayý vaktinden sonraya býrak-
mak ise, yerine getirilmesi gereken bir ibadeti sonraya býrakmak gibidir.
Hanefi mezhebinde, kaza için belli bir vakit gösterilmemiþtir.

Çocuklarýn oruç tutmasý namaz gibidir. Bunun için on yaþýnda bu-
lunan bir çocuða oruç tutmasý emredilir. Tutmazsa hafifçe dövülebilir. Bu-
nunla beraber tutmazsa, kaza etmesi gerekmez. Bir de çocuðun oruca
gücü yetmelidir. Oruçtan zarar görecek olan çocuða: “Oruç tut!” diye em-
redilmez.

Orucu Bozmayan Þeyler

* Unutarak yemek içmek ve cinsî münasebette bulunmak, unutarak
yapýlan bu iþler orucu bozmaz. Ancak oruçlu olduðunu hatýrladýðý
anda, bu iþleri yapmayý býrakmasý gerekir.

Birinin unutarak yiyip içtiði görülürse, eðer yiyip içen adam, güçsüz,
zayýf ve ihtiyar birisi ise, hatýrlatmamak daha iyidir. Zira bu, Allah’ýn, o
kimseye, güçsüzlüðüne merhameten orucunu unutturmak suretiyle ikram
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ettiði bir rýzýktýr. Unutarak yiyip içen kimse güçlü, kuvvetli biri ise, hemen
hatýrlatýlmalýdýr.

* Uyurken ihtilâm olmak.

* Hanýmýný öpmek, elle tutmak, okþamak.. Bu durumda meni gel-
medikçe oruç bozulmaz.

* Kadýna el sürmeden sadece bakmak, veya þehevî konularý dü-
þünmek sebebiyle tahrik olup meninin gelmesi.

* Geceden cünüp olan kimsenin, yýkanmayý sahurdan sonraya,
oruçlu vaktine býrakmasý.

* Aðza gelen balgamý yutmak.

* Kafasýndan burnun içine gelen akýntýyý çekip yutmak.

* Denize, yahut baþka bir suya dalýnca, kulaða su kaçmasý.

* Ýstek dýþý olarak boðaza sigara dumaný gibi keyif verici bir duman
girmesi.

* Boðazýna toz veya sinek kaçmak. Gözyaþý veya yüz teri aðza gi-
recek olsa, eðer bir-iki damla kadarsa orucu bozmaz. Ancak tuzlu-
luðu bütün aðýz içinde hissedilecek kadar çok olup oruç hatýrda
iken yutulursa orucu bozar.

* Sahurdan diþleri arasýnda kalmýþ nohut tanesinden küçük bir þe-
yi yutmak.. Nohut tanesinden büyük olursa, orucu bozar.

* Hariçten susam veya buðday tanesi kadar bir þeyi aðzýna alýp ya-
vaþ yavaþ ve tadý boðazýna varmayacak þekilde çiðneyip yok etmek.

* Kendiliðinden gelen kusuntu, yine kendiliðinden geriye gitse, aðýz
dolusu bile olsa orucu bozmaz. Kusma isteðiyle aðza getirilen az
miktardaki kusmuk ise, kendiliðinden içeri gitse, orucu bozmaz.
Fakat miktarý aðýz dolusu ise, orucu bozar.

* Kan aldýrmak.

* Göze sürme çekmek.

* Ön ve arka yola kuru olarak sokulan parmak da orucu bozmaz.
Ancak parmak yaðlý ve ýslak olursa oruç bozulur.
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* Derideki gözeneklerden (mesamattan) içeri giren þeyler orucu
bozmaz. Buna binaen, vücuda sürülen yað veya yýkanýlýp soðuk-
luðu içeri nüfuz eden su, orucu bozmaz. Çünkü bunlar mesamat
yoluyla içeri girerler.

* Baþ veya karýndaki bir yaraya konulan ilâç, vücuttan içeri girme-
dikçe oruç bozulmaz.

Aþý ve Ýðneler Orucu Bozar mý?
Ýnsan vücudunda gýdalanmaya esas olan kanal ve yollar iki kýsýmdýr:

a. Burun, kulak, ön ve arka yollar gibi tabiî ve aslî kanallar. Bunlarýn
herhangi bir yerinden vücudun iç kýsmýna geçecek olan maddeler ittifak-
la orucu bozarlar. Ýç kýsma ulaþmayanlar ise, orucu bozmazlar.

b. Ýkinci kýsým yollar ise, sonradan meydana gelen ârýzî kanal ve yol-
lardýr. Vücuddaki bir kesik, yara, v.s. gibi. Bu yollardan içeri geçiþ kesin-
lik kazandýðý takdirde orucun bozulacaðýnda yine ittifak vardýr. Ancak iç
kýsma geçiþ þüpheli durumlarda ise Ýmam Ebu Yusuf ve Muhammed’e
(Ýmameyn) göre oruç bozulmaz, Ýmam-ý A’zam Hazretlerine göre ise oruç
bozulur.

Görüldüðü gibi Ýmam-ý A’zam ile iki talebesi arasýndaki ihtilâf esasta
deðil, keyfiyet üzerindedir. Yani içe nüfuz kat’iyet kazandýðý zaman, onla-
ra göre de oruç bozulmuþ olmaktadýr.

Bir de iðne, mermi, ok gibi bir þey’in vücuda saplanýp vücudun içinde
kaybolma durumu vardýr ki, bu durumda da oruç bozulur. Ancak vücuda
saplanan bu maddelerin bir kýsmý vücud dýþýnda kalýrsa oruç bozulmaz.

Bu genel kaideler ýþýðýnda iðne ve aþýlarý incelediðimizde þu durum
ortaya çýkmaktadýr: Çiçek aþýsý gibi deri üzerinden yapýlan aþý ve ilâçla-
malar, orucu bozmaz. Çünkü deri vücudun dýþ kýsmýný teþkil eder. Bunun
dýþýnda kalan iðne ve aþýlar, genel olarak damardan, kaba etten ve deri
altýndan yapýlmaktadýr. Her üç halde de ilâç verilmeksizin vücudun derin-
liðine batýrýlan iðnenin bir tarafý dýþta kaldýðý için, yalnýz batýrmakla oruç
bozulmaz. Ancak içeri ilâç, su gibi maddeler enjekte edilirse oruç bozu-
lur. Çünkü bu maddeler vücud içinde kararlaþýp yerleþir. Damardan veri-
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len ilâçlar ise, doðrudan doðruya kana intikal eder. Oradan organlara da-
ðýlýr. Kaba et ve deri altýndaki ilâçlar da yine içeriye nüfuz etmiþ sayýlýr.
Bu itibarla vücuda ilâç zerketmek için yapýlan aþý ve iðneler, orucu bozar-
lar. Ancak kefaret icab etmez. Yalnýzca kaza kâfi gelir.

Önemli hastalýðý olanlar, zaten oruçlarýný bozabilirler. Bunlara oruçlu
halde yapýlan iðne ile oruçlarý bozulur. Saðlýk durumlarý düzeldiðinde
oruçlarýný kazâ ederler. Bu gibi kimselerin mümkünse iðneyi geciktirerek
iftardan sonra yaptýrmalarý daha iyidir.

* Vücuda dýþardan kan almak, ilâç almak gibidir. Orucu bozar. Fa-
kat kan vermek orucu bozmaz.

* Abdestte aðza su verip geri boþalttýktan sonra, arta kalan yaþlýðýn
tükürük ile beraber yutulmasý orucu bozmaz.

* Diþlerin arasýndan çýkan kan, az olup tükürük içinde kaybolmak-
ta ise, bu kanýn yutulmasý oruca zarar vermez. Ancak kan tükürü-
ðe galebe çalacak çoðunlukta ise, bunu yutmakla oruç bozulur. 

Oruçlu Ýçin Mekruh Olan ve Olmayan Þeyler
* Bazý âlimlere göre, oruçlu bir kimsenin yaþ ve kuru misvak kullan-

masýnda bir sakýnca yoktur. Fakat Ýmam Ebu Yusuf’a göre su ile
ýslatýlmýþ bir misvaký kullanmak mekruhtur.

Ýmam Þafiî’ye göre, öðleden sonra misvak kullanýlmasý mekruhtur.
Ýhtiyata uygun olan, oruçlu iken hiç misvak kullanmamaktýr.

* Oruçlu kimsenin istincada (büyük abdest temizliðinde) ve abdest
alýrken aðzýna, burnuna su verirken aþýrý gitmesi, fazla su doldu-
rup taþýrmasý mekruhtur.

* Oruçlunun bir özrü bulunmaksýzýn piþirilen yemeði yalnýz aðzý ile
tatmasý mekruhtur. Bir kocanýn kötü huylu olmasý, karýsý için bir
özürdür, böyle bir kadýn, piþireceði yemeðin, yutmaksýzýn, tadýna
ve tuzuna bakabilir.

* Oruçlu bir kimsenin satýn alacaðý bal ve yað gibi þeylerin iyi olup
olmadýðýný anlamak için yalnýz aðzý ile onlardan tatmasý mekruh-

466 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



tur. Bir görüþe göre, muhakkak satýn alýnmasý gerekiyorsa yahut
aldanmaktan korkuluyorsa, boðaza kaçýrmamak þartý ile tadýna
bakýlmasýnda bir mahzur yoktur.

* Oruçlu kimsenin, sakýz çiðnemesi caiz deðildir.

* Oruçlunun kan aldýrmasý, orucunu koruyamayacak þekilde zayýf
düþmesinden korkulursa mekruhtur, böyle bir durum söz konusu
deðilse mekruh olmaz. Bununla beraber bu iþi iftardan sonraya bý-
rakmak yerinde bir davranýþ olur.

* Ramazanda harareti azaltýp serinlenmek için aðza ve buruna su
almak ve soðuk su ile yýkanmak, Ýmamý Azam’a göre mekruhtur.
Çünkü bu þekilde davranýlmasý, yapýlan ibadetten bir sýkýlma, bir
daralma göstermek demektir. Ýmam Ebû Yûsuf’a göre, böyle yap-
mak mekruh deðildir. Zira böyle yapmakla ibadete yardým edilmiþ
ve tabiî olarak sýkýntý giderilmiþ olur. Fetva da buna göredir.

* Kendine güvenemeyen bir oruçlunun zevcesini öpmesi ve okþa-
masý mekruhtur.

* Oruçlu kimsenin cünüb olarak sabahlamasý veya gündüzün uyu-
yup ihtilam olmasý orucuna zarar vermez. Fakat mümkün olduðu
halde geceleyin yýkanmamak mekruhtur.

* Oruçlu kimsenin gül ve misk gibi kokularý koklamasý da mekruh
deðildir. Sürme çekmesi, býyýk yaðý kullanmasý da mekruh deðil-
dir. Ancak erkeklerin süs maksadý ile sürme çekmeleri ve býyýklarý-
na yað sürmeleri mekruhtur

Orucun Âdâbý (Müstehablarý) 

Orucun belli baþlý edebleri þunlardýr:

* Sahura kalkmak. Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehaya) bir hadîs-i
þerîflerinde þöyle buyurmuþtur: “Sahura kalkýn, çünkü sahura
kalkmada/sahurda yemek yemede bereket vardýr.”409 Peygamber
Efendimiz, diðer bir hadîs-i þerîfte ise þöyle buyurmuþtur: “Sahur

409 Buharî, Savm, 20; Müslim, Sýyam, 45
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yemeði ile gündüz tutacaðýnýz oruca; öyle uykusuyla da (kaylûle)
teheccüt namazýna kuvvet kazanýn.”410 Sahur yemeði oruç için in-
sana kuvvet verir. Böylece oruç tutmak daha kolay hâle gelir. 

* Sahuru geç yemek, iftarý ise vakti girince hemen yapmak, yani,
güneþ batar batmaz hemen orucu açmak. Hadîs-i þerîf’te, “Ýnsan-
lar iftar etmeyi acele yaptýklarý ve sahuru da geciktirdikleri müd-
detçe daima hayýr ile yaþarlar.” buyrulmuþtur. Bir hadîs-i kudsîde
de, “Kullarýmýn en sevimlisi, iftar yapmakta son derece acele dav-
ranandýr.” buyurulmaktadýr. Resûlüllah Efendimiz iftar etmedikçe
akþam namazýný kýlmazlardý. Önce bir-iki hurma tanesi yiyerek,
eðer hurma yoksa birkaç yudum su içerek iftar ederler, sonra na-
maz kýlarlar, asýl yemeði de namazý kýldýktan sonra yerlerdi. Sahu-
run ne zamana kadar geciktirilebileceði hakkýnda Zeyd bin
Sâbit’ten gelen þu rivâyet, bize bir ölçü vermektedir: “Biz Resûlül-
lah ile beraber sahur yemeði yedik. Sonra sabah namazýnýn kýldýk.
(Enes sordu): “Sahur ile sabah namazý arasýnda ne kadar zaman
vardý?” “50 âyet okuyacak kadar.” 

Bu süre, takriben 15-20 dakika eder. Bâzýlarý el-Hâkka, diðer bâzýlarý
da Mürselât sûresini misâl verirler. Hâkka sûresi 52, Mürselât sûresi ise 50
âyettir. 

Bu rivayet muktezasýnca, âlimler, ihtiyaten yeme-içmenin imsak vak-
tinden 15-20 dakika önce býrakýlmasý gerektiðine hükmetmiþlerdir.

* Ýftarý açarken þu duâyý yapmalýdýr: “Allahümme leke sumtü ve bi-
ke âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizkýke eftartü.” Meâli: “Ey
Allah’ým, sýrf Senin rýzan için oruç tuttum. Sana îman ettim. Sana
dayanýp güvendim, tevekkül ettim. Ve verdiðin rýzýkla da orucumu
açtým.” 

* Ýftarý hurma gibi tatlý bir yiyecekle, yoksa su ile açmak. 

* Orucun mühim bir âdâbý da, mide gibi, bütün duygulara da bir
nevi oruç tutturmaktýr. Ýnsanda mideden baþka, göz, kulak, kalb,
hayâl, fikir gibi pek çok duygu ve cihazlar vardýr. Ýnsan oruçlu

410 Ýbn-i Mace, Sýyam, 22
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iken, bütün bu duygularýný mâlâyânilikten ve haramlardan çeke-
rek, her birini kendine mahsus ubudiyet ve kulluk vazifesine sevk
etmelidir. Meselâ, dilini yalandan, gýybetten, galiz ve çirkin söz-
lerden uzak tutmak ve onu Kur’ân tilâveti, zikir, tesbih, salâvat ve
istiðfar gibi þeylerle meþgul etmek. 

Gözünü nâmahreme bakmaktan ve kulaðýný fena þeyleri iþitmekten
men edip gözünü ibrete ve kulaðýný hak söz ve Kur’ân dinlemeye sarfet-
mek. Ýþte bunlar gibi sair duygu ve cihazlara da bir nevi oruç tutturmak
mümkündür. Oruçtan beklenen kemal ve fazilet de ancak bu þekilde ta-
hakkuk eder. Resûlüllah Efendimiz bir hadîs-i þeriflerinde þöyle buyur-
muþtur: “Kim ki yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi býrakmazsa,
Cenâb-ý Hak o kimsenin yeme ve içmeyi terk etmesine hiç kýymet ver-
mez, iltifat etmez.” Diðer bir hadîs-i þerîfte ise þöyle buyrulur: “Beþ þey
orucu bozar (yani sevabýný ve faziletini giderir): Yalan konuþmak, gýybet
etmek, kovuculuk (arada lâf götürüp getirme), yalan yere yemîn etmek ve
harama þehvetle bakmak.” Görüldüðü gibi hadîs-i þerîflerde, Allah katýn-
da makbûl bir oruç için, mide gibi sair âzalara da oruç tutturulmasý lüzu-
mu üzerinde durulmaktadýr. Ýbn-i Hacer, “Tam ve kâmil olan oruç; bütün
günahlardan ve Allah’ýn yasakladýðý þeylerden uzak durmaktýr.” der. 

* Ýftar ve sahurda aþýrý derecede yememek, mideyi týka-basa doldur-
mamak da orucun edeblerindendir. Çünkü oruçtan bir maksad
da, beden ve ruhumuza dinlenme, rahatlama, vücut fabrikamýza
baþtan sona yýllýk bir temizlik ve bakým fýrsatý vermektir. Akþama
kadar yemeyip de ezaný duyar duymaz bütün hýz ve hýþmýyla sof-
raya kapanmak, sofrada týka-basa yemek, edebe aykýrýdýr. Hattâ
beden saðlýðý açýsýndan da zararlýdýr. Çünkü sindirim organlarýmýz,
bu hücum ve baskýn karþýsýnda son derece zorlanýr, ýztýraba düþer.
Þu halde sahurda ve iftarda, yangýndan mal kaçýrýr gibi sofradaki-
leri mideye doldurmaya çalýþmamalýdýr. Az ve öz yiyerek, oruçlu
olmanýn hikmet ve gayesine uygun hareket etmelidir. 

* Oruç ayý olan mübarek Ramazan ayýnda, bütün mü’minler, da-
ha çok ibâdet etmeli, verdiði sonsuz nimetler sebebiyle bütün ru-
huyla Allah’a þükretmeli, daha çok iyilik ve ihsanlarda bulunmalý-
dýr. Bu ayda Kur’ân okumanýn, Kur’ân dinlemenin sevabý çoktur.
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Binaenaleyh, Kur’ân okumasýný bilenler bol bol Kur’ân okumalý,
hiç olmazsa Ramazan boyunca bir hatim indirmeye çalýþmalý; bil-
meyenler ise, camilere gidip güzel sesli hâfýzlarýn aðzýndan Allah’ýn
âyetlerini dinlemelidirler. Ramazan-ý þerîf gibi mübarek bir aya,
lâyýk olduðu ihtiram, ancak bu þekilde gösterilir.

Oruç Tutmamayý Mübah Kýlan Sebepler
Yolculuk: Ýslâm, insanlara üstesinden gelemeyecekleri mükellefiyet-

leri yüklemez. Emirler takat ölçüsündedir. Yolculuk ise, zaman zaman me-
þakkat ve sýkýntýlarýn olduðu bir durumdur. Böyle bir durumdaki Müslü-
man yolculuðun vereceði meþakkat karþýsýnda oruç tutmada zorlanabilir.
Bundan dolayýdýr ki Cenab-ý Hakk, Bakara suresinin 184. âyetinde bu
durumdaki kimselere oruç tutmama noktasýnda ruhsat vermiþtir. Seferde
iken oruç tutmayan daha sonra kaza eder.

Hastalýk: Yine yukarýdaki âyetten de anlaþýldýðýna göre Yüce Yara-
týcý, oruç tutamayacak kadar hasta olan kimselere de ruhsat vermiþ, oruç
mükellefiyetinden onlarý istisna etmiþtir. Bu kiþiler, iyileþtikten sonra tuta-
madýklarý orucu kaza ederler.

Gebelik ve Çocuk Emzirmek: Gebe olan ya da çocuðunu em-
zirme durumunda olan kadýnlar, gerek kendileri gerekse çocuklarýyla ilgili
bir zarar görme ihtimali söz konusu olduðunda, oruç tutmama noktasýnda-
ki ruhsata dâhildirler ve daha sonra müsaid olduklarýnda kaza ederler.411

Yaþlýlýk: Yukarýda da belirttiðimiz gibi, Ýslâm, oruç tutamayacak ka-
dar yaþlý olan kimselere ruhsat tanýmýþ, tutamadýklarý her gün için bir fa-
kir doyurmak suretiyle onlarý bu ibadetten muaf tutmuþtur.

Aþýrý Açlýk ve Susuzluk: Oruçlu olan bir kimse, aþýrý açlýk ve su-
suzlukla karþý karþýya kalsa, orucun, onun beden ve ruh saðlýðýný ciddi
boyutta etkileyeceðinden endiþe etse yahut doktor bu hususta kendisine
tutmamasý noktasýnda rapor vermiþ olsa, bu kimse de oruçtan muaf tu-
tulmuþ olup, saðlýðýna kavuþtuðunda, tutamadýðý günler kadar tutmak su-
retiyle bu ibadeti yerine getirmiþ olur.

411 Bkz: Ýbn Mâce, Sýyâm 3; Nesâî, Sýyâm 50-51, 62.
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ZEKAT

Ýslâm’ýn, üzerine bina edildiði temel unsurlardan biri de zekâttýr.
Zekât, kelime olarak temizlemek ve artmak gibi anlamlara gelir. Istýlahta-
ki manasýyla ise zekât, belli miktardaki malýn, belli kimseler tarafýndan,
verilmesi gereken yerlere verilme iþine denilmektedir. Sadaka, infak ve
öþür gibi kavramlar da belli þartlar dâhilinde zekât kelimesi yerine kulla-
nýlabilmektedir.

Öncelikle zekât, sadece mâlî bir yardýmlaþma deðil, namaz, oruç ve
hacc gibi bir ibadettir. Ýnanan bir insan, onunla Rabbi’nin emirlerini yeri-
ne getirmekte ve bunun neticesinde de, ahireti adýna ‘sevap’ kazanmak-
tadýr. Sevap ise, kiþinin sadece dünyada yaptýklarýyla karþý karþýya kala-
caðý, ahiret hayatýný þekillendiren en önemli unsurdur. Cennet veya ce-
hennem, sevabýn günaha oraný nispetinde gidilecek ölüm sonrasýna ait
mekânlardýr.

Namaz ve oruç gibi ibadetler bedenle yerine getirilirken, zekât, sade-
ce malla ilgili bir ibadettir ve belli bir zümre yerine toplumun bütün fert-
lerinin refah ve sosyal statüsünü yükseltmeye yönelik bir organizasyonu
ifade etmektedir. O, diðer sistemlerde olduðu gibi sadece ‘tavsiye edilen’
bir yardýmlaþma müessesesi deðil, aksine dinin üzerine bina edildiði bir
rükün, ana umdelerden bir umde ve namaz, oruç, hac gibi dört ibadet
çeþidinden birinin adýdýr.

Ayný zamanda zekât, fakirin zengin malý üzerindeki haklarýndan biri-
dir. Bu hakký tespit eden de, mülkün gerçek sahibi Allah’týr. Dolayýsýyla
zengin, malýnýn zekâtýný verirken, fakiri minnet altýnda býrakmasý muhte-
mel zemin ortadan kaldýrýlmýþtýr.

Þartlarý itibarýyla zekâtý vermekle mükellef olan kimsenin, onu verme-
me gibi bir lüksü yoktur. Aksi halde bu, hem dünyevî hem de uhrevî bir



cezayý gerektirmektedir. Hz. Ebû Bekir döneminde, namaz kýlýp da zekât
vermek istemeyenlere karþý takýnýlan tavýr412 ve bu insanlarýn ahiret haya-
týnda karþýlaþacaklarý uhrevî cezalar413 bunun açýk bir göstergesidir.

Zekâtýn Tarihçesi
Zekât, sadece Ýslâm dininin ortaya koyduðu bir ibadet deðil, tarih

boyunca devam edegelen temel bir uygulamadýr. Konuyla ilgili ilahi ki-
taplara bakýldýðýnda, Yahudilik ve Hýristiyanlýk gibi semavî dinlerde de
benzeri uygulamalarýn varlýðý dikkat çekmektedir. Tevrat ve Ýncil’e bu açý-
dan bakýldýðýnda, fakirin korunup kollanmasý, genel manada cömertlik ve
bununla ilgili detaylarla sadaka vermeyi ifade eden birçok emir ve tavsi-
yenin yer aldýðý görülecektir.414 Hatta toprak mahsullerinden alýnacak
miktarýn ‘ondalýk’ olarak nitelendirilmesi ve Ýslâm’daki ‘öþür’ uygulama-
sýyla örtüþmesi oldukça çarpýcýdýr.415

Kur’ân, Hz. Ýshak, Ya’kub, Ýsmail, Þuayb416 gibi peygamberlere namaz
yanýnda zekâtý da emrettiðini anlatmaktadýr. Ýsrailoðullarýndan da benze-
ri sözler aldýðýný417 ifade eden Kur’ân, ‘Sað olduðum müddetçe bana na-
maz kýlmayý, zekât vermeyi emretti.’ þeklinde konuþan beþikteki Ýsa’ýn
(aleyhissalatu vesselâm) ifadelerine yer vermekte418 bunlarýn her birinde
zekâtýn varlýðýný tescil etmektedir.

Bütün bunlardan da anlaþýldýðý üzere namaz ve zekât, Allah’a kulluk
anlamýnda bütün dinlerde vazgeçilmez birer esastýr. Muhteva ve þekil iti-
barýyla belli dönemlerde farklýlýk arz etme ihtimali olsa da, temelde namaz
yanýnda zekâtýn sürekli var olmasý, ayný zamanda bu iki ibadetin Allah ka-
týnda ne kadar önemli olduðunu da göstermektedir.

412 Bkz. Buharî, Ýman, 1, 17; Ý’tisam, 2, 28; Zekât, 1, 40; Müslim, Ýman, 19-21, 36; Ebu Davud, Zekât,
1, 4; Nesai, Zekât, 4

413 Bkz. Tevbe, 9/34; Al-i Ýmran, 3/180; Buharî, Zekât, 3, 4; Müslim, Zekât, 24
414 Bkz. Süleyman’ýn Meseleleri, 10/4; 14/31; 19/17; 22/16; 28/27; 31/9; Mezmurlar, 13/6; 22/24;

Eyub,29/12,16,17; Tensiye, 15/7-12; Iþaya, 58/10; Matta, 6/1-3, 19-22, 21,34; Rasullerin Ýþleri,
10/2-4, 31; Luka, 12/33, 41; I. Korintosululara, 13/3; Ýbranilere, 13/5

415 Bkz. Matta, 23/23
416 Bkz. Enbiya, 21/73; Meryem, 19/55; Beyyine, 98/5; Hûd, 11/87
417 Bkz. Bakara, 2/83
418 Bkz. Meryem, 19/30-33
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Ýslâm’da Zekât
Ýslâm’ýn Mekke yýllarýnda ibadet mükellefiyetleri yerine genelde

imana yönelik emir ve tavsiyelerin varlýðý söz konusu olduðu için, diðer-
leri gibi zekât da, Medine yýllarýnda farz kýlýnmýþtýr. Ancak bu, Mekke’de
zekâttan hiç bahsedilmediði anlamýna gelmemektedir. Zira üslup itibarýy-
la Ýslâm’da ‘tedricilik’ önemli bir yoldur. Buna göre, mükellef tutulmadan
önce insanlarý zihnen konuya hazýrlamanýn ayrý bir önemi vardýr ve zekât
konusunda da bu yola baþvurulduðu görülmektedir. Mekke’de inen ayet-
lerde zekât kelimesi, ibadet olarak zekât yerine deðil de ‘temizlemek’ gibi
diðer anlamlarda kullanýlmýþ,419 ayný zamanlarda önceki ümmetlerden
bahsederken onlarýn zekât mükellefiyetini yerine getirdiklerine vurgu ya-
pýlarak420 zihinler hazýrlanmaya baþlanmýþtýr. Ýmanla zekâtýn bütünleþme-
sinden de421 bahsedilen bu dönemde, ayný zamanda inanmayanlarýn or-
tak özelliði olarak zekât vermemeleri422 nazara verilmiþtir. Yine Mekke’de
inen bir ayette, malýn artmasý düþüncesiyle faiz olarak verilen þeyin, ger-
çekte artmadýðý gibi sadece Allah rýzasý gözetilerek verilen zekâtýn malda
devamlý bir artýþa sebep olacaðý423 bildirilmiþtir.

Hasat mevsiminde ‘ürünün hakkýný’ vermek gerektiðini424 anlatan
ayetle Habeþistan’a hicrette Cafer Ýbn Ebî Tâlib’in Necâþî’ye söylediði
sözler arasýnda geçen, Peygamber Efendimizin namaz kýlma yanýnda
zekât vermeyi de emrettiðine dair sözleri425, farz anlamýnda olmasa da is-
teðe baðlý bir zekât anlayýþýnýn daha ilk günlerden itibaren yaygýnlaþmaya
baþladýðýný göstermektedir.

Zekâtýn, onu vermekle yükümlü bir mü’min için vazgeçilmez bir farz
olarak ilan edildiði tarih, hicretin 2. senesidir. Bu zamana kadar zihnen
hazýrlanan ve pratikte isteðe baðlý olarak uygulamasý yaygýnlaþan zekât,
bu tarihten itibaren artýk, vazgeçilmez bir ibadet olarak yürürlüðe girmiþ

419 Bkz. Kehf, 18/81; Meryem, 19/13
420 Bkz. Meryem, 19/31, 55; Enbiya, 21/73; A’raf, 7/156
421 Bkz. Mü’minûn, 23/4; Neml, 27/3; Lokman, 31/4
422 Fussýlet, 41/7
423 Bkz. Rûm, 30/39
424 En’am, 6/141
425 Ahmed Ýbn Hanbel, Müsned, 1/461
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ve istisnasýz uygulanýr olmuþtur. Bu kesinliði anlatan, ‘Namazý kýlýn, zekâtý
da verin’ veya, ‘Namazý kýlarlar, zekâtý da verirler.’ mealindeki benzer
ayetler, ayrý kipleriyle beraber Kur’ân’da kýrktan fazla yerde tekrarlan-
mýþ426 ve böylelikle emirdeki kesinlik ifade edilmiþtir.

Uygulamada Peygamber Efendimiz’e emirle organizasyonu ifade
eden, ‘Onlarýn mallarýndan zekât al ki, bununla onlarý temizleyesin ve
arýndýrasýn..’427 mealindeki ayetle, toplanan zekâtlarýn kimlere verileceðini
bildiren ayetler,428 herhangi bir boþluðun býrakýlmamasý adýna ayrýca dik-
kat çekmektedir. ‘Cibrîl hadisi’ olarak bilinen ve Cebrail’in insan kýlýðýn-
da Peygamber Efendimiz’e gelerek belli baþlý konularýn, soru-cevap tar-
zýnda genele takdim edildiði yerde ‘Ýslâm nedir?’ sorusuna karþýlýk, ‘Al-
lah’a ibadet etmen, O’na hiçbir þeyi ortak koþmaman, namazý kýlýp zekâtý
vermen ve Ramazan orucunu tutmandýr.’ þeklindeki cevap429 ve daha bu-
na benzer baþka diyaloglar da,430 bu farziyeti anlatan ayrý birer unsurdur.

Bu noktadan sonra Peygamber Efendimiz, kendisine dini öðrenmek
için gelen insanlara namazla birlikte zekâtý da emretmiþ,431 etrafa gönder-
diði elçilerinden de ayný vazifenin yerine getirilmesini istemiþtir.432 Kendisi-
ne ‘bey’at’ eden kimselere zekât þartýný da koþan433 Peygamber Efendimiz,
‘Ýslâm beþ temel üzerine bina edilmiþtir: Allah’tan baþka ilâh olmadýðýna
ve Muhammed’in de O’nun Rasûlü olduðuna þehadet, namazý dosdoðru
kýlmak, zekât vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak434 de-

426 Bkz. Ahzab, 33/33; Bakara, 2/3, 43, 83, 110, 177, 277; Nisa, 4/77; Hacc, 22/78; Nûr, 24/56; Mü-
cadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20; Tevbe, 9/5, 11, 18, 71; Beyyine, 98/5; Maide, 5/12, 55; Enfal,
8/3; Neml, 27/3; Lokman, 31/4; Ra’d, 13/22; Fatýr, 35/29

427 Tevbe, 9/103
428 Bkz. Tevbe, 9/60
429 Buharî, Ýman, 36; Müslim, Ýman, 1, 5, 7
430 Bir bedevinin Peygamber Efendimiz’e gelerek Ýslâm hakkýnda duyduklarýný yeniden sorup kendi-

sine tasdik ettirmesi ve neticede, ‘Allah’a yemin olsun ki, bunlardan ne bir fazla ne de eksiðini ya-
parým’ diyerek ayrýlmasý þeklinde gerçekleþen diyalog, buna iyi bir örnektir. Bkz. Buharî, Ýlim, 6;
Müslim, Ýman, 6

431 Ýslâm’ý öðrenmek için sadece belli dönemlerde Medine’ye gelebileceklerini anlatan Abdülkays
oðullarýyla ilgili olarak bkz. Buharî, Ýman, 53; Zekât, 1

432 Konuyla ilgili Muaz Ýbn Cebel’in Yemen’e gidiþinde Peygamber Efendimiz’le konuþma hâdisesi
meþhurdur. Bkz. Buharî, Zekât, 40, 62; Müslim, Ýman, 29, 31

433 Bkz. Buharî, Zekât, 2; Müslim, Ýman, 97, 99
434 Buharî, Ýman, 1, 3; Müslim, Ýman, 19-22
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mek suretiyle ayný zamanda Ýslâm’ýn þartlarýndan biri olarak zekât hakkýn-
daki son hükmü ilan etmiþtir.

Ana noktalarý itibarýyla Kur’ân’da anlatýlan zekâtýn, detaylarýný etraf-
lýca tarif ve tatbik eden Peygamber Efendimizin bütün uygulamalarý, baþ-
ka delile ihtiyaç býrakmayacak mahiyette zekâtýn vazgeçilemez bir farz ol-
duðunu açýkça ortaya koymaktadýr.

Peygamber Efendimizin vefatýndan sonra, bir kýsým insanlar, ‘Namaz
kýlarýz ama zekât vermeyiz!’ gibi bir tavýr sergileyince Hz. Ebû Bekir, na-
mazla zekâtýn arasýný ayýranlarla gerekirse savaþ ilan edeceðini söylemiþ
ve Hz. Ömer gibi önemli insanlarýn itirazlarýna raðmen, Peygamber Efen-
dimizin konuyla ilgili hadislerine istinaden bu fikrinden taviz vermemiþ-
tir.435 Gerek Peygamber Efendimizin436 gerekse kendisinden sonraki halife-
lerin,437 baþta sahabenin ileri gelenleri olmak üzere birçok önemli ismi
zekâtýn organizasyonunda görevlendirdiði bilinmektedir.

Zekâtýn organizesindeki bu hassasiyet, ‘Öyle bir zaman gelecek ki,
elinde altýndan sadakasý ile adam dolaþacak ve onu alacak kimse bula-
mayacak’438 þeklindeki Peygamber müjdesinin gerçekleþmesini netice ver-
miþ ve bilhassa Ömer b. Abdülaziz döneminde herkesin müþahede ede-
bildiði böyle bir zenginliðin, toplumun bütün kesimleri tarafýndan yaþan-
dýðýna tarih þahit olmuþtur.

Mülkiyet Hakký ve Ýslâm

Temelde, insanýn kendisi dâhil bütün mülk, Allah’a ait olmakla birlik-
te Allah, kendisine vekil olarak yarattýðý insana bu mülkte tasarruf yetki-
si vermiþtir. Ancak bu yetki sýnýrsýz olmayýp genel anlamda çerçevesi çizil-
miþ bir alaný kapsamaktadýr.

435 Bkz. Ýbnü’l-Esîr, Kâmil, 2/161
436 Peygamber Efendimiz, Muaz Ýbn Cebel, Hz. Ömer, Übeyy Ýbn Ka’b, Zeyd Ýbn Harise, Mahmiye

Ýbn Cez’, Ebu Rafi’, Kays Ýbn Sa’d Ýbn Ubade, Muhammed Ýbn Mesleme, Ubade Ýbn Sabit ve Ýbn
Lüteybiyye gibi bazý sahabileri zekât toplama vazifesinde bizzat görevlendirmiþtir. Bkz. Buharî,
Zekât, 41, 67

437 Hulefa-i Raþidin döneminde zekât memuru olarak görevlendirilen zatlardan bazýlarý þunlardýr:
Enes Ýbn Malik, Abdullah Ýbn Sa’di, Ebu Ubeyde Ýbn Cerrah ve Ýmran Ýbn Husayn.

438 Bkz. Buharî, Zekât, 8; Müslim, Zekât, 59, 61
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Mal edinme de, can, akýl, nesil ve din gibi korunmasý gereken beþ te-
mel esastan biri ve Ýslâm’ýn önem verdiði temel konularýn en önemlilerin-
dendir. Bunun içindir ki, malýný korurken öldürülen insan, en büyük rüt-
be olan ‘þehid’ unvanýný elde etmektedir.439

Kazancýn kutsallýðý üzerinde duran Ýslâm, el emeðiyle elde edilen mal
için sahibini tebrik eder ve Hz. Dâvûd gibi örnekler göstererek, sürekli
üreten insan olmanýn lüzumunu anlatýr.440 Zaten insan için, kendi alýn te-
ri ve el emeðinden baþka kazanç saðlayacak ulvî bir kapý da yoktur.441

Mal edinmenin teþvik edildiði kadar bu malý hayýr istikametinde kul-
lanma da takdir ve teþvik gören hususlardandýr.442 Bir yönüyle Ýslâm, kiþi-
leri kazandýklarýnýn esiri olmaktan kurtarýp onlarý mal üzerinde tasarruf
eden birer sultan konumuna yükseltmektedir. Onun prensiplerine göre
dünya, dünya malý, kazanýlmakla birlikte kalplere hakim konuma gelme-
meli, ihtiyaç olduðu yerde ‘Allah rýzasý’ istikametinde verilebilecek bir de-
ðere dönüþtürülmelidir.

Zaten Ýslâm, sosyal hayata bir bütün halinde huzur vadeden bir sis-
temdir. Dolayýsýyla o, fertlerin mülkiyet haklarýný vermekle birlikte bunu,
kendi iradeleriyle toplum yararýna dönüþtürme yollarýný göstermektedir.
Bu yollar, bazen zekât gibi mutlaka yapýlmasý gereken zorunlu bir görev,
zaman zaman da isteðe baðlý tasadduklardan ibarettir. Bir baþka ifadeyle
Ýslâm, bireyi ihmal etmemekle birlikte sosyal hayatý daha da ön plana al-
makta, böylelikle insana verilen nimetleri, yine o insanýn iradesiyle toplu-
mun faydasýna dönüþtürme yollarýný göstermektedir. Ýþin merkezinde yi-
ne insanýn kendisi vardýr ama o, artýk sadece kendini düþünen bir insan
deðil, toplumuyla bütünleþmiþ sosyal bir dinamiktir.

Þu da bir gerçektir ki, dünyadaki her þey, maddî anlamda mal ve
mülkten ibaret deðildir. Madde, insanýn ihtiyacýný gidermede en önemli

439 Bkz. Buharî, Mezalim, 31; Müslim, Ýman, 226
440 Buharî, Büyu’, 15; Enbiya, 37; Ýbn Mace, Ticarat, 1; Müsned, 2/314
441 Bir ayette, ‘Ýnsan, emek ve gayretinin neticesinden baþka bir þey elde edemez. Emeðinin karþýlýðý

kendisine tam tamýna ödenecektir’ (Necm, 53/39) denilerek bu husus anlatýlmaktadýr.
442 Konuyla ilgili Kur’an’da bir hayli emir ve tavsiye vardýr. Örnek olmasý açýsýndan bkz. Bakara, 2/43,

83, 110, 177, 254, 267, 277; Maide, 5/55; Tevbe, 9/71; Ýbrahim, 14/31; Meryem, 19/31, 55;
Neml, 27/3 vb.
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unsur olduðu için deðer kazanmaktadýr ve alaný, dünya hayatýyla sýnýrlý-
dýr. Hâlbuki insan hayatý, sadece dünya ile sýnýrlý deðildir. Ölümle baþla-
yan ebedî hayata, buradaki mal ve mülkü taþýmaya imkân yoktur. Ýþte
zekât gibi mâlî boyutlu ibadetlerle Allah, insanoðluna ebedî hayatýnda
kendisine fayda verecek yollarý göstermekte ve elindeki imkânlarý isteni-
len yerlerde kullanmak suretiyle ahireti adýna hazýrlýk yapma fýrsatý ver-
mektedir. Kendi verdiði malý, kulunun tasarrufuyla ebedîleþtirmekte ve en
fazla ihtiyaç duyacaðý ebedî hayatýnda mükâfat olarak karþýsýna çýkaraca-
ðýný ifade etmektedir.

Verme Ahlâký ve Zekât
Ýslâm’ýn zekât mükellefiyetini deðerlendirirken onu, diðer prensiple-

rinden baðýmsýz düþünmeye imkân yoktur. O, ancak kendi içindeki bütün-
lükle birlikte deðerlendirildiðinde topluma saadet ve refah getirmektedir.
Zira zekâtý farz kýlan ve onun dýþýndaki diðer sadaka türünden ‘verme’leri
teþvik eden unsurlar bilinmeden iþin detaylarýný kavramaya imkân yoktur.

Ýslâm, kiþinin kendi öz benliðinden fedakârlýkta bulunmasýný teþvik
eden bir dindir. Zira her þey maddeden ibaret olmazken insan da sadece
dünya hayatýyla sýnýrlý bir varlýk deðildir. Onun dünya hayatýnda bir kýsým
ihtiyaçlarý olduðu gibi, dünya sonrasýndaki ebedî hayatýnda da ihtiyaç du-
yacaðý þeyler vardýr. Konuya bu açýdan bakýldýðýnda, maddî olanlarýn ya-
nýnda manevî deðerlerin varlýðý ayrýca dikkat çekmektedir. Bu manevî de-
ðerleri kazanmanýn genel adýna ‘sevap’ diyebiliriz. Sevap ise, dünya ha-
yatýnda yapýlan güzel hareketlerin, ölüm sonrasý ebedî âlemde kazanca
dönüþtürülmesinin adýdýr.

Konuyu zekât açýsýndan deðerlendirdiðimizde Ýslâm’ýn, ‘verme’ yö-
nünde ciddî bir teþvikinin olduðu karþýmýza çýkmaktadýr. Neredeyse o,
vermeyi müntesiplerinde bir ahlâk haline getirmeyi hedeflemekte ve bü-
tün vermelerin karþýlýðýný bizzat Allah’ýn mükâfata çevireceðini vaad et-
mektedir. Onun öðretileri içinde cimrilik, insaný Allah’tan, cennetten uzak-
laþtýran bir unsur iken, cömertlik kiþiyi Allah’a ve cennete yaklaþtýran en
önemli hususlardandýr.443

443 Bkz. Nisa, 4/29; Teðabun, 64/16; Al-i Ýmran, 3/180; Tirmizi, Birr, 40; Ebu Davud, Zekât, 46; Ken-

zü’l-Ummal, 6/347
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Dolayýsýyla mü’min, digergâmdýr. Toplumun selâmeti adýna kardeþle-
rine maddî katkýda bulunmayý alýþkanlýk haline getiren bir mü’min, yeri
geldiðinde canýný bile verebilecek bir inanca sahiptir. Bir yönüyle bu, mal
ve can verilerek ebedî cenneti elde etmenin adýdýr.

Cömertliðin önünde iki temel engel bulunmaktadýr. Bunlardan biri,
þeytanýn insaný fakirlikle korkutup vermekten alýkoymaya çalýþmasý, diðe-
ri de cimriliktir.444 Her iki hastalýðýn ilâcý da yine Ýslâm’ýn bünyesinde mev-
cuttur. Tedavide en önemli unsur imandýr ve inanan bir insan için de,
Rabbinin istekleri birinci derecede öneme haizdir. Allah ise, Yüce Beya-
nýnda her fýrsatta ‘Ýnfak edin’ diyerek cömertliði teþvik etmekte;445 Resulül-
lah da, bir taraftan ayný noktaya sürekli vurgu yaparken446 diðer yandan
da pratikte bizzat uygulamasýný göstermektedir.447 Dini omuzlarýnda dün-
yaya taþýyan Sahabe’lerin durumu da bu merkezdedir.448

Varlýk adýna her þey, Allah’ýn ihsanýndan ibarettir. Dolayýsýyla inanan
bir insan, elindeki deðerleri ‘ver’ denilen yerlere verirken, bu ihsana kar-
þýlýk bir ihsanla mukabelede bulunmakta ve inandýðýný pratikte de göster-
miþ olmaktadýr. Ayný zamanda her bir ihsan, yeni bir ihsana davetiyedir.
Bu ise, veren insanýn sürekli ihsan-ý ilahi ile lütuf kuþaðýnda yaþamasýný
beraberinde getirmektedir.

444 Bir ayette konuyla ilgili olarak þöyle denilmektedir: ‘Þüphesiz Þeytan, sizi fakirlikle korkutur ve si-
ze fuhþiyatý emreder. Allah ise size katýndan bir maðfiret ve bir lütuf vaat eder. Allah her þeyi iha-
ta eden ve her þeyi bilendir.’ (Bakara, 2/268) Cömertliði ön plana alýp cimriliðe tavýr alma anla-
mýnda Kur’an ve Hadislere bakýldýðýnda konuyla ilgili birçok emir, tavsiye ve uygulamayla karþýla-
þýlmaktadýr. Örnek olmasý açýsýndan bkz. Leyl, 92/5-11; Teðabün, 64/16; Buharî, Mezalim, 8; Tev-
hid, 23; Müslim, Zekât, 63, 64, 87; Birr, 57; Tirmizi, Zekât, 23; Birr, 35, 83; Müsned, 6/346, 354

445 Kur’an’da ‘infak edin’ diye baþlayan birçok ayet vardýr ve bunlarýn hepsi, hemen her fýrsatta ina-
nan bir insanýn tasaddukta bulunmasýný teþvik etmektedir. Örnek olmasý açýsýndan bkz. Bakara,
2/43, 83, 110, 177, 254; Maide, 5/55; Tevbe, 9/71; Ýbrahim, 14/31; Meryem, 19/31, 55; Enbiya,
21/73; Hacc, 22/35, 41, 78 vb.

446 Buharî, Deavat, 11; Ebu Davud, Edeb, 100; Tirmizi, Birr, 40; Müsned, 1/136; Kenzü’l-Ummal,
6/571; Ýbn Sa’d, Tabakat, 2/152; Ýbn Kesir, Bidaye, 6/63

447 Buharî, Bed’ü’-Vahy, 5, 6; Müslim, Fezail, 48, 50, 57; Müsned, 6/465; Ýbn Hiþam, Sire, 4/135; Ýbn
Hacer; Ýsabe, 2/187; Ýbn Kesir, Bidaye, 6/63

448 Baþta Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve Hz. Hatice validemiz olmak üzere genel-
de sahabenin cömertliðiyle ilgili olarak en temel kaynaklarda birçok detay bulunmaktadýr. Genel-
de bunlarýn çoðu, faziletlerinin anlatýldýðý yerlerde yoðunlaþmakla birlikte o günkü þartlar ve tarihi
sürecin ifade edildiði eserlerde de yer almaktadýr. Örnek olmasý bakýmýndan bkz. Müslim, Eþribe,
140; Ebu Nuaym, Hilye, 1/130; Taberi, Tarihü’l-Ümem, 4/252; Ýbn Kesir, Bidaye, 3/158, 159
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Zekâtýn Önemi
Zekâtýn önemini kavramak için iki yönüne özellikle dikkat etmek ge-

rekmektedir: Bunlardan birincisi Allah ve Rasûlü’nün onunla ilgili emir,
tavsiye ve uygulamalarý, diðeri de onun fert ve toplum açýsýndan insanlý-
ða kazandýrdýklarýdr. Her iki yönüyle de zekât, insanlýðýn sahip çýkmasý ge-
reken bir uygulama olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Þöyle ki;

Daha önce de ifade ettiðimiz gibi gerek Kur’ân ve Peygamber Efen-
dimizin bu noktadaki beyanlarýndan, gerekse önceki dinlerin âsârýndan
anladýðýmýza göre zekât, namazla birlikte bütün semâvî dinlerde mevcut
vazgeçilmez bir ibadettir. Mahiyetinde farklýlýk olsa bile her peygamber,
ümmetine zekâtý emretmiþtir. Peygamberlerin her birine verilen kitap ve
sayfalar elimizde olmasa bile, mevcut olanlardan hareketle bu kanaate
varmak mümkündür.

Namazla birlikte Kur’ân’ýn en çok zikrettiði ibadet þekillerinden birisi
de zekâttýr ki, bu, Cenab-ý Hakk’ýn zekâta verdiði ehemmiyeti anlatmasý
bakýmýndan önemlidir.

Peygamber Efendimizin (aleyhissalatu vesselâm) de, zekât farizasýný,
Ýslâm’ýn üzerine bina edildiði beþ temelden birisi olarak anlatmasý,449 ayrý-
ca hangi eþyadan ne kadar verileceðini de bizzat beyan ederek ýsrarla bu-
nun takibini yapmasý,450 hatta inandýðý halde zekât vermemekte direnen-
lere savaþ ilaný451 gibi hususlar, onun önemli bir ibadet olduðunu göster-
mesi bakýmýndan yeterlidir.

Sadece, zekât toplamak için vazifeli memurlarýn tayin edilmesi ve
bunlara da, zekât olarak toplanan emtiadan pay ayrýlmasý, ayný zamanda
bu takdiri bizzat Kur’ân’ýn yapmasý zekâta verilen ehemmiyeti ortaya koy-
maktadýr.

Zekâtýn farziyetini inkâr edenin küfrüne hükmedilmesi de bu ehem-
miyetin ayrý bir yönüdür.

449 Buharî, Ýman, 1, 3; Müslim, Ýman, 19-22

450 Bkz. Buharî, Zekât, 33, 45, 46, 65; Müslim, Zekât, 7, 10, 24; Hudud, 45; Ebu Davud, Zekât, 4,

11, 12; Tirmizi, Zekât, 5, 9; Ýbn Mace, Zekât, 20; Nesai, Zekât, 5; Zinet, 39
451 Bkz. Buharî, Zekât, 1; Ebu Davud, Zekât, 4; Nesai, Zekât, 4
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Zekât müessesesinin uygulandýðý toplumda fakir kalmayacaðýný bildi-
ren Allah Resûlü (aleyhissalatu vesselâm),452 bu beyanlarýyla zekâtýn icti-
mai ehemmiyetine iþaret etmekte ve zekâtýn bir müessese olarak iþletildi-
ði dönemlerde ictimaî zenginliðin yaþanacaðý müjdesini vermektedir ki,
zekâtýn bu semereyi verdiðine, deðiþik dönemleri itibarýyla tarih de þeha-
det etmektedir.453

Zekât bir köprüdür. Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm)
‘Zekât, Ýslâm’ýn köprüsüdür’454 buyurmuþ ve sosyal hayattaki tabiî farklý-
laþmanýn, zekât gibi bir köprüyle tabiî bir çizgide birleþeceðine iþaret et-
miþtir. Zira zekât, zengini fakirin yanýna, fakiri de zenginin yanýna yaklaþ-
týran önemli bir ibadettir. Çünkü Ýslâm, ‘Sen çalýþ ben yiyeyim.’ veya ‘Ben
tok olduktan sonra baþkasý açlýktan ölse bana ne!’ gibi bencil anlayýþlarý
temelinden reddetmek suretiyle toplumun alt ve üst tabakasý arasýnda do-
ðabilecek olumsuzluklarýn önünü, daha iþin baþýndayken almakta ve üst
tabakanýn þefkatli tavýrlarýna alt tabakadan saygý ve muhabbetle mukabe-
lenin doðabileceði zemini göstermektedir.

Allah, dünyayý insanlarýn tamamýna yetecek mahiyette nimetleriyle
donatmýþtýr. O’nun, karþýlýksýz olarak verdiði nimetlerin, adalet ölçülerine
uymadan daðýldýðý bir dünyada sýkýntýlar baþ göstermekte ve azýnlýk bir
kesim refah içinde yüzerken, büyük çoðunluk sefalet içinde sýkýntýlý bir
hayat yaþamaktadýr. Ýþte zekât, daðýlýmdaki bu dengesizliði ortadan kal-
dýrýp adaleti tesis için zenginlere farz kýlýnan mâlî bir ibadettir. Böylelikle
emtia, sadece zenginlerin arasýnda dolaþan bir nimet olmaktan kurtul-
makta, daha geniþ kitlelerin istifadesine sunulmaktadýr.

Dünya, insanlarýn istifadesine sunulmuþ bir nimetler mecmuasýdýr ve
her bir insan bu nimetlerden istifade etme durumundadýr. Ýnsan, burada
doðar, büyüyüp geliþir ve nihayet öncekilerde olduðu gibi ölümle bu dün-
yayý terk ederek ebedî âleme göç eder. Yani dünya, sonsuza dek kalýna-

452 Bkz. Buharî, Zekât, 8; Müslim, Zekât, 58, 59, 61
453 Bilhassa Ömer Ýbn Abdülaziz döneminde böyle bir bolluðun yaþandýðýna dair genel bir bilgi ve ka-

naat vardýr. Hatta O’nun, ‘Borçlular nerede? Evlenmek isteyenler yok mu? Miskinler nerede? Ye-
timler var mý? Gelsinler, bunlarýn hepsinin ihtiyaçlarýný gidereyim.’ diyerek duyurularda bulundu-
ðu anlatýlmaktadýr. Bkz. Ýbn Kesir, Bidaye, 9/208, 209

454 Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, 3/62
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cak bir mekân deðil geçici bir ikamet yeridir. Ayný zamanda o ve içindeki
nimetler, sadece nimet olma maksadýyla yaratýlmamýþ, Yüce Yaratýcýnýn
varlýk ve birliðini anlatan birer unsur olarak yerleþtirilmiþlerdir. Ýþte zekât-
la bu bað kurulmakta ve sürekli ‘veren el’ hatýrda canlý tutulmaktadýr.

Ýnsanlar yaratýlýþ itibarýyla eþit olmakla birlikte, sosyal hayattaki ko-
numlarý yönüyle farklýlýk arz ederler. Herkesin makam ve mevkii bir ve
eþit olmadýðý gibi, maddî imkânlar cihetinde de bu farklýlýk vardýr. Bir yö-
nüyle bu, zaruridir de! Fertlerin huzurlu bir toplum meydana getirebilme-
leri ve bunu herhangi bir zorlama ile deðil, tabiî seyri içinde yapabilmele-
ri için bu farklýlýkta âdeta zaruret vardýr.

Zira her bir insanýn bütün ihtiyaçlarýný kendi baþýna karþýlamasý
imkânsýz denecek ölçüde zordur. Hele günümüzde, giyimden gýda sana-
yiine kadar birçok alanda, sayýlamayacak kadar çeþitlilik arz eden ihtiyaç-
lara ait sektörlerin iþletilme iþini, herkesin tek baþýna halletmesi katiyen
mümkün deðildir. Dolayýsýyla, ihtiyaçlarýn temini için koordineli çalýþma-
nýn lüzumu kaçýnýlmazdýr.

Aksi halde, her insan, sadece þahsî ihtiyaçlarýný karþýlamak için bütün
bir ömrünü heba eder, yine de istediði neticeye ulaþamazdý. Hâlbuki in-
sanýn ihtiyaçlarý yalnýz fizikî yönüyle de sýnýrlý deðildir. Onun bir de ruh
yönü vardýr. Onun bu yönüne ait ihtiyaçlarý âdeta sýnýrsýzdýr. Ýlim, irfan,
terbiye gibi hususlar da bu tür ihtiyaçlara dâhildir. Ýþte meseleye bu zavi-
yeden bakýlacak olursa, insanlarýn ayrý ayrý istidat ve kabiliyette yaratýl-
masýnýn hikmet sýrrý daha iyi anlaþýlmýþ olacaktýr.

Her insan, her iþte ayný derecede baþarýlý olamaz. Mesela bir insan
çok baþarýlý terzidir; fakat berberlik yapamaz; yemek yapmaktan hiç anla-
maz. Ýþini bilen bir çiftçidir; fakat ham mamulleri iþlemede mahareti yok-
tur vs. Bunlar hep birer sebeptir ve insanlarý toplu yaþamaya zorlamakta-
dýr. Durum böyle olunca, sosyal farklýlýklar da ister istemez kendiliðinden
doðmaktadýr.

Elbette, bu farklýlaþmanýn bir de imtihan yönü vardýr. Cenab-ý Hak,
insanlarý böylece imtihan etmekte ve kul, toplu yaþamanýn getirdiði so-
rumluluklarla imtihan olmaktadýr. Zaten insanýn dünyaya geliþ gayesi de,

481Zekat



bin bir çeþit imbikten geçerek, engellere takýlmadan maksuda ulaþmak de-
ðil midir?

Ýbadetler, toplum içindeki farklýlaþmayý asgari seviyeye indirir. Na-
maz, oruç ve haccýn böyle bir fonksiyonu eda yönleri olduðu gibi,
zekâtýn da vardýr. Zekât, zengin ile fakir arasýndaki farklýlaþmayý en az se-
viyeye indiren dinamik bir formüldür. Fakirden zengine karþý takýnýlmasý
muhtemel kin, nefret ve kýskançlýk gibi tavýrlar zekât formülüyle regüle
edilirken, zenginin kibir ve gurur gibi sevimsiz duygulara kapýlarak fakir
üstünde sulta kurmasý da yine zekâtla önlenmekte ve böylece toplumda
sulh ve sükûn temin edilebilmektedir.

Zekâtýn Faydalarý
Zekâtýn, hem veren hem de kendisine verilen kimseler itibarýyla bir-

çok faydasý olduðu gibi ayný zamanda o, sosyal hayat adýna da önemli
bir dinamiktir.

Veren Açýsýndan

Öncelikle zekât, kelime manasýndan da hareketle bir temizlenmenin
adýdýr. Zekât veren, bir yönden malýný kirlerinden arýndýrmakta diðer yön-
den de günahlarýnýn affýna vesile olacak bir yola girmiþ olmaktadýr. Zekâtý
emrederken Allah (c.c.), ‘Onlarýn mallarýndan, kendilerini temizleyecek
ve yüceltecek bir sadaka al’455 buyurarak bu noktalara dikkat çekerken,
Peygamber Efendimiz de, ‘Allah zekâtý, geride kalan mallarýmýzý temizle-
mek için farz kýldý.’456 diyerek ayný noktanýn altýný çizmektedir. Bu sebep-
ledir ki Allah Rasûlü, kendi zatý ve yakýn akrabalarýna zekât ve sadaka al-
mayý yasaklamýþtýr.457 Çünkü ayný zamanda zekât, günahlarýn ortadan
kalkmasý için bir sebep ve kefarettir. Diðer iyilik türleri ve ibadetler yanýn-
da zekâtý da sayan Yüce Mevla, bütün bunlarý, günahlarýn affýna birer ve-
sile ve insaný cennete ulaþtýracak unsurlar olarak anlatmaktadýr.458

455 Tevbe, 9/103
456 Ebû Davûd, Zekât, 32
457 Konuyla ilgili bir hadis, ‘Ýþte bu sadakalar, insanlarýn kirlerinden baþka bir þey deðildir. Onlar ne

Muhammed’e ne de O’nun ailesine helâl deðildir.’ mealindedir. Bkz. Müslim, Zekât, 167, 168;
Ebû Davûd, Ýmâre, 20

458 Bkz. Maide, 5/2
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Bir baþka açýdan bakýldýðýnda zekâtý verilen mal, dinin þiddetle karþý
çýktýðý ‘kenz/stok’ olmaktan kurtulmakta ve meþruiyet kazanmaktadýr.
Zekâtý verilmeden stok yapýlan mal sahibinin ahirette karþýlaþacaðý azab
þekillerini ifade eden ayet459 ve hadisler,460 böyle davranan bir mü’minin
karþýlaþacaðý olumsuzluklarý net bir þekilde ortaya koymaktadýr.

Zekât, Allah’ýn verdiði malý yine O’nun için ve O’nun istediði yere
vermekle, kulu Allah’a yaklaþtýrmakta ve böylelikle O’nun rýzasýný kazan-
maya vesile olmaktadýr. Böyle bir hareket, rahmet kapýlarýnýn açýlmasýna
sebep olur ve neticede eldeki mal, görünürde eksiliyor gibi olsa da aslýn-
da ilâhî bir bereketle kýymet kazanýr. Zira, Rahman’ýn kullarýna merhamet-
le muamele, rahmet kapýlarýnýn açýlmasý için en büyük vesiledir. Birkaç
yerinde Kur’ân, faizin malý küçülttüðünü anlatýrken aksine zekât ve sada-
kanýn ona bereket kattýðýný ve artýþýna sebep olduðunu vurgulamakta,461

Peygamber Efendimiz de, ‘Sadaka (Zekât), maldan hiçbir þey eksiltmez.’462

diyerek ayný noktaya dikkat çekmektedir. Yine, ‘Ýnfak et ki, infaka mazhar
olasýn’463 þeklinde iþin gerçek yönünü ortaya koyan Allah Rasûlü’nün
(aleyhissalatu vesselâm) þu sözleri oldukça dikkat çekicidir:

‘En temizinden -ki Allah en temizini kabul eder- veren birisinin sada-
kasýný (zekâtýný) Rahman olan Allah alýr. Bu bir hurma bile olsa, Rah-
man’ýn eliyle öyle bereketlenir ki, Uhud daðýndan daha büyük olur. Ay-
nen sizden biriniz, tayýný veya deve yavrusunu nasýl büyütürse Allah da
malý öylece çoðaltýr.’464

Ayrýca, ölümle sýnýrlý olan dünyada zaten elde durmayacak olan mal,
zekâtý verilmekle ebedîyet kazanmakta ve kiþinin ebedî geleceði için bü-
yük bir yatýrýma dönüþmektedir. Bir ayette konu, ‘Allah, mü’minlerden

459 Konuyla ilgili bir ayette, mal biriktirenler kýnanarak ahirette karþýlaþacaklarý olumsuzluklardan bah-
sedilmektedir. Bkz. Tevbe, 9/34; Ayrýca bkz. Al-i Ýmran, 3/180

460 Buharî, Zekât, 3; Müslim, Zekât, 28; Bir hadislerinde Peygamber Efendimiz, ‘Zekâtýný ödediðin
mal, yerin altýnda gömülü bile olsa kenz deðildir. Ancak zekâtýný ödemediðin mal, açýkta da olsa
kenzdir.’ buyurarak konuya ayrýca açýklýk getirmiþtir. Beyhaki, Sünen, 4/82, 83, 84; Ayrýca konuy-
la ilgili olarak bkz. Ebû Davûd, Zekât, 4; Hakim, Müstedrek, 1/390; Tirmizi, Zekât, 2

461 Bkz. Rûm, 30/39; Bakara, 2/276; Sebe’, 34/39; Bakara, 2/268
462 Müslim, Birr, 69; Tirmizi, Birr, 82; Muvatta, Sadaka, 12
463 Müslim, Zekât, 36, 37
464 Müslim, Zekât, 63; Tirmizi, Zekât, 28
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canlarý ve mallarýný cennet karþýlýðýnda satýn almýþtýr.’465 denilerek bu
ebedîyete dikkat çekilmektedir. Zira Peygamber Efendimizin de belirttiði
gibi maldan geriye kalan sadece yenilip bitirilen, giyilip eskitilen ve sada-
ka olarak daðýtýlandan baþkasý deðildir.466

Zekât, kiþiyi maddenin esiri olmaktan kurtardýðý gibi, cimriliði öldüren
önemli bir unsurdur. Bu ise, kulu Allah’a yaklaþtýran cömertlik duygularý-
nýn geliþmesi anlamýna gelmektedir. Ahireti hatýrlatmasý yönüyle insanýn
içindeki dünyada ebedî kalma vehmini yýkar ve onu, Rabbin hoþlandýðý
ulvî duygularla bütünleþtirir. Zira insanda, ihtiyacý olsun veya olmasýn bü-
tün dünyaya talip olma ve onu elde etme hýrsý vardýr. Ayný zamanda bu,
insanýn geliþip büyümesiyle orantýlý olarak artan bir özelliktir.467 Hadisin ifa-
desiyle böyle bir insan, bir vadi dolusu altýný olsa ikincisini, iki vadi dolu-
suna malik olsa üçüncüsünü ister. Onun gözünü ancak toprak doldurur.468

Ýnsan hayatýnda duanýn çok ayrý bir yeri vardýr ve zekât da, hem
Peygamber Efendimizin469 hem ihtiyacý görülen fakirin, hem de melekle-
rin duasýný almaya en büyük vesiledir. Zira Peygamber Efendimiz, zekâtý-
ný verenlere bizzat kendisi dua ettiði gibi her gün iki meleðin inerek infak
edenlere dua ettiðini de bildirmektedir.470

Bunlardan baþka zekâtýn, veren açýsýndan bir emniyet vesilesi oldu-
ðu,471 maddî afetler için bir kalkan vazifesi gördüðü472 ve Rahmet kapýsý-
nýn aralanmasýna sebeb olmasý yönüyle hastalýklara þifaya bir vesile
olup473 ölümü þehadete çeviren bir sebep olduðuna474 dair belli baþlý riva-
yet ve deðerlendirmelerden bahsedilebilir.

465 Tevbe, 9/11
466 Bkz. Ýbn Kesir, Bidaye, 3/157, 158
467 Bir hadislerinde Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm), ‘Ademoðlu büyüdükçe onunla

birlikte iki özellik de büyür: Mal veya dünya sevgisiyle tûlu emel’ buyurmaktadýr. Bkz. Buharî, Ri-
kak, 6; Müslim, Zekât, 13-15

468 Buharî, Rikak, 10; Müslim, Zekât, 116-119
469 Bkz. Buharî, Zekât, 64; Müslim, Zekât, 176
470 Buharî, Zekât, 27; Müslim, Zekât, 57
471 Bkz. Buharî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, Ýman, 252; Ýbn Hiþam, Sire, 2/11
472 Bkz. Kenzül-Ummal, 6/296
473 Bkz. Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, 3/63
474 Bkz. Kenzü’l-Ummal, 6/525
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Alan Açýsýndan
Fakirliðin neredeyse küfür konumuna geldiðinden bahseden Pey-

gamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm),475 ayný zamanda maddî açý-
dan sýkýntý çeken ve önünde çözüm olarak herhangi bir alternatifi bulun-
mayan kimselerin birer suç odaðý haline gelebileceðini de hatýrlatmakta
ve bu noktada zekâtýn önemine vurgu yapmaktadýr. Zira ihtiyacýnýn esiri
haline gelen bir insanýn yapacaklarýný tahmin etmek zor olduðu gibi, dü-
þünce ve hareketlerini ýslaha da imkân yoktur. Bugün hýrsýzlýk, gasp ve her
türlüsüyle soygun gibi birçok âdî suçun altýnda böyle bir esaret yatmakta-
dýr. Zira bu, baþa gelip çatmadan önce tedbiri alýnýp çözülmesi gereken bir
problemdir.476 Ýþte zekât, sosyal hayatta maddî sýkýntý içinde yaþayanlarý
hedef alan bir organizasyon olmasý yönüyle bu problemi temelinden çöz-
mekte ve yokluktan kaynaklanan suç ihtimallerinin önüne geçmektedir.

Zekât, kiþiyi ihtiyacýnýn esiri olmaktan kurtardýðý gibi ona çalýþma gücü
de kazandýrmakta, elinde iþ yapabileceði bir sermayenin oluþmasýna imkân
vermektedir. Ayný zamanda zekâtla kiþi, elinde imkâný olan kimselere kýs-
kançlýk duygularýyla yaklaþmaktan kurtulmaktadýr. Zira, kendisine elinden
tutup yeni imkânlar hazýrlayanlar, zengin ve varlýklý insanlardýr. Dolayýsýyla
kýskançlýk ve servet düþmanlýðý yerine minnet duygularý ön plana geçer ve
böylelikle toplum içinde olasý olumsuzluklarýn önüne geçilmiþ olur.

Ayný zamanda zekâtta, onu alan insan, aranan kiþidir. Zengin, elinde-
ki zekâtý verebilmek için, onu alabilecek þahýslarýn varlýðýna muhtaçtýr. Zi-
ra elindeki zekâtý fakire vermeyi emreden bizzat Allah’týr. Zekâtýn yaygýn-
laþýp alacak insanýn bulunmadýðý dönemlerde zenginler, âdeta fakir bul-
ma yarýþý içine girmiþler ve sonunda çözüm olarak zekâtlarýný devletin or-
ganizesine teslim ederek ancak vazifelerini yerine getirebilmiþlerdir.

Bir yandan fakir, zekâtla böyle bir itibara ulaþýrken, Ýslâm, sürekli ha-
zýrdan yiyen parazit bir kadronun oluþmasýnýn da önüne geçmiþ, fakirin
çalýþmasý gerektiðine sýklýkla vurgu yaparak, ‘alan el’ olma yerine ‘veren
el’ olmanýn üstünlüklerini ortaya koymuþtur.477 Yani zekât, fakirleri tem-

475 Aclûnî, Keþfü’l-Hafa, 2/107, 108; Münavi, Feyzü’l-Kadir, 4/708
476 Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm), baþa gelip çatmadan önce tedbirlerinin alýnmasý

gerektiðini bildirdiði yedi þeyden birisi olarak, ‘Rabbi unutturan fakirlik’i de saymakta ve ayný za-
manda ýslahçýlara yol göstermektedir.

477 Buharî, Vesaya, 9; Rikak, 11; Zekât, 18; Nafakat, 2; Müslim, Zekât, 94-97, 106
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belliðe sevk eden bir faktör deðil, aksine fertleri çalýþmaya teþvik eden bir
ibadettir. Her meselesinde böyle bir dengeyi ön plana alan Ýslâm, bir ta-
raftan zengini vermeye teþvik ederken diðer yandan da fakiri, almanýn iyi
bir durum olmadýðý noktasýnda sürekli uyararak onun da, zekâtla elde et-
tiði miktarý sermayeye dönüþtürüp bir an önce toplum içinde üreten bir
insan konumuna gelmesini istemiþtir. Hatta bunun için, istemektense sýr-
týna bir ip alýp hamallýk yapmanýn daha iyi olacaðýný vurgulayan Pey-
gamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm),478 el emeði ve alýn teri ile el-
de edilen kazancýn kutsallýðý üzerinde ýsrarla durmaktadýr.479

Toplum Açýsýndan

Zekâtýn, hem alan hem de veren adýna getirdiði faydalarýn her biri,
aslýnda toplum açýsýndan da geçerlidir ve azýmsanmayacak maslahatlarý
haizdir. Zira toplum, fertler arasýndaki birlik þuurunun keyfiyeti nispetinde
huzurludur. Bu açýdan bakýldýðýnda zekât, zengin ve fakir adýna oluþtur-
duðu ortamla cemiyetteki problemleri halletme adýna önemli fonksiyon-
larý yüklenmiþ bir ibadet olarak karþýmýza çýkmaktadýr.

Zekât, toplumun huzuru adýna ciddî bir dinamik ve pratik bir çözüm-
dür. Zira sýnýf kavgalarýnýn çýkýþ sebebi, genelde toplumun alt ve üst taba-
kalarý arasýnda saðlýklý bir diyalog kurulamamasýdýr ki, bu problemi zekât
temelinden çözmektedir.

Yukarýda da kýsmen deðindiðimiz gibi, bir tarafta fakir ihtiyaç içinde
kývranýrken, diðer taraftan zenginin lüks bir hayat yaþamasý, fakirlerin
kýskançlýk damarlarýnýn kabarmasýna sebep olmakta, kin ve nefretlerini
artýrmaktadýr. Buna, bir de zenginin yüksekten bakmasý eklenince, arada
telafisi mümkün olmayan uçurumlar meydana gelmektedir. Ýmandan
yoksun birçok toplumda oluþan servet düþmanlýðý bunun en açýk misali-
dir. Ýþte fakirden bu kin ve nefreti söküp atmanýn tek çaresi, zenginin ken-
dine düþen vazifeyi yaparak farz olan zekâtýný vermesidir. Bu durumda fa-
kir zengine, ‘ihtiyacý olduðunda yardým elini uzatan bir dost’ nazarýyla ba-
kacaktýr ve onun malýnda artýk gözü kalmayacak, kendine verilenle iktifa
edecek ve sýkýntýdan kurtulmasýna sebep olarak imdadýna onu gönderen

478 Bkz. Buharî, Zekât, 50; Müslim, Zekât, 107; Tirmizi, Zekât, 38
479 Bkz. Necm, 53/39, 40; Buharî, Büyu’, 15
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Allah’a hamd edecektir. Zengin de, üzerindeki mükellefiyeti edaya vesile
olduðundan fakire, üstten bakma bir tarafa, ihtiramla nazar edecektir ve
böylece fertler arasýnda tam bir kardeþlik þuuru yerleþecek, cemiyet, kav-
ga ve gürültüden uzak, birer huzur toplumu haline gelecektir.

Zenginin fakiri görmezden gelip ona yardýmcý olmadýðý yerde bu or-
tamý bulmaya imkân yoktur. Bu durumda, iþçi hareketleri gibi maddeye
baðlý olarak ortaya çýkan huzursuzluklarýn baþýnda, zamanýnda müdaha-
le edilmeyen maddî problemler gelmektedir. Çünkü bu hareketlerin se-
bepleri veya sebep olarak gösterilen meselelerin kaynaðý, maddî açýdan
tatminsizlik ve bunun yanýnda belli bir kesimin maddeye hakimiyeti ve
ondan tek taraflý istifade ederek tekel oluþturmasýdýr.

Zekâtýn verilmediði cemiyette, tabakalar arasýndaki uçurumlar büyü-
mekte, aþaðý tabakadan yukarý tabakaya saygý ve muhabbet yerine kin
ve nefret çýðlýklarý yükselirken; yukarý tabakadan da aþaðý tabakaya mer-
hamet ve ihsan yerine zulüm, tahkir ve tahakküm yaðmaktadýr. Bu du-
rumda fakirlik, zenginlerin merhamet ve þefkatini celbetmesi gereken
önemli bir faktör iken, sefaleti netice veren bir unsur haline gelmekte; zen-
ginlik ise, tevazu ve merhamet duygularýný geliþtirmesi gerekirken tekeb-
bür ve gurura sebep olmaktadýr.

Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm), ‘Zekât, Ýslâm’ýn köp-
rüsüdür.’ buyururken, ayný zamanda fertler arasýndaki uçurumlarý kaldýr-
mada zekâtýn önemini vurgulamaktadýr. Yani zekât, bir taraftaki sýkýntýlar-
dan kurtulmak için behemehal üzerinden geçilecek bir köprüdür. Bu köp-
rüden içtimai hayat geçirildiðinde sýnýflar arasýndaki kavgalardan kurtu-
lunmuþ ve sahili selâmete ulaþýlmýþ olacaktýr. Zira bu köprü, baþka sistem-
lerde yaþanan fakirliðin bir uçta, zenginliðin de diðer uçta toplanmasýna
karþýlýk, Ýslâm’ýn ortaya koyduðu ve orta sýnýfý ön plana çýkarýp sosyal ha-
yatýn huzura ulaþmasýný temin edecek saðlam bir baðdýr.

Zekâtýn hedeflerinden biri de, toplum içindeki zenginlerin adedini be-
lirli insanlarla sýnýrlý tutma yerine orta sýnýfý güçlendirerek maddî anlamda
genel bir iyileþmeyi temin etmektir. Buradaki maksat, malýn sadece belli
kimseler arasýnda kapalý devre dolaþmasýnýn önüne geçmek ve onu daha
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geniþ kitlelerin istifadesine sunmaktýr.480 Yani zekâtla insanlar, gayr-ý meþ-
ru zeminlerde baþka arayýþlara itilmeden sýkýntýlarýný meþru çizgide çözme
fýrsatý bulmakta ve iki uç noktada kalanlar arasýnda saðlam bir köprü ku-
rulmaktadýr.

Bugünün toplumunda bazý zenginler, elindeki imkâný faizle kullanýma
açmakta veya faiz kuruluþlarýyla kurumsal anlamda bir kumpas oluþtur-
maktadýr. Bunun neticesi olarak, iflas hatta intiharla- yüz yüze kalmýþ ni-
ce insaný medya gündeminde takip etmekteyiz. Ýslâm ise, faizi temelin-
den yasaklayarak,481 zekât ve ‘karz-ý hasen’482 yollarýný göstermekte, farz
olanýn dýþýnda daha fazla fakire destek olmak için ayrýca zenginleri, karþý-
lýksýz vermeye teþvik etmektedir. Zira zekâtla faiz, iki zýt kutbu ifade etmek-
tedir. Birinde, fakirin hakký gözetilip zulmün önü alýnýrken, diðerinde, zen-
ginin daha da zengin olmasý ve fakirin sefalete itilmesi vardýr. Fakir, faiz-
le, içinde bulunduðu durumdan, kýsmen ve geçici olarak kurtuluyor gibi
gözükse de aslýnda yoksulluðun kollarýnda periþaniyetle baþ baþa býrakýl-
maktadýr. 

Özetle zekât, toplum hayatýnda bir sigorta vazifesi görmektedir.
Onunla zengin-fakir arasýndaki uçurumlar ortadan kaldýrýlýrken ayný za-
manda âtýl durumdaki kapasitelerin piyasaya girmesi temin edilmekte ve
böylelikle ticarî hayatýn daha zinde olmasý saðlanmaktadýr. Bütün bunla-
rýn neticesinde fertler arasý hoþgörü ve diyalog köprüleri kurulmakta, alan
ve veren olarak her iki kesime de, sosyal hayatý olumlu anlamda besleyen
belli mesuliyetler yüklenmektedir.

Zekâtýn Toplanýp-Daðýtýlmasý
Kýsaca zenginlerden alýnýp ihtiyaç sahiplerine verilmesi gereken

zekâtý, ferdin kendisi verebileceði gibi zekât daðýtým iþinin devlet eliyle

480 Konuyu anlatan ayette Yüce Mevla, emtianýn tekelleþmesinin uygun olmadýðýný ifade ederken,

‘Ýçinizden sadece zenginler arasýnda dolaþan bir þey olmasýn’ (Haþir, 59/7) kaydýyla, iþin altýndaki

gerçek sebebi ortaya koymaktadýr.

481 Bkz. Bakara, 2/188, 275-279; Nisa, 4/29, 31, 160, 161; Al-i Ýmran, 3/130; Rum, 30/39
482 Karz-ý hasen, kiþinin borç olarak verdiði parayý herhangi bir artýþ olmadan verdiði gibi geri aldýðý

bir sistemdir ki, ayetlerde böyle bir uygulama Allah’a borç verme olarak nitelendirilmiþ olup seva-

býnýn büyüklüðü anlatýlmaktadýr. Bkz. Bakara, 2/245; Maide, 5/12; Hadid, 57/18 vd.
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organizesi de mümkündür. Zekâtýn kimlere verileceðini anlatan ayetteki
ifadeler onun, daha ziyade çaplý bir organizasyon olmasý istikametindedir.

Elbette ki böyle bir organizasyonun, kendine göre belli baþlý þartlarý var-
dýr. Bunlardan bir kýsmý malla, bir kýsmý zekâtý verecek þahýsla, diðer bir kýs-
mý da zekât verilecek kimselerle ilgilidir. Bütün bunlarý özetlemek gerekirse;

Malla Ýlgili Þartlar
Zekâtýn verilebilmesi için malda aranan birtakým þartlar vardýr ve an-

cak bu þartlar oluþtuðunda, o maldan zekât verme mükellefiyeti bir farz
olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu þartlar; mülkiyet, nema, nisab, söz konusu
malýn aslî ihtiyaçtan, kiþinin borçlarýndan fazla olmasý ve üzerinden bir yýl
geçmesidir. Kýsaca bunlarý izah etmek gerekirse;

Mülkiyet

Kiþiden zekât talep edebilmek için, kiþinin istediði zaman, istediði þe-
kilde tasarruf edebilecek mahiyette elindeki mala tam bir mülkiyetle hak
kazanmýþ olmasý þarttýr.

Nema

Zekâtýnýn farz olmasý için malýn; artan, gelir getiren ve kazanç saðla-
yan bir özelliðinin olmasý gerekmektedir. Bu da, doðum, üreme, ticaret
ve benzeri gerçek bir nemayla mümkün olabilmektedir.

Nisab

Nisab, zekâta tâbi malýn, zekât verilebilmesi için ulaþmasý gerekli
olan miktarýn en alt sýnýrýdýr ve her bir emtia için bizzat Peygamber Efen-
dimiz tarafýndan tespit edilmiþtir.

Buna göre; ticaret eþyasý, altýn ve gümüþ, zirai mahsuller, yer altý
zenginlikleri ile deve ve sýðýr gibi büyükbaþ; koyun ve keçi gibi küçük-
baþ hayvanlara ait nisab miktarlarý birbirinden farklýlýk arz etmektedir. 

Aslî Ýhtiyaçtan Fazla Olmasý

Malda aranan þartlardan bir diðeri de, kiþinin kendisi ve bakmakla
yükümlü olduðu aile fertlerinin iaþe, ibate, giyim ihtiyaçlarýnýn dýþýnda ol-
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masýdýr. Meslekle ilgili aletler, ev eþyalarý ve binek gibi temel ihtiyaçlar-
dan sayýlan mallar da zekât kapsamýna girmez.

Borçlardan Fazla Olmasý

Kiþiye zekâtýn farz olmasý için malýndan, ödemesi gereken borçlarý dü-
þülür, ondan sonra arta kalan mal eðer nisab miktarýný buluyorsa zekât farz
olur. Borçlar çýkarýldýktan sonraki miktar nisaba ulaþmýyorsa zekât farz olmaz.

Kazanç Üzerinden Geçecek Süre

Ticarî emtia, para ve hayvanlarýn zekâtýnýn farz olmasý için bunlara
sahip olunduktan sonra bir yýl geçmesi lazýmdýr. Toprak mahsulleri ile
maden ve definelerin zekâtýnda ise mülkiyetin üzerinden bir yýl geçmesi
þartý yoktur; mülkiyet gerçekleþince hemen zekât farz olur. Çünkü yuka-
rýdakilerin (ticarî emtia, altýn, gümüþ, para ve hayvanlar) nemalanabilme-
si, üreyebilmesi için zaman gerekir ki, Ýslam, bu süreyi bunlar ele geçtik-
ten sonra bir yýl olarak belirlemiþtir. Toprak mahsulleri, maden ve define-
ler ise ele geçtiðinde üremesi bitmiþ, nemasýný almýþ olduklarýndan zama-
na ihtiyaç yoktur.

Þahýsla Ýlgili Þartlar
Zekâtýn farz olabilmesi için zekât verecek þahýslarda aranan birtakým

þartlar vardýr. Bunlar; verecek þahsýn Müslüman olmasý, hür olmasý ve
mükellefiyet yaþý olan büluð çaðýna girmiþ olmasý gibi þartlardýr. Kýsaca
bunlarý izah etmek gerekirse;

Müslüman olma

Diðer bütün ibadetler gibi zekât da ancak Müslüman olanlar üzerine
farz bir mükellefiyettir. Müslüman olmayanlarýn, Ýslâm idaresi altýnda yaþa-
dýklarý yerlerde, güvenliklerini saðlamaya bedel olarak verecekleri verginin
adý ‘cizye’dir ve cizyenin miktarý, günün þartlarýna göre tayin edilmektedir.

Hürriyet

Yalnýz hür insanlar zekât vermekle mükelleftirler. Köleler bu ibadetle
mükellef deðillerdir.
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Akýl-büluð

Rüþd çaðý tabir edilen ergenlik, Ýslâm’da mükellefiyetlerin baþladýðý
zaman dilimidir. Dolayýsýyla namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerde olduðu
gibi zekâtta da, zengin bile olsa akýl ve büluð çaðýna gelmeyen çocuk üze-
rinde farz olarak herhangi bir mükellefiyet yoktur.

Zekât Verilecek Yerler (Mesârif-i Zekât)
Zekâtýn kimlere verileceðini bizzat Allah (c.c.) tayin etmiþtir. Bunu ifa-

de eden ayette þöyle denilmektedir: 

‘Zekâtlar Allah’tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düþkünlere, zekât
toplayan memurlara, gönülleri (Ýslâm’a) ýsýndýrýlacak olanlara, (hürriyetle-
rini satýn almaya çalýþan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalýþýp cihad
edenlere ve yolcuya mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.’483

Buna göre zekât verilecek yerler;

Fakir ve Miskinler 

Fakir ve miskinin tarifi hususunda fýkýh âlimlerinin ihtilafý bir yana bý-
rakýlacak olursa, bu iki zümre; bir günlük yiyeceðini bulamayacak derece-
de düþkün kimselerden, biraz daha iyi durumda olanlara kadar, nisab
miktarý mala sahip olmayan yani zekât vermekle mükellef olmayan bü-
tün Müslümanlarý da içine alýr.

Zekât Memurlarý

Zekâtýn devlet eliyle toplanýp daðýtýldýðý durumda, zekât toplamakla
görevli memurlarýn maaþý da zekât olarak toplananan mallardan verilir.

Müellefe-i Kulûb

Kalpleri Ýslâm’a ýsýndýrýlmak istenen kimselerdir. Bu grubu üç baþlýkta
toplamak mümkündür:

* Müslüman olduðu halde henüz iman kalbinde oturaklaþmayan
kimseler.

* Müslüman olmayan ama Müslüman olmasý umulan insanlar. 

483 Tevbe, 9/60
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* Müslüman olmadýðý halde þerrinden emin olmak ve ortamý yumu-
þatmak için ihsanda bulunulan þahýslar.

Ancak konuyla ilgili olarak ikinci halife Hz. Ömer’in, kalplerin ýsýndý-
rýlmasýna baðlanan hükmü ‘artýk þartlar deðiþti, telifi kuluba ihtiyaç yok’
diyerek Müslüman olmayan insanlara zekâttan pay verilmesini þartlara
baðlý olarak durdurmasý söz konusudur ki, ayný þartlarýn gerekli olduðu
zaman ve yerlerde bu uygulamanýn devam edeceðinde þüphe yoktur. Ni-
tekim Ömer b. Abdülaziz döneminde uygulanmýþ, bir papaza bin dinar
maaþ verilmiþtir.484

Köleler

Bilhassa eski tarihlerde yaygýn bir uygulama olan kölelik sisteminin
temelde karþýsýnda olan Ýslâm, bu insanlara maddî destek olmak ve hür-
riyete giden yollarý kendilerine kolaylaþtýrmak maksadýyla zekâttan pay
vermiþtir.

Borçlular

Normal þartlarda zengin bile olsa insanýn iþleri bozulmuþ ve geçici de
olsa bir borç içine girmiþse bu þahsa da zekât verilmektedir.

Fî Sebîlillah

‘Allah yolunda’ anlamýnda bir kelimeyle tercüme edebileceðimiz bu
alan, oldukça geniþ bir yapýyý kapsamaktadýr. Allah için kendini adamýþ
ilim erbabýný, dini baþkalarýna da ulaþtýrma adýna gayret sarf eden kiþi ve
kurumlarý, genel olarak Ýslâm kültürünün yaygýnlaþmasý için faaliyet gös-
teren birçok kiþi ve hayýr kurumunu, bu kavramýn içinde mütalâa etmek
mümkündür.

Yolcular

Zekât verilecek bir diðer sýnýf da, normal þartlarda zengin olsalar bile
yolculuk þartlarýnda imkânlarý tükenen ve maddî ihtiyacý bulunan kimse-
lerdir. 

484 Ýbni Sa’d,Tabakat, 5/350
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Uygulamada Öne Sürülen Þartlar
Bir diðer konu da, zekâtý verirken dikkat edilecek hususlarýn belli

prensiplere baðlanmýþ olmasýdýr. Buna göre, daha olgunlaþmadan zirai
ürün ve meyvelerin miktarýný tahmin edip zekât alýnma yoluna gidilme-
mesi, zekât verilecek yerlerin ayetle tespit edilmiþ olmasýndan hareketle,
zekâtýn toplanýp daðýtýlmasý sýrasýnda baþka gelirlerle zekâtýn karýþtýrýlma-
masý, malýn kendisinden bizzat zekât verilebileceði gibi, zekâta konu olan
malýn kýymeti takdir ve tespit edilip zekâtýnýn, ayný deðerde baþka bir cins
mal ya da para olarak da verilebilmesi, kadýn, bekçi ve hizmetçi gibi kim-
selerin de evin reisine vekaletle zekât verebileceði, hukukî prensipler açý-
sýndan problem olmasa da kiþinin, zekât veya sadaka olarak verdiði ma-
lý tekrar geri almamasý, zekâttan kaçma anlamýnda belli baþlý hilelere baþ
vurulmamasý, verirken baþa kakma, küçük görme ve aþaðýlama gibi tavýr-
lara girilmemesi, yeri geldiðinde açýktan verip diðer insanlarý da vermeye
teþvik, yeri gelince de gizli vererek, her iki durumda da sadece Allah’ýn rý-
zasýný talep etme, malýn arýzalý ve çürük olanýný tercih yerine en iyisinden
vermeye çalýþma ve geciktirip vakit kaybetmeden ve mümkünse Rama-
zan ayý gibi mübarek zaman dilimlerinde verme gibi bir kýsmý baðlayýcý,
diðer bir kýsmý da tavsiye edilen uygulama biçimlerine dikkat edilmelidir.

Zekâtýn Verilemeyeceði Yerler
Zekâtýn kimlere verileceði belli olmakla birlikte onun kimlere verile-

meyeceði de tespit edilmiþ ve bu sýnýflar uygulamanýn dýþýnda deðerlendi-
rilmiþlerdir. Buna göre zekât verilemeyecek yerler;

Zenginler

Maddî imkâný yerinde olan zenginler (nisab miktarý veya daha fazla
mala sahip olan kimse), almakla deðil zaten zekâtý vermekle yükümlüdür-
ler ve kendilerine zekât verilmemektedir.

Çalýþma Gücü Olanlar

Normal þartlarda fakir ve yoksulun yanýnda olan Ýslâm, çalýþma gücü
olduðu halde bu imkânýný üretime dönüþtürmeden hazýrdan yemeyi âdet
haline getirmiþ asalak tiplere de zekât verilmesinin doðru olmadýðýný be-
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lirtmektedir. Zira zekâttan maksat, toplumda asalak gruplarýn türemesi de-
ðil, arýzî ve geçici olan yoksulluk halinden insanlarýn kurtularak üretime
katýlmalarýdýr.

Gayr-i Müslimler

Zekâtýn verilme þartlarýndan biri de, verilecek þahsýn Müslüman ol-
masýdýr ki, bu durumda -müellefe-i kulûb gibi istisnalar dýþýnda- gayr-i
Müslimlere zekât verilmemektedir.

Yakýn Akraba

Kiþi hanýmý, ana-baba ve çocuklarý gibi birinci dereceden bakmakla
yükümlü olduðu yakýn akrabalarýna da zekât veremez. Çünkü zaten onla-
ra bakmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüðünü zekâtýndan düþüremez.
Ana-babadan kasdedilen, kiþinin ebeveyni, dedeleri, nineleri, onlarýn ebe-
veyni…þeklinde çýkabildiði kadar yukarýsý; çocuklardan kasýt ise ayný þekil-
de çocuklar, torunlar, onlarýn çocuklarý…þeklinde inebildiði kadar aþaðýsýdýr.

Benî Haþim

Zekât verilmesi yasak olan bir diðer zümre de, Peygamber Efendimi-
zin akrabalarý olan Haþimoðullarýdýr. Allah Resulü’nün kendisi de, hediye
kabul ettiði halde sadaka kabul etmiyordu.485 Ayný þekilde kendi akrabala-
rýnýn da zekât ve sadakadan pay almalarýný bizzat kendisi yasaklamýþtýr.486

Haþimoðullarýndan maksad, Peygamber Efendimizin (sallallahu aley-
hi ve sellem) amcalarý Hz. Abbas ile Hâris’in nesli ile Hz. Ali ve kardeþ-
leri Akîl ile Cafer’in neslinden gelenlerdir. Devlet hazinesinin ganimetler
kýsmýndan bunlarýn ihtiyaçlarý karþýlanýr. Ýhtiyaç halinde iken kendilerine
zekât verilebileceðini söyleyen fýkýh âlimleri de vardýr.

Potansiyel Güç Olarak Zekât
Zekât, sadece eldeki nakit parayý hedef almayan, aksine maddî deðe-

ri olan birçok þeyi içine alan çok yönlü malî bir ibadettir. Bu yönüyle

485 Bkz. Müslim, Zekât, 162-165; Ebû Davud, Zekât, 30
486 Bkz. Buharî, Zekât, 60; Müslim, Zekât, 161, 167, 175; Ebû Davud, Zekât, 30; Tirmizi, Zekât, 25
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zekât, elinde imkâný olan hemen herkesi ilgilendirmekte ve toptan iyileþ-
tirme adýna cemiyetin bütün fertlerini sorumlu tutmaktadýr. Bu noktada
Ýslâm, barýnma, binek ve giyim gibi aslî ihtiyaçlarý dýþýnda nisap miktarý
mala sahip olan her bir Müslüman’ý zekât gibi bir vazifeyle yükümlü kýl-
maktadýr. Elbette bir insan, daha fazla mülke sahip olabilecektir; ancak
bunun þartý, elindeki malýn zekâtýný vermektir.

Bu yönüyle zekât, maddî anlamda toplumu ayakta tutmaya yarayan
en önemli güçtür ve bu gücü ortaya çýkaran potansiyelle ilgili detaylar biz-
zat Peygamber Efendimiz tarafýndan tespit edilmiþtir. Þu da bir gerçektir
ki Ýslâm, ortaya koyduðu meseleleri, günün þartlarýna göre deðiþiklik arz
edecek bir yapý yerine hemen herkesin rahatlýkla algýlayýp kullanabilece-
ði pratik deðerler olarak takdim etmiþtir. Ticaret eþyasýnýn zekâtýndaki
oran 1/40 (% 2,5) olmakla birlikte diðer emtiada bu oran, malýn konumu
ve deðerine göre farklýlýk arz etmektedir. Ancak bütün bu deðerler, zekâtýn
asgari ölçüde sýnýrlarýný belirtmektedir ki, yeri ve zamaný geldiðinde bu
oranlarýn isteðe baðlý olarak artýrýlma kapýsý açýktýr.

Zekât Mükellefiyeti Nasýl Tesbit Edilir?
Bir kimsenin zekâta tâbi malý nisap miktarýna ulaþýnca, -sene geçme-

si þart olan mallarda- kiþi o vakti tespit eder, bunun üzerinden bir yýl ge-
çip ertesi yýlýn o vakti geldiðinde -sene içerisinde malda artma eksilme
olabilir- malý eðer nisap miktarý veya bu miktarýn üzerinde ise o kimseye
zekât farz olur. Ve malýn cinsine göre ne kadar zekât vermesi gerekiyorsa
o kadar zekât verir.

Zekâtý verilmesi gereken deðerlerle bunlarýn oranlarýný kýsaca þöyle
özetleyebiliriz:

Zekâta Tâbi Mallar

a. Ticaret Eþyasý

Ticarete konu olan, yiyecek, giyecek, hayvan, mücevherat, arsa, ev
ve arazi.. her çeþit emtia, ticaret malýdýr ve zekâta tâbidir. Yalnýz bir ma-
lýn ticaret malý sayýlabilmesi için, niyet, yani kâr saðlama maksadýyla elde
bulundurulmasý ve alýþ veriþe arz edilmiþ olmasý gerekmektedir.
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Ticaret mallarýnýn nisab miktarý, 85 gr. altýn veya 595 gr. gümüþ kar-
þýlýðý olarak tespit edilmektedir. Bu miktar, sene içinde bu rakamlarýn altý-
na düþse de, sene baþý ve sonunda nisab miktarýný tutmasý þarttýr. Zekâtý
verilecek bu mallar, sene sonunda toptan piyasa fiyatlarýna göre deðer-
lendirilir. Sene içinde fiyatlarýn artmasý veya eksilmesine itibar edilmez.

Ticaret için beslenen hayvanlar, ticaret malý hükmündedir ve % 2,5
nispetinde zekâta tâbidir.

Ticaret mallarýnýn zekâtý % 2,5 oranýnda mal olarak verilebileceði gi-
bi, toplam deðer üzerinden yine % 2,5 oranýnda para veya baþka cins bir
mal olarak da verilebilir.

Bu bilgiler ýþýðýnda; tüccar, sene sonunda sahip olduðu ticarî emtiayý
toptan fiyatlarýna göre, para olarak hesap eder. Bunun üzerine mevcut
parasýný, borç olarak verdiði paralarý ve ticarî satýþýnýn karþýlýðý olan ala-
caklarýna çek, senet, açýk hesapta bulunan miktarlarý da ilâve ederek bu
miktardan borçlarýný çýkarmak suretiyle sonuçta elde ettiði rakamýn % 2,5
nispetini zekât olarak verir.

b. Hayvanlar 

Hayvanlar, belli sýnýflandýrmalara tâbi tutulur; her biri için zekât ve-
rilmeyi gerektiren miktar ve verilecek deðer açýsýndan farklý uygulamalar
söz konusudur. Bunlarýn her biri bizzat Allah Resûlü tarafýndan tespit edi-
lip uygulanan hususlardýr. Buna göre, bilhassa o dönemde hemen herke-
sin elinde bulunan deve, sýðýr ve koyun cinsleriyle ilgili zekât ve nisaplar,
bir tablo halinde þu þekilde özetlenebilir:
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Deve

Nisab Vacip Olan Miktar

5-9 1 tane koyun

10-14 2 tane koyun

15-19 3 tane koyun

20-24 4 tane koyun

25-30 2 yaþýnda bir diþi deve

36-45 3 yaþýnda bir diþi deve

46-60 4 yaþýnda bir diþi deve

61-75 5 yaþýnda bir diþi deve

76-90 3 yaþýnda iki diþi deve

91-120 4 yaþýnda iki diþi deve

121-129 3 yaþýnda üç tane diþi deve

130-139 4 yaþýnda bir , 3 yaþýnda iki deve

140-149 4 yaþýnda iki , 3 yaþýnda bir deve 

150-159 4 yaþýnda üç diþi deve

160-169 3 yaþýnda dört diþi deve

170- 179 3 yaþýnda üç, 4 yaþýnda bir deve

180- 189 3 yaþýnda iki, 4 yaþýnda iki deve

190-199 4 yaþýnda üç, 3 yaþýnda bir diþi deve

200-209 4 yaþýnda dört veya 3 yaþýnda beþ diþi deve

Et, süt ve güçlerinden istifade etme gibi çok yönlü kendilerinden ya-
rarlanýlan manda ve sýðýrlarýn zekâtlarý da yine, hadislerle tespit edilmiþtir.
Camýzlar da sýðýr konumunda deðerlendirilmektedir. Bu hayvanlardan
zekât verilme þartý, 30 adet olduklarýnda baþlamaktadýr.
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Sýðýr
Nisab Vacip Olan Miktar

30 Bir buzaðý

40 3 yaþýnda bir tosun

60 2 yaþýnda bir dana

70 2 yaþýnda iki dana ve 3 yaþýnda bir tosun

80 3 yaþýnda iki tosun

90 2 yaþýnda üç dana

100 2 yaþýnda iki dana ve 3 yaþýnda bir tosun

120 3 yaþýnda üç tosun veya 2 yaþýnda dört dana

Koyun
Koyun ve keçi gibi küçükbaþ hayvanlarýn nisabý 40 olup zekât veril-

me durumlarý ise þöyledir;

Nisab Vacip Olan Miktar

40-120 arasý 1 koyun

121-200 arasý 2 koyun

201-399 arasý 3 koyun

400-449 arasý 4 koyun

500-599 arasý 5 koyun

599’dan sonraki her 100 koyunda bir koyun ilave edilerek zekâtý he-
saplanmaktadýr.

Yukarýda zikredilen hayvanlarýn dýþýnda kalan ve et ve sütünden ya-
rarlanma maksadý dýþýnda ticarî bir maksada yönelik beslenenlerden alý-
nacak miktar 1/40’týr. Gerçi ayný durum, yukarýda sayýlan hayvanlarý tica-
ret maksatlý besleyen kiþiler için de söz konusudur. Ýpek böceði, bal, yu-

498 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



murta gibi ürünler de ayný kapsamda ticarî emtia olarak kabul görmekte
ve %2.5 oranýnda zekâtlarýnýn verilmesi gerekmektedir.

c. Menkul Kýymetler

Ticarî maksat dýþýnda süs eþyasý olarak bilhassa kadýnlarýn kullandýk-
larý ziynet eþyalarý için zekâtý gerektirecek nisap, altýnda 85, gümüþte ise
595 gramdýr ve bu miktar altýn ve gümüþü olan kimse %2.5 nispetinde
zekât vermekle yükümlüdür. Nakit yerine kullanýlýp istenildiðinde paraya
çevrilebilen hisse senedi, bono, çek ve senet gibi deðerlerin zekâtý da ti-
caret eþyasý statüsünde 1/40 oranýnda zekâta tabidir.

Ýhtiyaç fazlasý süs eþyalarý, koleksiyon ve deðerli taþlardan da zekât
verilmesi genel olarak benimsenmektedir.

Ýhtiyaç fazlasý arabayla kiþinin statüsünün üstündeki pahalý binekler-
den de zekât alýnmasý gerektiði aðýrlýklý olarak ifade edilmektedir. 

d. Gayr-i Menkuller

Ýnsanýn aslî ihtiyacý dýþýndaki ev, arsa ve iþ yeri gibi gayr-i menkuller-
den de zekât vermesi gerekmektedir. Arsanýn, ziraat maksatlý kullanýlma-
sý durumunda, verilen emeðe göre 1/10 veya 1/20 oranýnda ‘öþür’ deni-
len bir zekât söz konusudur. Bu durumda tarlanýn kendi deðerinden de-
ðil, elde edilen mahsulden zekât alýnmýþ olur. Ancak, ticari gayeyle tutu-
lan gayri menkullerdeki hüküm, yine ticari mallarýn zekâtýyla aynýdýr.

Fabrika gibi üretime yönelik yatýrýmlarla, kira getirisi olan gayr-i
menkulün zekâtýnda, elde edilen gelirden mi yoksa mülkün kýymetlerin-
den mi zekât verileceði konusu kýsmen tartýþmalýdýr. Aðýrlýklý görüþ, mas-
lahat prensiplerine göre zatî deðerlerinden verilmesi istikametindedir. Ay-
ný þekilde alýnacak oranlarda da farklý yaklaþýmlar söz konusudur. Bazý
Ýslâm âlimleri, kira gelirlerini öþüre benzeterek 1/10 veya 1/20 oranýnda
zekât alýnmasýnýn gerekliliðini ileri sürerken diðer bir kýsmý ticarî eþya sta-
tüsünde 1/40 ölçüsünün geçerliliðini savunmaktadýrlar.

e. Madenler

Geçmiþ dönemlerde yer altýna gömülerek saklanmýþ kýymetli eþya
manasýna ‘kenz’ ve toprak altýndaki zenginliklerin tamamýný ifade eden
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‘rikaz’ olarak her türlü deðerden de zekât alýnmasý gerekmektedir. Altýn,
gümüþ, yakut, zümrüt, mermer, kireç, petrol ve doðalgaz gibi her türlü
yeraltý zenginliklerinden alýnacak zekâtýn oraný 1/5, bir baþka ifadeyle %
20’dir.

f. Ziraî Mahsuller

Zirai mahsullerde iki türlü uygulama mevcuttur: þayet sulama, ilaçla-
ma ve benzeri bir emek sarf edilerek bir tarým yapýlýyorsa 1/20, ekimi ya-
pýldýktan sonra herhangi bir emek sarf edilmeden kendi tabiîliði içinde
ürün alýnýyorsa 1/10 nispetinde zekât alýnmasý gerekmektedir ki, onda bir
anlamýnda bunun genel adý, ‘öþür’dür.

Bunlardan baþka sosyal hayatý canlandýracak mükellefiyetler de söz
konusudur. Bunlarýn bazýlarý zorunlu sayýlýrken diðer bir kýsmý isteðe bað-
lý kabul edilmiþ ve zenginlerin vermeleri teþvik edilmiþtir. Buna göre, fýtýr
sadakasý, kurban, akika ve velime gibi faaliyetler yanýnda vakýf müesse-
sesi, adaklar ve her türlü nafile sadakalar, yoksulun durumunu iyileþtirme
adýna sosyal hayatta Ýslâm’ýn ön gördüðü potansiyeller olarak deðerlen-
dirilebilir.

Sadakalarla ilgili beyanlarýn Kur’ân’da, herhangi bir kayýtla sýnýrlan-
dýrýlmadan þümullü lafýzlarla umumiyet arz etmesi, ayný zamanda sadaka-
da sýnýrlama konulmadýðýný göstermesi bakýmýndan önemlidir. Mesela ‘Ýn-
fak ettiðiniz her þeyin, mutlaka O, arkasýný getirir’,487 ‘Hayýr adýna infak et-
tiðiniz her þey, karþýlýk olarak mutlaka size dönecektir ve siz, asla zulme
maruz býrakýlmazsýnýz’488 ve ‘Hayýr adýna infak ettiðiniz her þeyi Allah bil-
mektedir’489 mealindeki ayetler, hemen ilk akla gelenlerdir.

Konuyla ilgili Peygamber Efendimizin de yüzlerce beyaný vardýr490 ve
bütün bunlarýn her biri, fakirin gözetilip kollanmasýna yönelik teþvik edici
ifadelerdir.

487 Sebe’ 34/39

488 Bakara,2/272
489 Bakara,2/273
490 Misal olmasý bakýmýndan bkz. Buharî, Ýlim, 15; Zekât, 5, 10; Edeb, 34; Müslim, Zekât, 66-68.
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Fýtýr Sadakasý
Fýtýr, “yaradýlýþ, hilkat, orucu açmak “manalarýna gelmektedir. Türk-

çe’de fýtýr sadakasýna “fitre” denmektedir. Fýtýr sadakasý; Ramazan Bay-
ramý’na kavuþan ve temel ihtiyaçlarýnýn dýþýnda nisap miktarý mala sahip
olan Müslümanlarýn kendileri ve velâyetleri altýndaki kimseler için yerine
getirmekle yükümlü olduklarý malî bir ibadettir.

Fýtýr sadakasý vermek Hanefîlere göre vacib, diðer mezheplere göre
ise farzdýr. Fýtýr sadakasýna “baþ zekâtý” da denmektedir. Bu þekilde den-
mesinin sebebi onun þahsa baðlý, þahýs baþýna konmuþ malî bir mükelle-
fiyet olmasýndandýr. Teknik ifadesiyle fýtýr sadakasýnýn vacip olmasýnýn se-
bebi, baþ yani þahsýn Ramazan Bayramý’nýn birinci gününe kavuþmasýdýr.

Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) birçok hadisi þerifle-
rinde sadakayý fýtýr verilmesini emretmiþtir.

Abdullah b. Ömer’den rivayet edilen bir hadis-i þerif þöyledir: “Allah
Resûlü, fýtýr sadakasýný köle, erkek, kadýn, küçük ve büyüklerin üzerine 1
sâ’ (ölçek) hurma ve 1 sâ’ arpa olmak üzere takdir etmiþ ve insanlar
bayram namazýna çýkmadan önce verilmesini emretmiþtir.”491

Bu konuda Ebu Saîd el-Hudrî’den gelen bir rivayet de þöyledir: “Biz
Peygamber Efendimiz döneminde fitreyi yiyecek maddelerinden 1 sâ’
olarak verirdik. O zaman bizim yiyeceðimiz arpa, kuru üzüm, hurma ve
keþ (yaðý alýnmýþ peynir) idi.”492

Baþka bir hadiste de þöyle buyurulmuþtur: “Vekaletiniz altýndaki kim-
selerin fýtýr sadakasýný verin.”493

Fýtýr Sadakasý, Cenab-ý Allah’ýn kiþiye ve velayeti altýndaki kimselere lüt-
fettiði hayat ve vücud nimetine karþý bir þükran olmak üzere dindeki yerini al-
mýþ bir ibadettir. Nitekim fýtýr sadakasýnýn vacip olmasý için oruç tutmak þart
deðildir. Oruç tutamayan veya tutmayanlara da fýtýr sadakasý vermek vaciptir.

Fýtýr Sadakasý, o yýlýn oruç ibadetini eda edebilen Müslümanlarýn
böyle bir ibadeti yapmaya muktedir kýldýðý için Yüce Allah’a bir þükür ma-
nasý da taþýr.

491 Buharî, Zekat, 76; Müslim, Zekat, 12.

492 Buharî, Zekat, 74
493 Ýbn-i Mülakkin, Hülasatü’l-Bedri’l-Münîr, 1/314; Beyhaki, Sünen-i Kübra, 4/161
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Ayný zamanda Hadis-i Þerîfte bildirildiði üzere fýtýr sadakasý, oruç tu-
tan Müslümanýn oruçluya yakýþmayan davranýþlarla zedelenen ibadetinin
eksikliklerini tamamlar. Yoksullarýn bayram sevincine katýlmalarýný saðlar.494

Ayrýca fýtýr sadakasý verilmesinin orucun kabul edilmesine, felaha er-
meye, sekeratü’l mevtten (ölüm anýndaki ýzdýrap) ve kabir azabýndan ha-
las olmaya vesile olduðu da söylenilmiþtir.

Fýtýr sadakasý zekâttan çok daha geniþ bir dairede mükellefler tarafýn-
dan yerine getirilir. Böylece imkaný olan herkes Allah yolunda bir þeyler
vermenin hazzýný tatmakta ve toplumdaki muhtaç insanlarýn durumlarýný
daha yakýndan görmekte ve anlamaktadýr. Diðer taraftan fakir kimselere
de onurlarý korunarak, isteme mecburiyetinde býrakýlmadan yardým eli
uzatýlmýþ olmaktadýr. Böylelikle ayný toplumda yaþayan fertler arasýnda
kardeþlik, dostluk köprülerinden biri daha hem kurulmakta hem de iþler-
lik kazanmaktadýr.

a. Fýtýr Sadakasýyla Mükellefiyetin Þartlarý

Fýtýr sadakasýyla mükellef olmanýn þartlarý þunlardýr: 

Müslüman olmak: Fýtýr sadakasýnýn vacib olmasý için mükellefin
Müslüman olmasý gerekir. Ancak Þafiî mezhebine göre gayri Müslim bir
kimsenin bakmakla mükellef olduðu Müslüman yakýnýnýn fitresini ödeme-
si gerekir.

Nisap miktarý mala sahip olmak: Fýtýr sadakasý ile mükellef ol-
mak için zekâtta olduðu gibi havayic-i asliyeden (temel ihtiyaçlar) baþka
nisap miktarý mala yani 85 gram altýn veya 595 gram gümüþ kýymetine
denk mala sahip olmaktýr. Zekâttan farklý olarak, fýtýr sadakasýnýn vacip ol-
masý için sahip olunan malýn nâmi (artýcý) özellikte olmasý ve üzerinden
bir yýl geçme þartý yoktur. Þafiî, Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre fýtýr
sadakasý ile mükellef olmak için nisap miktarý mala sahip olmak þart de-
ðildir. Temel ihtiyaçlarýnýn yaný sýra Bayram günü ve gecesine yetecek ka-
dar azýða sahip olan her Müslüman fitre ile yükümlüdür. Fýtýr sadakasý ile
mükellef olan bir kimse sahip olduðu malý kaybetse veya bu mal nisap mik-
tarýndan aþaðýya düþse fitre yükümlülüðü kalkmaz. Fakat fitre borcu olan bir

494 Ebu Davut, Zekat, 17; Müsned, 2/277.
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mükellef ölürse, bu borcun terikesinden alýnýp ödenmesi gerekmez. Bunun-
la birlikte ölen kimsenin varisleri kendiliklerinden öderlerse iyi olur. 

Ehliyet: Fýtýr sadakasý ile mükellef olmak için âkýl, bâlið olmak þart
deðildir. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf’a göre, nisap miktarý mala sahip olan
küçüðün ve akýl hastasýnýn malýndan da fýtýr sadakasý verilmesi gerekir.
Babasý, zengin çocuðun malýndan fýtýr sadakasýný verir. 

Velayet ve bakmakla yükümlülük. Bir kimsenin kendi dýþýndaki
kimselerin fýtýr sadakasý ile mükellef olmasý için, bunlarýn kendi velayeti al-
týnda ve bakmakla mükellef olduðu kimselerden olmalarý gerekir. Fýtýr sa-
dakasý ile mükellef olacak kadar mal varlýðýna sahip bulunan bir Müslü-
man, velayeti altýnda bulunan ve fýtýr sadakasý ile yükümlü olacak kadar
malî imkaný olmayan çocuklarýn, akýl hastalarýnýn ve aklî dengesini kay-
betmiþ kimselerin de fitresini ödemekle yükümlüdür. Vefat eden oðulun
çocuklarýnýn fitrelerinin ödenmesi gerekir. Bununla birlikte bir kimse baký-
mýný üstlendiði kiþiler de olsa, anne-babasý, büyük çocuklarý, karýsý, kar-
deþleri ve diðer yakýnlarý için fitre ödemekle mükellef deðildir. Çünkü bu
sayýlanlar onun velayetinde deðillerdir; ama onlarýn fýtýr sadakalarýný da
bir mükellefiyet olmamakla birlikte verebilir. Hanefîlerin dýþýndaki âlimle-
re göre, kendisine fitre vacip olan kimse-imkaný varsa- Müslüman ve bak-
makla mükellef olduðu (anne-baba gibi) akrabasý, hanýmý içinde fýtýr sa-
dakasý vermekle mükelleftir. 

Vakit: Hanefî mezhebine göre fýtýr sadakasý Ramazan Bayramýnýn
1. günü fecri sâninin doðuþu ile yani tan yerinin aðarmasý ile vacip olur.
Çünkü bu sadaka bayrama (sadaka-i fýtýr) izafe edilmiþ, ona ait kýlýnmýþ-
týr. Buna göre Ramazan bayramýnýn birinci günü fecirden önce ölene, fa-
kir düþene fýtýr sadakasý gerekmez. Fecirden önce doðan veya Müslüman
olan kimsenin ise fýtýr sadakasýnýn verilmesi gerekir.

Fecirden sonra dünyaya gelen çocuða, Müslüman olan kimseye fýtýr
sadakasý gerekmez. Diðer mezheplere göre ise fýtýr sadakasý Ramazan’ýn
son günü güneþin batmasý ile vacip olduðundan gerekir.

b. Fýtýr Sadakasýnýn Ödenme Vakti

Fýtýr sadakasý Ramazan ayýnýn girmesinden itibaren ödenebilir.
Âlimler, Peygamber Efendimizin (s.a.s) hadislerinde ifade edilen yoksulla-
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rýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacýna uygun olarak fitrenin bayramdan
bir-iki gün önce ödenmesini teþvik etmiþlerdir.

Fitrenin bayramýn birinci gününden sonraya býrakýlmasý uygun deðil-
dir. Bununla birlikte bayramdan sonraya kalmasý durumunda fitre mükel-
lefiyeti devam eder ve ilk fýrsatta ödenmesi gerekir.

Þafiî mezhebine göre, fitreyi bayram gününden sonraya özürsüz ola-
rak geciktirmek haramdýr.

c. Fýtýr Sadakasýnýn Ödenme Miktarý 

Daha önce geçtiði üzere fýtýr sadakasý ile ilgili hadis-i þeriflerde Allah
Resûlü zamanýnda bu malî ibadetin hurma, arpa, kuru üzüm gibi o dö-
nemin en çok kullanýlan gýda maddelerinden 1 sâ’ (3.350 kg.lýk bir ölçek)
ödendiði bildirilmektedir. Ayrýca Hülefay-ý Râþidin’in de içinde bulundu-
ðu sahabe efendilerimizin uygulamasýna göre buðdaydan 1/2 sâ’ sadaka-
yý fýtýr verildiði rivayet edilmektedir.

Fýtýr sadakasý ile ilgili bu rivayetleri deðerlendiren fýkýh âlimleri, fýtýr
sadakasýnýn cins ve miktarýný þöyle tesbit etmiþlerdir:

Hanefî mezhebine göre fýtýr sadakasý buðday, arpa, hurma ve kuru
üzüm olmak üzere dört çeþit gýda maddesinden verilir. Buðdaydan -ki
buna buðday unu ve kavut da dahildir- yarým sâ’, diðerlerinden 1 sâ’ fit-
re verilir.

Þafiî mezhebine göre fitre her çeþit hububattan, hurma ve kuru
üzümden 1 sâ’ olarak verilir. Ancak fitre ülkede veya mükellefin bulun-
duðu bölgede en çok tüketilen gýda maddelerinden biriyle ödenmelidir.

Klâsik fýkýh kaynaklarýndaki bilgi ve ölçüler böyledir. Ancak, Pey-
gamber Efendimiz dönemindeki uygulamalara dikkatlice bakýldýðýnda ve
fýtýr sadakasýnýn mahiyeti ve gayesi göz önünde bulundurulduðunda, ge-
nelde 1 sâ’ olarak verilen fitrenin bir fakirin bir günlük yiyeceði olduðu
anlaþýlmaktadýr.

Ayrýca konu ile ilgili rivayetler, o dönemde fýtýr sadakasý olarak veri-
len gýda maddelerinin toplumun temel tüketim maddeleri olduðunu ve
miktarlar arasýnda da denkliðin bulunduðunu göstermektedir.
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Bu itibarla fitre ile, bir fakirin içinde yaþadýðý toplumun hayat stan-
dardýna göre bir günlük (sabah-akþam) yiyeceðinin karþýlanmasý hedef-
lenmiþ olmalýdýr. Dolayýsýyla günümüzde fitrenin arpa, buðday, üzüm,
hurma gibi gýda maddelerinden biriyle ve verilen ölçülere (1 sâ’ veya 1/2
sâ’) göre ödenmesinin yeterli olmayacaðý söylenebilir. Bu ve benzeri mü-
lahazalardan hareketle günümüz Ýslam alimleri, fýtýr sadakasýnýn tesbiti
konusunda iki ölçüden birinin esas alýnmasý gerektiði görüþündedir:

* Buðday, arpa, kuru üzüm ve hurmanýn 1’er sâ’ýnýn para cinsinden
ortalamasýnýn alýnmasý. Bu uygulama ile, Ramazan ayýnda bu zik-
redilen gýda maddelerinin çeþitli kalitelerine göre belirlenmiþ birbi-
rinden çok farklý birçok rakamýn ortaya çýkmasý ve Müslümanlarýn
bu durum karþýsýnda tereddüde düþmesi önlenmiþ olacaktýr.

* Fitre miktarý olarak, bir þahsýn bir günlük normal yiyeceðini saðlaya-
cak miktarýn ölçü alýnmasý. Bu miktarýn hadislerde bildirilen gýda
maddelerinin en ucuzunun bedelinden daha düþük olmamasý gerekir. 

Netice itibarýyla fitrenin bir kimsenin günlük (sabah-akþam) normal
yiyeceðini karþýlayacak miktarýn ölçü alýnarak verilmesi en isabetli olaný-
dýr. Bunu da yaparken fitre verilecek fakirin hayat standartlarýna göre bir
günlük gýda ihtiyacý deðil, fitre veren kimsenin bir günlük gýda tüketim or-
talamasýnýn ölçü alýnmasý, fitrenin mana ve gayesine daha uygundur.
Kur’an-ý Kerîm’de yemin kefareti ile ilgili olarak “Âilenize yedirdiðiniz ye-
meðin orta hallisinden on fakire yedirmek” (Maide suresi, 5/89) buyrul-
masý böyle bir yaklaþýmý desteklemektedir.

Ayrýca hadislerde fitre ölçüsü olarak tesbit edilen ve fýkýh kitaplarýn-
da ölçü alýnan miktarlar asgarî sýnýrlardýr. Bu konudaki Peygamber Efen-
dimizin emir ve tavsiyeleri, fakirlerin böyle günde el avuç açmaktan kur-
tarýlmasý, onlarýn da doyurulup bayram sevincine iþtirak ettirilmesi yö-
nündedir.495 Fitre verecek kimse, kendi ekonomik durumuna ve hayat
standartlarýna göre fakirin en az bir günlük yiyecek-içecek ihtiyacýný kar-
þýlayacak bir parayý fitre olarak tespit edip vermelidir. Bu da þöyle yapýla-
bilir: bir aylýk mutfak masrafý otuz güne, sonra aile fertlerinin sayýsýna bö-
lünür. Çýkan rakam kiþinin bir günlük yiyecek masrafýný gösterir. Bu ra-

495 Beyhakî, Sünen-i Kübra, 4/175



kam ölçü alýnarak fitre verilebilir. Ýmkaný olan Müslümanlarýn daha fazla
vermesi iyidir.

Ýþin doðrusunu Allah bilir. 

d. Fýtýr Sadakasýný Ödeme Þekli

Fýtýr sadakasý bir ibadettir. Ýbadetlerde de niyet þarttýr. Bu itibarla fitre
verirken niyet etmek gerekir. Fitre verilirken niyet edildiði gibi, verilecek mik-
tar önceden ayrýlýrken de niyet edilebilir. Niyet, fitreyi Allah rýzasý için verdi-
ðine kalbin kastetmesidir. Kalbin kastý asýl olmakla birlikte dil ile de söylene-
bilir. Veren þahýs Allah’ýn kendisine fakire, fukaraya, talebeye verilmek üzere
emanet olarak verdiði malý, sahiplerine tevzi ediyor gibi vermelidir.

Fitreyi verirken “bu fitredir” demeye gerek yoktur.

Fakirin her türlü ihtiyacýný karþýlamasýna yardýmcý olmasý açýsýndan
fitrenin para olarak verilmesi daha iyidir. Bununla birlikte ihtiyaç durumu-
na göre zikredilen gýda maddelerinden de verilebilir.

Fitrenin “temlik” suretiyle yani bizzat þahsýn eline mülk olarak veril-
mesi gerekir. Dolayýsýyla fitre ile mükellef olan bir kimsenin, bir fakirden
alacaðýna mahsup ederek ona fitre vermesi geçerli olmaz. 

e. Fitre Verilebilecek Kimseler

Fýtýr sadakasýnýn sarf edileceði yerler ile zekâtýn verildiði yerler ayný-
dýr. Bu itibarla zekât verilemeyen kimselere fitre de verilmez.

Kendilerine fitre verilemeyecek kimseler þunlardýr: dinen zengin sayý-
lanlar (artýcý nitelikte olsun olmasýn nisap miktarý mala sahip olanlar), fit-
re veren þahsýn hanýmý, usülü (anne-babasý, dede ve nineleri), fürû (ço-
cuklarý ve torunlarý), bakmakla yükümlü olduðu yakýnlarý.

Fitre veren þahýs, bulunduðu yerdeki fakirlere, uzakta otursalar da ak-
rabalarýna, iyi ahlâk sahibi fakirlere ve talebelere öncelik vermelidir.

Bir kimse fitresini bir fakire verebileceði gibi birkaç fakire de daðýtabi-
lir. Fakat verilen þahsýn ihtiyacýnýn karþýlanmasý açýsýndan bir kiþiye veril-
mesi daha iyidir.

Ayrýca birçok kiþi fitrelerini bir kimseye verebilirler.
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HAC

Haccýn Tarifi ve Önemi

Hac; kasdetme ve yönelme mânâlarýna gelir. Ancak onu, mutlak kasd
ve mücerret yöneliþ mânâlarýna hamletmek de doðru deðildir. Hac, hu-
susî bir zaman diliminde, hususî bir kýsým yerleri, yine bir kýsým hususî
usullerle ziyaret etmeðe denir ki; senenin belli günlerinde, hac niyetiyle
ihrama girip, Arafat’ta vakfede bulunmak ve Kâbe’yi tavaf etmekten iba-
ret sayýlmýþtýr. Ýhram haccýn þartý, vakfe ve tavaf ise onun rükünleridir.

Hac’da yapýlan ibadetlere genel bir ifade ile “Menasik” denir. Bu iba-
deti eda edenlere de “hacý” denir.

Ýslâmiyet’in beþ temel esasýndan biri olan hac, hicretin 9. yýlýnda farz
kýlýnmýþtýr. Hacc’ýn farz olduðu Kur’ân-ý Kerim ve sünnette bildirilmiþtir;
bu hüküm konusunda Müslümanlar görüþ birliði (icma) içerisindedirler.

Kur’ân-ý Kerim’de “Ziyarete gücü yeten herkese Beytullah’ý ziyaret
etmek, Allah’ýn onun üzerindeki hakkýdýr.” (Ali Ýmran 3/97) buyrulmuþtur.

Peygamber Efendimiz (Aleyhissalatü vesselâm) da bir hadis-i þeriflerin-
de “Þüphesiz Allah size haccý farz kýldý, haccý ifa ediniz.”496 buyurmuþtur.

Bir baþka hadislerinde ise; “Ýslâm beþ temel esas üzerine kurulmuþtur.
Bunlar; Allah’tan baþka ilâh olmadýðýna ve Muhammed’in (Aleyhissala-
tü vesselâm) Allah’ýn elçisi olduðuna þehadet etmek, namaz kýlmak, oruç
tutmak, zekât vermek ve haccetmektir.” buyurarak haccý Ýslâm’ýn beþ te-
mel esasýndan biri olarak tesbit buyurmuþ ve bizatihi uygulamalý olarak
nasýl yapýlacaðýný da göstermiþlerdir.

496 Müslim, Hac 412; Nesai, Menasik,1



Peygamber Efendimiz (Aleyhissalatü vesselâm) haccýn farz kýlýndýðýný as-
habý kirama teblið edince, içlerinden birisi; “Her yýl mý?” diye sormuþ, Efen-
dimiz sükût etmiþtir. Bu soru 3 defa tekrar edilince ; “Eðer evet deseydim, hac
üzerinize her yýl farz olurdu, buna da güç yetiremezdiniz.” buyurmuþtur.497

Bu hadisin Ýbn Abbas (r.a.) yoluyla rivayetinin sonunda þu ilave yer
alýr. “Kim birden fazla hac yaparsa bu nafile olur.”498

Erkek olsun, kadýn olsun; þartlarýný taþýyan, yani saðlýk ve servet yö-
nünden haccetme imkânýna sahip olan her Müslüman’ýn ömründe bir de-
fa hacca gitmesi farzdýr; hac ibadeti, imkân elde edilince, geciktirilmeden
yerine getirilmesi gerekir. Ömründe bir defa hac yapmýþ olan her Müslü-
man bu farzý yerine getirmiþ sayýlýr.

Haccýn geciktirilmeden ifasýna, hacla ilgili ayetlerin delalet etmesiyle
birlikte þu hadisler de bu noktaya vurgu yapmaktadýr: “Hacca gitmekte
acele ediniz, çünkü sizden biriniz ölümün kendisine ne zaman geleceðini
bilemezsiniz.”499

Hac ibadeti bilindiði þekliyle Hz. Ýbrahim’e (aleyhisselâm) kadar da-
yanan bir ibadettir. Kur’ân-ý Kerim, Hac suresindeki 22/27 –28. ayetleriy-
le Hz. Ýbrahim’in haccýndan, insanlarý hacca çaðýrmasýndan, Kabe’nin ve
Hac menasikinin tarihçesinden bahsetmektedir.

Haccýn Fazileti
Haccýn ferdi ve içtimai pek çok faydalarý vardýr. Baþlýcalarý þunlardýr:

Hac, ferdin günahlarýnýn baðýþlanmasýný, kalbinin günahlardan arýnmasý-
ný saðlar. Hazreti Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz bir
hadislerinde: “Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranýþlardan sa-
kýnýr ve günahlara sapmazsa, annesinden doðduðu günkü gibi günahlar-
dan arýnmýþ olarak döner.” buyurur.500Bir diðer hadislerinde “Makbul hac-
cýn karþýlýðý cennetten baþkasý deðildir.” “Umre de, diðer bir umre ile ara-
sýnda iþlenen günahlarý siler.”501 buyurur.

497 Müslim, Hac, 412; Nesai, Menasik, 1
498 Ýbn Hanbel, II, 508; Nesai, Menasik, 1
499 Ebu Davud, Menasik,5; Ýbn Mace, Menasik, 1
500 Buharî; Hac, 4
501 Müslim, Hac, 437; Nesai, Menasik,3-5
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“Amellerin hangisi daha faziletlidir?” þeklindeki bir soruya Peygamber
Efendimiz: “Allah’a ve Resulü’ne iman” þeklinde cevap vermiþ, “Sonra
hangisi?” diye sorulunca: “Allah yolunda cihat” buyurmuþ, “Daha sonra
hangisi?” denince, “Makbul hac” diye cevap vermiþtir.502

Hacceden mü’minlerin Allah katýnda deðerleri çok yüksektir. Pey-
gamber Efendimiz; “Haccedenler ve umre yapanlar Allah’ýn misafirleri-
dir, dua ederlerse Allah dualarýný kabul eder, baðýþlanma dilerlerse onla-
rý baðýþlar.” buyurarak503 bu gerçeði ifade etmektedir.

Bir baþka hadislerinde de: “Hac ve Umre’yi ard arda yapýnýz. Çünkü
hac ve umre, körüðün, demir, altýn ve gümüþün pasýný giderdiði gibi fa-
kirliði (yapýlacak ticaret sebebiyle) ve günahlarý yok eder.”504 buyurmak
suretiyle haccýn insaný günahlardan arýndýrmasýyla birlikte fakirlikten de
kurtulmasýna vesile olacaðýný müjdelemektedir.

Haccýn Hikmetleri
Hac ve umre, kutsal mabed Kabe’nin her yýl ibadetle ihya edilmesi-

ne ve þenlendirilmesine vesile olur.

Hac, insan nefsini günahlardan temizler, arý duru hale getirir, onu
ihlâsla donatýr, yeni bir hayatýn kapýlarýný aralar; insanýn manevîyatýný
güçlendirir, ilahî rahmet ve affa dair duyduðu güveni saðlamlaþtýrýr.

Hac imaný güçlendirir, kuvvetlendirir. Allah’a verilen sözün yenilen-
mesine yardým eder. Kolay kolay dönülmeyen nasuh tevbesine götürür.
Nefsi tertemiz hale getirerek duygularý inceltir ve sanki onu kanatlandýrýr.

Hac mü’mine, Ýslâm’ýn muhteþem geçmiþini hatýrlatýr. Güzel ahlâkýy-
la ve faaliyetleriyle dünyayý aydýnlatan Peygamber Efendimiz (aleyhissa-
latü vesselâm) ve güzide ashabýnýn ve onlara en güzel þekilde tâbi olan
kutlu insanlarýn yaptýðý fedakârlýklarý ve kahramanlýklarý hatýrlatýr.

Öte yandan hac, zorluklarýyla insaný sabra ve tahammüle alýþtýrýr, di-
siplin ve emirlere uyma þuuru kazanmasýna vesile olur.

502 Buharî, Hac, 4, Nesai, Menasik, 4
503 Ýbni Mace, Menasik, 5
504 Tirmizi; Hac, 2; Nesai, Menasik, 6
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Hac ibadeti vesilesi ile kul, Rabbi’ne daha iyi þükreder, Rabbi’nin
kendisine verdiði mal, saðlýk ve afiyet nimetlerine daha içten þükretme yo-
lunu bulur.

Sosyal hikmetleri yönüyle hac; renk, dil, ýrk, ülke, kültür, makam ve
mevki farký gözetmeksizin ayný amaç ve gayeleri taþýyan milyonlarca
Müslüman’ý bir araya getirerek Müslümanlar arasýndaki eþitlik ve kardeþ-
liðin çok canlý bir tablosunu oluþturmaya vesile olur. Zenginiyle, fakiriyle,
güçlüsü ve güçsüzüyle bütün hacýlar ayný kýyafetler içinde, ayný kurallara
uyarak, ayný güçlüklere katlanarak, ayný þartlarda hareket ederek fiziki bir
eþitlik ve kardeþlik eðitiminden geçerler.

Büyük servetlere sahip bir zenginle, geçimini zor temin eden bir
mü’mine ayný kýyafet (ihram) içinde Arafat’ta beraberce el açýp dua etti-
ren ve Kabe’nin etrafýnda yan yana tavaf ettiren hac ibadeti, insanlara
makam, mevki, servet ve zenginlikle gururlanmamayý, diðer Müslüman-
larla tanýþýp kaynaþmayý öðretir.

Hac ibadeti Müslümanlarda ömür boyu silinmeyecek derin hatýralar
býrakýr.

Hac sayesinde dünyanýn deðiþik yerlerinden gelen Müslümanlar ara-
sýnda güzel etkileþimler meydana gelir.

Hac yapan Müslüman; sabýr, tahammül, sýkýntýlara katlanma, yar-
dýmlaþma, dayanýþma ve belli kurallara adapte olabilme gibi güzel haslet-
lerini geliþtirir.

Hac, ziyaretçilerini alýr on dört asýr öncesine götürür. Hayalen Nebi-
ler Nebisi ile buluþturur, o mekânlarda verilen o büyük mücadeleleri on-
lara hatýrlatýr.

Hac insana, ahirete ait bir manzara yaþatýr. Dünyada misafir olduðu
hakikatini ona gösterir.
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Hac
Hac; kasdetme ve yönelme mânâlarýna gelir. Ancak onu, mut-

lak kasd ve mücerret yöneliþ mânâlarýna hamletmek de doðru de-
ðildir. Hac, hususî bir zaman diliminde, hususî bir kýsým yerleri, yi-
ne bir kýsým hususî usullerle ziyaret etmeðe denir ki; senenin belli
günlerinde, hac niyetiyle ihrama girip, Arafat’ta vakfede bulun-
mak ve Kâbe’yi tavaf etmekten ibaret sayýlmýþtýr. Ýhram haccýn
þartý, vakfe ve tavaf ise onun rükünleridir.

Her sene, dünyanýn dört bir yanýndan yüz binlerce insan,
“Beytullah”a teveccüh edip, mübârek bir zaman dilimi içinde, Sa-
hib-i Þeriat tarafýndan belirlenmiþ bazý mekânlarý.. hususî bir kýsým
usullerle ziyaret eder.. vazifelerini yerine getirir ve günahlarýndan
arýnýrlar -ki böyle bir vazife “Ona varmaya gücü yeten kimsenin
Kâbe’yi tavaf etmesi Allah’ýn insanlar üzerindeki hakkýdýr”-
fermânýyla, Ýslâm’ýn beþ esasýndan biri olarak gücü yeten herkese
farz kýlýnmýþtýr.

Hac, Müslümanlar arasýnda içtimâî birliði tesis ve tecelli ettiren
öyle büyük ve öyle þümullü bir Ýslâm þiârýdýr ki, onun enginlik ve
vüs’atini, küre-i arz üzerinde bir baþka mekân ve bir baþka cema-
atte bulup göstermek mümkün deðildir. Kâbe, o derin mânâ ve
kudsiyetiyle, tâ Hz. Âdem ve onun yaratýlýþýndan önceki zamanla-
ra gidip dayanan.. ve daha sonra Hz. Ýbrâhim’le bilmem kaçýncý
kez ortaya çýkarýlýp îmar edilen, millet-i Ýbrâhimiye ile irtibatlý, Ha-
kikat-ý Ahmediye’nin amânýn baðrýnda eþi, Nûr-u Muhammedî
aleyhisselâmýn dölyataðý ve bütün semâvî dinlerin kýblegâhý, eþþiz
öyle bir tevhid ocaðýdýr ki, bu hususiyetleriyle ona denk, Allah evi
denebilecek ikinci bir bina yoktur.

Her yýl, yüz binlerce insan, Allah’a karþý kulluk sorumluluklarý-
ný yerine getirmek için, Hakk’a en yakýn olacaklarý bir zaman dili-
minde, bir zirve mekânda, edâ edecekleri ibadetlerin menfezleriy-
le duygularýný, düþüncelerini soluklar.. ahd u peymanlarýný yeniler..
günahlarýndan arýnýr.. birbirlerine karþý sorumluluklarýný hatýrlar ve 
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hatýrlatýr.. içtimâî, iktisâdî, idârî ve siyâsî iþlerini, her yanýyla
Hakk’a kulluðu çaðrýþtýran bir ibadet zemininde, kalplerin rikkati,
duygularýn enginliði ve Ýslâm þuurunun med vaktinde, bir kere da-
ha gözden geçirip pekiþtirir; sonra da yepyeni bir güç, yepyeni bir
azim, yepyeni bir þevkle ülkelerine dönerler.

Hepimiz hacca, biraz da, ruh ve duygularýmýzýn kirlenmiþ ol-
masý mülâhazasýyla gider ve o güne kadar tanýmadýðýmýz farklý bir
kapýdan, ayrý bir mânâ âlemine açýlýyor gibi yola revân olur ve ge-
çeceðimiz yollara sýralanmýþ þeâiri bir bir görür, duyar, enginlikleri-
ne iner.. ve ulu daðlarýn mehâbeti içinde gözümüzü, gönlümüzü
dolduran bunca Ýslâm alâmeti karþýsýnda, daha yolda iken Kâbe
ve haccetme ruhunun perde perde sýcak ve derin esintilerini duy-
maya baþlarýz. Sonra da, gidip tâ en son noktaya ulaþýncaya kadar,
otobüs kanepelerinde, tren kompartýmanlarýnda, gemi kamarala-
rýnda, uçak koltuklarýnda, otel odalarýnda, misafir salonlarýnda,
hatta çarþý ve pazarda hep o sýmsýcak meltemlerin tesirini hissede-
riz. Bu vasýtalara, bu yollara ne kadar alýþmýþ ve ne kadar kanýksa-
mýþ olursak olalým; vasýtasýna göre, saatler, günler ve haftalar süren
bu mavi, bu rûhânî, bu âhenkli, bu vâridatlý yolculuktan bir kurbet,
bir vuslat, bir güzellik, bir þiir hatta bir romantizm banyosu ala ala,
ruhlarýmýza, asýl kaynaðýndan gelen gücü kazandýrmýþ, gönülleri-
mizi itmi’nân arzusuyla þahlandýrmýþ ve husûsî bir âlemin namzedi
olmuþ gibi kendimizi, bütün bu büyülü güzelliklere ulaþtýracak sýrlý
bir kapýnýn önünde sanýrýz. Bu Kudsi yolculuk ve yol mülâhazasý,
her zaman his dünyamýza öyle esbabüstü bir duyuþ ve bir seziþ ka-
biliyeti bahþeder ki; bazen neþeyle tüten, bazen murâkabe ve
muhâsebe duygusuyla buruklaþan bir ruh hâletiyle, âdeta kendi-
mizi âhiretin koridorlarýnda yürüyormuþçasýna hep tedbirli ve tem-
kinli hissederiz.

Kâbe; bakýþ zâviyesini iyi belirlemiþ olanlara göre, boynu öte-
lere uzanmýþ, bir bize, bir de sonsuzluða bakan; yer yer sevinen,
zaman zaman da kederlenen için için bir hâli olduðu hissini uyarýr.
Binlerce ve binlerce senenin tecrübe, vakar ve ciddiyetini taþýyan 
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ve daha çok da bir insan yüzüne benzeteceðimiz onun dýþ cephe-
sini görünce, edâsý ve endâmýyla bize bir þeyler anlatmak istediði-
ni, harîmini açýp bize:

“Gel ey aþýk ki, mahremsin

Bura mahrem makamýdýr

Seni ehl-i vefa gördüm”

dediðini duyar gibi oluruz.

Kâbe; konumu itibâriyle, evimizin en mûtenâ köþesinde, en
hâkim bir sedir üzerinde oturup evlatlarýnýn, torunlarýnýn neþeleri-
ni paylaþan, elemlerini ruhunda yaþayan bir anne görünümünde-
dir. Bulunduðu yerden çevresini temâþâ eder; yer yer acýlarla bur-
kulur, zaman zaman da inþirahla çevresine tebessümler yaðdýrýr.
Ýnsan, beldelerin anasýna yaslanmýþ bu binalarýn anasý çevresinde
dönmeye baþlayýnca þefkatle kucaklandýðýný, sevgiyle koklandýðýný
duyar gibi olur. Tavafta hemen herkes kendini, annesinin elinden
sýmsýký tutmuþ koþan bir çocuk gibi hafif, güvenli ve þevkli hisse-
der. Evet insan, o binler ve yüz binler içinde, uhrevî düþüncelerle
coþmuþ onun etrafýnda pervaz ederken, âdeta Allah’a doðru yürü-
yormuþçasýna þevk u tarâbla coþar ve kendinden geçer. Vücutlarý-
nýn yarýsýndan çoðu açýk, urbalarý omuzlarýnda “remeli yapýp zýp-
layarak yürürken her zaman telaþlý, endiþeli; fakat bir o kadar da
ümitli ve çelik-çavak bir yol alýþýn heyecanýný yaþarlar. Dünya he-
sabýna bu salýnmýþlýk, bu rahatlýk ve romantizm, mübarek evin çev-
resindekilere tarifi imkânsýz büyülü bir derinlik, bir hayal ve bir
melâl aþýlar. Ýnsan, o uhrevî kalabalýðýn ukbâ buudlu görüntüsü
karþýsýnda, daha tavafa girmeden o ilâhî harîmin münzevî sükût ve
þiirini duyar gibi olur. Her zaman kendini Kâbe’nin çevresinde bu
dönme büyüsüne kaptýran derin ruhlar, dönerken kimbilir, ne
mahrem kapýlarýn önünden geçer.. ne bilinmez tokmaklara dokunur
ve ne sihirli panjurlar aralarlar ötelere.! Öyle ki, bu eski fakat eski-
memiþ binanýn çevresinde, her an yepyeni duygularla coþup dö-
nerken, tahayyüllerimizde açýlan menfezlerden gönüllerimize akan 
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vâridâta, sînelerimizde çakan ýþýklara ve ruhlarýmýzý uçuran sýrra
þaþarýz. Her adým atýþýmýzda, sýrlý bir kapý açýlacakmýþ da, bizi içe-
riye çaðýracaklarmýþ gibi bir hisle hareket eder, keyfiyetini bileme-
diðimiz bir zevke doðru kaydýðýmýzý sanýr ve kalbimizin heyecanla
attýðýný hissederiz. O esnâda bulunduðumuz yerden, Kâbe’nin gö-
nüllerimize sinmiþ olanca büyüklüðünün, derinliðinin, büyüsünün
canlanýp, köpürdüðünü tepeden týrnaða her yanýmýzda duyar ve
ürpeririz.

Bu mülâhazalarý bazen, bir kýsým gerçek sebeplere dayandýra-
rak izah etmek mümkün olsa da, çok defa kriterlerimizi, takdirleri-
mizi aþan vâridat ve sünûhat karþýsýnda sessiz kalýrýz. Zira Kâbe
ve çevresi, maddî þartlarý ve dýþ aksesuarý itibâriyle bir þeyler ifade
etse de, muhtevasý kapalý, mânâlarý buðulu, üslubu da uhrevî ol-
duðundan herkes onun anlattýklarýný anlamayabilir. Oysa ki, avam-
havas, cahil-âlim, genç-yetiþkin herkesin mutlaka ondan anladýðý
ama çok defa ifade edemediði bir sürü þey vardýr.

Kâbe, hepimizde ürperti hâsýl eden mehip dað ve tepeler ara-
sýnda daha çok filizlenmiþ bir nilüfere benzemesinin yanýnda, için-
de varlýðýn esrârýný taþýyan bir sýr fanusu, Sidretü’l-Müntehâ’nýn iz-
düþümü veya göklerötesi âlemlerin üsâresinden meydana gelmiþ
bir kristâl gibidir. Ýnsan o sýr fanusunun çevresinde þuuruyla dön-
düðü sürece, akýp dýþarýya sýzan dünya kadar gizli þeyler hissettiði
gibi, zaman zaman da, Sidretü’l-Müntehâ’ya kilitli bu prizmadan
göklerötesi âlemleri de temâþâ eder.

Evet, hemen herkes, onun harîmine sýðýnýr-sýðýnmaz, zaten ruh-
larýnda mevcut olan his ve düþünce enginliðinde daha bir derinleþerek
Kâbe’yi, kendi varlýklarýný ve Cenâb-ý Hakk’ýn matmah-ý nazarý bu iki
unsurun birbirleriyle münasebetlerini düþüne düþüne, içlerine açýlan
bir kýsým sýrlý kapýlardan geçerek, o güne kadar tanýmadýklarý en
mahrem dünyalara açýlýrlar. Elbette ki bu duyuþ ve bu seziþ, bu mânâ
ve bu ruh ancak, saðlam bir iman, mükemmel bir Ýslâmî hayat ve
tastamam bir ihlâs ve yakîn birleþiminden hâsýl olacaktýr. Yoksa,
mücerret kalýplarýn hissesi kalýplarýn çerçevesine baðlý kalacaktýr.
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Kâbe’deki bu derinlik ve bu zenginlik sayesinde oradaki he-
men her þey, diðer zamanlarda olduðunun üstünde, hac duygu-
suyla renklenince, bir baþka ihtiþam, bir baþka mehâbetle tüllenir..
tüllenir de insan onun büyüsüne kapýlarak, âdeta ýþýktan bir hele-
zonla, vuslata týrmanýyor gibi döne döne yükselir ve özündeki bir
cazibeyle gider Ma’buduna ulaþýr. Bu noktaya ulaþan ruhun edâ
ettiði tavaf namazý ayný þükür secdesi, içtiði zemzem de cennet
kevseri veya vuslat þarabý olur.

Kâbe’nin çevresindeki tavafý, tasavvufî ifadesiyle, daha çok,
mübarek bir duygu, bir düþünce etrafýnda ve kendi içimizde derin-
leþme hedefli bir seyahatin ifadesi sayýlan “seyr fillâh”a benzetecek
olursak, sa’y mahallindeki gelip-gitmeleri, halktan Hakk’a,
Hakk’tan da halka urûc ve nüzûlün ünvaný olan “seyr ilallah”,
“seyr minallah” mânâlarýyla yorumlamak muvafýk olur zannede-
rim. Evet, Safâ-Merve arasýndaki gelip-gitmelerde iþte böyle bir
mülâhaza ve bu mülâhazadan kaynaklanan bir derin his ve arzu
tûfâný yaþanýr.

Ýnsan mes’âda (sa’y mahalli) hep bir koþup aramanýn, bir me-
det dileme ve imdat etmenin kültürünü, þiirini, mûsýkisini, vuslat
ve “dâussýla”sýný yaþar. Orada önemli bir þeyin peþine düþülmüþ
gibi, takipler aralýksýz devam eder. Aranan þey zuhur edeceði âna
kadar da gelip-gitmeler sürer durur. O yolda rastlanýlan her iz ve
emâre insanýn heyecanýný bir kat daha artýrýr.. ve sîneler:

“Bak þu gedânýn haline

Bend olmuþ zülfün teline

Parmaðý aþkýn balýna

Bandýkça bandým bir su ver.”

Gedâi

der ve Kâbe’nin çevresinde olduðu gibi hem koþar hem de içine mat-
kaplar salarak, Beytullah’ýn çevresindeki enfüsî derinleþmeye mukabil,
burada, bir hatt-ý müstakîm üzerinde gelip-gitmeli, peygamberâne his 
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ve duygularla, baþkalarý için yaþama, baþkalarý için gülme ve aðlama,
hatta baþkalarý uðrunda ölme cehdiyle gerilir.. Telâþlý fakat hesaplý,
endiþeli ama ümitli; semânýn altýn ýþýklarý altýnda, hac mevsiminin
mavimtrak saatleri içinde; yeni bir vuslatýn heyecaný ve henüz aradý-
ðýný tam bulamamýþ olmanýn tehassürüyle gelir-gider, koþar-âheste
yürür, tepeye týrmanýr, oradan aþaðý iner ve yolda olmanýn bütün ka-
rarsýzlýklarýyla çýrpýnýr durur. Bazen, mes’âda koþan insanlarýn, daha
çok bir nehrin akýþýna benzeyen çaðýltýlarýna karýþarak, karýþýp bir ko-
ro þivesiyle hislerini dile getirerek.. bazen de hiçbir þey ve hiçbir kim-
se görmüyor olma ruh hâletiyle, tek baþýna sa’y ediyormuþçasýna,
gözünde Hz. Hacer’in silûeti, elinde gönül kâsesi ve dilinde:

Ýste peykânýn gönül hecrinde, þevkim sâkin et,

Susuzum bir kez bu sahrada benim’çün âre su!

...............

Bîm-i dûzah nar-ý gam salmýþ dil-i sûzânýma.

Var ümidim ebr-i ihsanýn sepe ol nâre su

Fuzûlî

sözleri, göklerden gelip alevlerini söndürecek bir rahmet bek-
ler.. ve ruhunu yakan kendi ateþiyle beraber, intizarýn bitmeyen
hasretiyle de kavrulur durur. Bazen mes’âda, ötelerden kopup ge-
len bir meltemin serinliði duyulsa da, genelde orada hep þevk bu-
udlu bir hüzün, ümit ve recâ televvünlü bir aþk ýzdýrabý yaþanýr.

Mes’âda çok defa, hakikatler hayale karýþýr ve çevredeki insan-
lar bazen sükûtun derinliðiyle, bazen de çýðlýk çýðlýk hýçkýrýþlarýyla,
kâh mîzâna sürükleniyor gibi, kâh kevsere koþuyor gibi zevk ve ta-
sa ikilisiyle yer yer yutkunur, zaman zaman da rahat bir nefes alýr..
ve geliþ-gidiþlerine, iniþ-çýkýþlarýna devam ederler. Orada saat ve
dakikalar o kadar nazlýdýrlar ki, mutlaka iltifat ve alâka isterler. Yok-
sa, hiç var olmamýþlar gibi iz býrakmadan eriyip giderler.

Günler bayrama doðru kaydýkça, metaf, zemzem ve mes’â giz-
li bir gurbet ve hasret duygusuyla lacivertleþir.. Kâbe, bize araladýðý 
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pencerelerin panjurlarýný yavaþ yavaþ indirir.. ve her hadise ile
fâniliðini anlayan insan, buradan göçme zamaný geldiðinde ayrýl-
masý icap ettiði gibi, bir gün mutlaka dünyadan da ayrýlacaðýný dü-
þünür ve kendi içine, kendi hususî dünyasýna çekilerek âdeta bir
rûhî inzivaya bürünür.

Ama henüz her þey bitmemiþtir; Hakk’a yürüyen bu insanlarý
bekleyen hâlâ upuzun bir yolculuk var. Ýnanýlmaz týlsýmý ve baþ
döndüren füsûnuyla güzergâhý kesmiþ duran “Mina” onlarý bekli-
yor.. gök kapýlarýnýn gýcýrtýlarýnýn duyulduðu “Arafat” onlarý gözlü-
yor.. “Müzdelife”, onlara mini bir þeb-i arus yaþatmadan salývere-
ceðe benzemiyor.. daha ileride teslimiyetlerini soluklayýp akl-ý
meâþlarýný taþa tutacaklarý yerler gelecek ve Allah’a nefislerinin fid-
yelerini sunup, kendi duygu dünyalarýnda beraatlerinin bayramýný
yaþayacak; sonra da, Kâbe’de, kâbe-i kalplerine yönelerek,
Hakk’tan yine Hakk’a, urûc ve nüzûllerini noktalayarak “fenâ fillâh”
ve “beka billâh” tedâîlerinin ilhamlarýyla tâlihlerine tebessümler yað-
dýracaklar.

Postunu fedâkârlýk iklimine sermiþ bulunan Mina, o büyüleyen
parýltýlarýyla, þiirini tâ Müzdelife’nin tepelerine duyurur.. onun içine
girmek ister.. hatta onu da aþarak ötelerdeki Arafat’ý selâmlar..
selâmlar ve yirmi dört saatlik misafirlerine referans verir.. ve bu bir
günlük konuklarýný Arafat’a emanet eder.

Bence Mina, fedâkârlýkla þefkatin, emre itaatteki inceliði kav-
ramakla muhabbetin tüllendiði arzda semâvî bir kuþak ve sýmsýcak
bir kucaktýr. Mina, âdeta bir teslimiyet kovaný ve bir hasbîlik yuva-
sý gibidir. Eski hâli itibâriyle tamamen, þimdiki durumu itibâriyle de
kýsmen, hemen herkesin, evsiz-barksýz, yurtsuz-yuvasýz birkaç gün-
lüðüne ikamet ettiði Mina, öyle sýrlý bir yerdir ki, ukbâya bütün bü-
tün kapalý olmayan her gönül, o daðlar ve vadiler arasýndaki
âramgâhta neler hissederler neler..! Bizler Mina’yý, her yanýyla, ru-
humuzla öyle kaynaþmýþ ve bütünleþmiþ buluruz ki; onun, âdeta
kalbimizde attýðýný, damarlarýmýzda aktýðýný ve âsâbýmýzda yaþadý-
ðýný duyar gibi oluruz. Öyle ki, oraya daha adým atar-atmaz, onun, 
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ruhumuzla kucaklaþtýðýný, -Allah Resûlü’ne ilk kucak açýlan yer ol-
masý itibâriyle de üzerinde durulabilir- bize ötelere açýlan yollarý
iþaret ettiðini ve bizi tamamladýðýný, hatta gelip duygu dünyamýza
karýþtýðýný hisseder ve bir ölçüde hepimiz “Mina”laþýrýz.

Biz Mina’da hazýrlýklarýmýzý yapýp ruhumuzun kanatlandýrýlma-
sýyla uðraþýrken, “Arafat” bir baþtan bir baþa gelin odalarý gibi süs-
lenir ve baðrýný gelip konacak, gerilip ötelere açýlacak misafirleri
için týpký bir liman, bir meydan, bir rampa gibi hazýrlar, açar.. ve
ona bir dâussýla tutkusuyla koþan Hakk konuklarýný beklemeye
koyulur.. yeni bir imkân, yeni bir devran mülâhazasýyla coþkun
Hakk konuklarýný.

Arafat’ýn öyle bir nûrânîliði ve orada yaþanan zamanýn öyle bir
derinliði vardýr ki, o hazîrede bir kere bulunma bahtiyarlýðýna ermiþ
bir ruh, gayri hiçbir zaman bütün bütün mahvolmaz ve kat’iyen
dünyevîler gibi ölmez. Ömrünün birkaç saatini Arafat’ta geçirmiþ
olanlar, bütün bir ömür boyu güller gibi açar durur ve asla solmaz-
lar. Onun þefkatli, aþklý, þiirli dakikalar hep bir sabah güneþi gibi
gönül gözlerimizde ýþýldar durur.. ve her yanýnda açýk-kapalý aþkla
bilenmiþ, bülbül gibi þakýyan, þakýyýp kalplerinin en mahrem nok-
talarýnda petekleþmiþ bulunan imanlarýný, irfanlarýný, muhabbetle-
rini ve cezb u incizaplarýný haykýran insanlarýn çýðlýklarý kulaklarý-
mýzda týn týn öter ve ötelere müþtak gönüllerimizi coþturur. Hem
öyle bir coþturur ki, bizi, en inanýlmaz, en eriþilmez lezzetlere çeker..
en olgun, en doyurucu vâridatla hislerimizi þahlandýrýr.. ve gör-
müþ-geçirmiþ varlýklarýn istiðnâlarýna benzer þekilde gözlerimize bir
büyü çalar ve bizleri özlerimizin içindeki zenginliklerde dolaþtýrýr.

Arafat’ta, sabahlar da gurûblar da hep derinlik soluklar ve ih-
timal ki, en yüksek þâirlerin bile terennüm edemeyeceði nükteleri-
ni kalplerimize boþaltýr ve bize varlýðýmýzýn gayeleri adýna neler ve
neler fýsýldarlar. Bence, ruhun uhrevîleþip incelmesi için insan hiç
olmazsa ömründe bir kere Arafatlaþmalý, Arafat’ý yaþamalý ve Ara-
fat’ýn tulû’ ve gurûbunu oksijen gibi ciðerlerine çekmelidir.
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Arafat’ta insan, duânýn, yakarýþýn, iç çekiþ ve iç döküþün en ür-
perticilerine þâhit olur. Hele ikindi sonrasýna doðru, biraz da buruk-
su veda havasýyla eda edilen duâlar, daha bir derinlikle tüllenir,
sesler, soluklar, göklerötesi meleklerin çýðlýklarýný hatýrlatan bir en-
ginlik ve duruluða ulaþýr. Ýnsan, Arafat düzlüðünde yükselen âh u
efgâný duydukça, seslerdeki uhrevîlik, ebedî saadet ümidinin hâsýl
ettiði rikkat, þefkat ve recâsýyla gençleþtiðini, ebedîleþtiðini, büyük
bir açýlýþa geçtiðini ve geniþlediðini sanýr. Hele, güneþ gurûba ka-
panýp da, kararan ufuklarýn her yana buðu buðu veda duygularý
saldýðý dakikalarda ümitlerin cisimleþip içimize aktýðýný, þuurlarýmý-
zýn Arafat vâridâtýyla aydýnlandýðýný ve týpký rüya âlemlerinde ol-
duðu gibi, kalýplarýmýzdan sýyrýlýp, býr kýsým mânevî anlaþýlmazlýk-
lara açýldýðýmýzý.. Arafat gibi çýðlýk çýðlýða inlediðimizi.. batan gü-
neþle beraber eriyip gittiðimizi.. kulaklarýmýza çarpan âh u efgan gi-
bi birer feryat hâline geldiðimizi.. kuþlar gibi hafifleyip bir tür ka-
natlandýðýmýzý.. ve mâhiyet deðiþtirip birer mânevî varlýða inkýlâp
ettiðimizi sanýr ve hayretler içinde, olduðumuz yerde kalakalýrýz.

Arafat, insanlarýn bütün bir gün, melek mevkibleri arasýnda do-
laþýp durduðu, otururken-kalkarken sürekli semâvîlik solukladýðý,
Hakk rahmetinin saðnak saðnak gönüllerimize boþaldýðý ve hadise-
lerin hep ümit televvünlü cereyan ettiði bir rahmet yamacý ve he-
sap endiþeli bir Arasat meydanýdýr. Dünyaya ait her þeyden sýyrýl-
mýþ ve soyunmuþ insanlar, hesap, terazi, mîzân endiþesi ve rahmet
ümidiyle hep hayaletler gibi dolaþýrlar onun düzlüklerinde. Affola-
caklarýný umar, kurtuluþa ereceklerinin hülyalarýný yaþar ve bu bir
tek günü, senelerin vâridâtýný elde edebilecek þekilde deðerlendirir-
ler.. deðerlendirirler ama, yine de bir baþka yerde duâ edip yakarý-
þa geçmeleri lâzým geldiðini de söküp kafalarýndan atamazlar.

Atmalarýna gerek de yok, zira birkaç adým ötede baðrýný açmýþ
Müzdelife onlarý bekliyor. Vicdanlarýmýzdan, Müzdelife’nin bizi bekle-
diði mesajýný alýr almaz, içinde bulunduðumuz ýþýklardan ve ümitle bi-
ze tebessüm eden Arafat’tan ayrýlýr, rükûa nisbetle secde seviyesinde
Allah’a yakýn olmanýn ünvaný sayýlan Müzdelife’ye yürürüz.. sonsuza, 
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mekânsýzlýða, ebediyete ve Allah’a yürüdüðümüz gibi Müzdelife’ye
yürürüz. Tamamlanmaya yüz tutmuþ mehtâbýn, dað-dere, vadi-ya-
maç her yaný aydýnlatan ýþýklarla cilveleþtiði bir mübarek mekânda ve
göklerin yere indiði, arzýn semâvîleþtiði duygularý içinde, kendimizi,
orada, Hakk’a ulaþtýran ayrý bir rýhtým, ayrý bir liman ve ayrý bir ram-
pada buluruz. Kâbe’den beri deðiþmeyen halleriyle, göklerin pýrýl pý-
rýl çehresinin, hacýlarýn simalarýndaki akislerini, Allah’a yönelmiþ yal-
varan bu sâdýk bendelerin seslerini bedenlerimizde, ruhlarýmýzda,
gözlerimizde ve gönüllerimizde duyarak ötelerde dolaþýyor gibi ötele-
þir, meleklerle ve melekûtla hem olur uhrevîleþir ve kendimizi bütün
bütün rahmetin enginliklerine salarýz.

Ýbn Abbas, Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu’nun, Arafat’ta ümmeti adý-
na sarih olarak elde edemediði önemli bir reçete ve beraati Müzde-
life’de elde ettiðini söyler. Gönlüm bu tesbitin yüzde yüz doðru ol-
masýný ne kadar arzu ederdi..! Eðer, Hz. Ýbn Abbas’ýn dediði gibi ise,
baþlarýn secdeye varmýþlýðý ölçüsünde insanlarý Allah’a yaklaþtýran
Müzdelife, bir baþka feryâd u figân, bir baþka âh u zâr ister..

Müzdelife’nin hemen her yanýnda, lambalardan akseden ýþýk-
larla, hacýlarýn parýldayan yüzleri, buðulu bakýþlarý ve heyecanla
çarpan sîneleri, sadece gecesiyle tanýdýðýmýz o mübarek sahaya,
büyüleyen ayrý bir güzellik katar. Hele gece ilerleyince her yaný
daha derin bir esrar bürür. Bir kýsým kimseler ertesi günkü zor va-
zifeleri için dinlenirken, sabaha kadar elpençe divan duran insan-
lar da vardýr. Sesini sînesine çekip duygularýyla týpký bir mýzrap gi-
bi gönlünden gönül ehline nâðmeler dinleten bu engin ruhlar kim-
bilir neler düþünür, neler söyler ve içlerinden neler geçirirler..! Kalp
sesleri her zaman kendilerini aþan bir seviyede cereyan eder ve
meleklerin soluklarýyla atbaþýdýr. Kalbini dinleyen ve kalbiyle konu-
þan bu zamanüstü insanlar, þimdi seslendirdikleri bu gönül bestele-
rinin yanýnda, daha önce, ondan da önce, duygu mýzrabýyla gönül
telleri üzerinde duyurup duymaya çalýþtýklarý ne kadar naðme var-
sa, hepsini bir koro gibi birden duyar, birden dinler ve geçmiþleri-
ni bu günle beraber bir zevk zemzemesi hâlinde yudumlarlar.
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Ufuklarda þafak emâreleri tüllenmeye baþlayýnca, bir gün ön-
ce Arafat’ta yaþanan ses-soluk, his-heyecan katlanarak bütünüyle
Müzdelife’ye akar.. akar ve tan yeri bir sürü his, bir sürü iniltiye ka-
rýþarak aðarýr. Namaz dýþý Hakk’a yöneliþler, namaz içi teveccühler..
ve namazýn içine akýp kunutlaþan duâlar her biri Hakk’a yakýnlýðýn
ayrý bir buudu olarak keyfiyetler üstü bir derinlikte edâ edilirler.

Bazen dört bir yanýmýzý saran ve bütün duygularýmýzý okþayan
bir ipek urba gibi.. bazen ümitlerimize fer ve acýlarýmýza tesellibahþ
olan semâvî eller gibi.. bazen ocaklar gibi yanan sînelerimize su
serpen birer tulumba gibi.. bazen ruhlarýmýza en yüce hakikati du-
yurup gönüllerimize ürpertiler salan ezanlar gibi.. bazen yýkýlmýþ,
daðýlmýþ eski dünyamýzýn parçalarýný bir araya getirerek, özümüz-
den, ebediyetimizden, dünyamýzdan, ukbâmýzdan öyle mânâlar
duyururlar ki, kendimizi yeniden keþfediyor, özümüzü daha yakýn-
dan tanýyor, dünyaya farklý bir zâviyeden uyanýyor, ukbâyý da ayrý
bir yakýnlýk, ayrý bir netlik içinde görüyor gibi oluruz.

Bu yalvarýþ ve yakarýþlar, güneþ ýþýnlarý yeni bir günün müj-
desiyle ufukta belireceði âna kadar da devam eder. Güneþ doðar-
ken de, âdeta o âna kadar secdede olan baþlar, bir baþka yakýnlý-
ða ulaþmak için yeniden “þedd-i rihâl” eder ve yollara koyulurlar.
Þimdi, önümüzde daha önce de uðrayýp ve vadi vadi selâm du-
rup geçtiðimiz Mina var. Safvete ermiþ kalplerin, düz mantýða zi-
mam vurup ruhun eline teslim edecekleri Mina.. teslimiyete ermiþ
gönüllerin inkýyadlarýný ortaya koyacaklarý Mina.. Hz. Âdem’den
Hz. Ýbrâhim’e, ondan da insan nev’inin Þeref Yýldýzý’na kadar bin-
lerin, yüz binlerin akýl ve mantýklarýný gemleyip muhâkemelerini
kalple irtibatlandýrdýklarý Mina.. nihayet bütün bunlardan sonra,
þeytaný taþlarken nefislerimizin de paylarýný aldýklarý, ayrýca ibade-
tin esasý sayýlan taabbüdîliðin ma’þerî vicdan tarafýndan temsil
edildiði Mina... Ve þeytan taþlamanýn yanýnda daha neler neler
yapýlýr orada.. kurban, týraþ, hac esvâbýndan soyunma.. ve yol
boyu derinleþtirilen konsantrasyondan sonra tam bir metafizik ge-
rilimle eda edilen farz tavaf bunlardan sadece birkaçý..
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Haccýn Þartlarý
Haccýn þartlarý üçe ayrýlýr:

* Haccýn Vücubunun (Farz olmasýnýn) Þartlarý

* Haccýn Edasýnýn Þartlarý

* Haccýn sýhhatinin þartlarý.

Haccýn Farz Olmasýnýn Þartlarý
Bir kimseye hac ibadetinin farz olmasý için öncelikli olarak bu kimsenin

Müslüman olmasý, akýllý ve büluð çaðýna ermiþ bulunmasý, hür olmasý; hac
yapabilmesi için bedenî ve malî imkânlarýnýn yeterli olmasý gerekir ki, buna
fýkýh kitaplarýnda, güç yetirebilme, yapabilme manasýna “istitaat” denir.

Bir kimsenin hac ibadeti ile yükümlü sayýlabilmesi için bunlara ilâve
olarak; bu farizayý yerine getirebilecek vakte eriþmiþ olmasý da gerekir. Sa-

Hac yolcusu, evinden ayrýldýðý andan itibaren, yol boyu, nefis
ve enâniyeti hesabýna iplik iplik çözülür; kalbî ve rûhî hayatý adý-
na da bir dantela gibi ibriþim ibriþim örülür. Evet, insan bu ýþýktan
yolculuðunda en eski fakat eskimeyen, en ezelî ama taptâze ger-
çeklerle tanýþýr ve halleþir.. ve hiçbir zaman unutamayacaðý edala-
ra ulaþýr. Hele, yapýlan iþin þuurunda olanlar için bu arzî fakat
semâvî yolculuk, ihtivâ ettiði vâridât ve hâtýralarla daha bir derin-
leþir ve ebediyet gamzetmeye baþlar.. baþlar ve güya semânýn
renkleri, hacýlarýn sesleri gelir hülyalarýmýza dolar, ruhlarýmýzý sarar
ve ömür boyu gönül gözlerimizde tüllenir durur.

Dünyada, Kâbe ve çevresi kadar, biraz hüzünlü de olsa, ama
mutlaka füsûnlu daha câzip bir baþka yer göstermek mümkün de-
ðildir. Ýnsan, onun harîminde her zaman efsânevî bir güzelliðe þâhit
olur ve her þeyi en olgun, en tatlý bir meyve gibi koparýr ve yer. Ora-
lara yüz sürme tâlihliliðini paylaþan ruhlar, ebediyen baþka bir iba-
det mahalli arama vehminden kurtulurlar.. ve oralarýn öteler buud-
lu cazibesini ömürlerinin gurûbuna kadar da asla unutmazlar.505

505 M.Fethullah Gülen, Yeþeren Düþünceler, s.61.
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yýlan bütün þartlarý taþýmasýna raðmen bu ibadeti eda edebileceði hac
mevsimine yetiþemeden vefat eden bir kiþi, hacca gitmekle yükümlü ol-
madan vefat etmiþ sayýlýr.

Hac ibadeti hac aylarýnda yapýlýr. Hac aylarý; Þevval, Zilkade ve Zil-
hicce’nin ilk on günüdür. Bu sürenin dýþýndaki vakitlerde, farz hac için ih-
rama girilemez ve haccýn rükünleri eda edilemez.

Ýstitaat dediðimiz hac yapabilme güç ve imkâný, hacca gidecek kim-
senin gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü bulundu-
ðu kimselerin geçimlerini sosyal seviyelerine uygun olarak saðlayacak
mali güce, hac için yeterli zamana ve malî imkâna sahip olmasý manasý-
na gelmektedir.

Ýstitaat kavramý çerçevesi içinde; beden, mal ve yol emniyetini de zik-
redenler olmuþtur. Hanefi mezhebi âlimleri ayet-i kerimede geçen “hacca
gitmeye yol bulabilen, gücü yeten” ifadesinin, “bedenî malî istitaat ve yol
emniyeti” unsurlarýný içine aldýðýný ifade etmiþlerdir.

Haccýn farz olmasý için gereken þartlardan bir tanesi olmazsa hac farz
olmaz ve yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olarak tahakkuk etmez.

Haccýn Edasýnýn Þartlarý

Kendisine hac farz olan kimsenin bu farzý bizzat eda edebilmesi için
gereken þartlara “Haccýn edasýnýn þartlarý” denir. Bu þartlar genel hatla-
rýyla þunlardýr:

a. Saðlýklý olmak

Hac yapmakla mükellef kiþinin sýhhatinin buna elveriþli olmasý lazým-
dýr. Aksi halde üzerine hac farz olan bir kimsenin, fiilen haccetmeye ma-
ni bir hastalýk ve sakatlýðý bulunursa yerine vekil göndermesi veya bunu
vasiyet etmesi gerekir.

Fiilen haccetmeye engel hastalýk ve sakatlýklar genel olarak; körlük,
kötürümlük, felç, iki ayaðý kesik olmak, hac yolculuðuna dayanamaya-
cak derecede hasta veya yaþlý olmaktýr.
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b. Yol Güvenliði

Yol güvenliðinin bulunmasý

c. Arýzî Bir Engelin Bulunmamasý

Tutukluluk veya yurt dýþýna çýkma yasaðý gibi hacca gitmeye mani
bir durumun hac mevsimine denk gelmesi halinde eda sorumluluðu ger-
çekleþmez.

Kadýnlara mahsus þartlar;

Haccýn edasýyla doðrudan ilgisi olmayan, fakat kadýnlar için yalnýz
baþýna uzun yola çýkma yasaðýndan kaynaklanan, eþi veya bir mahremi
refakatinde haccetme þartý vardýr. Genel görüþe göre, 90 km’den daha
uzak bir yere gitmekle ilgili seferilik hükümlerinin uygulanacaðý bir mesa-
feden hacca gidecek kadýnlarýn, yalnýz baþlarýna hacca gitmeleri caiz gö-
rülmemiþtir.

Farklý bazý deðerlendirmelerde (Þafiî mezhebine göre) ise sefer me-
safesinden ziyade yol güvenliði ve kadýnlarýn emniyeti esas alýnmýþ, kadý-
nýn yanýnda kocasý veya mahremi þart koþulmamýþ en az üç kadýn olmak
üzere bir grup oluþturmalarý, hatta kendini güvenlik içinde hissediyorsa
bir kadýnýn tek baþýna da hacca gidebilmesine cevaz verilmiþtir.

Eda þartlarýný taþýyan kimselerin bizatihi hacca gitmeleri, þartlardan
herhangi birinin gerçekleþmemesi durumunda ise kendi yerlerine (bedel)
vekil göndermeleri veya bunu vasiyet etmeleri gerekir.

Haccýn Sýhhatinin Þartlarý

Yapýlacak haccýn sahih, yani geçerli olabilmesi için þu üç þartýn bulun-
masý gerekir.

* Hac yapmak niyetiyle ihrama girmek.

* Hususî (Özel) vakit.

* Hususî mekândýr.
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Ýhram
Ýhram sözlükte; “haram etmek, kendini mahrum býrakmak” anlamý-

na geldiði gibi, “tazim edilmesi gereken zamana veya makama girmek ve
bunlara saygý duymak” manasýna da gelir.

Terim olarak ihram; “hac ya da umre yapmaya niyet eden kimsenin baþ-
ka zamanlarda iþlemesi mübah olan bazý fiil ve davranýþlarý, hac veya umre-
nin rükünleri tamamlanýncaya kadar kendisine haram kýlmasý demektir.”

Diðer zamanlarda helâl olan bazý fiiller, ihramlý için yasak hale gelir.
Kýlýk kýyafet, cinsel hayat ve avlanma ile ilgili olan bu yasaklarýn ihlali;
yasaðýn cinsine ve ihlal þekline göre deðiþen cezalarý gerektirir. Bu cezalar
kurban kesmek, sadaka vermek ve oruç tutmaktan ibarettir. Ýhrama gir-
menin gereklerinden biri olarak örtünülen havlu ve benzeri dikiþsiz kýya-
fete de halk arasýnda ihram denmektedir. Ýhram; niyet ve telbiye ile birlik-
te bu örtüye bürünmekle gerçekleþir.

Ýhramýn Rükünleri
Hanefi mezhebine göre ihramýn iki rüknü vardýr: Niyet ve telbiye.

Bunlardan birisini terk eden kimse ihrama girmiþ olmaz.

Niyet, eda edilecek haccýn türüne, veya umre yapmaya karar ver-
mektir. Niyetin yeri kalbtir. Kalben gafil olmamak þartýyla niyeti dil ile
ifade etmek de müstehaptýr. Þayet yapýlacak hac, yapýlýþ þekli itibarýyla
Temettu haccý ise þöyle niyet edilir: “Allah’ým senin rýzan için umre yap-
mak istiyorum, bunu bana kolaylaþtýr ve kabul eyle.” Niyet edilip telbiye
söylenince ihrama girilmiþ olur.

Telbiye: Þu duayý okumaktýr: 

“Allah’ým emrine âmâdeyim, davetine icabet ettim geldim Allahým.
Yeter ki Sen emret. Emrine itaat ederek Sana yöneldim Allah’ým, Senin
ortaðýn yoktur. Elbette ki, hamd Sen’in, nimet Sen’in, mülk de Sen’indir.
Senin þerîkin yoktur.”
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Telbiyeyi ihrama girerken bir kere söylemek farz, zaman zaman da
sesli bir þekilde tekrar etmek ise sünnettir. Kadýnlar gerek telbiyede gerek-
se diðer dua, zikir ve tesbihlerde seslerini fazla yükseltmezler.

Ýhrama Girme Zamaný

Hac aylarý girmeden hac menasikinden hiçbir þey yapýlamaz. Hane-
fi mezhebine göre, henüz hac aylarý baþlamadan ihrama girmek mekruh
olmakla birlikte caizdir. Çünkü ihram, haccýn rüknü deðil sýhhat þartýdýr.
Diðer ibadetlerde olduðu gibi þartýn yerine getirilmesi için vaktin girmesi
gerekmez.

Þafii mezhebinde ise ihram þart deðil rükün sayýldýðýndan hac ayla-
rýndan önce, hac için ihrama girilemez. Hac aylarýndan önce ihrama gi-
rildiði takdirde, bu ihram umre ihramý olur. Umre yapmak için özel bir
vakit olmadýðýndan umre için her zaman ihrama girilebilir.

Ýhrama Girme Yerleri (Mîkatlar)

Mikat; Ýhrama girme yeri ve zamaný demektir. Terim olarak ise Mek-
ke çevresinde, çeþitli bölgelerden hacca gelenlerin ihrama girecekleri özel
mekânlarý ifade eder. Kuran’ý Kerimde Kabe’ye “el-Beytül-Haram” (Ma-
ide suresi, 5/2) çevresindeki mescide “el-Mescidü’l-Haram” (Ýsra 17/1) bu
mescidin ve Kabe’nin içinde bulunduðu Mekke þehrine “Harem” (Kasas,
28/57; Ankebut, 29/67) demek suretiyle Kabe ve çevresindeki bölgeyi
“saygý ve hürmete layýk” sözüyle tavsif etmiþtir. Kabe’nin çevresini kuþa-
tan mekanlar yakýndan baþlamak üzere “Harem”, “Hill”, “Âfâk” olmak
üzere üç bölgeye ayrýlmýþtýr. Hac ve umreye niyet edecek kimselerin bu
bölgelere göre durumlarý deðiþiklik arz eder.

Harem Bölgesi

Mekke ile çevresinde; bitkileri kesilmemek, yeþiline dokunulmamak
ve av hayvanlarýna zarar vermemek, canlýlarýna iliþilmemek üzere sýnýrla-
rý Hz. Cebrail’in göstermesi ile Hz. Ýbrahim tarafýndan belirlenmiþ, daha
sonra Peygamber Efendimiz tarafýndan yenilenmiþ olan emniyet ve güve-
nin hâkim olduðu bölgedir.
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Mekke ahalisi hac için Harem sýnýrlarý içinde; umre için bu sýnýrlarýn
dýþýna yani Hill bölgesine en yakýn olan Ten’im veya Arafat’a çýkarak ih-
rama girerler.

Hill Bölgesi

Harem bölgesi ile Mikat mahalleri arasýndaki bölgedir. Bu bölgede yaþa-
yanlar harem bölgesi sýnýrlarý dýþýndan, bulunduklarý yerden ihrama girerler.

Afak Bölgesi

Harem ile Hill bölgelerinin dýþýndaki yerlere Afak denilir. Afak böl-
gesinden Mekke veya Harem bölgesine geleceklerin ihramsýz geçmeme-
leri gereken beþ nokta Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) ta-
rafýndan tespit edilmiþtir. Afak Bölgesinde ikamet edenlere “afâkî” tabir
edilir.

Mekke-i Mükerreme’ye Veya Harem Bölgesine Gelenlerin Ýhramsýz
Geçemeyecekleri Beþ Nokta Þunlardýr:

Zülhuleyfe: Mekke veya Harem’e Medine yönünden gelenlerin
mikatý olup, Medine’ye yaklaþýk 10 km., Mekke’ye ise 450 km. mesafede-
dir. Mekke’ye en uzak mikat bu mikattýr. Peygamber Efendimiz veda hac-
cý yapmaya niyet ettiklerinde bu mikatta ihrama girmiþlerdir.

Cuhfe (Rabið): Mýsýr ve Suriye istikametinden gelen ziyaretçilerin
mikatýdýr. Mekke’ye yaklaþýk 187 km. mesafededir.

Zatüýrk:Irak yönünden gelenlerin mikatý olup 94 km. uzaklýktadýr.

Yelemlem:Yemen ve Hindistan tarafýndan gelenlerin mikatý olup,
Mekke’ye 54 km. mesafesi ile en yakýn mikat olma unvanýný taþýmaktadýr.

Karnü’l-Menazil:Necid ve Kuveyt istikametinden gelenlerin mika-
týdýr. Mekke’ye uzaklýðý 96 km. dir.

Hava yoluyla Cidde’ye gelenlerin ise, geldikleri yöndeki mikat hizasý-
ný geçmeden uçakta ihrama girmeleri gerekir. Ancak uçakta ihrama gir-
meleri zor olacaðýndan, hava limanýnda ihrama girmeleri daha doðru bir
uygulama olsa gerektir.
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Harem Bölgesine Ýhramsýz Girmemek
Her ne maksatla olursa olsun uzaklardan gelip de doðrudan Harem

bölgesine, mesela, Mekke’ye gidecek olan âfâkîlerin, mîkat sýnýrýný geç-
meden ihrama girmeleri gerekir. Âfâkî, Mekke’ye mikat sýnýrlarý dýþýndan
gelen kimse demektir. Ýhram, bu kutsal bölgeye saygý için vacip kýlýnmýþ-
týr. Bu konuda hac ve umre için gelenler ile ticaret, ziyaret veya tedavi
gibi baþka maksatlar için gelenler arasýnda fark yoktur. Bunlar hac ve um-
re yaptýktan sonra ihramdan çýkarlar. Herhangi bir sebeple mîkat sýnýrlarý
dýþýnda bulunan Hill ve Harem bölgeleri halký da ayný hükme tabidir.

Þafiî mezhebinde, hac ve umre kastý olmadýkça uzaklardan gelenle-
rin (âfâkî) Harem bölgesine ihramsýz girmeleri vacip deðil, müstehaptýr.

Hill bölgesi halký hac veya umre yapmayacaklarý zaman, Harem
bölgesine ihramsýz girip çýkabilirler. Harem bölgesinde bulunan kimseler
ister Mekkeli, isterse uzaklardan gelenlerden olsun, Hill bölgesine –mese-
la Cidde’ye- gittiklerinde, harem bölgesine ihramsýz dönebilirler. Doðru-
dan Harem bölgesine gitme niyeti olmaksýzýn hil bölgesindeki herhangi
bir yere mesela, Cidde’ye gidecek olan âfâkîlerin, mîkat sýnýrýný ihramlý
geçmeleri gerekmez. Bunlar, daha sonra Harem bölgesine, mesela Mek-
ke’ye gitmek isterlerse, Hill bölgesinde oturanlarýn hükmüne tabi olurlar.
Hac veya umre kastý yoksa Harem bölgesine ihramsýz girerler ve isterler-
se Kabe’yi ihramsýz tavaf ederler.

Medine ziyaretini hacdan önce yapmak için mîkat sýnýrýný ihramsýz
geçenler, Cidde’ye indikten sonra önce Mekke’ye gitmek mecburiyetinde
kalýrlarsa, Cidde’de-Harem bölgesi sýnýrýný geçmeden-ihrama girerler.

Ýhramýn Vacipleri
* Mikat sýnýrlarýný ihramsýz geçmemek.

Mikat sýnýrlarý dýþýnda ikamet eden Afâkîler, mikat sýnýrýný ihramsýz
geçerlerse ceza (dem) yani koyun veya keçi kurban kesmeleri gerekir.
Bununla birlikte, mîkatý ihrama girmeden geçen kimse, henüz hac veya
umre menasikinden herhangi birine, meselâ, kudüm tavafýna veya umre
tavafýna baþlamadan mîkata dönüp orada ihrama girerse ceza düþer.
Böyle bir kimsenin, ihramsýz geçtiði mîkat sýnýrý yerine; bulunduðu yere
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daha yakýn bir mîkata gidip orada ihrama girmesi mümkündür. Mîkatý ih-
ramsýz geçtikten sonra, hac veya umre menasikinden birine baþlanmýþsa
artýk mîkata dönülse bile ceza düþmez.

* Ýhram yasaklarýndan sakýnmak.

Haccýn ruh ve manasýna uygun düþmeyen hareket ve davranýþlar-
dan uzak durmaktýr ki bunlar ileride ihram yasaklarý olarak gelecektir.

Ýhramýn Sünnetleri
Ýhrama girmeden, yani niyet ve telbiyeden önce; genel temizlikle bir-

likte týrnaklarý kesmek, kasýk ve koltuk altý kýllarýný temizlemek, gerekiyor-
sa týraþ olmak, gusletmek, gusül yapýlamýyorsa abdest almak, vücuduna
güzel kokular sürmek, erkekler izar ve rida denilen iki parçadan ibaret
olan belden aþaðýya sarýlan ve vücudun üst kýsmýný örten dikiþsiz havlu-
ya sarýlmak, ihram örtülerine büründükten sonra ise; kerahet vakti deðil
ise iki rek’at ihram namazý kýlmak; birinci rek’atýnda Fatiha’dan sonra Ka-
firun suresi, ikinci rek’atýnda da Ýhlâs suresini okumak, ihramlý olduðu sü-
re içinde her fýrsatta telbiye getirmek. Hac için ihrama hac aylarý baþladýk-
tan sonra girmek.

Ýhram Yasaklarý
Ýhram yasaklarý çeþitli alanlara göre þu þekilde gruplandýrýlabilir.

Ýhramlýnýn vücudu ile ilgili yasaklar

* Saç veya sakal týraþý olmak ve býyýklarý kesmek.

* Vücudunun herhangi bir yerindeki kýllarý týraþ etmek, yolmak ve-
ya koparmak. Týrnak kesmek.

* Süslenmek niyetiyle saç, sakal ve býyýklarý boyamak, yaðlamak,
saçlara briyantin sürmek, vücuda güzel kokular sürmek, kadýnla-
rýn oje ve ruj kullanmasý, kokulu sabun kullanmak vb.

Elbise ve Giyim Eþyasý Ýle Ýlgili Yasaklar

* Giyim eþyasý olarak hazýrlanmýþ (dikilmiþ veya örülmüþ) þeyleri
giymek, baþý ve yüzü örtmek, takke ve benzeri þeylerle baþý ört-
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mek, baþa sarýk sarmak, eldiven, çorap ve topuklarý kapatan

ayakkabý giymek yasaktýr.

* Palto, pardösü gibi giysileri giymeksizin omzuna almak yasak de-

ðildir. Bele takýlan kemerde, omuza asýlan çantada, ayaklara giyi-

len üzeri ve topuklarý açýk ayakkabý ve terlikte dikiþ bulunabilir.

Giyim ile ilgili yasaklar sadece erkekler içindir. Kadýnlar normal elbi-

selerini giyerler ihram süresince yüzlerini örtmezler.

Cinsel Konularla Ýlgili Yasaklar

* Cinsel iliþki ve genellikle cinsel iliþkiye götüren öpme, oynaþma,

þehvetle tutma gibi davranýþlar yasaktýr. Þehvet duygularýný hare-

kete geçirecek fuhþiyata dair sözler söylemek de ayný þekilde ya-

saktýr.

Harem Bölgesi Ýle Ýlgili Yasaklar

* Mekke-i Mükerreme ve çevresindeki “Harem” bölgesindeki av

hayvanlarýnýn avlanmasý, bitkilerin kesilmesi veya koparýlmasý is-

ter ihramlý ister ihramsýz herkes için yasaktýr.

Yapýlmasý Günah Olan ve Baþkalarýnýn 
Hukukunu Ýlgilendiren Yasaklar
* Füsuk: Allah’ýn emir ve yasaklarýna itaatten uzaklaþýp masiyet sa-

yýlan fiilleri yapmak

* Cidal: Tartýþmak, kavga etmek, hakarette bulunmak, kötü söz ve

davranýþlarla gönül kýrmak, huzursuzluk çýkarmak. Umumî asayiþ

ve huzuru bozacak bu tür davranýþlardan özellikle ihramlý iken ka-

çýnmak gerekir.

* Ýster harem bölgesinde isterse dýþýnda eti yenen veya yenmeyen

her türlü kara avýný avlanmak, avcýya avýný göstermek, avcýya yar-

dýmcý olmak, av hayvanlarýna zarar vermek yasaktýr.
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Ýhramlýya Yasak Olmayan Fiil ve Davranýþlar

* Gölgelenmek, þemsiye kullanmak,

* Ýhram örtülerini deðiþtirmek

* Yýkanmak, kokusuz sabun kullanmak

* Diþleri fýrçalamak, sürme çekmek

* Diþ çektirmek, kan aldýrmak, iðne yaptýrmak, yara üzerine sargý
bezi sarmak.

* Kýrýlan týrnaðý ve zarar veren kýlý koparmak

* Silah taþýmak, bilezik, yüzük ve kol saati takmak

* Kemer takmak, omuzda çanta taþýmak

* Çiçek veya meyve koklamak

* Güzel koku satan dükkânda bulunmak veya koku satýn almak

* Yüzü ve baþý örtmeden yorgan ve battaniye gibi örtü ile örtünmek

* Kollarýný giymeden palto veya ceket gibi dikiþli bir elbiseyi omuz-
larýna almak

Hususî (Özel) Vakit

Haccýn farzlarýný yani ihrama girme, Arafat Vakfesi ve ziyaret tavafý-
ný kendileri için belirlenmiþ vakitlerde eda etmek haccýn sýhhatinin (ge-
çerli olmasýnýn) þartýdýr.

Hac menasiki, Þevval, Zilkade aylarýnýn tamamýyla, Zilhicce ayýnýn ilk
on günü içinde eda edilir. Bu aylardan önce hac menasikine baþlanmaz.
Hac menasikinden her birinin (vakfe, tavaf, say, þeytan taþlama) bu aylar
içinde belirlenen vakitlerde yapýlmasý gerekir; aksi halde sahih (geçerli) olmaz.

Hususî Mekân
Haccýn farzlarýnýn hususî mekânlarda yerine getirilmesi gerekir. Bu da

Arafat vakfesinin Arafat sýnýrlarý içinde ve tavafýn da Kabe’nin etrafýnda
ve mescidin sýnýrlarý içinde yapýlmasý demektir. 
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Haccýn Rükünleri
Hanefî mezhebine göre haccýn ihram, Arafat vakfesi ve ziyaret tava-

fý olmak üzere üç farzý vardýr. Bunlardan ihram þart, Arafat’ta vakfe ve zi-
yaret tavafý ise rükündür. Rükünlerden biri olan Arafat vakfesi zamanla sý-
nýrlý olduðu için, vaktini geçiren bir kimse o sene hac yapmaktan mah-
rum kalýr daha sonra yeniden hac yapmasý gerekir.

Þafiî Mezhebine göre bu üç farza ilave olarak sa’y, saçlarý dipten ka-
zýtma veya kýsaltma da rükündür. Ve bu rükünlerden ilk üçünde sýraya
riayet etmek de farzdýr.

Rükünlerin tamamý, usulüne ve þartlarýna uygun yapýlmadýkça, ceza
ve kefaret ödemekle hac sahih olmaz.

Haccýn sýhhatinin yani geçerli olmasýnýn þartlarýndan ihram daha ön-
ce anlatýlmýþtý. Þimdi haccýn iki rüknü olan Arafat vakfesi ve ziyaret ta-
vafýna geçiyoruz.

Arafat Vakfesi
Haccýn, eda edilmeden yapýlamayacaðý bir rüknü olan Arafat vakfe-

si; Mekke’nin yaklaþýk 25 km. güney doðusunda bulunan ve harem böl-
gesi dýþýnda kalan, sýnýrlarý iþaretlenmiþ olan Arafat bölgesinde yapýlýr.

Vakfe; bir yerde bir süre durmak veya beklemek demektir. Peygam-
ber Efendimizin (aleyhissalatu vesselâm) “Hac Arafat’tan ibarettir.”506 be-
yaný, Arafat vakfesinin hac için ne kadar önemli olduðunu bildirmekte ve
kaçýrýlmamasý gerektiðine dikkatlerimizi çekmektedir. Bu itibarla hac es-
nasýnda Arafat’ý kaçýran insanlar, onu ancak bir yýl sonra yakalayabilir.

Vakfenin Sahih (Geçerli) Olmasýnýn Þartlarý;
* Haccetmek niyetiyle ihramlý olmak.

* Vakfeyi, Arafat sýnýrlarý içinde ve Arefe günü zeval vaktinden (öð-
le namazýnýn giriþ vakti), bayram sabahý “fecr-i sâdýk”a yani tan
yeri aðarmasýna (sabah namazýnýn giriþ vakti) kadarki zaman dili-
mi içerisinde yapmak.

506 Tirmizi, Tefsir, 3; Ebu Davut, Menasik 68; Ýbn Mace, Menasik, 57
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Arafat bölgesinin Mekke tarafýndaki sýnýrý, “Urene vadisi”dir. Urene
vadisi dýþýnda Arafat bölgesinin her yerinde vakfe yapýlabilir. Bu vadi Ara-
fat bölgesinden deðildir. Burada bulunan “Nemîre Mescidi”nin kýble tara-
fýndan (Kuzeybatý) bir kýsmý da vakfe yerinin dýþýnda kalmaktadýr. Vakfe-
nin Cebel-i Rahme denilen tepenin eteklerinde yapýlmasý ise sünnettir.

Zilhicce ayýnýn dokuzuncu günü olan Arefe günü güneþin tepe nok-
taya geliþi ile birlikte vakfenin vakti de girmiþ olur. Bayramýn ilk günü tan
yerinin aðarmasý ile birlikte de vakti çýkmýþ olur. Bu konuda ittifak vardýr.
Vakfenin sahih olmasý için niyet etmek, Arafat’ta bulunup vakfe yaptýðýný
bilmek þart deðildir. Belirtilen süre içinde, þuuru yerinde veya deðil, uyku-
da veya uyanýk, abdestli veya abdestsiz, her ne halde olursa olsun kýsa bir
süre Arafat sýnýrlarý içinde bulunan, hatta o bölgeden geçen kimse Arafat
vakfesini yapmýþ sayýlýr.

Arefe günü gündüz Arafat’ta bulunanlarýn, güneþ batmadan önce
Arafat’tan ayrýlmamalarý vaciptir. Mazeretsiz olarak güneþ batmadan o
bölgeden ayrýlan kimse, henüz güneþ batmadan geri dönerse bir þey ge-
rekmez; aksi halde ceza, yani dem (koyun veya keçi kurban etmesi) gere-
kir. Þafiîlere göre, güneþ batmadan önce ayrýlanlara ceza gerekmez.

Arafat Vakfesinin Sünnetleri
* Zilhicce’nin 8. günü olan terviye gününü, Arefe gününe baðlayan

geceyi Mina’da geçirip Arefe günü güneþ doðduktan sonra Ara-
fat’a hareket etmek.

* Zevalden önce Arafat’ta bulunmak, mümkünse boy abdesti al-
mak.

* Zevalden sonra öðle namazýndan önce Nemire Mescidinde hutbe
okunmasý

* Öðle ve Ýkindi namazlarýný “cem-i takdim” ile öðle vaktinde birlik-
te kýlmak.

* Vakfe yaparken abdestli olmak ve kýbleye yönelmek.

* Vakfeyi “Cem-i takdim” ile kýlýnan öðle ve ikindinin akabinde yap-
mak.
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* Oruçlu olmamak

* Gün boyunca telbiye, tesbih, zikir, dua ve istiðfarla çokça meþgul
olmak.

* Vakfeyi mümkün olduðu kadar rahmet tepesi olarak anýlan “Ce-
bel-i Rahme”ye yakýn bir yerde yapmak. Vakfe yaparken ayakta
durmak, oturmaktan; binek üzerinde olmak, ayakta durmaktan
daha faziletlidir.

Cem-i takdim; Arefe günü Arafat’ta vakfe yapanlarýn, öðle ve ikindi na-
mazlarýný öðle vaktinde peþ peþe kýlmalarýdýr. Böyle yapýlmasý da sünnettir.

Öðle ve ikindi namazlarý cem-i takdim ile kýlýnýrken ezan okununca
önce öðle namazýnýn ilk sünneti kýlýnýr. Sonra kâmet getirilerek öðlenin
farzý kýlýnýr. Tekrar kâmet getirilir ve ikindinin farzý kýlýnýr. Ýkindi namazý için
ayrýca ezan okunmaz ve iki farz arasýndaki sünnetler kýlýnmaz. Her iki farz-
dan sonra telbiye ve teþrik tekbirleri okunur.

Ziyaret Tavafý
Haccýn ikinci rüknü ziyaret tavafýdýr. Ziyaret tavafý yapýlmaksýzýn hac

tamam olmaz. Kur’ân-ý Kerim’de: “Sonra saçlarýný týrnaklarýný kesip üst-
baþlarýndaki kirleri gidersinler ve diðer hac görevlerini yerine getirsinler,
dünyanýn bu en kýdemli mabedi Kabe’yi (Beyt-i Atik) bir kere daha tavaf
etsinler.” (Hacc, 22/29) buyrularak ziyaret tavafýnýn farziyeti vurgulanmýþtýr.

Tavaf, “Bir þeyin etrafýnda dolaþmak, dönmek” manasýna gelir. Hac
menasiki olarak tavaf, Hacerü’l- Esved’in bulunduðu köþeden veya hiza-
sýndan baþlayarak, Kabe’nin etrafýnda yedi defa dönmektir. Her bir dön-
meye bir þavt denir ve yedi þavt bir tavaf olur.

Tavafýn Sahih Olmasýnýn Þartlarý
Tavafýn Vaktinde Yapýlmasý: Ziyaret tavafýna “ifada tavafý” da denir.

Ziyaret tavafýnýn vakti Bayramýn ilk günü fecr-i sadýktan itibaren baþlar. Ýlk
vaktinden itibaren ömrün sonuna kadar yapýlabilirse de Ýmam-ý Azam
Ebu Hanife’ye göre bayramýn üçüncü günü güneþ batýncaya kadar ya-
pýlmalýdýr.
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Þafiî mezhebine göre ziyaret tavafýnýn vakti arefe günü gece yarý-
sýndan itibaren baþlar ve bayramýn ilk üç gününde yapýlmasý vacip deðil,
sünnettir. Tavafýn bayramýn ilk günü yapýlmasý ise daha faziletlidir.

Niyet: Yapýlmak istenen þeyin kalben kastedilmesi, belirlenmesidir.
Kalben kastetmekle birlikte dil ile söylenmesi ise müstehaptýr. Tavafa ni-
yet etmeksizin Kabe’nin etrafýnda dolaþmak tavaf sayýlmaz.

Tavafa niyet ederken, tavafýn türünü yani yapýlan tavafýn kudüm ta-
vafý mý, ziyaret tavafý mý yoksa umre tavafý mý olduðunu tayin etmek ge-
rekmez. Mutlak tavafa niyet etmek yeterlidir.

Tavaf’ýn Mescid-i Haram’ýn içinde, Kabe’nin etrafýnda (metaf) yapýl-
masý gerekir. Mescid’in üst katlarýnda da tavaf yapýlabilir. Ancak Mescid-i
Haram’ýn dýþýndan tavaf yapýlamaz.

Þavtlarýn çoðunu yapmýþ olmak: Hanefi mezhebine göre þavtlardan
en az dördünü yapmýþ olmak tavafýn sahih (geçerli) olmasýnýn bir þartýdýr.
Farz ve vacip tavaflarda eksik kalan her þavt için ceza gerekir.

Tavafýn Vacipleri 
* Abdestli olmak. Tavafý abdestli bir þekilde yapmak. Tavaf yapar-

ken abdest bozulursa, abdest aldýktan sonra eksik þavtlar tamam-
lanabilir.

* Avret mahallinin örtülü olmasý. Avret sayýlan ve örtülmesi gereken
organlarýn dörtte biri veya çoðu açýlýrsa ceza gerekir.

* Tavafa Hacerü’l- Esved hizasýndan baþlamak.

* Kabe’yi sol tarafýna alarak tavaf yapmak.

* Tavafý Hatim’in dýþýndan dolaþarak yapmak. Hatim Kabe’den sa-
yýldýðýndan, Kabe’nin dýþýndan tavaf yapmak için bu gereklidir.

* Farz ve vacip tavaflarý yedi þavtta tamamlamak.

* Gücü yetenlerin tavafý yürüyerek yapmasý

* Tavaftan sonra tavaf namazý kýlmak. Farz olsun, nafile olsun her
tavafýn sonunda iki rekât tavaf namazý kýlmak vaciptir.
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Tavafýn Sünnetleri 

* Necasetten taharet: Gerek bedende gerekse ihram elbisesinde na-
maza mani bir pisliðin bulunmamasý.

* Tavafa baþlarken, Hacerü’l-Esved’e (Hacerü’l-Es’ad) veya hizasý-
na Rüknülyemanî tarafýndan gelmek.

* Tavafa baþlarken ve her þavtýn sonunda Hacerü’l-Esved’i istilâm
etmek. Ýstilâm, Hacerü’l-Esved’i selâmlamak demektir. Gerek ta-
vafa baþlarken ve gerek tavaf esnasýnda Hacer-i Esved’in önüne
her geldikçe ona karþý durulur. Namaza durur gibi, eller kaldýrýlýr,
tekbir ve tehlil getirilir. Tehlil bilindiði üzere “La ilahe illallahu
vahdehu la þerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala
külli þey’in kadir.” demektir. Mümkünse Hacerü’l-Esved (Hacerü’l-
Es’ad) öpülür veya eller sürülür. Ýzdiham sebebiyle Hacerü’l-Es-
ved’e yaklaþýlamadýðý durumlarda baþkalarýna rahatsýzlýk verme-
mek için uzaktan avuçlarýn içi Kabe’ye çevrilerek eller kulaklar hi-
zasýna kadar kaldýrýlarak “Bismillahi Allahu Ekber” denilerek kar-
þýdan iþaretle selâmlanýr, selâmlamadan sonra da sað elin içi öpü-
lür. Hacerü’l-Esved uzaktan istilam edilirken karþýsýnda durulup
beklenmez, yürümeye devam edilir.

Hacerü’l-Esved’i istilam edeceðim derken insanlara eziyet edilmeme-
si meselesi çok önemlidir. Çünkü Peygamber Efendimiz veda haccýnda bi-
neðinin üzerinden Hacerü’l-Esved’i uzaktan elindeki bastonu ile istilam
etmiþ sonra da bastonu öpmüþtür.507

Ayrýca Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve selem) bu mevzuda ashabý-
ný ikaz etmiþtir. Hz. Ömer (r.a.)e “Ey Ömer, sen güçlü kuvvetli bir insan-
sýn. Hacerü’l-Esved’i istilam ederken insanlarý sýkýþtýrarak zayýflara eziyet
etme. Eðer yanýna gidip bizzat istilam etme imkaný varsa yap, þayet böy-
le bir imkan yoksa Hacerü’l-Esved’ýn karþýsýna geldiðinde uzaktan onu is-
tilâm et, tekbir ve tehlil getir.” buyurmuþlardýr.508

507 Müslim, Hac, 257
508 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/28; Beyhakî, Sünen-i Kübra, 5/80
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Her uðranýldýðýnda Rüknülyemânî’nin de istilam edilmesi müstehaptýr.

* Remel yapmak. Remel, peþinden Sa’y yapýlan tavaflarýn ilk üç
þavtýnda erkeklerin koþar adýmlarla omuzlarý silkerek çalýmlý yürü-
mesi demektir. Kadýnlarýn remel yapmasý gerekmez.

* Remel yapýlmasý gereken tavaflarda erkeklerin ýztýba yapmasý. Iz-
týba: Ýhramýn vücudun belden yukarýsýný örten parçasýnýn bir ucu-
nu sað kolun altýndan geçirip, sol omuzu üzerine atarak sað kolu
ve omuzu ridanýn dýþýnda býrakmaktýr. Remel yapýlmasý gereken
tavaflarýn bütün þavtlarýnda ýztýba sünnettir. Tavaf bitince omuz ör-
tülür, tavaf namazý omuz örtülmüþ olarak kýlýnýr. Remel yapýlan ta-
vaflarýn haricinde ýztýba mekruhtur.

* Tavafýn bütün þavtlarýnýn peþ peþe yapýlmasý (muvâlât): Tavaf ya-
pýlýrken farz namaz için kâmet getirilmesi veya abdestin bozul-
masý gibi, tavafa devam etmeye mani bir durum ortaya çýkarsa,
tavaf olduðu gibi býrakýlýr, sonra kalan kýsmý tamamlanýr.

* Erkeklerin mümkün olduðu kadar Kabe’ye yakýn daireden, kadýn-
larýn ise kenardan tavaf etmeleri.

Tavafýn sünnetlerinin herhangi bir mazeret olmadan terk edilmesi
mekruhtur. Terk edildiðinde ise herhangi bir ceza gerekmez.

Tavafýn Yapýlýþý

Rükn-ü Yemani tarafýndan Hacerü’l-Esved hizasýna gelinir. Tavafa ni-
yet edilir. Hacerü’l-Esved “Bismillahi Allahu Ekber” denilerek istilam edil-
dikten sonra tavafa baþlanýr. Tavaf esnasýnda tekbir ve tehlil getirilir, salât
ve selâm okunur. Her þavtta Hacerü’l-Esved selâmlanýr. Yedi kere dönül-
dükten sonra Hz. Ýbrahim’in (a.s) hatýrasýný yadetmek maksadýyla konul-
muþ olan Makam-ý Ýbrahim’in arkasýnda eðer orada kýlmak mümkün de-
ðilse uygun bir yerde tavaf namazý kýlýnýr. Peygamber Efendimiz, Makam-
ý Ýbrahim’de iki rekat namaz kýlmýþ ve zammý sûre olarak “kâfirun” ve
“ihlâs” surelerini okumuþtur. Namazdan sonra dua edilir.
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Tavafýn Çeþitleri
Haccýn rükünlerinden olan ziyaret tavafýndan (tavaf-ý ifaza) baþka,

farz, vacip, sünnet ve nafile olmak üzere tavaflar da vardýr. Ancak hepsi-
nin yapýlýþý aynýdýr. Tavaflarýn bir kýsmý hac ile ilgili diðer bir kýsmý ise hac
ile ilgili deðildir.

Hac ile ilgili olan tavaflar þunlardýr: Kudüm tavafý, ziyaret tavafý, ve-
da tavafý. Umrede yapýlan tavafa ise umre tavafý denir. Bunlar ilgili yerler-
de açýklanmýþtýr.

Hac ve umre ile ilgili olmayan tavaflar ise þunlardýr:

* Nezir tavafý. Bir kimse tavaf etmeyi nezretmiþ (adamýþ) ise bu nez-
rini yerine getirmesi vaciptir. Nezri için bir zaman belirlemiþ ise be-
lirlenen zamanda yapmasý gerekir. Eðer zaman tayin etmemiþ ise
uygun bir zamanda nezrettiði tavafý yerine getirir.

* Tahiyyetü’l-Mescid Tavafý. Bir mescide girildiðinde iki rekat tahiy-
yetü’l-mescid namazý kýlmak sünnettir. Mescid-i Haram’a her giril-
diðinde ise hürmeten mescidi selâmlamak için bir tavaf yapmak
müstehaptýr. Buna selâmlama tavafý manasýnda tahiyyetü’l-mes-
cid tavafý denir. Hac ve umre için yapýlan tavaf bunun yerini tutar.

* Tatavvu (Nafile) Tavafý. Mekke’de kalýndýðý süre içerisinde hac ve
umre ile ilgili olan tavaflarýn dýþýnda, fýrsat buldukça yapýlan nâfi-
le tavaflardýr.

Haccýn Vacipleri
Haccýn rükün ve þartlarýnýn yanýnda bir de vacip olan menasik var-

dýr. Bunlarýn terki ile hac geçersiz olmaz. Fakat mazeretsiz terk edilmeleri
tahrimen mekruhtur. Meþru bir mazeret olmadan terk edilen vacipler ve-
ya vaktinde eda edilemeyen vacipler için de ceza gerekir. Haccýn vacip-
leri, aslî ve fer’î olmak üzere ikiye ayrýlýr.

Aslî Vacipler: Safa-Merve tepeleri arasýnda sa’y, Müzdelife’de vakfe,
þeytan taþlama (remy-i cimar), saçlarý dipten kazýtma veya kýsaltma ve
veda tavafý olmak üzere toplam beþ menasikten (Hacda yerine getirilme-
si gerekli olan fiiller) ibarettir.
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Fer’i Vacipler: Ýhramýn vacipleri, tavafýn vacipleri, sa’yýn vacipleri, Arafat
vakfesinin vacipleri, Müzdelife’deki vacipler, Mina’daki vacipler þeklinde sý-
ralanabilir. Fer’i vacipler baðlý olduklarý menasikle birlikte ele alýnmýþlardýr.

Sa’y
Sa’y lügatte “koþmak, çaba sarf etmek” manalarýna gelir. Terim ola-

rak ise; Kabe’nin doðu tarafýnda bulunan Safa-Merve tepeleri arasýnda,
Safa’dan baþlamak, Merve’de son bulmak üzere dört gidiþ, üç geliþ olmak
üzere yedi defa gidip-gelmekten ibarettir. Safa’dan Merve’ye her gidiþe ve
Merve’den Safa’ya her dönüþe bir þavt denir. Yaklaþýk 350 m’lik bu me-
safeye “Mes’a” yani sa’yýn yapýldýðý yer denir.

Kur’âný Kerim’de “Safa ile Merve Allah’ýn belirlediði niþanelerdir. Kim
hac veya umre niyetiyle Kabe’yi ziyaret ederse oralarý tavaf etmesinde bir
beis yoktur.” buyurularak sa’yýn ehemmiyeti vurgulanmýþtýr. (Bakara sure-
si, 2/158)

Sa’yin Sahih (Geçerli) Olmasýnýn Þartlarý

* Sa’yi, ihrama girdikten yani hac veya umre yahut her ikisi için niyet
ve telbiye yapýktan sonra yapmak. Ýhrama girmeden önce, hac veya
umre menasikinden hiçbiri yapýlamaz. Sa’yin sahih olmasý için, ihra-
ma girdikten sonra yapýlmasý þart ise de ihramlý olarak yapýlmasý þart
deðildir; belirli menasik tamamlanýp ihramdan çýktýktan sonra yapý-
labilir. Nitekim hac için ihrama giren kimse, kurban bayramýnýn ilk
günü fecr-i sadýktan önce ihramdan çýkamayacaðý için, Arafat vak-
fesinden önce hac sa’yini yapmak isterse, ihramlý olarak sa’y yapar.
Arafat dönüþü ziyaret tavafýndan sonra yapýlýrsa, ihramsýz olarak da
yapabilir. En faziletlisi ve sünnete uygun olan da budur. Umre sayi-
nin ihramlý olarak yapýlmasý vaciptir. Umre tavafýnýn dördüncü þav-
týndan sonra týraþ olan kiþi, ihramdan çýkmýþ olur. Bu kiþinin ihram-
sýz olarak yapacaðý umre sa’yi sahihtir, fakat sa’yi tamamlamadan ih-
ramdan çýkarak vacibi terk ettiði için ceza (dem) gerekir.

* Hac sa’yini hac aylarý baþladýktan sonra yapmak. Ýhrama girme dý-
þýnda, hacla ilgili menasikin hiçbiri, hac aylarý girmeden yapýlamaz.
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* Muteber bir tavafýn akabinde yapýlmasý. Sa’y tek baþýna müstakil
bir nüsük (Hac fiili) deðildir. Muteber tavaf ise, cünüp, aybaþý ve
lohusalýk hali bulunmadan yapýlmýþ olan tavaftýr.

* Þavtlarýn çoðunun yani en az dördünün yapýlmýþ olmasý. Hanefi
mezhebinde, sa’yin yedi þavtýndan dördü rükün, üçü vaciptir. Di-
ðer üç mezhepte bütün þavtlar rükündür.

* Sa’ya Safa tepesinden baþlamak. Merve’den baþlanýrsa ilk þavt sa-
hih olmaz.

Sa’yin Vacipleri

* Sa’yýn yürüyerek yapýlmasý. Hastalýk, yaþlýlýk, sakatlýk....gibi se-
beplerle yürüyerek sa’y yapamayanlar, araba ile yaparlar.

* Sa’yýn yedi þavta tamamlanmasý.

Sa’yin Sünnetleri

* Tavaf ile Sa’yý peþ peþe yapmak

* Sa’yý abdestli olarak yapmak

* Üzerinde ve elbisesinde namaza mani pislik bulunmamak

* Sa’ya baþlamadan önce Hacerü’l-Esved’i selâmlamak

* Her þavtta Safa ve Merve’nin, Kabe’nin görülebileceði yerlerine
kadar çýkmak

* Þavtlarý peþ peþe yapmak.

* Erkekler, yeþil ýþýkla iþaretlenmiþ sütunlar arasýnda, süratli ve ça-
lýmlý yürüyerek “hervele” yapmak.

* Sa’y yaparken tekbir, tehlil ve dua ile meþgul olmak.

Sa’yin Yapýlýþý

Tavaf yaptýktan sonra Safa tepesine gidilir, Hacerü’l-Esved selâmlan-
dýktan sonra hac ise hac, umre ise umre sa’yine “Allah’ým Senin rýzan için
Safa ile Merve arasýnda yedi þavt hac (veya umre) sa’yini yapmak istiyo-

540 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



rum. Bunu bana kolaylaþtýr ve kabul buyur diyerek niyet edilir.. Tekbir,
tehlil, zikir ve dualarla Merve’ye doðru yürünür, hervele esnasýnda; “Rab-
bim, günahlarýmý baðýþla, bize merhamet et, kusurlarýmýzý affeyle ve bize
ikram eyle, bildiðin bütün günahlarýmýzý baðýþla; çünkü sen bizim bilmedik-
lerimizi de biliyorsun, þüphe yok ki, sen en Aziz ve en Kerîm olansýn.” du-
asý okunur. Safa’dan Merve’ye dört gidiþ Merve’den Safa’ya üç dönüþ ol-
mak üzere yedi þavt yapýlýnca Sa’y tamamlanmýþ olur.

Sa’y kendi baþýna müstakil bir ibadet deðildir. Mutlaka bir tavaftan
sonra yapýlýr. Hac ve umre için birer defa sa’y yapýlýr, sa’yin nafilesi yok-
tur. Dolayýsýyla her tavaftan sonra sa’y yapýlmaz.

Müzdelife Vakfesi

Müzdelife, Mina ile Arafat arasýnda Harem sýnýrlarý içinde kalan bir
bölgedir. Hac’da Arefe gününü Bayram gününe baðlayan geceyi bu böl-
gede geçirmek sünnet, vakfe ise vaciptir.

Vakfenin Sahih (geçerli) Olmasýnýn Þartlarý

* Hac niyetiyle ihramlý olmak.

* Arafat vakfesini yapmýþ olmak

* Belli mekanda yani Müzdelife sýnýrlarý içinde yapmak. Meþ’ar-i
Haram civarýnda yapmak sünnettir.

* Belirli zaman içinde yapmak.

Müzdelife Vakfesi’nin Zamaný

Müzdelife vakfesinin zamaný, Kurban Bayramýnýn birinci günü fecr-i
sadýktan güneþin doðmasýna kadar geçen süredir.

Arafat vakfesinde olduðu gibi belirlenen süreler içinde herhangi bir
anda kýsa da olsa, ister uyanýk, ister uykuda, ister baygýn halde Müzdeli-
fe’de bulunan kimseler vakfeyi yapmýþ olurlar.

Kur’ân-ý Kerim’de “Arafat’ta vakfeden ayrýlýp sel gibi Müzdelife’ye
doðru akýn ettiðinizde, Meþ’ar-i Haram’da Allah’ý Zikredin.” (Bakara su-
resi, 2/198) buyrularak Müzdelife vakfesine dikkat çekilmiþtir.
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Geceyi Müzdelife sýnýrlarý içinde geçirip, sabah namazýný vaktin giri-
þi ile birlikte kýlmak; namazdan sonra telbiye, tekbir, zikir, dua ve istiðfar
ile ortalýk aydýnlanýncaya kadar vakfeye devam etmek, ortalýk aydýnlan-
dýktan sonra güneþ doðmadan Mina’ya hareket etmek sünnettir.

Akþam ve Yatsý Namazlarýnýn “Cem-i tehir” ile Kýlýnmasý
Hac yapanlarýn arefe günü akþamý Müzdelife’de akþam ve yatsý na-

mazlarýný yatsý vaktinde cem ederek kýlmalarý ( cem-i tehir) vaciptir. Bu þe-
kilde cem-i tehir ile kýlýnan namaz cemaat halinde kýlýndýðý gibi münferid
olarak da kýlýnabilir.

Akþam ve yatsý namazý, yatsý vaktinin çýkmasý endiþesi bulunmadýk-
ça Arafat’ta veya yolda kýlýnmaz

Gerek cem’i takdimde gerekse de cem’i tehirde iki farz arasýnda baþ-
ka namaz yani sünnet kýlýnmasý mekruhtur. Dolayýsýyla akþamýn sünneti
ve yatsýnýn ilk sünneti kýlýnmaz. Ýki vaktin namazý bir ezan ve bir kametle
kýlýnýr. Yatsý namazý için ayrýca ezan ve kamet okunmaz.

Þeytan Taþlama (Remy-i Cimar)
Remy-i Cimar; haccedenlerin Bayram günlerinde Mina’da birinci

gün, yalnýz Akabe cemresine, diðer günlerde sýrasýyla Küçük, Orta ve
Akabe cemresine önceden hazýrlanmýþ olan özel taþlarý atmalarýdýr.

Halk arasýnda küçük þeytan, orta þeytan, büyük þeytan da tabir edi-
len ve taþtan müteþekkil birer sütun olan cemrelere, usulüne göre taþ at-
mak haccýn vaciplerindendir.

Genel görüþe göre þeytan taþlanan günlerde geceyi Mina’da geçir-
mek sünnet, diðer bir görüþe göre ise mazereti olmayanlarýn bu gecelerin
her birinin yarýsýndan çoðunu Mina’da geçirmeleri vaciptir. Mina, Müzde-
life ile Mekke arasýnda ve Harem sýnýrlarý içinde, þeytan taþlama ma-
halli (cemerat) ile birlikte kurbanlarýn da kesildiði bir bölgedir.

Þeytan Taþlamanýn Sahih (Geçerli) Olmasýnýn Þartlarý

* Cemrelere taþlar el ile fýrlatýlarak atýlýr. Taþlarýn el haricinde baþka
bir aletle atýlmasý veya atýlmaksýzýn el ile cemrelerin üzerine býra-
kýlmasý geçerli olmaz.
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* Atýlan þeylerin, taþ, kurumuþ çamur v.b. gibi kendisiyle teyem-
müm edilmesi caiz olan bir madde olmasý gerekir. Aðaç, maden
ve tezek gibi þeyler atýlýrsa taþlama sahih olmaz. 

* Taþlarýn her birisi ayrý ayrý atýlmalýdýr. Hepsi birden atýlýrsa tek taþ
atýlmýþ kabul edilir.

* Taþlarýn atýlmasý gereken yere yani taþlardan örülü sütuna veya
çevresindeki havuzun içine düþürülmesi gerekir. Yerine ulaþmayan
taþlar geçerli sayýlmaz.

* Taþlarýn atýlmasý gereken yere, atanýn fiili sonucu ulaþmasý gerekir.
Atýlan taþ bir yere düþtükten veya çarptýktan sonra kendiliðinden
atýldýðý yere ulaþýrsa geçerli olur. Ancak bir baþkasýnýn hareketiyle
yerine ulaþýrsa sahih olmaz, yeniden atýlmasý gerekir.

* Taþ atmaya gücü yetenin taþlarý bizzat kendisinin atmasý. Bir kim-
senin bir baþkasýný kendi yerine taþ atmaya vekil tayin edebilme-
si için namazlarýný ayakta kýlamayacak durumda olmasý gerekir.

* Taþlarýn belirlenmiþ vakitlerde atýlmasý gerekir.

Þeytan Taþlamanýn Zamaný
Þeytan taþlama günleri bayramýn birinci günü fecr-i sadýktan, dör-

düncü günü güneþ batýncaya kadar geçen süredir. Ancak bu günlerde taþ
atýlmasý caiz olmayan vakitler de vardýr. Bayram günlerinde farklýlýk arz
eden taþ atma zamanlarýný sýrasýyla görelim.

a. Bayramýn Birinci Günü (Zilhiccenin 10. günü)

Bu gün yalnýz Akabe Cemresine yedi taþ atýlýr. Bayramýn birinci gü-
nü þeytan taþlama zamaný, bayram sabahý fecr-i sadýktan ertesi günkü
fecr-i sadýka kadar geçen süredir. Bu süre içerisinde; güneþ doðmadan
önce atýlmasý mekruh; güneþin doðuþundan, öðle vaktine kadar olan sü-
rede sünnet; öðleden güneþ batýncaya kadar geçen sürede caiz; mazeret-
siz güneþ battýktan sonraya býrakýlmasý ise caiz fakat mekruh görülmüþtür.
Kerahetine sebeb de, karanlýkta atýlan taþýn mahalline atýlamamasý, baþ-
kalarýna zarar verilmesi veya eziyete maruz kalýnmasý gösterilmiþtir.
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Günümüzde ise yeterli aydýnlatma olup, sayýlan mahzurlar ortadan
kalkmýþtýr. Diðer yandan gündüzleri fazla izdiham olup, izdiham da meþ-
ru mazeret sayýldýðýndan ötürü geceleyin taþ atmanýn bir mahzuru olma-
sa gerek denilmektedir. (Allah en doðrusunu bilir.)

b. Bayramýn Ýkinci ve Üçüncü Günleri
(Zilhiccenin 11 ve 12. günleri)

Bayramýn ikinci ve üçüncü günleri her üç cemreye yediþer taþ atýlýr. Bu
günlerde taþ atma zamaný zeval ile baþlar ertesi gün tan yerinin aðarmasý-
na kadar devam eder. Bu iki günde zevalden önce taþ atýlmasý caiz deðildir.

c. Bayramýn Dördüncü günü (Zilhiccenin 13. günü)

Ýmam Ebu Hanife’ye göre bayramýn dördüncü günü taþ atma vakti,
fecr-i sadýk ile baþlar. Bu süre içinde taþlarýn güneþ doðmadan önce atýl-
masý mekruh, güneþin doðuþundan zevale kadar caiz, zevalden sonra atýl-
masý ise sünnettir.

Bayramýn dördüncü günü güneþin batýþýyla birlikte gerek eda gerek-
se kaza etme yönünden þeytan taþlama süresi sona erer.

Þeytan Taþlamada Vekalet

Hastalýk, yaþlýlýk, sakatlýk gibi mazeretlerle taþ atmaya gidip bizzat
atamayacak olan kimselerin, uygun kiþileri vekil ederek taþlarýný attýrma-
larý gerekir. Geçerli mazeretin ölçüsü; ayakta namaz kýlmaktan aciz ol-
maktýr. Gündüz izdiham sebebiyle taþ atamayanlar gece izdiham olma-
yan vakitleri kollar ve taþlarýný atarlar.

Geceleri, bizzat atabilecek olanlarýn, baþkasýna vekalet vermesi caiz
olmaz. Vekaletin caiz olabilmesi için acziyetin sabit olmasý gerekir.

Vekil olanlar her cemreye önce kendi taþlarýný atar, sonra vekil oldu-
ðu kimselerin taþlarýný atarlar.

Vaktinde Atýlamayan Taþlarýn Kazasý

Vaktinde atýlamayan taþlarýn, taþ atma süresi içinde kaza edilmesi
vaciptir. Taþ atma süresi Bayramýn dördüncü günü güneþin batýþýyla bir-
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likte sona erer. Bundan sonra gerek eda, gerek kaza olmak üzere taþlama
yapýlamaz.

Cemrelere atýlmasý gerekenden fazla taþ atýlmasý ise mekruhtur.

Saçlarý Dipten Kazýtmak Veya Kýsaltmak

Hac veya Umre’nin süresi içinde saçlarýn dibinden kesilmesi (ustura
veya makine ile) veya kýsaltýlmasý da vacip olan menasiktendir.

Ayet-i Kerime’de “Bundan sonra saçlarýný, týrnaklarýný kesip üstlerin-
deki, baþlarýndaki kirleri gidersinler ve diðer hac görevlerini yerine getir-
sinler.” buyrulmuþtur. (Hac suresi, 22/29)

Hz. Enes’in (r.a.) rivayetine göre; “Resulullah (aleyhissalatu ves-
selâm) Mina’ya geldi, gidip þeytaný taþladý sonra Mina’daki menziline ge-
lip kurban kesti. Akabinde berbere “Beni týraþ et.” diyerek, önce sað ya-
nýna sonra soluna iþaret etti. Daha sonra da bu kesilen mübarek saçlarýný
etrafýndakilere taksim etti.”509

Týraþýn Zamaný
Ýmam-ý Azam Ebu Hanife’ye göre; týraþýn zamaný Kurban Bayramý

günleri, yeri ise Harem bölgesidir. Ebu Hanife’ye göre, Kurban Bayramý
günlerinde týraþ olmayan veya Harem bölgesi dýþýnda týraþ olan kimsenin
ceza olarak kurban kesmesi gerekir; çünkü Peygamber Efendimiz (aley-
hissalatu vesselâm) Kurban Bayramý günlerinde ve Harem sýnýrlarý içinde
týraþ olmuþtur. Dolayýsýyla bunun geciktirilmesi sonucunda bir vacip ge-
ciktirilmiþ olacaðýndan ve vacibin terkiyle de kurban gerektiðinden kurban
kesmesi gerekir.

Bayram sabahý fecr-i sadýk ile birlikte, her ne zaman olursa olsun tý-
raþ olan kimse, ihramdan çýkmýþ olur. Ancak týraþ olmadýkça da ihramdan
çýkýlmýþ olmaz.

Saçlarýn týraþ edilmesinde vacip olan miktar, abdestte meshedilmesi
gereken miktarda olduðu gibi, baþýn en az dörtte biri kadardýr. Baþýn sa-
dece dörtte birinde veya daha az kýsmýnda saç varsa, hepsinin týraþ edil-

509 Müslim, Hac, 86, Fezail, 75.
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mesi veya kýsaltýlmasý gerekir. Ne kadar saç olursa olsun, saçlarýn tama-
mýnýn týraþ edilmesi veya kýsýltýlmasý sünnettir. Þafiî mezhebine göre vaci-
bin yerine getirilmesi için üç tel saçýn týraþ edilmesi veya kýsaltýlmasý ye-
terlidir. Erkeklerin saçlarýný dipten týraþ ettirmeleri, kýsaltmaktan daha fa-
ziletlidir. Kadýnlar ise saçlarýnýn en az dörtte birinin uçlarýndan bir miktar ke-
serler.Onlarýn saçlarýný dipten týraþ etmeleri mekruhtur. Saçlarýn kýsaltýlmasý
halinde kesilen miktar, parmak ucu uzunluðundan daha az olmamalýdýr.

Týraþ ile Diðer Menasik Arasýndaki Tertib

Peygamber Efendimiz (Sallallahi aleyhu ve Sellem)’in Veda Haccýn-
da Kurban Bayramý’nýn ilk günü Müzdelife’den Mina’ya geldiðinde, önce
Akabe cemresine yedi taþ attý. Sonra sýrasýyla kurbanlarýný kesti ve saçla-
rýný týraþ ettirdi. Daha sonra Mekke’ye gidip ziyaret tavafýný yaptý ve tek-
rar Mina’ya döndü.

Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) sýrasýyla eda ettiði bu
menasikin bu tertib içinde eda edilip edilmemesi konusunda müctehid ve
fakihler arasýnda görüþ ayrýlýðý olmuþtur: Ebu Hanife’ye göre, temettü ve
kýran haccýnda, þeytan taþlama, kurban kesme ve týraþ olma; ifrad hac-
cýnda ise; þeytan taþlama ve týraþ olma arasýnda tertibe riayet edilmesi va-
ciptir. Þayet bu sýraya uyulmazsa ceza gerekir. Ziyaret tavafýnda tertibe
riayet konusunda ise Ebu Hanife ve diðer müctehidler, vacip olmayýp
sünnet olduðunda ittifak etmiþlerdir.

Ýmam Ebu Yusuf, Ýmam Muhammed ve diðer müctehidlere göre, ter-
tibe riayet sünnettir. Tertibe uyulmamasý mekruh ise de ceza gerekmez.

Ýmam-ý Azam Ebu Hanife’nin ictihadýyla amel edilip tertibe uyuldu-
ðu takdirde; Ýfrad haccý yapanlar Akabe Cemresi’ne taþlarýný attýktan son-
ra, temettü veya kýran haccý yapanlar ise Akabe Cemresi’ne taþlarýný atýp
kurbanlarýný kestikten sonra týraþ olup ihramdan çýkarlar.

Ýhramdan çýkmak üzere týraþ olacak kimseler, saçlarýný kendileri týraþ
edebilecekleri gibi, baþkalarý tarafýndan da týraþ edilebilirler. Týraþ olma-
dýkça, ihramlýya yasak olan fiil ve davranýþlarý yapamazlar.
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Týraþ Olma Veya Kýsaltmanýn Hükmü
Saçlarýný týraþ eden veya kýsaltan hacý, ihramdan çýkmýþ olur. Ýhram-

dan çýkma, elbise giyme, koku sürünme, saç, sakal, býyýk kesme gibi ih-
ram yasaklarýnýn kalkmasýný temin eder. Ýhram yasaklarýnýn kalkmasýna
“tahallül” denir. Tahallül iki safhada gerçekleþir. Hac’da cinsel iliþki dýþýn-
daki yasaklarýn kalkmasýna “ilk tehallül”, cinsel iliþki yasaðýnýn kalkmasý-
na ise “ikinci tehallül” denilir.

a. Ýlk Tehallül

Tehallül: Ýhram yasaklarýnýn sona ermesiyle birlikte ihramdan çýk-
mak demektir. Cinsel iliþki dýþýndaki ihram yasaklarýnýn kalkmasýný saðla-
yan ilk tehallül, ancak saçlarý týraþ veya kýsaltmak ile gerçekleþir. Dolayý-
sýyla bir kimse Akabe cemresine taþ atmakla, kurban kesmekle hatta zi-
yaret tavafýný yapmakla eðer týraþ olmamýþ ise ihramdan çýkmýþ olmaz.
Fakat bunlardan hiçbirini yapmadan sadece týraþ olan kimse ilk tehallül
ile ihramdan çýkmýþ olur ve cinsel iliþki dýþýndaki ihram yasaklarý da kal-
kar. Fakat týraþ olmadýkça, ziyaret tavafýný yapmakla ne küçük, ne de bü-
yük tehallül yönüyle ihramdan çýkamaz.

b. Ýkinci Tehallül

Ýkinci tehallül ile cinsel iliþki dahil bütün ihram yasaklarý kalkar. Ýkin-
ci tehallül ilk tehallülden sonra haccýn ikinci rüknü olan ziyaret tavafýnýn
yapýlmasý ile olur.

Veda Tavafý
Veda tavafý, haccýn son menasikidir. Mikat sýnýrlarý içinde ikamet et-

meyen uzaklardan gelmiþ afâkî sayýlan hacýlarýn memleketlerine dönme-
den önce veda tavafý yapmalarý vaciptir. Bu tavafa “ayrýlma” anlamýna “
Sader tavafý” da denir.

Vacip Olmasýnýn Þartlarý

Bir kimseye veda tavafýnýn vacip olmasý için;

* Haccetmiþ olmasý
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* Âfâkî olmasý (mikat sýnýrlarý içinde ve Harem bölgesinde oturanla-
ra vacip deðildir.)

* Kadýnlarýn Mekke’den ayrýlacaklarý esnada hayýz ve nifas halle-
rinden temiz olmalarý gerekir. Veda tavafýný yapmadan aybaþý
olan ve temizlenmeden Mekke’den ayrýlacak olan kadýnlardan ve-
da tavafý düþer.

Veda Tavafýnýn Vakti ve Sýhhat Þartý

Veda tavafý ziyaret tavafý yapýldýktan sonra yapýlýr. Mekke’den ayrýlýp
Mikat sýnýrý dýþýna çýkýlmadýkça da vakti sona ermez.

Veda tavafýnýn Mekke’den ayrýlma vaktine yakýn yapýlmasý daha fa-
ziletli ise de daha önceden yapmak da caizdir. Daha önceden yapýlmýþ ise
Mekke’den ayrýlýrken tekrar yapýlmasý gerekmez. Veda tavafýný yaptýktan
sonra Harem-i Þerif’e gidip namaz kýlmakta veya tavaf yapmakta bir
mahzur yoktur. Bu durumda en son yapýlan tavaf veda tavafý olur.

Haccýn Sünnetleri ve Adabý

Haccýn farzlarý ve vaciplerinin yanýnda sünnetleri de vardýr. Sünnet-
lerin yerine getirilmesi haccýn sevabýný ve faziletini artýrýr. Herhangi bir
mazeret olmaksýzýn kasten terk edilmesi ise mekruhtur. Ancak sünnetlerin
terk edilmesi herhangi bir cezayý gerektirmez.

Haccýn nasýl eda edileceðini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü
Vesselâm bilfiil göstermiþ ve: “Hac menasikini benden öðreniniz, benim
yaptýðým gibi yapýnýz.”510 buyurmuþtur. Dolayýsýyla kâmil bir hac, ancak
sünnetlerin de eda edilmesiyle mümkündür.

Haccýn sünnetleri, aslî sünnetler (kendi baþlarýna müstakil menasik)
ve fer’i sünnetler (farz veya vacip olan diðer menasikin edasýyla ilgili sün-
netler) olmak üzere ikiye ayrýlýr. Fer’i sünnetler ilgili menasikle birlikte
açýklandýðý için burada haccýn aslî sünnetlerinden bahsedeceðiz.

510 Buharî, Umre, 11, Hacc 32; Müslim, Hacc 154
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Haccýn Sünnetleri

a. Kudüm Tavafý

Kudüm, “geliþ ve varýþ” manasýna gelir. Kudüm tavafý ise Mekke’ye
geliþ tavafý demektir. Mîkat sýnýrlarý dýþýndan hacca gelen ve ifrad veya ký-
ran haccý yapacak olan afâkîler için sünnettir.

Afâkî olmayanlarýn, sadece umre veya temettü haccý yapanlarýn, if-
rad haccý yaptýklarý halde, Mekke’ye uðramadan Arafat’a çýkanlarýn, özel
halleri sebebiyle kudüm tavafý yapmalarý gerekmez. Kudüm tavafýnýn vak-
ti Mekke’ye gelindiði andan itibaren, Arafat vakfesine kadar olan süredir.
Arafat vakfesinin yapýlmasý ile kudüm tavafýnýn vakti de sona erer.

b. Hac Hutbeleri

Hacda üç hutbe vardýr. Birincisi Zilhiccenin 7. günü Harem-i Þerif’te
öðle namazýndan önce, ikincisi, Arefe günü Arafat’ta zevalden sonra Ne-
mire Mescidinde cem’i takdim ile kýlýnan öðle ve ikindi namazlarýndan ön-
ce, üçüncüsü ise, bayramýn ikinci günü öðle namazýndan önce Mina’da
Mescid-i Hayf’ta okunur.

c. Arefe Gecesini Mina’da Geçirmek

Haccedenlerin Terviye günü yani zilhiccenin 8. günü güneþ doðduk-
tan sonra Mina’ya hareket etmeleri, o günkü öðle namazýndan Arefe gü-
nü sabah namazý da dahil olmak üzere beþ vakit namazý Mina’da eda et-
meleri ve geceyi Mina’da geçirerek, Arefe günü sabahý güneþ doðduktan
sonra Arafat için yola çýkmalarý sünnettir.

d. Bayram Gecesini Müzdelife’de Geçirmek

Arefe günü güneþ battýktan sonra haccedenlerin Arafat’tan Müzdeli-
fe’ye intikal edip geceyi Müzdelife’de geçirmeleri ve sabah namazýndan
sonra ortalýk aydýnlanýnca da buradan Mina’ya hareket etmeleri sünnettir.

e. Bayram Günlerinde Mina’da Kalmak

Bayram günlerinde yani zilhiccenin 10,11 ve 12 . günlerinde Mina’da
kalmak ve orada gecelemek genel görüþe göre sünnet, farklý görüþlere gö-
re ise vaciptir.
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f. Muhassab’da dinlenmek

Hac sonunda Mina’dan dönerken, Mekke giriþinde, Cennetü’l-mual-
la civarýnda, “muhassab” denilen vadide bir süre dinlenmek sünnet-i
kifâyedir. Bu þekilde dinlenmeye “tahsîb” denir. Bu vadi günümüzde
Mekke’nin içinde kaldýðýndan artýk bu sünnet yapýlamamaktadýr.

Haccýn Âdâbý
* Hac ibadeti helâlinden kazanýlmýþ para ile eda edilmelidir.

* Üzerinde kul hakký olanlar, hak sahiplerine haklarýný ödeyerek on-
larla helâlleþmelidirler.

* Bir daha dönmemek azim ve kararlýlýðý ile günahlara tevbe edilmelidir.

* Kazaya býrakýlmýþ ibadetler mümkün olduðunca kaza edilmelidir.

* Hac yolculuðu hakkýnda bilgisi olan kimselerden bilgi edinilmelidir.

* Riya, gösteriþ ve gururlanmadan sakýnmalý, mütevazý ve ihlâslý olmalýdýr.

* Haline münasip, anlaþýlabilecek yol arkadaþlarý edinilmelidir.

* Yola çýkarken ve eve dönüþte ikiþer rekât namaz kýlýnmalýdýr.

* Yola çýkmadan dost ve akrabalarla vedalaþýlmalýdýr.

* Gerek yolculukta gerek hac süresince baþkalarýyla tartýþmaktan ve
kýrýcý tavýr ve davranýþlardan sakýnýlmalýdýr.

* Vakti boþ iþlerle deðil, dua, zikir, tesbih, salavat ve Kur’ân okuya-
rak geçirmelidir.
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UMRE

a. Tarifi ve Hükmü

Umre; belirli bir vakitle kayýtlý olmaksýzýn, usulüne uygun ihrama gi-
rerek tavaf ve sa’y yaptýktan sonra týraþ olup ihramdan çýkmaktan ibaret
olan bir ibadettir.

Genel kanaate göre imkân bulabilen her Müslüman’ýn ömründe bir
kere umre yapmasý müekked sünnettir. Farklý bir görüþe göre ise farzdýr.

b. Umrenin Farz ve Vacipleri

Umrenin ihram ve tavaf olmak üzere iki farzý vardýr. Bunlardan ihram
þart, tavaf ise rükündür. Safa-merve arasýnda sa’y ve saçlarýn týraþ edilme-
si ise vacipleridir.

c. Umrenin Zamaný

Umre yapmak için belirli bir zaman söz konusu deðildir. Her zaman
yapýlabilir. Ancak Hanefi mezhebine göre, “teþrik günleri" denilen arefe
günü sabahýndan dördüncü günü güneþ batýncaya kadar geçen süre
içinde umre yapmak, tahrimen mekruhtur. Umrenin Ramazan ayýnda
yapýlmasý mendup ve daha faziletli görülmüþtür.

d. Umrenin Yapýlýþý 

Umre yapmak isteyen kimse eðer afâkî ise, mikat sýnýrýnda, deðilse
Harem bölgesi dýþýnda usulüne uygun ihrama girdikten sonra iki rek’at
“ihram namazý” kýlar. Namazdan sonra: “Allah’ým senin rýzan için umre
yapmak istiyorum. Umre’yi bana kolaylaþtýr ve benden kabul eyle” diye
niyet eder ve ardýndan da “Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke La
Þerike leke Lebbeyk, Ýnne’l-hamde ve’n-niðmete leke ve’l –mülk La Þeri-
ke lek” diyerek telbiye getirir. Böylece umre niyeti yapýlmýþ olur.



Haremi Þerif’e gelince “Allah’ým senin rýzan için umre tavafýný yap-
mak istiyorum, tavafý bana kolay eyle ve tavafýmý kabul buyur.” diye ta-
vafa niyet edilir ve umrenin tavafý eda edilir. Tavafýn bitiminde iki rek’at
tavaf namazý kýlýndýktan sonra, “Allah’ým senin rýzan için umre’nin sa’yýný
yapmak istiyorum bana kolaylýk ver ve onu benden kabul eyle” diyerek
niyet edilir ve Safa ile Merve arasýnda dört gidiþ ve üç de geliþ olmak
üzere yedi defa gidip-gelmek suretiyle umrenin sa’yi de eda edilmiþ olur.
Akabinde saçlar dipten kazýtýlýr veya kýsaltýlýr ve ihramdan çýkýlýr. Böylece
bir umre tamamlanmýþ olur.

Umre’nin Hac’dan farký, Arafat, Müzdelife ve Mina’da eda edilen me-
nasik ile birlikte kudüm ve veda tavafýnýn bulunmamasýdýr. Ayrýca teþrik gün-
leri hariç bütün bir sene yapýlabilmesi de umrenin hususiyetlerindendir.

Haccýn Çeþitleri
A. Hüküm Yönünden Haccýn Çeþitleri

Dinî hükümler açýsýndan hac, farz, vacip ve nafile olmak üzere üç çe-
þittir. Hac þartlarýný haiz olan bir kimsenin ömründe bir kere haccetmesi
farzdýr. Hac üzerine farz olmadýðý halde hac yapmayý nezreden kiþinin bu
nezrini yerine getirmesi vaciptir. Baþlandýktan sonra bozulan haccýn kaza-
sý da vaciptir. Farz ve vacibin dýþýnda yapýlan hac ise nafiledir. Hac ile mü-
kellef olmayan çocuklarýn yaptýklarý hac ile, birden çok yapýlan haclarda
birinciden sonraki haclar nafile olur.

Nafile hac yapmak caiz midir?

Bazý, din ve diyanet ile uzaktan-yakýndan ilgisi olmayan insanlar,
hacca gitmenin döviz kaybýna sebep olduðu, onun Araplara para yedir-
mekten baþka bir þey olmadýðýný söylüyorlar ve belki de bazý Müslüman-
lar bu sözlerden etkileniyorlar. Halbuki hac Allah’ýn emridir. O kudsî me-
kanlarý ziyaret etmekle elde edilecek þeyler, baþka hiçbir þeyle elde edile-
mez. Hac farizasýnýn yerini baþka bir þey tutamaz. Kaldý ki o Ýslam’ýn üze-
rine bina edildiði beþ temel esastan biridir. Ý. Azam Hazretlerine isnad edi-
len bir söz vardýr. Der ki o büyük imam: “Ýbadetlerin en faziletlisi hangisi
diye araþtýrdým. Hacca gittikten sonra anladým ki, en faziletli ibadet hac
imiþ.” Onun için nafile dahi olsa, maddi imkanlarý yerinde olan kimsele-
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rin hacca gitmelerine, o tevbe musluðundan arýnmalarýna mani olmak
doðru deðildir.

Bununla birlikte farz olan hac farizasýný yerine getiren birisine, nafile
hacca gitmeye bedel, Ýslam adýna çok önemli ve hayati sayýlan iman ve
Kur’ân hizmetinde yetiþen talebelere burs vermesi, himmet etmesi de tav-
siye edilebilir..

B. Yapýlýþý Bakýmýndan Hac Çeþitleri

Yapýlýþ þekli (eda ediliþi) yönüyle hac; ifrad haccý, temettü’ haccý ve
kýran haccý olmak üzere üç çeþittir.

Ýfrad Haccý
Ýfrad haccý umresiz yapýlan hacdýr. Yalnýzca hac yapmak maksadýyla

ihrama girildiði için umresiz hac anlamýna bu ad verilmiþtir. Hac aylarý
içinde, hacdan önce umre yapmayýp, sadece hacca niyet edip hac mena-
sikini eda edenler ifrad haccý yapmýþ olurlar. Ýfrad haccý yapanlar, Hac
menasikini bitirdikten sonra dilediði kadar umre yapabilir. Ýster afakî ister-
se mikat sýnýrlarý içinde olsun herkes ifrad haccý yapabilir. Ýfrad haccý ya-
panlarýn kurban kesmeleri vacip deðildir.

Temettü’ Haccý
Temettü’, “yararlanmak, istifade etmek” anlamýna gelmektedir. Ayný

yýlýn hac aylarýnda umre ve haccý ayrý niyet ve ayrý ihramla eda etmektir.

Hac aylarý içinde önce umre yapýp ihramdan çýktýktan sonra, yine ay-
ný yýl olmak üzere hac yapmak niyetiyle yeniden ihrama girerek hac me-
nasikini eda edenler temettü’ haccý yapmýþ olurlar.

Umre ile hac arasýnda ihramdan çýkýlmak suretiyle ihram yasaklarý-
nýn olmadýðý serbest bir zaman dilimi bulunduðu için bu ad verilmiþtir.

Temettü’ haccý yapmak isteyenler, önce sadece umre yapmak niye-
tiyle ihrama girerler. Umreyi yaptýktan sonra, týraþ olup ihramdan çýkar ve
arefe gününden bir önceki gün olan terviye günü gelince de hac yapmak
niyetiyle tekrar ihrama girer ve hac menasikini eda ederler.

Temettü haccý yapanlarýn “þükür kurbaný” kesmeleri vaciptir.
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Kýran Haccý
Kýran haccý, ayný yýlýn hac aylarýnda umre ve hacca birlikte niyet edi-

lerek hac ve umreyi bir ihramda birleþtirmektir. Hac ve Umre tek ihram-
da eda edildiði için “birleþtirmek” anlamýna bu ad verilmiþtir. Umre ve
hacca, her ikisine birlikte niyet edip umreyi tamamladýktan sonra ihram-
dan çýkmadan, ayný ihramla hac menasikini “Hill” ve “Harem” bölgesi dý-
þýndan gelip eda eden Afâkîler “Kýran haccý “ yapmýþ olurlar.

Kýran Haccý yapacak kimseler, mikat sýnýrýnda umre ve hac için bir-
likte niyet eder ve ihrama girerler. Mekke’ye geldiklerinde önce umre ya-
par, hac menasikinin eda edileceði günlere kadar ihramlý bir þekilde bek-
lerler. Ayný ihram ile haccý eda ettikten sonra ihramdan çýkarlar.

Temettü’ haccýnda olduðu gibi Kýran haccý yapanlarýn da “Þükür Kur-
baný” kesmeleri vaciptir.

Temettü’ ve Kýran Haccý’nýn Þartlarý
* Hacceden kimse Afakî olmalýdýr. Harem ve Hill bölgelerinde, mi-

kat sýnýrlarý içinde mukim olanlarýn temettü’ ve kýran haccý yapma-
larý genel görüþe göre caiz deðildir. Bunlar sadece ifrad haccý ya-
parlar.

* Umre ve hac ayný yýlýn hac aylarýnda yapýlmalýdýr. Þayet umre
henüz hac aylarý girmeden eda edilmiþ ise yapýlan hac temettü’
veya kýran deðil, ifrad haccý olur.

* Hac aylarýnda yapýlan umreden sonra “sahih ilmam” olmamalýdýr.
Sahih Ýlmam; umreyi yaptýktan sonra memleketine dönmekle ve-
ya mikat sýnýrlarý dýþýna çýkmakla gerçekleþir.

Bu üç nevi haccýn fazilet yönüyle sýralanýþý þu þekildedir:

Kýran haccý, temettü’ haccý, ifrad haccý.

Bu üç çeþit hacdan hangisi yapýlýrsa yapýlsýn hac farizasý eda edilmiþ olur.

Diðer bütün ibadetlerde olduðu gibi haccýn bu yapýlýþ þekillerinde de
asýl fazilet, edasýnda gösterilen gayret, samimiyet, huþu ve ihlâsta olduðu
bilinmelidir.
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Hac ve Umre’nin Yapýlýþý
Ýhrama Girme Hazýrlýðý

Hac ve Umre menasiki ihrama girmekle baþlar. Ýhrama girmeden
önce yapýlmasý gerekenler; genel temizlikle birlikte týrnaklarý kesmek,
koltuk altý ve kasýk kýllarýný temizlemek, gerekli ise saç, sakal týraþý ol-
mak, býyýklarý düzeltmek, mümkünse boy abdesti almak, deðilse abdest
almaktýr.

Beden temizliði ile ilgili bu hazýrlýklar yapýldýktan sonra erkekler, üst-
lerindeki bütün giysilerden soyunup “izar” ve “rida” denilen iki parça özel
ihram örtüsünü, usulüne göre bürünürler. Baþlarý açýk, ayaklarý çýplaktýr.
Ancak ayaklarýna topuklarý ve üstü açýk terlik giyebilirler.

Kadýnlar normal elbise ve kýyafetlerini deðiþtirmezler. Kadýnlarýn her
türlü giyim eþyasý, kapalý ayakkabý, çorap ve eldiven giymelerinde bir
mahzur yoktur. Sadece yüzlerini örtmemeleri gerekir.

Gerek erkekler ve gerekse de kadýnlar, namaz kýlýnmasý mekruh olan
kerahet vakti deðilse iki rek’at “ihram namazý” kýlar, ardýndan niyetle
birlikte “lebbeyk Allahümme lebbeyk.. duasýný okuyarak telbiye getirir ve
ihrama girerler.

Ýfrad haccý yapacak olanlar,

“Allah’ým senin rýzan için haccetmek istiyorum. Haccý bana kolaylaþ-
týr ve benden kabul buyur.” diyerek yalnýz hacca niyet eder ve

diyerek telbiye getirirler.

Temettü’ haccý yapmak isteyenler,

“Allah’ým senin rýzan için umre yapmak istiyorum. Umre’yi bana ko-
laylaþtýr ve benden kabul buyur” diyerek yalnýzca umreye niyet eder ve
ardýndan da telbiye getirmeye baþlar.

Kýran haccý yapacak olanlar ise;
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“Allah’ým senin rýzaný kazanmak için umre ve hac yapmak istiyorum.
Hac ve umre yapmayý bana kolaylaþtýr; ve benden kabul eyle.” der ve hem
umre, hem de hacca birlikte niyet eder, ardýndan telbiye getirmeye baþlarlar.

Niyet edilmesi ve telbiyenin getirilmesi ile birlikte ihrama girilmiþ,
dolayýsýyla da ihram yasaklarý baþlamýþ olur.

Kabe’ye varýncaya kadar sefer esnasýnda telbiye yani “lebbeyk”,
tekbir; “Allahuekber, Allahuekber la ilahe illallahu vallahuekber Allahuek-
ber velillahilhamd”

Tehlil;

ve salavat-ý þerife, “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin en-
nebiyyil - Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim” denmeye çalýþýlýr.
Özellikle, zaman, mekân deðiþikliðinde; yokuþta, iniþte, baþka kafilelerle
karþýlaþtýðýnda, namazlardan sonra, her fýrsatta söylenmelidir.

Telbiyeyi her söyleyiþte üç kere tekrarlamak, sonra tekbir, tehlil ve
salavat-ý þerife okumak müstehaptýr. Telbiye hacda bayramýn birinci gü-
nü Akabe cemresine taþ atmaya baþlayýnca, umrede ise Harem-i þerifin
kapýsýna gelince kesilir, daha sonra söylenmez.

Mekke’de kalýnacak ev ya da otele yerleþip mümkünse boy abdesti,
deðilse abdest aldýktan sonra telbiye söylenerek Harem-i Þerife gidilir.
Beytullah görülünce üç defa tekbir ve tehlil getirilerek dua edilir. Farz
kýlýnmýyorsa hemen tavafa baþlanýr.

Tavaf

Mescid-i Haram’da “ Tahiyyetül – Mescid” yani mabedi selâmlama na-
mazýnýn yerini tavaf karþýladýðýndan, eðer farz kýlýnmýyorsa tavafa baþlanýr.

Ýfrad haccýnda ilk yapýlacak tavaf “kudüm tavafý”, temettü’ ve kýran
haccýnda ise “umre tavafý”dýr.

Ýfrad haccý yapmak niyetiyle ihrama girmiþ olanlar; “Allah’ým senin rý-
zaný kazanmak için kudüm tavafýný yapmak istiyorum. Kudüm tavafýný
bana kolaylaþtýr ve benden kabul buyur.” diye niyet ederek tavafa baþlar-
lar. Arafat dönüþü “ziyaret tavafý”nýn akabinde yapýlmasý gereken hac
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sa’yi kudüm tavafýndan sonra yapýlmak istenirse, bu tavafta “ýztýba”ve
“remel” yapýlýr.

Ýztýba: Ýhramlý iken, sað omuzun açýk býrakýlmasý, ihramýn sað kolun
altýndan sarýlmasý.

Remel: Tavafýn ilk üç þavtýnda sýk ve koþar adýmlarla çalýmlý bir þekil-
de yürümek.

Kudüm tavafýnýn akabinde hac sa’yi yapýlmayacaksa, “ýztýba” ve
“remel” yapýlmaz. Tavaf bitince, müsait yer varsa Makam-ý Ýbrahim’in ar-
kasýnda þayet izdiham varsa bir baþka yerde iki rek’at tavaf namazý kýlý-
nýp ardýndan tavaf duasý yapýldýktan ve zemzem içildikten sonra; temet-
tü ve kýran haccý yapanlar umre sa’yini; ifrad haccý yapanlar ise, isterler-
se hac sa’yini yaparlar.

Ýfrad haccý yapanlar hac sa’yini yapmakla ihramdan çýkmaz, ihram-
lý bir þekilde hac menasikinin yapýlacaðý günleri beklerler.

Temettü haccý yapanlar mikat mahallinde yalnýzca umreye niyet ettik-
lerinden, “Allah’ým senin rýzan için umre tavafýný yapmak istiyorum. Bana
kolaylýk ver ve benden kabul eyle.” diye niyet eder, umrenin tavafýný yapar,
iki rek’at tavaf namazý kýlar, zemzemden içer ve umrenin sa’yini yapmak
üzere Safa tepesine gider; umrenin sa’yini tamamlayýnca, týraþ olup ihram-
dan çýkarlar. Hacca niyet edip, tekrar ihrama girecekleri 8 zilhicce (terviye)
gününe kadar Mekke’de ihramsýz kalýrlar. Ogün geldiðinde yeniden ihrama
girer, hacca niyet ederler. Ýsterlerse, nafile bir tavaf ile birlikte Arafat dönüþü
yapmalarý gereken haccýn sa’yini Arafat’a çýkmadan önce de yapabilirler.

Kýran Haccý yapanlar mikat mahallinde ihrama girerken umre ile bir-
likte hacca da niyet ettiklerinden “Allah’ým senin rýzan için umre tavafýný
yapmak istiyorum. Bana kolaylaþtýr ve benden kabul buyur.” diye niyet
eder, umrenin tavafýný yapar, tavaf namazýný kýlar, zemzem içer ve ardýn-
dan umrenin sa’yini yapmak üzere “mes’â”ya gider, umre sa’yini bitirdik-
ten sonra týraþ olmazlar ve ihramdan çýkmazlar.

Biraz dinlendikten sonra kudüm tavafýný yapar, tavaf namazýný kýldýk-
tan sonra isterlerse peþinden haccýn sa’yini yapabilirler. Temettü’ ve kýran
haccýnda umre tavafýndan sonra akabinde sa’y yapýlacaðýndan tavafda
ýztýba’ ve ilk üç þavtýnda remel yapýlýr.
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Ýster ifrad, ister temettü’, ister kýran haccý yapsýnlar, bütün hacceden-
ler zilhiccenin 8. günü Mekke’den ayrýlýp Mina’ya veya Arafat’a çýkarlar.

Hac Menasikinin Eda Edildiði Günler
Hac menasiki Zilhiccenin sekizi ile on üçü arasýndaki altý gün içinde

eda edilir. Bu günlerde eda edilen menasik þöylece özetlenebilir.

a. Terviye Günü (8 zilhicce)

Bütün haccedenler, arefe gününden bir önceki gün olan terviye gü-
nü sabah namazýndan sonra Mina’ya veya Arafat’a intikale baþlarlar. Ter-
viye günü öðle namazý ile arefe günü sabah namazý arasýndaki beþ vakit
namazý Mina’da kýlmak ve geceyi orada geçirip güneþ doðduktan sonra
Arafat’a intikal etmek sünnettir.

b. Arefe günü (9 zilhicce)

Öðleyin zeval vaktine kadar intikal gerçekleþir. Zevalden sonra müm-
künse boy abdesti alýnýr. Öðle ve ikindi namazlarý “cem-i takdim” ile, ya-
ni ikindi namazý öðle vaktinde ve öðle ile birlikte kýlýnýr. Peþinden vakfe’ye
durulur. Akþama kadar telbiye, tekbir, tehlil, zikir, tesbih, dua, salavat-ý þe-
rife, tevbe ve istiðfar ile deðerlendirilir.

Güneþ battýktan sonra akþam namazý kýlýnmadan Arafat’tan Müzdeli-
fe’ye intikal baþlar. Akþam namazý yatsý ile birlikte “cem-i te’hir” ile yatsý
vaktinde Müzdelife’de eda edileceðinden Arafat’ta kýlýnmaz. Müzdelife’ye
intikal edildikten sonra akþam ve yatsý namazlarý “cem-i te’hir” ile yani ak-
þam namazý ertelenerek yatsý vaktinde ve yatsý namazý ile birlikte kýlýnýr.
Cem yapýlarak kýlýnan namazlarda iki farz peþ peþe kýlýnýr, farzlar arasýnda
herhangi bir sünnet kýlýnmaz. Burada da, telbiye, tekbir, tehlil ve salavat
getirilerek, dua, tevbe ve istiðfar ederek sabahlanýr. Þeytan taþlamada kul-
lanýlmak üzere yetmiþ adet taþ toplanýr.

c. Bayramýn birinci günü (10 zilhicce)

Ýmsak vakti girince Müzdelife’de sabah namazý kýlýnýr. Namazýn aka-
binde “Müzdelife vakfesi”ne durulur. Ortalýk iyice aydýnlanýncaya kadar
dua edilir. Daha sonra Mina’ya hareket edilir.
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Mina’da çadýrlara yerleþtikten sonra þeytan taþlamak üzere Akabe
cemresine gidilir. Bayramýn birinci günü Akabe cemresine yedi taþ atýlýr.
Taþ atarken her defasýnda: “Bismillahi Allahuekber, recmen liþ-þeytani ve
hýzbih” denilir. Ýlk taþýn atýlmasý ile, artýk telbiye söylenmez.

Þeytan taþlamanýn ardýndan temettü’ ve kýran haccý yapanlar üzerle-
rine vacip olan þükür kurbanlarýný Harem sýnýrlarý içinde olmak þartýyla
keser veya vekalet yoluyla kestirirler. Ýfrad haccý yapanlarýn kurban kes-
meleri gerekmez; isterlerse nafile olarak kesebilirler.

Ýfrad haccý yapanlar Akabe cemresine taþ attýktan sonra; temettü’ ve
kýran haccý yapanlar ise kurbanlarýný da kestikten sonra týraþ olup ihram-
dan çýkarlar.

Ýmkân bulabilirlerse ayný gün Mekke’ye inerek ziyaret tavafýný yapar,
daha önce hac sa’yini yapmamýþ olanlar hac sa’yini de eda ederler. Zi-
yaret tavafýnýn bayramýn üçüncü gününün akþamýna kadar yapýlmasý
Ýmam Ebu Hanife’ye göre vacip, diðer müctehidlere göre ise sünnettir.
Bayramýn ilk günü yapýlmasý ise efdaldir.

Ziyaret tavafýný yaptýktan sonra Mina’ya dönüp þeytan taþlama gün-
lerinde geceyi Mina’da geçirmek, Hanefi Mezhebine göre sünnet, diðer üç
mezhepte ise vaciptir.

d. Bayramýn 2, 3 ve 4. günleri (11,12 ve 13 zilhicce)

Bayramýn 2 ve 3. günleri zevalden sonra sýrasýyla Küçük, Orta ve
Akabe cemrelerine yediþer taþ atýlýr. Küçük ve orta cemrelere taþ attýktan
sonra dua edilir. Akabe cemresinden sonra dua edilmez ve taþ atar atmaz
hemen oradan uzaklaþýlýr. Bayramýn 2 ve 3. günleri zevalden önce þeytan
taþlama yapýlmaz.

Bayramýn dördüncü günü þeytan taþlamayacak olanlarýn, o gün
fecr-i sadýktan önce Mina’dan ayrýlmýþ olmalarý gerekir. Dördüncü gün de
Mina’da kalanlarýn her üç cemreye de yediþer taþ atmalarý gerekir. Taþlar
atýldýktan sonra Mekke’ye inerler.

Uzaklardan gelmiþ olan Afâkîler, Mekke’den ayrýlmadan önce veda
tavafý yaparlar. Böylece hac menasiki tamamlanmýþ olur.
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Kadýnlarýn Durumu

Þu aþaðýdaki hususlarýn dýþýnda kadýnlar hacda ve umrede erkekler
gibidir

1. Kadýnlar ihramlý iken elbise, çorap, eldiven, kapalý ayakkabý, mest,
çizme ve her türlü giyim eþyasý giyebilirler. Baþlarýný örterler yüzlerini ört-
mezler. Bununla birlikte yüzlerine dokunmamak üzere bir örtü (peçe) de
kullanabilirler. Hatta böyle yapmalarýnýn mendup olduðu görüþünde olan
âlimler vardýr. Nitekim Hz. Aiþe (r.a.) validemiz bu hususta þöyle buyur-
muþtur: “Biz Allah Resûlü ile birlikte hac da ihramlý iken yanýmýzdan binek-
li erkekler geçerken bizden birisi baþýndaki örtünün bir kýsmýný yüzüne sar-
kýtýrdý (peçe gibi). Yanýmýzdan geçip gittikten sonra tekrar yüzünü açardý.”

2. Telbiye, tekbir ve dua yaparken seslerini yükseltmezler.

3. Tavafta ýztýba’ ve remel, sa’yde ise hervele yapmazlar.

4. Ýhramdan çýkmak için saçlarýný dipten kazýtmaz, uçlarýndan keser-
ler (taksîr)

5. Hacerü’l-Esved’in yanýnda erkekler var ise yanaþmayýp uzaktan is-
tilâm ederler.

6. Ziyaret tavafýndan sonra aybaþý ve loðusa hali zuhur etse ve bu
halde iken Mekke’den ayrýlsalar kendilerinden veda tavafý düþer, bir þey
yapmalarý gerekmez.

7. Özel hallerini görmekte olan kadýnlar, tavaftan baþka, haccýn bü-
tün menasikini bu halleriyle yapabilirler. Hayýz ve nifas denilen özel du-
rumlarýndan dolayý farz olan ziyaret tavafýný bayramýn ilk üç gününden
(eyyam-ý nahr) sonra yaparlarsa ceza gerekmez.

Hac ve Umrede Kesilen Kurbanlar (Hedy)

Hedyin Mahiyeti

Hac ve umre menasiki ile ilgili olarak kesilen kurbanlara hedy denir.
Hedy, Kabe’ye ve Harem bölgesine hediye olmak üzere, hac ve umre
menasiki ile ilgili olarak kesilen kurban demektir.
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Kurban bayramý vesilesi ile kesilen kurbana ise udhiyye denir.

Kur’âný Kerim’de “...Her kim hacca kadar umre yaparak sevap ka-
zanmak isterse, onun da kolayýna gelen bir kurban kesmesi gerekir...”
(Bakara suresi, 2/196) buyrularak bu kurbandan bahsedilmiþtir.

Hedy Kurbaný ile Mükellef Olanlar ve Hedyin Çeþitleri

Temettü’ ve Kýran haccý yapanlarýn, temettü’ veya kýran hedyi kesme-
leri vaciptir.

Ýfrad haccý veya sadece umre yapanlarýn ise ceza kurbaný dýþýnda
hedy kurbaný kesmeleri gerekmez. Eðer nafile olarak kesmek isterlerse,
kesebilirler.

Hedy kurbanlarý, nafile ve vacip olmak üzere iki kýsýmdýr.

a. Nafile Hedy

Hac veya umre yaparken vacip olmadýðý halde sevap kazanmak
maksadýyla kesilen kurbandýr.

Ýfrad haccý veya sadece umre yapanlarýn nafile hedyi kesmeleri müs-
tehaptýr.

b. Vacip Hedy

1. Temettü’ ve Kýran Hedyi: Temettü’ ve kýran haccý yapanlarýn
bir mevsimde umre ve haccý birlikte eda etmiþ olmalarýna þükürde bulun-
mak maksadýyla kesilmesi vacip olan kurbandýr.

2. Ceza Hedyi: Hac ve umrenin vaciplerinden birinin terk edilmesi,
vaktinde eda edilmemesi, ihram ve Harem bölgesi yasaklarýna riayet
edilmemesi sebebiyle kesilmesi vacip olan kurbandýr.

3. Ýhsar Hedyi: Hac ve umreye niyet edip ihrama girdikten sonra
çeþitli manilerle Kabe’yi tavaf edemeyecek ve Arafat’ta vakfeyi yapama-
yacak olanlarýn ihramdan çýkmak için kesmeleri gereken kurbanlardýr.

4. Nezir (adak) Hedyi: Harem bölgesinde kesilmek üzere adanan
kurbanlardýr. Vacip olmasýnýn sebebi adak olmasýdýr.
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Hedy Kurbanýnýn Kesileceði Yer ve Zaman
Gerek vacip, gerekse nafile olsun bütün hedy kurbanlarý Harem böl-

gesi sýnýrlarý içinde kesilir. Kurban bayramýnýn üçüncü günü akþamýna ka-
dar kesilecek olan kurbanlarýn Mina’da, sair günlerde kesilecek olanlarýn
ise Mekke’de kesilmesi efdaldir.

Temettü’ ve Kýran Hedyleri, bayramýn birinci günü fecr-i sadýktan iti-
baren kesilebilir. Daha önce kesilmesi caiz olmaz. Temettü’ ve kýran hedy-
lerinin imam Ebu Hanife’ye göre “eyyam-ý nahr”da (bayramýn üçüncü
günü akþamýna kadar) kesilmesi vacip, imam Ebu Yusuf ve Ýmam Mu-
hammed’e göre ise sünnettir. Mazeretsiz olarak bu günlerde kesilmezse
Ýmam Azam’a göre biri kaza, birisi de ceza olmak üzere daha sonra iki
kurban kesilmesi gerekir.

Hedy Kurbanlarýnýn Etleri
Temettü’ ve kýran haccý yapanlarýn kestikleri þükür kurbanlarý ile na-

file olarak kesilen hedy kurbanlarýnýn etlerinden herkes yiyebilir. Ancak
ceza ile ihsar kurbanýnýn etlerinden sahipleri ve bakmakla sorumlu ol-
duklarý kimseler ve zenginler yiyemezler. Adak kurbanýnda olduðu gibi bu
kurbanlarýn etlerini fakir kimselere daðýtýrlar.

Kurban Yerine Oruç Tutmak
Temettü’ ve kýran haccýna niyet edip de üzerine þükür kurbaný vacip

olanlardan, çeþitli sebeplerle kurban kesme imkâný bulamayanlar, üçü
hac esnasýnda, yedisi de hacdan sonra olmak üzere on gün oruç tutar-
lar. Ýlk üç günün, hac aylarý içinde, ihrama girdikten sonra ve kurban bay-
ramýndan önce tutulmuþ olmasý gerekir.

Üç gün oruç tuttuktan sonra, kurban kesme günlerinde ve henüz tý-
raþ olmadan önce kurban kesmek mümkün olursa, tutulan oruç kurbana
bedel olamayacaðý için, kurban kesmek gerekir. Þayet Kurban kesilebile-
cek günlerden sonra bu imkân elde edilirse, kurban kesilmesi gerekmez.

Gerek hac yaparken tutulan üç gün, gerekse hacdan sonra tutulma-
sý gereken yedi gün orucun aralýklý olarak tutulmasý caizdir, ara vermeden
tutulmasý ise daha faziletlidir.
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Hac ve Umrenin Cinayetleri

a. Cinayetin Anlamý

Hacca veya umreye niyet edip ihrama girdikten sonra týraþ olup ih-
ramdan çýkýncaya kadar yasak olan fiillerin yapýlmasýna cinayet denir.

Hac veya umrede vacip olan menasikten birinin mazeretsiz terk edil-
mesi veya geciktirilmesi de ceza yönüyle bir cinayettir. Cinayet cezayý ge-
rektirir. Harem bölgesi ve ihram yasaklarý ile ilgili cinayetler ister maze-
retle ister mazeretsiz yapýlsýn, cinayetin cinayet olduðu bilinsin veya bilin-
mesin, kasten, zorlama, hata veya yanýlma yoluyla, uykuda veya unutu-
larak yapýlsýn netice itibarýyla durum deðiþmez, kefaret gerekir. Eðer kas-
ten yapýlýrsa ayrýca günah iþlenmiþ olacaðýndan tevbe ve istiðfar gerekir.

b. Cinayetlerin Ceza ve Kefaretleri

Hac yaparken iþlenen cinayetlerin bazýlarý haccýn bozulmasýný ve ge-
lecek yýl kazasýný gerektirirken, bazýlarý da çeþitli ceza ve kefaretleri gerek-
tirir. Ýþlenen cinayetin durumuna göre ödenmesi gereken kefaret ve ceza-
larý þöyle sýralayabiliriz.

* Kaza

* Bedene (büyük baþ hayvan kurban etmeyi gerektiren cinayetler)

* Dem (Küçük baþ; koyun veya keçi kurban etmeyi gerektiren cina-
yetler)

* Sadaka (fitre miktarý sadaka vermeyi gerektiren cinayetler)

* Tasadduk (Fitre’den daha az bir miktar sadaka vermeyi gerektiren
cinayetler)

* Bedel ödeme

* Oruç (oruç tutmayý gerekli kýlan cinayetler)

Hac ve Umreyi Bozan ve Kazasýný Gerektiren Cinayetler
Haccetmek maksadýyla ihrama girdikten sonra henüz Arafat vakfesi-

ni yapmadan cinsi münasebette bulunmak, haccý bozduðu gibi gelecek
yýllarda kazasýný da gerektirir.
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Bozulan bu haccýn tamamlanmasý, gelecek yýllarda kaza edilmesi ve
iþlenen cinayet sebebiyle bir küçük baþ hayvan kurban edilmesi gerekir.

Kur’âný Kerim’de Cenab-ý Hak: “Hac malum aylardadýr. Kim o aylar-
da haccý ifaya azmederse bilsin ki hacda ne cinsel yaklaþma, ne günah
sayýlan davranýþlarda bulunma, ne de tartýþma ve sürtüþme vardýr.” bu-
yurarak hacda her türlü cinsel münasebeti yasaklamýþtýr. (Bakara, 2/197)

Þayet Arafat vakfesinden sonra henüz týraþ olup ihramdan çýkmadan
önce cinsel münasebette bulunursa hac bozulmaz, ancak ceza olarak bir
“bedene” (deve veya sýðýr) kurban kesmek gerekir.

Bedene (büyük baþ hayvan) kurban etmeyi gerektiren cinayetler

1. Arafat vakfesinden sonra henüz týraþ olup ihramdan çýkmadan
önce cinsi münasebette bulunmak

2. Ziyaret (ifada) tavafýný cünüp olarak yapmak

Tavafýn abdestli olarak yapýlmasý vaciptir. Ziyaret tavafýnýn abdestsiz
olarak yapýlmasý ise “dem” (koyun veya keçi) kurban etmeyi gerektirir.
Cünüp veya abdestsiz olarak yapýlan tavaf hangi tavaf olursa olsun ab-
destli olarak iade edilirse ceza düþer. Hanýmlarýn hayýz ve nifas (aybaþý
ve lohusa) halleri, erkeklerin cünüplük hali gibidir.

Dem (küçükbaþ hayvan) Kurban Etmeyi Gerektiren Cinayetler

Bunlar, hac ve umrenin vacipleri ile ilgili cinayetler ve ihram yasakla-
rýna uymamakla ilgili cinayetler, olmak üzere ikiye ayrýlýr.

a. Hac ve Umrenin Vacipleri ile Ýlgili Cinayetler

* Mikat mahallini ihramsýz geçmek.

* Sa’yin tamamýný yahut en az dört þavtýný yapmamak.

* Müzdelife vakfesini özürsüz olarak terk etmek. 

* Þeytan taþlamanýn tamamýný veya bir günde atýlmasý gereken taþ-
larýn çoðunu süresi içinde atmamak. Yarýdan çoðu atýlmýþsa, eksik
býrakýlan her bir taþ için sadaka vermek gerekir.
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* Ziyaret veya umre tavafýnýn son üç þavtýný veya sadece birini yap-
mamak.

* Farz ve Vacip tavaflarda (ziyaret, umre, veda tavaflarýnda) setr-i
avrete riayet etmemek.

* Ziyaret ve Umre tavaflarýný abdestsiz; kudüm ve umre tavaflarýný
cünup olarak yapmak. Tavaf abdestli olarak iade edilirse ceza dü-
þer. Diðer üç mezhebe göre hadesten taharet, tavafýn sýhhat þartý ol-
duðundan, cünüp veya abdestsiz olarak yapýlan tavaf sahih olmaz.

* Arefe günü Arafat’tan güneþ batmadan önce ayrýlmak.

* Ýmam-ý Azam Ebu Hanife’ye göre, ziyaret tavafýný bayram günle-
rinden sonraya býrakmak, tertibe (Akabe cemresine taþ atma,
kurban kesme ve týraþ olma nüsüklerinde sýraya) riayet etmemek.

* Afâkî olanlarýn veda tavafýný veya en az dört þavtýný terk etmeleri.

Bu saydýklarýmýz ayný zamanda hac ve umrenin vacipleridir. Vacibin
terkinde ya da geciktirilmesinde “dem” (koyun veya keçi kurban edilmesi)
gerekir.

b. Ýhram Yasaklarý ile Ýlgili Cinayetler

* Saçýn veya sakalýn en az dörtte birini veya baþka bir organýn ta-
mamýný týraþ etmek.

* Bir yerde ve ayný anda bütün týrnaklarý veya bir elin yahut bir aya-
ðýn týrnaklarýnýn tamamýný kesmek.

* Ýlk tehallülden (týraþ olup ihramdan çýkma) sonra henüz farz olan
ziyaret tavafýný yapmadan cinsi münasebette bulunmak.

* Ýhramlý iken eþini þehvetle öpmek, okþamak gibi neticesi itibarýyla
cinsi münasebete götüren davranýþlarda bulunmak.

* Erkekler bir tam gündüz veya gece süresince giyim eþyasý (elbi-
se, çorap, iç çamaþýrý, topuklarý kapalý ayakkabý) giymek, baþý ve
yüzü örtmek... Kadýnlar sadece yüzlerini örtmezler. Bir gündüz ve-
ya gece süresinden az giyilirse sadaka yeterli olur.

* Bir defada, ayný anda ve ayný yerde saç sakal gibi bir organýn ta-
mamýna koku, yað, jöle ve briyantin sürmek veya kýna, saç boya-
sý) vb. þeylerle boyamak.
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* Bir yerde ve ayný anda vücudun ve bir uzvun tamamýna güzel ko-
ku, yað gibi þeyler sürmek.

Fýtýr Sadakasý Vermeyi Gerektiren Cinayetler
* Bir organýn tamamýna deðil, bir kýsmýna güzel koku sürünmek.

* Bir el veya ayaktaki týrnaklarýn bir kýsmýný kesmek.

* Her türlü giyim eþyasýný (dikiþli elbise, çorap v.s) bir gündüz ve-
ya geceden daha kýsa bir süre giymek.

* Þeytan taþlamada eksik taþ atmak. Her taþ için ayrý ceza gerekir.

* Farz ve vacip olmayan tavaflarda (nafile) setr-i avrete riayet etmemek.

* Kudüm veya veda tavafýný abdestsiz olarak yapmak.

* Veda tavafý veya sa’yin, dördüncü þavttan sonraki þavtlarýný yap-
mamak. Eksik býrakýlan her þavt için ceza gerekir.

Tasadduk (Fitreden daha az sadaka vermeyi 
gerektiren cinayetler)
Sadece sadaka vermeyi gerektiren cinayetler þunlardýr: Ýhramlý olan

bir kimsenin çekirgeyi, kendi üzerindeki biti öldürmesi veya tutup yere at-
masý ve baþkasýnýn üzerindeki biti öldürülmesi için göstermesidir.

Ýhramlý iken bunlarý yapan kimse istediði miktarda sadaka verir.

Eðer öldürülen bitler üçten çok ise, bu durumda bir fitre miktarý sa-
daka verilir. Diðer taraftan yolda görülen bir biti öldürmek yasak olmadý-
ðý gibi, öldürüldüðünde cezasý da yoktur.

Bedel Ödeme
Harem bölgesinin kendiliðinden biten her türlü aðaç, bitki ve otlarý-

nýn koparýlmasý veya kesilmesi, bu bölgedeki hayvanlarýn avlanýlmasý ih-
ramlý olsun olmasýn herkese haramdýr. Harem bölgesinde herhangi bir
kimsenin mülkü olmayan yeþile zarar veren, aðaç veya otlarý kesip kopa-
ran kimse bunlarýn bedelini takdir eder ve fakirlere sadaka olarak verir.
Eðer bahsi geçen þeyler bir kimsenin mülküne ait ise, yapýlan zararýn kýy-
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metinin mal sahiblerine verilmesi gerekir. Öldürülen hayvan, eti yenme-
yen hayvanlardan (arslan, fil gibi) ise, buna takdir edilecek ceza, bir ko-
yun veya keçinin deðerini geçmez. Fakat eti yenilir hayvanlardan ise, bu
durumda iki adalet sahibi kimse tarafýndan hayvanýn öldürüldüðü yerde-
ki kýymeti tespit edilir ve bu miktar sadaka olarak daðýtýlýr. Tespit edilen
bu deðer bir fitre miktarýndan az ise, onun yerine bir gün oruç tutmak da
yeterlidir. Eðer bir kurban deðerine eþitse, bu durumda yasaðý iþleyen
kimse serbesttir. Ýsterse takdir edilen meblaðý, her birine bir fýtýr sadakasý
miktarýndan daha az veya daha çok olmamak üzere fakirlere daðýtýr, ister-
se her fýtýr sadakasý miktarý için bir gün oruç tutar. Bu oruç deðiþik zaman-
larda da tutulabilir.

Hayvan ölmemiþ fakat yaralanmýþ ise veya zarar görmüþse, saðlam
hali ile yaralý hali arasýndaki kýymet farký takdir edilir. Eðer hayvana veri-
len zarar iyileþtikten sonra hayvanda bir eksiklik býrakmazsa, ceza öde-
mek gerekmez.

Öldürülen hayvan, doðan ve köpek gibi eðitilmiþ bir hayvan ise, sa-
hibine ona göre kýymeti ödenir. Eðitilmemiþ ise fakirlere kýymeti sadaka
olarak verilir.

Harem Bölgesindeki bir aðacýn yalnýz yapraklarýný almak, eðer aða-
ca zarar vermiyorsa caizdir. Bundan dolayý ceza gerekmez.

Özür Sebebiyle Ýhram Yasaklarýna
Uymamakla Ýlgili Cinayetler
Ýhram yasaklarýný ihlal geçerli bir mazeretle bile yapýlsa yine ceza ge-

rekir. Hastalanma, kaza geçirme gibi insan iradesinin dýþýnda cereyan
eden olaylar sebebiyle mesela, baþý týraþ edilse veya elbise giydirilse ceza
olarak mutlaka dem (küçükbaþ hayvan) gerekmez. Böyle bir hâdise ile
karþýlaþan kimse muhayyer olur.

Ýstediði yer ve zamanda peþ peþe veya aralýklý olarak üç gün oruç tutar.

Veya altý fakire fýtýr sadakasý miktarý sadaka verir.

Eðer isterse Harem bölgesinde istediði zaman bir koyun veya keçi
kurban eder.
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Ceza ve Kefaretlerin Eda Yeri ve Zamaný
Hac ve umrede iþlenen cinayetlerin cezasýný ödemek için belirli bir za-

man söz konusu deðildir. Ceza, ömrün sonuna kadar herhangi bir zaman-
da ödenebilirse de cinayetin hacda meydana getirdiði kusuru telafi etmek
için geciktirmeden bir an önce ödemek daha faziletlidir. Bununla birlikte,
cezayý ölümüne kadar geciktirip ifa etmeden vefat eden kimse günahkâr
olur. Ölmeden önce varislerine vasiyet etmesi gerekir.

Ýþlenen cinayetlerden ceza olarak kesilmesi gereken kurbanlarýn mut-
laka Harem bölgesinde kesilmesi gerekir. Etleri ise Harem bölgesi fakirle-
rine verilebileceði gibi, baþka bölgelere de gönderilebilir.

Cezalardan; sadaka, bedelini ödeme ve oruç için belli bir mekân tes-
bit edilmemiþtir. Ýstenilen her mekanda bu cezalar ödenebilir.

Ýhsar ve Fevat

a. Ýhsar

Ýhsar, hac veya umreye niyet edip ihrama girdikten sonra, herhangi
bir sebeple Kabe’yi tavaf etme ve Arafat’ta vakfe yapma imkânýnýn orta-
dan kalkmasý demektir. Bunlardan herhangi birini yapma imkâný olursa,
ihsar gerçekleþmez.

Ýhsar, düþmanýn engellemesi, savaþ sebebiyle yollarýn kapatýlmasý,
parasýz kalmak, hastalýk, kadýnýn yanýndaki mahreminin vefat etmesi gibi
Kabe’yi tavaf ve Arafat vakfesini yapmaya mani sebeplerle gerçekleþir.
Þafiî mezhebine göre ihsar, ancak düþmanýn engellemesiyle meydana ge-
lir. Ýhrama giren kimse ancak hac ve umre yaptýktan sonra ihramdan çý-
kabilir. Hac veya umreyi tamamlamasýna mani bulunan kimse, Harem
bölgesinde “ihsar hedyi” yani ihsar kurbaný keserek ihramdan çýkar.

Ýhsar sebebiyle yapýlamayan hac ve umrenin kazasý gerekir.

b. Fevat

Fevat, hac yapmak üzere ihrama girmiþ olan bir kimsenin Arefe gü-
nü Arafat vakfesine kýsa bir süre bile olsa yetiþememesidir. Arefe günü ze-
valden itibaren, bayram sabahý fecr-i sadýka kadar, mazeretli veya maze-
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retsiz Arafat bölgesine ulaþamayan kimse, o yýlki hacca yetiþememiþ, hac-
cý kaçýrmýþ (fevt etmiþ) olur.

Arafat vakfesini kaçýran kimse; daha sonraki yýllarda haccýný kaza
eder.

Hacca Bedel (Vekil) Göndermek

Ýbadetler; namaz, oruç gibi yalnýz bedenle; zekât, sadaka ve kurban
gibi yalnýz mal ile; hac menasiki gibi hem beden, hem de mal ile yapýlan-
lar olmak üzere üç kategoride deðerlendirilir. Hangi þekilde yapýlýrsa ya-
pýlsýn yapýlan bir ibadetin sevabý baþkasýna baðýþlanabilir.

Ancak, bir kimsenin üzerine farz olan ibadetleri kendi adýna ifa etmek
üzere bir baþkasýný vekil tayin etmesi, onu farz ve vacip olan ibadetlerin
sorumluluðundan kurtarýr mý?

Namaz, oruç gibi sadece beden ile yapýlan ibadetlerde baþkasýný ve-
kil tayin etmek mutlak olarak caiz deðildir.

Hiç kimse baþkasý yerine namaz kýlamaz, oruç tutamaz. Beden ile
yapýlmasý gereken ibadetlerin vekâleten yapýlmasý, adýna yapýlan kiþiden
sorumluluðu kaldýrmaz.

Zekât, sadaka, kurban gibi sadece mal ile yapýlan ibadetlerde vekil
tayin etmek, mutlak olarak caizdir. Bir kimse zekât ve sadakasýný bizzat
kendisi verip, kurbanýný da kendisi kesebileceði gibi, vekil tayin ettiði biri-
si marifetiyle de eda edebilir.

Hac gibi hem beden, hem de mal ile yapýlan ibadete gelince, mükel-
lef olan kimsenin yerine getirmekten âciz olmasý ve zaruret halinde baþ-
kasýnýn ona vekaleten yapmasý caizdir. Aksi halde caiz deðildir.

Ölüm, yaþlýlýk, müzmin hastalýk, kadýnlarýn birlikte sefere çýkacak mah-
remlerinin bulunmayýþý gibi sebeplerle bizzat kendileri gitmek suretiyle hac-
cedemeyenlerin yerine vekaleten yapýlan hac, onlar adýna yapýlmýþ olur.

Üzerlerine hac farz olan ve zikredilen sebeplerden ötürü bizzat hacca
gidemeyenlerin, bedel (vekil) göndererek hac yaptýrmalarý gerekir.
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Üzerlerine hac farz olduðu halde, bizzat kendileri haccetmedikleri gi-
bi vekil de göndermeden vefat eden kimselerin, vefat etmeden önce ken-
di yerlerine bedel (vekil) gönderilmesini vasiyet etmeleri gerekir.

Vekâleten hac yapýlabileceðine dair Abdullah b. Abbas’tan nakledi-
len þu hadisi þerif konumuza ýþýk tutmaktadýr. “Has’am kabilesinden bir
kadýn, Veda haccý senesi Resulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem’e gelerek:
“Ey Allah’ýn Resulü, Cenabý Hakk’ýn kullarý üzerine haccý farz kýlmasý em-
ri, babama binek üzerinde duramayacak kadar yaþlý iken ulaþtý. Onun
adýna vekâleten haccedersem, borcu ödenmiþ olur mu?” diye sordu. Re-
sulullah (aleyhissalatu vesselâm) “Evet olur!’ diye cevap verdi.511

Farz Olan Haccýn Vekaleten Yapýlabilmesi
Farz olan haccýn bedel (vekil) tarafýndan yapýlan hacla, eda edilmiþ

kabul edilebilmesi için þu þartlar gereklidir:

* Adýna hac edilecek kiþi vefat etmiþ veya yaþlýlýk, iyileþme ümidi
olmayan hastalýk, kadýnýn birlikte yolculuk yapacaðý mahreminin
bulunmamasý gibi sebeplerle bizzat hacca gitmekten devamlý ola-
rak âciz olmalýdýr. Ölmeden önce âcizlik hali gider, hacca gidebil-
me imkânýný tekrar elde ederse yerine vekaleten yapýlan hac nafi-
le olur, kendisinin bizzat hac yapmasý gerekir.

* Adýna hacca gidilecek kimseye hac, önceden farz olmalýdýr.

* Vekil, ihrama girerken sadece adýna hacca gittiði kimse için niyet
etmelidir.

* Vekâlet için ücret talep edilmemelidir. Hac bir ibadettir, ibadetler
de Allah rýzasý için yapýlýr.

* Vekil gönderilen kimsenin masraflarý, gönderen tarafýndan karþý-
lanmalýdýr.

* Adýna hacca gidilen kimse, kendisi için haccetmesini vekilden is-
temiþ olmalýdýr.

* Vekil olarak gönderilen kimse haccý bizzat kendisi yapmalýdýr.

511 Buharî ; Hac, 1,2;Müslim, Hac, 7/3
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* Vekil olarak gönderilen, gönderenin isteðine uymalý, onun istediði
haccý yapmalýdýr. Ýfrad haccý yapmasýný istediði halde temettü’
haccý yaparsa kendi adýna haccetmiþ olur. Parasýný iade eder.

* Adýna hacca gidilmesini vasiyet eden kimse sarf edilecek paranýn
miktarýný ve vekilin nereden gönderileceðini belirlemiþse buna ria-
yet etmek gerekir.

* Vekil, gönderen adýna haccýn menasikini tamamlamadýkça kendi-
si için umre yapmamalýdýr.

Peygamber Efendimizin Kabr-i Saadetini Ziyaret

Hacceden kimse Mekkei Mükerreme’de hac ile ilgili menasiki bitir-
dikten ve hacý olduktan sonra, Medine-i Münevere’ye gider, Mescid-i Ne-
bevi’yi yeþil kubbeli türbesiyle süsleyen kabri saadeti ziyaret eder. Bu zi-
yaretin hac menasiki ile ilgisi yoktur. Ancak, Resulüllah sallallahu aleyhi
vesellem Efendimizin medfun bulunduðu “Hücre-i Saadet”, Kabe dahil
olmak üzere, yeryüzünün her tarafýndan, göklerden ve arþtan daha de-
ðerli ve þerefli kabul edilmiþtir.512

Resulullah Efendimizin (sallallahu aleyhi vesellem) kabr-i þeriflerini zi-
yaret etmek mendup kabul edilmiþtir. Mali durumu müsait olanlarýn bu
ziyareti gerçekleþtirmesi, vacip derecesinde önemli görülmüþ, çok büyük
bir mazeret olmadýkça terk edilmesi, büyük bir gaflet sayýlmýþtýr.

Konu ile ilgili hadisleri birlikte okuyalým:

“Kim beni vefatýmdan sonra ziyaret ederse, hayatýmda ziyaret etmiþ
gibidir.”513

“Kim sevabýna inanarak beni Medine’de ziyaret ederse, o benim
komþum olur. Kýyamet günü ona þefaat ederim”514

“Kabrimi ziyaret edene kýyamet günü þefaatçi olurum.”515

512 Kamil, Miras, Tecrid Tercemesi, 4/258

513 Ali el-Karî, Þerhu’þ-Þifa, 2/149
514 Beyhakî, Þuabu’l-Ýman, 3/490; Aclunî, Keþfu’l-Hafa, 2/250
515 Aclunî, Keþfu’l-Hafa, 2/250; Ali el-Karî, Þerhu’þ-Þifa, 2/149
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“Þu üç mescidden baþka, (namaz ve ibadet maksadýyla) hiçbir mes-
cide sefer tertib edilmesi uygun olmaz. Bunlar: Mescid-i Haram, Mescid-i
Nebi ve Mescid-i Aksa’dýr.”516

“Benim þu mescidimde kýlýnan bir namaz, Mescid-i Haram hariç di-
ðer mescidlerde kýlýnan bin namazdan (sevap yönüyle) daha hayýrlýdýr.”517

“Evimle minberim arasý, cennet bahçelerinden bir bahçedir.”518

“Bir kimse bana selâm verince Cenab-ý Hak bana ruhumu iade
eder. Ben de o kimsenin selâmýný alýr, mukabelede bulunurum.”519

Peygamber Efendimize (sallallahu aleyhi vesellem) hayatýnda hürmet
ve ta’zim farz olduðu gibi irtihal-i dar-ý bekasýndan sonra da hürmet ve ta-
zim gereklidir. Bu itibarla ziyaret esnasýnda, hürmeti bozan, edebe aykýrý
davranýþlardan kaçýnýlmasý gerekir.

Ravza
Ravza, bize dünyâda bulunmanýn ruhunu duyuran biricik

binâdýr. Bu mübârek binâ ile münasebet ve kalbî alâkalarýmýz, biz-
de öyle Kudsi heyecanlar hâsýl eder ki; onu düþünüp, onun hak-
kýnda bir þeyler söylerken, sanki iffetiyle tanýdýðýmýz bir nâmus âbi-
desini anlatýyor gibi yanlýþýn en küçüðüne dahi düþmeyelim diye
korkar ve tir tir titreriz. Onun aydýnlýk semtine dehâlet eden her
ruh, vicdanýnýn derinliklerinde, Nâbi’nin:

“Sakýn terk-i edebten kûy-ý mahbûb-ý Hüdâdýr bu

Nazargâh-ý Ýlâhîdir makâm-ý Mustafâ’dýr bu”

na’týnýn yankýlandýðýný duyar ve irkilir.

Mekke, beþer tarihi boyunca bir kýsým kýsa aralýklarýn istisnasýy-
la, hep insanlýðýn mihrabý olmuþtur. Mekke’nin bu hususiyeti Ka-
be’den ötürüdür. Ve bu yönüyle de Kabe mihrâblar mihrâbýdýr. Bu
muhteþem mihrâbýn bir de minberi vardýr ki -Sahibine vücudumuzun

516 Tecrid Tercemesi; 4/199
517 Müslim, Hacc 510; Tecrid Tercemesi, 4/249
518 Buharî, Fezailu’l-Medine 11; Müslim, Hacc 502; Tecrid Tercemesi, 4/268
519 Ebu Davud, Menasik, 96
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zerrâtý adedince salât ü selâm olsun- o da Cennet bahçelerinden da-
ha temiz olan Ravza-i Tâhire’dir.

Bahçe manasýna gelen Ravza; inanmýþ insanlarýn mukaddes
þeylere karþý duyduklarý alâka, bu alâkadan kaynaklanan duygu,
düþünce ve tasavvurlarýn sürekli deðiþen telakkîlerle, san’at-mabet-
metâf-ý kudsiyân520 mülâhazalarý içinde öteden beri bir çeper ve bir
surla sýnýrlandýrýlmaya çalýþýlmýþ bir “hazîrat’ül-kuds” tür.521

Bu mübârek mekân, hürmet hissi ve san’at telâkkîsiyle defa-
atle zarf deðiþtirmiþ.. dýþ nakýþlarýyla tekrar bertekrar oynanmýþ,
ama; katiyen gönüller âlemiyle alâkalý rûh ve manasýna iliþilmemiþ
ve iliþilememiþtir.

Sahibinin ruhuna doðru parçalanmýþ sîneler gibi aralanan ka-
pýlar veya onun ruhundan insanlýða açýlan menfezlerin çokluðu gi-
bi, Ravza-i Tâhire’nin de pek çok kapýsý vardýr. Bu kapýlar arasýn-
da en namlýsý da þâir Nâbî merhûmun:

“Felekde mâh-ý nevbâb üs-selâm’ýn sîne çâkýdýr”

sözüyle anlattýðý “Bâb’üs-selâm: Selâm kapýsý” dýr. Selâm ve-
rip bu kutlu kapýdan içeriye girenler, iki adým ötede Gönüllerin
Efendisi’yle karþýlaþacakmýþ gibi bir ruh hâleti hissederler. Hisse-
der ve âdeta kendilerini bir kýsým farklý esintilere salmýþ gibi olurlar.

Peygamber huzurunda bulunmanýn vakar, ciddiyet ve
temkîniyle; namaz kýlan, duâ eden, salât ü selâm okuyan Hakk
âþýðý gönül erlerinin saflarý arasýnda, týpký nurlu bir koridorda yü-
rüyor gibi, ýþýk alarak, aþk u þevkle dolarak Muvâcehe’ye522 doðru
ilerleyen uyanýk bir insan, her adým baþý, akla-hayâle gelmedik sür-
prizlerle karþýlaþacaðý hissiyle ilerler. Hele muvâcehe, hele muvâce-
he... Oraya ulaþan nezîh ruhlar, artýk gözleri hiçbir þey görmüyor
gibi, sadece O’nu anar ve inler, sadece O’nun hayal ve misâliyle
tesellî olurlar. Hele bir de, daha önceden hazýrlanmýþ ve hayalinde 

520 Metâf-ý Kudsiyân: Kudsilerin çevresinde dönüp durduðu yer manasýna, Þâir Nâbî’ye ait bir söz.

521 Hazîrat’ül Kuds: Tasavvurlar üstü bir cennet bahçesi.
522 Muvâcehe: Kýble tarafýndan Efendimiz’in nur-efþân kabrini çevreleyen mübârek parmaklýklar
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birkaç defa o eþiðe baþ koyup vicdanýnýn derinliði ve gönlünün sýnýr-
sýzlýðýyla oraya varmýþsa.. doðrusu öyle bir tabloyu tasvîr için sözün
nutku tutulur ve beyân, aczini ifâdeden baþka kelime bulamaz...

Ýnsan, daha çok hüzünle gülümseyen bir yüze benzeteceði,
mübârek Merkad’in kýble cihetindeki sütrenin önüne varýnca, ümîd
ve emel heyecanýyla çýrpýnýp duran yüzlerce âþýk ruhla karþýlaþýr.
Bu alabildiðine yeþil ve sihirli nûr iklîmi, derecesine göre hemen
herkese, bir baþka âlemin kapýsýnýn önünde bulunma hissini verir.
Öyle ki, muvâceheye ulaþan her âþýk rûh, bir-iki kadem ötede sev-
gilisiyle buluþacakmýþ gibi his ve heyecanla köpürür ve vicdanýnda
aþk u þevkin kalem ve mürekkep görmemiþ besteleri duyulmaya
baþlar.. derken, o altýn iklimin sesleri, sözleri, görüntüleri bin bir
tedâî ile onun bütün benliðini sarar ve onu zaman-üstü sýrlý bir ku-
þaða çeker götürür. Bu kuþaða ulaþan herkes, bugünü dünle, dünü
de Dost’un ýþýk çaðýyla bir arada idrâk eder ve onun meclisinden
sýzýp gelen en mahrem fýsýltýlarý duyar ve kendinden geçer...

Ravza-i Tâhire karþýsýnda hayat, hep bir hülyâ ve rüyâ gibi ya-
þanýr. Bütün bütün ona sýrtýný dönmeyen hemen her rûh, onun elin-
den aþk þarabý içmiþ, mest olup kendinden geçmiþ gibi, bir türlü bu
sihirli âleminden ayrýlmak istemez. Burada fikirler durur, ruhlar
duygularýn te’sirine girer ve bütün gönülleri bir vuslat arzusu sarar.
Burada, insanýn içinde birer çiçek gibi açan mahrem hülyâlar, âde-
ta insana Cennet bahçelerinin hazlarýný ve cennetliklerin neþe ve
huzûrunu tattýrýr gibi olur. Burasý, hassas ruhlarýn hülyâlarýna mat-
kap salmak için, Kudret eliyle tâ ezelden plânlanýp kurulmuþ ve his-
leri, istekleri, sevgileri tutuþturan, besteleyip mýrýldanan, dünyâda,
gökler ötesinin bir uzantýsý gibidir. Burada, kendini inanç buudlu
tasavvurlarýn rengîn ve zengîn iklimine salabilenler, uçsuz-bucaksýz
hülyâlara dalar, yaþadýklarý hayatýn içinde bir sýr, bir hafî, bir ahfâ523

yolcusu gibi çok defa bizim için gizli kalan ve insanoðlunun asýl ben-
liðini teþkîl eden bir baþka “ben”in varolduðunu duyarlar. Âdeta,
þehâdet âleminin, ince tenteneli perdesi delinip de, her þeyin haki-
katiyle beraber insanýn özü de meydana çýkmýþ.. dolayýsýyla herkes 

523 Hafî-Ahfâ: Ýnsandaki mahiyeti pek fazla keþfedilemeyen duygular.
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kendini uhrevîleþmiþ gibi hisseder ve öbür âlemin âhengine uyar ve
kendini Firdevsî hazlar içinde bulur.

Bizler, her zaman kendimizi Kâ’be’de ibâdet, Ravza’da da aþk
u hasret kuþaðýnda hisseder, birincisinde kulluk sýrrýný idrâkle ce-
vap vermeye çalýþýr, ikincisini de samimiyet ve vefa ile kucaklarýz.
Buralarda duyduðumuz þeylerin aslýný tam tefrik edemesek bile, en
duygulandýrýcý þeylerden daha duygulandýrýcý, en vecd verici þey-
lerden daha coþturucu; hülyâsýyla mest olduðumuz bir âlemi, ken-
dine has âhengi, þiirî büyüsüyle duyar ve ifâdesi imkânsýz hislerle
yerlere kapanacak hâle geliriz.

Her zaman, aþk u þevkin gel-gitleri arasýnda yaþanan buradaki
hayat, bir vuslat demi, bir “þeb-i arûs”524 neþvesi içinde yaþanýr. Her
çýðlýk, her inilti, dosta açýlan kapýlarýn gýcýrtýlarý gibi yüreklere ürper-
ti salar. Ruh “vuslati der inler ara sýra dost yüzü kendi çaðýyla kapý-
sýnýn önünde el pençe dîvan duranlarýn, gözlerini yummuþ, saygýy-
la bir menfez kollayanlarýn hayâllerine kâh açýlýr, kâh kapanýr. Ama
sürekli imrendirir, sürekli ümitlendirir ve daima rikkatli geçer...

Burada duvarlar, sütunlar ve aþk matkaplarýyla oyulmuþ gibi
görünen kubbeler, hatta döþemeler, sergiler hemen her þey, mavi,
yeþil, sarý her rengin nazlý çiçeklerini andýrýr mâhiyette, güzellikle-
rin en derinlerine açýlmýþ yaþýyor gibidir...

Zaten her zaman nezîh bir rûha benzetebileceðimiz Merkad ve
Yeþil Kubbe, âþýklarýn duygu ve düþünce dünyâlarýndaki, derinlik-
lerle yan yana gelince, öyle muammâlaþýr ki, insan bulunduðu ye-
ri Cennet’ten kopup gelmiþ bir parça sanýr.

Bugüne kadar mânevî havasý ve ledünnî zevkleriyle pek çok
feyizli makam gördüm.. bir hayli mübârek mahalleri müþâhede
fýrsatýný buldum. Ama bunlar arasýnda, ruhumda en derîn izler bý-
rakan Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) köyü -o köyün izle-
ri ebedlere kadar gönüllerimizde yaþasýn- olmuþtur. Ruhum o bel-
deyi her zaman bir “dâü’s-sýla" hasretiyle kucaklamýþtýr. Kucaklarken de

524 Þeb-i Arûs: Kutlu kavuþma, âþýkýn maþukuna kavuþmasý aný.
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Cumartesi günü Kuba’ya gitmek ve iki veya dört rekât namaz kýlmak
sünnettir. Bu hususta Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) þöy-
le buyurmuþlardýr:

“Kim evinde güzelce temizlenip abdest aldýktan sonra, baþka bir mak-
satla deðil, sadece namaz kýlmak maksadýyla Kuba Mescidi’ne giderse
umre sevabý kazanýr.”526

“Ýþte bir avuç topraðýný cihanlara deðiþtirmeyeceðim beldeler bel-
desi!” demiþ, içimi çekmiþimdir.

Bunlar, bir ham ruhun duyup hissettiði þeyler. Ýrfanla kanatla-
nýp, aþkla þahlanmýþ büyük sînelerin duyup hissettiklerini onlardan
dinlemek ve onlardan öðrenmek îcâb eder. Bu mevzûda benim
söylemeye çalýþtýklarým ise; beceriksizliðin ve isti’dâtsýzlýðýmýn çeh-
resinde hamiyet ehlini gayrete getirmeden baþka bir þey deðildir...
Bu kadarcýk olsun bir þey yapabilmiþsem, onu Rûh-u Seyyid-ül-
Enâm’ýn teveccühüne vesîle sayar, kapýsýnýn tokmaðýna dokunur
“Beni de Yâ Resûlallâh..!” derim.525

525 M. Fethullah Gülen, Zamanýn Altýn Dilimi, s.191.

526 Nesai, Mesacid 9; Tecrid Tercemesi, 4/212
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KURBAN

Kurbana genel bir bakýþ

a. Kurbanýn Tarifi

Kurban; sözlükte “yaklaþmak, Allah’a yakýnlýk saðlamaya vesile olan
þey” anlamýna gelir. Ýslâmî terminolojide “ibadet niyetiyle belirli þartlarý
taþýyan hayvaný usûlünce kesmek” demektir. Kurban bayramý günlerinde
(ilk üç günde) böyle Allah rýzasý için kesilen kurbana “udhiyye” denir.

b. Kurban Bütün Dinlerde Olan Bir Ýbadettir

Kurban hemen hemen bütün dinlerde olan bir ibadettir. Kur’ân-ý Ke-
rim’de kurbanýn bütün dinlerde var olduðu þu þekilde ifade edilmiþtir:
“Biz her ümmete kurban ibadeti koyduk.”527

Kur’ân, kurbanýn her dinde olduðunu bildirmenin yanýnda deðiþik
dönemlerden kurban ile ilgili olaylar, misaller anlatmaktadýr: Meselâ, Hz.
Âdem’in iki oðlunun Allah’a “kurban” takdim ettiklerini, birisinin kurba-
nýnýn kabul edilirken diðerinin ise kabul edilmediðinden bahsetmektedir.
(Maide suresi, 6/27-29)Kur’ân’da anlatýlan bu olay, bazý deðiþikliklerle bir-
likte Kitab-ý Mukaddes’de de yer almaktadýr528

Ve yine Kur’ân’da Hz.Ýbrahim’in, gördüðü bir rüya üzerine oðlunu
(Hz.Ýsmail’i) kurban etmek istediði ve baba-oðul tam bir teslimiyet içerisin-
de bu emri yerine getirmek isterken Allah tarafýndan kendilerine Hz. Ýsma-
il’e bedel olarak kurban verildiði açýkça bildirilmektedir. (Saffat suresi,
37/101-107). Bu olay da Tevrat’ta bazý farklýlýklarla birlikte geçmektedir. 529

527 Hac suresi, 22/34
528 Tekvin 4/3-12. Bkz. Kitab-ý Mukaddes, Hezekiyel, 20/26 vd.; Sayýlar, 3/13
529 Tekvin, 22/1-14



c. Kurban Kesmenin Hikmetleri

Her þeyden önce þu hakikat bilinmelidir ki, ibadetler Allah emrettiði
için yapýlýr. Allah’ýn emri ile yapýlan ibadetlerde de bildiðimiz bilemediði-
miz sayýsýz hikmetler vardýr. Allah þu ayette kurban ile neyin hedeflendi-
ðini bildirmektedir: “Biz her ümmete kurban ibadeti koyduk ki, Allah’ýn
kendilerine erzak olarak verdiði hayvanlarý keserken Allah’ýn adýný ansýn-
lar.” (Hac suresi, 22/34)

Kurban ibadeti yerine getirilirken, Allah’ýn yüce adýnýn zikredilmesi,
yeryüzünde mevcut bütün hayvanlarýn Allah’ýn mülkü olup sýrf rahmet
eseri olarak insanlarýn istifadesine verilmiþ olduðunun bilinmesi ve o þu-
urla bu ibadetin yapýlmasý emredilmektedir.

Kurban, Allah’ýn rýzasýný kazanma yolunda bir kahramanlýk, fe-
dakârlýk, hasbîlik ve teslimiyetin ifadesidir. Bu teslimiyet ve hasbilik, Hz.
Ýbrahim ve Ýsmail ile zirveleþerek sembolleþmiþtir. Kur’ân bu hâdiseyi
mealen þöyle anlatýr:

(Hz. Ýbrahim) “Ya Rabbi, salih evlatlar lutfet bana!” diye dua etti. Biz
de ona aklý baþýnda bir oðul müjdeledik. Çocuk büyüyüp yanýnda koþa-
cak çaða eriþince bir gün ona: “Evladým, dedi, ben rüyamda seni boðaz-
lamaya giriþtiðimi görüyorum, nasýl yaparýz bu iþi, sen ne dersin bu iþe?”
Oðlu: “Babacýðým dedi, hiç düþünüp çekinme, sana Allah tarafýndan ne
emrediliyorsa onu yap. Ýnþaallah Allah’ýn izniyle benim de sabýrlý, daya-
nýklý biri olduðumu göreceksin!” dedi.

Her ikisi de Allah’ýn emrine teslim olup, Ýbrahim oðlunu þakaðý üzere
yere yatýrýnca ona þöyle nida ettik: “Ýbrahim rüyana sadýk kalýp onun ge-
reðini yerine getirdin. Onu kurban etmekten sizi muaf tuttuk. Ýþte böyle ö-
düllendiririz Biz iyileri! Bu, gerçekten pek büyük bir imtihandý. Oðluna be-
del ona büyük bir kurbanlýk verdik.

Sonraki nesiller içinde, ona da iyi bir nam býraktýk: ki o da, bütün mil-
letler tarafýndan þöyle denilmesidir: “Selâm olsun Ýbrahim’e!” Ýþte böyle
ödüllendiririz Biz iyileri. (Saffat, 37/100-110)

Kur’ân-ý Kerim olayý, inananlara Allah’ýn emirlerine teslimiyet ve ita-
at adýna bir ufuk olarak sunmaktadýr; Hz. Ýbrahim’de ne müthiþ bir tesli-
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miyet, iman ve itaat vardýr! Senelerdir evlat hasretiyle yanmýþtý. Allah
kendisine yaþlýlýkta bir oðul verdi, sonra oðlu çocukluktan kurtulup da
onunla birlikte koþma çaðýna eriþtiðinde ve hayatýnda ona eþlik edebile-
cek çaða geldiðinde rüyasýnda oðlunu boðazladýðýný gördü. Bu rüyanýn,
Rabbisinden kendisine oðlunu kurban etmesi için bir iþaret olduðunu an-
ladý. Oysaki rüyasýnda gördüðü sadece bir iþaret olup açýk bir vahy deðil-
di; ama Hz. Ýbrahim’e, Allah’ýn emrine boyun eðmek ve itaat etmek için
iþaret yeterliydi. Hâlbuki istenilen þey, biricik oðlunu savaþa göndermesi
veya hayatýna mal olacak bir þeyi oðluna emretmesi de deðildi. Ýstenilen,
bizzat kendisinin oðlunu kendi elleriyle kurban etmesiydi. Hz. Ýbrahim
tam bir teslimiyet, iç huzuru ve sükûnet içerisinde oðluna yönelmiþ, onu
da ayný teslimiyet içerisinde bulmuþtu. Baba-oðul Allah’a teslimiyetin zir-
vesinde emredileni yerine getirmeye koyulmuþlardý. Hz. Ýbrahim, oðlunu
þakaðý üzerine yatýrýp boðazlayacaðý an Allahu Teâlâ, imtihaný kazandýk-
larýný bildirerek kurbanlýk koç göndermiþti. Böylece imanýn gerçek yüzü,
itaatin güzelliði ve teslimiyetin büyüklüðü için bir meþale olarak yükselen
bu büyük olayýn anýsý, kurban kesme geleneði ile devam etmektedir. Pey-
gamber Efendimiz bu hususa dikkatleri çekerek “Kurban kesin. Zira kur-
ban kesmek, atanýz Ýbrahim’in sünnetidir.” buyurmuþtur.530

Kurban, Allah’a teslimiyet ruhunu geliþtirir. Böylelikle insan hakikî
kulluk tavrýný takýnýr, þükür vazifesini yerine getirmeye çalýþýr; Allah’a yak-
laþýr, kurban onun kurbiyetine bir vesile teþkil etmiþ olur.

Ayrýca kurbanýn sosyal hayata bakan hikmetleri vardýr. Kurban; top-
lumda kardeþlik, yardýmlaþma, fedakârlýk ve dayanýþma ruhunu mayalar ve
geliþtirir. Toplumda adaletin geliþmesine yardým eder. Toplum katmanlarý
arasýndaki uçurumlarýn aþýlmasýna ve deðiþik seviyelerdeki ferdlerin birbir-
lerinin halini tanýyýp ilgilenmelerine ve kaynaþmalarýna ciddî katkýda bulunur.

Yoksul, et satýn alamayan veya çok az alabilen insanlarýn hayatýnda
kurbanýn ne kadar bereketli olduðunu belirgin bir þekilde görmek müm-
kündür. Kurban, zengini, malýný Allah’ýn hoþnutluðunu kazanmak için
vermeye alýþtýrýr. Yardýmlaþmaya teþvik eder ve yardýmlaþmanýn zevkini
vicdanýna duyurur. Böylelikle onu cimrilik hastalýðýndan, dünya malýna
tutkunluktan kurtarýr.

530 Ýbni Mace, Edahî, 3; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/368; Hakim, Müstedrek, 2/422
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Kurban, fakirin de varlýklý kullar vasýtasýyla Allah’a þükretmesine ve-
sile olur. Fakir insan, kurban sayesinde dünya nimetlerinin yeryüzündeki
daðýlýmý konusunda karamsarlýk ve düþmanlýktan kendisini kurtarýr ve
içinde yaþadýðý toplum tarafýndan görülüp- gözetildiðini hisseder.

Bütün bunlarla birlikte Allah rýzasý için kesilen kurbanlara birçok se-
vap vaad edilmiþtir.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) þöyle buyurmuþtur: “Hiçbir kul,
kurban günü, Allah indinde, kurban kaný akýtmaktan daha sevimli bir iþ
yapamaz. Zîra, kesilen hayvan, kýyamet günü boynuzlarýyla, kýllarýyla týr-
naklarýyla gelecektir. Kesilen kurbanýn kaný yere düþmeden önce Allah
nezdinde yüce bir mevkiye ulaþýr. O halde, gönül hoþluðu ile kurbanlarý-
nýzý kesin.”531

Kurban kesmenin sevabýný soran sahabeye de Peygamber Efendimiz;
“Kurbanýn her bir kýlý için bir sevap vardýr.” buyurmuþ; sahabe tekrar:
“Ey Allah’ýn Resûlü, kesilen kurban yünlü ise (koyun, kuzu gibi), sevabý
nasýl olacak?” diye sorduðunda aleyhissalâtu vesselâm: “Yünün her bir
kýlý için de bir sevap vardýr!” cevabýný vermiþtir. 532

Allah rýzasý için kesilen kurban ahirette geçilmesi çok zor olan sýrat
köprüsünde sahibi için bir binek vazifesi görecektir. Peygamber Efendi-
miz bu hususta þöyle buyurmuþtur; “Hayvanýn iyi ve güzelini kurbanlýk
olarak seçin, çünkü o sýrat köprüsünde size bineklik yapacaktýr.”533

Kurbanýn daha bilemediðimiz birçok hikmetleri vardýr. Ýbadetler her
çeþit hikmet ve faydasýndan önce sýrf Allah rýzasý için yapýlmalýdýr. Bu iti-
barla kurban da her türlü ferdî, sosyal faydasýyla birlikte Allah’ýn hoþnut-
luðu ve sýrf Allah rýzasý esas gaye yapýlarak yerine getirilmesi gereken bir
ibadettir. Kur’ân-ý Kerim bunu þu þekilde vurgulamýþtýr: “Þunu unutmayýn
ki, ne onlarýn (kurbanlýklarýn) etleri, ne de kanlarý asla Allah’a ulaþacak
deðildir. Lâkin O’na ulaþan tek þey, kalblerinizde beslediðiniz takvâdýr, Al-
lah saygýsýdýr..” (Hac suresi, 22/37)

531 Tirmizî, Edâhî 1; Ýbnu Mâce, Edâhî 3.
532 Ýbni Mace, Edahî, 3; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/368; Hakim, Müstedrek, 2/422
533 Deylemî, el-Firdevs bi Mesuri’l-Hitap, 1/85; Münavî, Feyzu’l-Kadir, 1/496. Bkz. Bediüzzaman, Söz-

ler, 17.söz
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Kurbanýn Dinî Hükmü ve Çeþitleri
Kurban vacip ve nafile olmak üzere ikiye ayrýlýr. Þimdi bunlarý ayrý

ayrý ele almaya çalýþacaðýz.

a. Vacip kurbanlar

Kurban bayramýnda kesilen kurban (udhiye)

Kurban denince aksine bir kayýt olmadýðý sürece genelde Kurban
Bayramýnda kesilen kurban ve onun hükmü anlaþýlýr. Kurban bayramýn-
da dinen aranan þartlarý taþýyan kimselerin kurban kesmeleri Hanefî mez-
hebine göre vacip, diðer mezheplerde ise terk edilmesi istenmeyen müek-
ked bir sünnettir.

Kur’ân’ý Kerim’de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben
þöyle buyrulmuþtur: “Rabbin için namaz kýl ve kurban kesiver.” (Kevser
suresi, 108/2) Hanefî mezhebine göre; Peygamber Efendimiz (Sallallahu
aleyhi ve sellem)’a vacip olan, aksini ispat eder bir delil, bir kayýt olma-
dýkça ümmetini de kapsar, dolayýsýyla onlarýn da kurban kesmeleri gere-
kir. Zira Allah Resulü (s.a.s.), ümmeti için bir rehberdir.534

Kevser suresinde geçen: “Venhar” emri, Ýslâm âlimlerinin çoðuna gö-
re, kurban kesmek anlamýndadýr. Âlimlerin çoðunluðu bunun, Kurban
Bayramý günlerinde kesilen kurban olduðu görüþündedirler. Zira bu ko-
nuda pek çok hadis-i þerif vardýr. Dini bayramlarýmýzdan olan Kurban
Bayramý, Asr-ý Saadetten günümüze kadar (kurban kesilerek) kutlanmýþ-
týr. Eyyam-ý Nahr (Kurbanlýk hayvanlarýn kesilme günleri) tabiri de, on
beþ asýrdan beri bu anlamda kullanýlmýþtýr. 

Ayrýca Peygamber Efendimiz tarafýndan birçok hadis-i þerifte, hali
vakti yerinde olanlarýn kurban kesmesi gerektiði bildirilmiþtir:

“Kurban kesecek güçte olup da kesmeyen, namazgâhýmýza yak-
laþmasýn”535 Bu hadiste Peygamberimiz, imkâný olup da kurban kesmeye-
ni mescidimize yaklaþmasýn diyerek tehdid etmiþtir. Tehdid ancak vacibin
terkinde söz konusudur.536

534 Kasanî, Bedaiü’s-Sanai, 6/277
535 Ýbn Mace, Edahi, 2; Müsned, 2/321
536 Kasanî, Bedaiü’s-Sanai, 6/279
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“Her hane halkýnýn senede bir kere kurban kesmesi gerekir.”537

Bayram namazýndan önce kurbanýný kesen birisine Allah Resûlü, ye-
niden kurban kesmesini emretmiþtir.538 Peygamberimizin yeniden kesme-
sini emretmesi, kurban kesmenin vacip olduðunu gösterir.539

Ayrýca Peygamberimiz, hicretten itibaren on yýla yakýn bir süre hep
kurban (Udhiyye) kesmiþtir.540 Kurbanýný kesen kimse hem mesuliyetten
kurtulur hem de niyetinin derecesine göre ahirette sevaba nail olur.541

Þafiî mezhebine göre kurban kesmek terk edilmesi istenmeyen bir
sünnettir ki bu da Hanefi mezhabindeki "vacip"e yakýn bir yaklaþýmdýr.

Þimdi kurban mükellefiyetinin þartlarý üzerinde durmak istiyoruz;

Kurban Kesmekle Mükellef/Yükümlü Olanlar
Bir kimsenin Kurban Bayramý’nda kurban kesmekle yükümlü olabil-

mesi için dört þart aranýr:

1. Müslüman olmak

Müslüman olmayanlar öncelikli olarak imanla mükelleftir. Ancak
iman ettikten sonra ibadetleri yerine getirmeye ehil sayýlýrlar. Bu sebeple
bir kimsenin kurban kesmeye ehil hale gelebilmesi için ilk önce Müslü-
man olmasý gerekir. Bu þart bütün ibadetler için geçerlidir. Kurban Bayra-
mýnýn üçüncü günü güneþ batmadan önce Müslüman olan ve durumu
müsait olan kimsenin kurban kesmesi gerekir.

2. Akýllý ve büluða ermiþ olmak

Kurban bayramýnda kurban kesmekle yükümlü olmak için akýl ve bü-
luð þarttýr. Bundan dolayý çocuklarýn ve delilerin mallarýndan kurban ke-
silmesi gerekmez. Fetva da buna göredir. Bununla birlikte bir kimse ken-
di malýndan çocuðu için kurban kesebilir. Bu da güzel bir davranýþdýr.

537 Tirmizi, Edahi, 18; Ebu Davud, Edahî, 3; Ýbn-i Mace, Edahi, 2.
538 Buhârî, Edâhî 1, 4, 12, Ideyn 5, 23; Müslim, Edâhî 16; Nesâî, Ideyn 30.
539 Kasanî, Bedaiü’s-Sanai, 6/280
540 Tirmizi Edahi, 11
541 Ýbn Abidin, 6/313
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3. Yolcu (seferî) olmamak

Dinen yolcu hükmünde olan kimse kurban kesmekle mükellef deðil-
dir. Ancak yolcu hükmünde bulunan kimsenin tek baþýna veya mukimler-
le birlikte kurban kesmesine bir mani yoktur. Hanefilerin yolcu için böyle
bir ruhsattan söz etmeleri, ibadetlerde külfeti kaldýrmaya ve kurbandan
gözetilen hikmetlerin gerçekleþmesine öncelik vermeleri sebebiyledir. Di-
ðer mezheblere göre, kurban mukim için de yolcu için de sünnettir.542

Klâsik fýkýh kitaplarýnda konu böyle ele alýnmýþ olmakla birlikte, gü-
nümüzde yolculuk imkân ve þartlarý büyük ölçüde deðiþmiþtir. Bayram ta-
tilini fýrsat bilerek yurt içi veya dýþý geziye çýkan, yazlýða giden memleketi-
ne giden kimsenin durumu farklýdýr. Bu durumdaki kimselerin söz konu-
su ruhsattan yararlanma yerine, ya önceden gerekli tedbirleri alarak ve-
kaleten kurbanýný kestirmesi ya da bulunduðu yerde kurban kesmesi da-
ha isabetlidir. 

4. Belirli bir malî güce sahip olmak

Hanefî mezhebine göre, kurban kesmeyi vacip kýlan zenginliðin ölçüsü
zekâtta ve fýtýr sadakasýnda aranan zenginlik ölçüsüyle aynýdýr. Bu da borç-
larý ve aslî ihtiyaçlarý dýþýnda 20 miskal (85 gram) altýn veya 200 dirhem
gümüþtür. Bu durumdaki kadýn ve yetiþkin çocuklar bizzat mükellef olmak-
la birlikte kocasý veya babasý bunlar adýna -hibe yoluyla- kurban keserse o
da yeterli olur. Diðer mezhepler kurban kesmeyi sünnet saydýklarýndan,
kurban mükellefiyeti için ayrýca bir zenginlik ölçüsü tesbit etmemiþlerdir.

Kurbanlýk Hayvan
Kurban kesmekle mükellef olan kimsenin bu ibadetinin geçerli sayý-

labilmesi için kurbanlýk hayvan ve hayvanýn kesimi ile ilgili bazý þartlar
vardýr. Bunlar kurbanýn sýhhat þartlarýdýr.

Kurbanlýk Olacak Hayvan ile Ýlgili Þartlar
1. Kurban, koyun, keçi, sýðýr, manda, deve veya bu hayvanlarýn tür-

deþlerinden kesilebilir. Ýslâm âlimleri bu hususta ittifak etmiþlerdir. Kur’ân-ý

542 Zuhayli, el-Fýkhu’l-Ýslâmî ve Edilletuhu, 3/603
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Kerim’de kurbanlýk olarak kesilecek hayvanlar þu þekilde ifade edilmiþtir:
“Biz her ümmete kurban ibadeti koyduk ki Allah’ýn kendilerine rýzýk ola-
rak verdiði en’âm (deve, sýðýr, koyun) cinsinden hayvanlarý keserken Al-
lah’ýn adýný ansýnlar. (Hac, 22/34 )

Ayette geçen “en’âm” deve, sýðýr, koyun ve keçi demektir543Ayrýca
Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ashabýndan, bu zikredilen-
lerin dýþýnda bir hayvanýn kurban edildiði rivayet edilmemiþtir. Ýbadetler-
de ise aslolan, þekillere kadar bütün çerçevenin Kur’an ve sünnet tarafýn-
dan çizilmiþ olmasýdýr. Dolayýsýyla tavuk, kaz, ördek, deve kuþu, ceylan gi-
bi hayvanlardan kurban olmaz. Bunlarý kurban niyeti ile kesmek tahrimen
mekruhtur. Çünkü bunda Mecusilere benzeyiþ vardýr.

Koyun, keçi, sýðýr, manda ve devenin hem erkekleri hem de diþileri
kurban olarak kesilebilir. Ancak koyun cinsinin erkeðini yani koçu kur-
ban etmek daha iyidir. Keçinin erkeði ile diþisi kýymetleri eþit olduðunda,
diþisini kesmek daha faziletlidir. Ayný þekilde devenin veya sýðýrýn erkeði
ile diþisi et ve kýymet bakýmýndan eþit olduklarýnda, diþisinin kurban edil-
mesi daha faziletli kabul edilmiþtir.

2. Koyun ve keçi cinsinden hayvanlarýn kurban edilebilmesi için bi-
rer yaþýný doldurmalarý gerekir. Ancak altý aylýk koyun, bir yaþýndaki gibi
cüsseli ve gösteriþli ise kurban olarak kesilmesi caizdir. Keçinin ise bir ya-
þýný doldurmasý gerekir. Sýðýr ve manda cinsinden hayvanlar iki yaþýný, de-
ve ise beþ yaþýný tamamladýktan sonra kurban olarak kesilebilir.

Koyun ve keçiden her biri yalnýz bir kiþi adýna kurban edilir. Sýðýr
(inek, boða, manda) cinsinden bir hayvaný bir kiþi kurban edebileceði gi-
bi yedi kiþiye kadar ortaklaþa kurban edebilirler.544 Peygamberimiz döne-
minde bu þekilde uygulanmýþtýr.545 Ancak bu ortaklarýn hepsinin Müslü-
man olmasý ve her birinin ibadet niyetiyle iþtirak etmesi gerekir. Eðer or-
taklardan bir tanesi kurban niyetiyle deðil de sýrf et almak için iþtirak etse
hiçbirinin kurbaný sahih olmaz. Kurban kesildikten sonra et, tartý ile eþit
þekilde paylaþýlmalýdýr.546

543 Kurtubi, el-Cami Li Ahkâmi’l-Kur’an, 6/34; Alusi, Ruhu’l-Meanî, 17/145
544 Serahsî, Mebsut, XII, 9-10;
545 Müslim, Hacc 355;Timizî, Hacc 66; Ebu Dâvud, Dahâya 7
546 Damad, Mecmau’l-Enhur, Ýstanbul 1328, II, 521
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3. Allah’a kurbiyet ve ibadet için kesilen kurbanýn semiz, saðlýklý ve
azalarýnýn tam olmasý, hem ibadetin gaye ve mahiyeti hem de saðlýk kural-
larý açýsýndan önemlidir. Bu itibarla, kurbanlýk hayvanda kurban olmaya
engel bir kusurun bulunmamasý gerekir. Kur’ân’ý Kerim’de müminlerin ka-
zandýklarý þeylerin temiz ve güzel olanlarýný Allah yolunda infak etmeleri
emredilerek “Siz göz yummadan, içinize yatmaksýzýn almayacaðýnýz, kötü,
bayaðý þeyleri vermeye kalkmayýn. Ýyi bilin ki, Allah ganidir, hamîddir
(kimseye ihtiyacý yoktur, bütün övgülere layýktýr) (Bakara suresi, 2/267)
buyrulmuþtur. Böylelikle, kötü, bayaðý þeyleri kendiniz almazken, Allah’a
borcunuzu bu þeylerden vermeðe kalkmayýnýz, denilmiþtir.547 Buradan ha-
reketle çok kusurlu olan hayvanlarýn kurban edilmeleri uygun deðildir.548

Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) birçok hadislerinde
kurbanlýk hayvanýn kusursuz ve ayýpsýz olmasý gerektiðini bildirmiþtir.549

Meselâ bunlardan birinde “Kurbanlýklarda körlüðü her halinden belli
olan, hastalýðý açýkça anlaþýlan, yürümeye mâni olacak derecede topallýðý
açýk olan topal, iliði kurumuþ zayýf hayvanýn kurban edilmesi uygun de-
ðildir.”550 buyurmuþtur.

Bir baþka hadislerinde de, kurban edilmek istenilen hayvanýn gözü-
nün ve kulaðýnýn afetten salim olmasýna dikkat edilmesini emretmiþtir.551

Kurbanlýk hayvanla ilgili kusurlar iki kýsýmda ele alýnabilir; bir kýsmý
hayvanýn kurban olmasýna mani, bir kýsmý ise deðildir;

Hayvanýn kurban olmasýna engel olan kusurlar; 

* Ýki gözünün veya bir gözünün kör olmasý.

* Kesilecek yere yürüyemeyecek kadar topal olmasý.

* Ýki kulaðýnýn veya bir kulaðýnýn kesik olmasý.

* Diþlerinin tamamýnýn veya çoðunun dökülmüþ olmasý.

547 Elmalýlý, Hak Dini, 2/910
548 Serahsî, Mebsut, 12/15.
549 Ebu Dâvud, Dahâya 6;Tirmizî, Edâhî 9, Muvatta, Dahâyâ 1.
550 Muvatta, Dahâyâ 1; Tirmizî, Edâhî, 5; Ebu Dâvud, Dahâya 6
551 Ebu Dâvud, Dahâya 6;Tirmizî, Edâhî 9, Muvatta, Dahâyâ 1
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* Boynuzlarýnýn ikisinin veya birisinin kökten kýrýlmýþ olmasý.

* Hayalarýnýn ve meme uçlarýnýn kopmuþ olmasý.

* Kuyruðunun yarýsý veya üçte birinden fazlasýnýn kesilmiþ olmasý.

* Kemiklerinde ilik kalmayacak kadar zayýf ve düþkün olmasý.

* Doðuþtan kulaðý ve kuyruðunun bulunmamasý.

* Kontrol altýna alýnýp sürüye gönderilemeyecek ve yemlenemeye-
cek kadar deli olmasý.

* Aþikâr bir halde hasta bulunmasý.

Kurban kesmekle yükümlü olan bir kimsenin, satýn aldýðý kurbanda
yukarýdaki kusurlardan biri sonradan meydana gelirse, yerine baþkasýný
alýp kesmesi gerekir. Fakat fakir bir kimsenin aldýðý kurban böyle kusurla-
nýrsa, yerine baþkasýný almasý gerekmez, onu kurban olarak kesebilir. Hat-
ta böyle kusurlu bir hayvaný satýn alýp kurban kesmesi de yeterli olur.
Çünkü bu kurban, o fakir için bir nafiledir. Nafilelerde ise, geniþlik ve ko-
laylýk vardýr.

Kurban olmaya mani olmayan küçük kusurlar; 
* Gözlerinin þaþý veya zayýf görmesi

* Bir ayaðý topal olup diðer üç ayaðý ile aksayarak da olsa yürüye-
bilmesi

* Doðuþtan boynuzsuz veya boynuzunun kýrýlmýþ olmasý

* Kulaklarý delik ve yarýk veya uçlarý kesilmiþ ve sarkmýþ olmasý

* Diþlerinin bazýsýnýn düþmüþ olmasý

* Otlamasýna mani olmayacak derecede deli olmasý

* Kuyruðunun, hayalarýnýn veya kulaðýnýn üçte birinden daha az
kýsmýnýn kesik olmasý

* Doðuþtan kulaklarýnýn küçük olmasý

* Uyuz fakat semiz olmasý

* Tenasül uzvunun burulmuþ olmasý.
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Bu sayýlan kusurlardan birine sahip olan hayvanýn kurban edilmesi
mekruh olmakla birlikte caizdir.

4. Ýbadetlerin, kurbetlerin (Allah’a yakýnlaþmak için yapýlan þeylerin)
Allah’ýn istediði zaman ve þartlarda gerçekleþtirilmeleri gerekir. Bu itibar-
la, kurbanýn sahih olabilmesi için belirlenmiþ vakit içinde kesilmesi gere-
kir. Bu belirlenen vakit de kurban bayramýnýn ilk üç günü yani büyük zil-
hicce ayýnýn 10, 11 ve 12. günleridir. Bayram namazýnýn kýlýnmasýndan,
3. günü güneþ batýmýna kadarki zaman dilimidir. Þafiî mezhebine göre
bu süre, bayramýn 4. günü akþamýna kadardýr. Aydýnlatma imkânýnýn ye-
tersizliðinin yol açacaðý muhtemel tehlike, hata ve zorluklar söz konusu ise
kurbanýn gece kesilmesi mekruhtur, hoþ görülmemiþtir. Bu sakýncalar yok-
sa gece de kesilebilir.

Kurban Bayramýnda, kesilmek üzere satýn alýnmýþ kurbanlýk hayvan,
kurban kesme günlerinde kesilmemiþ ise, hayvanýn kendisini sadaka ola-
rak vermek gerekir. Eðer hayvan telef olmuþsa kýymetini sadaka olarak fa-
kirlere vermek icab eder, ertesi seneye býrakýlmaz. Kurbanýn vacib olma-
sýnda kesim günlerinin sonu esastýr. Bunun için Kurban Bayramýnýn üçün-
cü günü güneþ batmadan önce zengin olan kimsenin kurban kesmesi ge-
rekir. Daha önce fakir olmasý bunu etkilemez. Aksine olarak o günün gü-
neþ batýþýndan önce fakir düþen veya ölen Müslümanlardan bu kurban
kesme yükümlülüðü düþer.

5. Kurbanýn ibadet niyetiyle kesilmesi þarttýr. Allah’ýn insanýn yaptýðý
hiçbir ibadete ihtiyacý olmadýðý gibi keseceði kurbana da ihtiyacý yoktur.
Ancak Allah, kurban kesme emriyle kullarýný imtihan etmekte, onlarýn
Ýlahî emirlere itaatteki hassasiyetlerini, Allah’a yakýnlýk derecelerini ölç-
mektedir. Temelde Allah’ýn hoþnutluðu hedeflenilerek yapýlmasý gereken
ibadet ve kurbetlerde, Hakîm olan yüce Mevla birçok hikmetler ve mas-
lahatlar koymuþtur. Kurban kesmenin de bildiðimiz bilemediðimiz birçok
hikmet ve faydalarý vardýr. Ama asýl maksad, Allah’ýn rýzasýný, hoþnutlu-
ðunu kazanmaktýr. Bu husus ayette þu þekilde vurgulanmýþtýr; "Unutma-
yýn ki ne onlarýn etleri, ne de kanlarý asla Allah’a ulaþacak deðildir. Lâkin
Ona ulaþan tek þey, kalblerinizde beslediðiniz takvâdýr, Allah saygýsýdýr."
(Hac suresi, 22/37)
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Ýbadetlerin, hayýr ve hasenatýn kabulünün baþta gelen þartý ihlâstýr.
Allah’ýn rýzasýný gözetmek gerekir. Zira bunlarýn mükâfatýný vermek yalnýz
Allah’ýn iradesindedir. O halde sadece Onu razý etmeye çalýþmalýdýr. “Ýþ-
lerin kýymeti ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ve maksadý ne ise,
eline geçecek olan da odur.”552 Hadis-i Þerifi de bu gerçeði beyan etmek-
tedir. Bu itibarla kesilen kurbanlarda hedef; ihlâs, takva ve Allah’a yaklaþ-
mak olmalýdýr. Bu maksat ve gaye olmadýktan sonra kesilip daðýtýlan etle-
rin, kanlarýn Allah nezdinde bir deðeri yoktur.

Ayrýca âyetteki tasvir, kanlarýn ve etlerin Allah’a yükselmeyeceði ta-
savvuru ile, kurbanýn gayesini küçük çocuklarýn bile anlayabileceði mü-
kemmel bir tarzda anlatmaktadýr.

Kurbanýn kesimi
Müslüman, Allah’a teslim olmuþ insan demektir. Bu itibarla o, Allah’a

sunacaðý þeyin “metod ve þekli”nin seçimini kendi yapmaksýzýn, Rabbisi
kendisinden nasýl sunulmasýný istiyorsa o þekilde yapar. Böyle davran-
makla Allah’ýn takdirine teslimiyetini göstermiþ olur. Kur’ân’da genel bir
disiplin olarak þöyle buyrulmuþtur; “Kim Allah’ýn þeairini tazim ederse,
þüphe yok ki bu, kalplerin takvâsýndandýr.” (Hacc suresi, 22/32) Bu itibar-
la Allah neye ne ölçüde deðer veriyorsa ona o ölçüde raðbet göstermek
takva ile çok yakýndan alâkalýdýr.

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) kurbanlýðýn kesilmesi ile
ilgili þöyle buyurmuþtur; “Allah her þeyin ihsanla (Allah’ýn teftiþine arz edi-
liyor gibi) yapýlmasýný kabul etmiþtir: öyle ise bir hayvaný boðazlarken, ih-
san hissi ile kesin, içinizden kurban kesen kimse býçaðýný iyice bilesin ve ke-
seceði hayvanýný rahat ettirsin.” (Müslim, Sayd, 57; Ebu Davud, Edahî, 11)

Hayvan, kesim yerine incitilmeden götürülür, kesileceði zaman da kýb-
leye karþý ve sol tarafý üzerine yatýrýlýr. Elinden geldiðince, kurban sahibi-
nin kurbaný kendisinin kesmesi mendup olmakla birlikte, bir baþkasýna ve-
kalet vermek suretiyle de kestirebilir. Kurbaný kesecek kimsenin Müslüman
olmasý tercihe þayandýr. Yahudî ve Hýristiyanlara da kesim yaptýrýlabilir.
Çünkü ayette, ehl-i kitabýn kestiðinin yenilebileceði ifade edilmiþtir: “Ehl-i

552 Buhârî, Bed’ü’l-Vahy 1; Müslim, Ýmâret 155.
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kitabýn kestikleri ve diðer yiyecekleri size helâldir. Sizin yiyecekleriniz de
onlara helâldir.” (Maide suresi, 5/5) Yalnýz þu ayette bildirildiði üzere “...Al-
lah’tan baþkasý adýna kesilen hayvanýn etini haram kýldý.” (Bakara suresi,
2/173) kesilen hayvanýn Allah namýna kesilmesi gerekir. Dolayýsýyla bir
Hristiyan’ýn hayvaný keserken “Mesihin adýna” veya baþka bir þey namýna
diyerek kestiðini duyan bir Müslüman’ýn o etten yemesi caiz deðildir.553 Eh-
li kitaptan birine kurban kestirmeyi mekruh gören âlimler de vardýr.554

Kurban sahibinin kurbanýný bizzat kendisinin kesmesi veya Müslü-
man birisine kestirmesi ve kesim esnasýnda da orada hazýr bulunmasý
müstehaptýr. Zira Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) baþ-
kasýna kurbanýný kestiren kimsenin kesim anýnda orada bulunmasýný ve
kesenle birlikte þu ayetleri okumasýný tavsiye etmiþtir555 ki bu ayetler hay-
van besmele çekilip kesilmeden önce veya sonra okunur;

“Ben batýl dinlerden uzaklaþarak, yüzümü, gökleri ve yeri yaratan
Rabbülâlemin’e yönelttim.” (En’âm suresi, 6/79)

“De ki: “Benim namazým da, her türlü ibadetlerim de, hayatým da
ölümüm de hep Rabbülalemin olan Allah’a aittir. Eþi ortaðý yoktur O’nun.
Bana verilen emir budur. O’na ilk teslim olan da benim.” (En’âm suresi,
6/162-163) Bu ayetlerle dua ettikten sonra devamla “Allah’ým dostun Ýb-
rahim’den habibin Hz. Muhammed’den (sallallahu aleyhi ve sellem) kabul
buyurduðun gibi benden de kabul buyur.” þeklinde veya benzer tarzda dua
eder. Daha sonra tekbir (Allahu Ekber) ve tehlil (La ilahe illallah) getirir.

Kurbaný kesen kimse hayvana eziyet vermemeye dikkat etmelidir. Bý-
çak hayvana gösterilmemelidir. Kullanýlacak býçak keskin olmalýdýr. Kýble-
ye karþý yatýrýlan hayvan, sað elle tutulan býçakla kesilirken “Bismillahi Al-
lahü Ekber” denir. Enes b. Malik (r.a.) Hz. Peygamberimizin (sallallahu

553 Elmalýlý, Hak dini, 3/1578

554 Ýbn-i Abidin, Reddü’l-Muhtar, 6/328
555 Taberanî, Mucemu’l-Kebîr, 18/239; Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, 4/17.
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aleyhi ve sellem) iki alaca (semiz) koç kurban kestiðini, ayaðýný yanlarýna
basarak (          ) “bismillah” deyip, tekbir aldýðýný., Sonra onlarý kendi el-
leriyle kestiðini gördüðünü söylemiþtir.”556

Kurbaný baþkasýna kestiren kimse de, hayvan kesilirken besmeleye iþ-
tirak eder. Kurbaný kesen kimse keserken Allah’ýn adýný zikretmeyi (besme-
le) kasten terk ederse Hanefî mezhebine göre bu hayvanýn eti yenilmez.

Kesilen hayvan fazla acý duymamasý için, hareket hali sona ermeden
derisi yüzülmemelidir. Kurban sahibinin, kurban kesildiði gün, ilk yemeði-
ni kurbanýn ciðerinden seçmesi güzel bir davranýþtýr.

Kurban kesmenin rüknü, kurbanlýk hayvanýn boðazlanarak kanýnýn
akýtýlmasýdýr. Sýðýr, manda, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar yatýrýlýp
çenelerinin hemen altýndan boðazlanýr. Bu þekilde kesilmelerine “zebh”
denir. Deve ise ayakta sol ön ayaðý baðlanarak göðsünün hemen üzerin-
den kesilir ki, buna da “nahr” denilir. Kesim iþlemi boðazýn iki tarafýndaki
þah damarlarý, yem ve yemek borusu kesilerek yapýlýr ve hayvanýn kaný
iyice akmasý için bir süre beklenilir.

Þoklama ile hayvan kesilebilir. Yalnýz bir hususa dikkat etmek gere-
kir; þoklama veya bayýltma kesim anýnda hayvanýn mukavemetini zayýf-
latýyor fakat hayatýna tesir etmiyorsa; yani hayvan ölmeyip yaþýyorsa, an-
cak kesildiðinde kaný akýyor ve ölüyorsa, bu þekildeki bir þoklama veya
bayýltma ile hayvan kesilebilir. Eðer hayvan, henüz kesilmeden, þokun et-
kisiyle ölürse; o, kurban olamayacaðý gibi, eti de yenmez.

Kurbanýn eti ve derisi

Kurban bayramýnda kesilen kurbanýn etinden sahibi yiyebilir. Kurban
sahibi de bayram gününde diðer insanlar gibi Allah’ýn misafiridir, o da
Allah’ýn ziyafetinden istifade edebilir. Bu arada kýran ve temettu haccý ya-
pan kimsenin kesmesi gereken kurbandan da sahibi yiyebilir. (Þafiî mez-
hebine göre yemesi caiz deðildir.) Ama adak/nezir kurbanýndan ve hacc-
da kefaret olarak kesilen kurbanlardan sahibinin yemesi yasaktýr.557

556 Buharî, 73; Müslim 35
557 Kasanî, Bedai, 6/328
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Kesilen kurbanýn eti üçe ayrýlýr. Bir kýsmý ev halký için ayrýlýr, üçte bi-
ri akraba ve komþulara daðýtýlýr. Geriye kalan üçte bir de fakir ve muhtaç-
lara verilir. Kurbanýn etinin bu þekilde taksim edilmesi mendup/güzel bir
davranýþtýr. Nitekim Kur’âný Kerim’de þu ayetlerde böyle bir taksim yapý-
labileceði bildirilmiþtir;

“Siz de onlarýn (kesilen kurbanlarýn) etinden hem kendiniz yiyin, hem
de yoksula ve fakire yedirin.” (Hacc suresi, 22/28)

“Biz kurbanlýk büyükbaþ hayvanlarý da sizin hakkýnýzda Allah’ýn dini-
nin þeâirinden kýldýk. Onlarda sizin için hayýr vardýr. Onlar boðazlanmak
üzere saf halinde dururken, onlarý kestiðiniz zaman Allah’ýn adýný anýn.
Yaný üstü yere yýkýlýnca da onlardan hem siz yiyin, hem kanaat gösterip
istemeyene, hem de isteyen fakire yedirin. Ýþte böylece onlarý size âmâde
kýldýk ki þükredesiniz.” (Hacc suresi, 22/38)

Ayný zamanda Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ke-
silen kurbandan hem sahibinin yemesini hem de baþkalarýna yedirmesi-
ni teþvik etmiþtir558 Kurbanýn etinden daðýtýlan kýsmýn üçte birden az olma-
masý mendup yani güzel bir davranýþtýr. Bütün bunlarla birlikte, eðer kur-
ban kesen kimse ailesi kalabalýk ve imkâný geniþ biri deðilse, bu durum-
da kurbanýn hepsini kendi evinde býrakmasý daha uygun olur. Çünkü
kendisinin ve ailesinin ihtiyacý, diðer insanlarýn ihtiyacýndan önce gelir.
Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bu konuya dikkatleri çekerek,
ihtiyaç sahibinin ilk önce kendisinden ve ailesinden baþlamasý gerektiðini
bildirmiþtir.559

Allah’a yakýnlaþmak için kesilen kurbanýn eti, derisi, yaðý, baþý, yünü
satýlamaz. Eðer bunlar satýlýrsa parasý tasadduk edilmelidir. Hatta kur-
banlýk hayvan kesilmeden önce sütü saðýlsa, yünü kesilse bunlarýn tasad-
duk edilmesi gerekir. Çünkü kurbanlýk hayvan her þeyiyle Allah’a kurbet
için hazýrlanmýþ, vakfedilmiþtir.560

558 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/391; Taberanî, Mucemu’l-Kebir, 12/142; Heysemî, Mec-mau’z-Ze-

vaid., 4/25.

559 Müslim, Zekât, 41; Buharî, zekât, 18; Tirmizî, Zekât, 38.

560 Kasani, Bedai,6/320
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Kurbanýn derisi evde býrakýlýp seccade yapýlabilirse de en güzeli ha-
yýr kurumlarýna vermektir. Bir hadislerinde Peygamberimiz (sallallahu
aleyhi ve sellem) kestiði kurbanýn derisini satan kimsenin, kurban kesene
vaad edilen sevaptan mahrum kalacaðýný bildirmiþtir.561

Bu hususla ilgili olarak Hz. Ali þöyle buyurmuþtur “Resûlullah (aley-
hissalâtu vesselâm), (beni göndererek), kurbanlýk develeriyle ilgilenmemi,
onlarýn etlerini, derilerini, çullarýný tasadduk etmemi, kasabýn ücretini
bunlardan vermememi tenbih etti.” diyerek devamla “Kasab ücretini
kendimizden öderdik.” demiþtir.562

Kurbanýn etinin, kesimin yapýldýðý bölgede daðýtýlmasý teþvik edilirse
de, daha fazla ihtiyaç sahibinin bulunmasý halinde baþka yerleþim birim-
lerine de gönderilebilir, nakledilebilir.

Kurban kesildikten sonra çevre temizliðinin iyice yapýlmasý gerekir.
Hayvanýn artan parçalarýnýn topraða derince gömülmesi ve mümkün ol-
duðu ölçüde dýþarýda hiçbir parçasýnýn býrakýlmamasý gerekir. Bu þekilde
bir hareket, kurbanlýk hayvana ve kurban ibadetine bir saygýnýn ifadesi-
dir. Ayný zamanda çevre temizliði açýsýndan da çok önemlidir. Peygamber
Efendimiz birçok hadisi þeriflerinde çevre temizliðinin önemini vurgula-
mýþtýr.563

Kurban kesmenin ve etini ihtiyaç sahiplerine daðýtmanýn sevabýný,
çevre kirliliði meydana getirerek ve kul haklarýný ihlal ederek azaltmama-
ya dikkat etmek gerekir.

Nezir (Adak) Kurbaný
Nezir, yüce Allah’a saygý için yasak olmayan bir iþin yapýlmasýný üze-

rine alýp yüklenmektir ki, bir kimsenin dinen yükümlü olmadýðý ibadet
cinsinden bir þeyi kendisi için vacip kýlmasý demektir. Türkçesi “adak”týr.

Adakta bulunma, arzu edilen sonuçlarý elde etme veya beklenmeyen
kötü durumlardan korunmada Allah’ýn yardýmýna davetiye çýkarma gaye-

561 Hakim, Müstedrek, 2/422; Beyhakî, Sünenü Kübra, 9/294; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 6/93
562 Buhârî, Hacc 122, Vekâlet 1; Müslim, Hacc 348.
563 Müslim, Taharet 1; Tirmizî, Da’avat 91
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siyle baþvurulan dinî bir davranýþ mahiyetinde olup, hemen hemen bütün
din ve kültürlerde görülmektedir. Özellikle Çin, Japon, Hint ve Ýslâm ön-
cesi Türk kültüründe adaðýn önemli bir yer tuttuðu bu mahiyette birçok
davranýþ ve geleneðin bu toplumlarda yaygýnlýk kazandýðý, benzer davranýþ-
larýn diðer toplumlarda da sýkça görülen bir davranýþ olduðu bilinmektedir.

Kur’ân-ý Kerim’de ahde ve akitlere baðlý kalýnmasý, Allah’a verilen sö-
zün tutulmasý emredilmiþtir: “Ey iman edenler! Baðlandýðýnýz ahidleri ye-
rine getiriniz.” (Maide suresi, 5/1) “Verdiðiniz sözü yerine getirin; çünkü
verilen söz sorumluluk gerektirir.” (Ýsra suresi, 17/34) “Sözleþme yaptýðý-
nýzda Allah’ýn huzurunda verdiðiniz sözü yerine getirin” (Nahl suresi,
14/91)

Nezir/adak da bir ahid, bir söz vermedir; adak yapan Yüce Allah ile
sözleþme yapmýþ demektir. Onun için yapýlan adaða vefa gösterilmesi,
verilen sözün yerine getirilmesi gerekir. (Hacc suresi, 22/19)

Yüce Allah, adaklarýný yerine getirenleri Kur’ân-ý Kerîm’de övmüþtür.
(Ýnsan suresi, 76/7)

Hadis-i þeriflerde de Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’a
itaat manasýnda olan adaklarýn yerine getirilmesini, Allah’a isyan ve gü-
nah kabilinden olan hususlarda adakta bulunulmamasýný emretmiþ eðer
yapýlmýþsa buna uyulmamasýný istemiþtir.564

Bir kimsenin Allah için adadýðý kurbaný boðazlamasý vaciptir. Nezre-
dilen bir kurbanýn kesilmesinin borç olmasý için þu þartlarýn yerine getiril-
mesi gerekir;

1. Kurban olarak adanan hayvan, vacib kurbanlar cinsinden olmalý-
dýr. Mesela, hindi veya horoz adamakla adak yerine gelmez; çünkü bu
hayvanlardan kurban kesilmesi caiz deðildir.

2. Adanan kurban, adayanýn kendisine zaten vacip olan bir kurban ol-
mamalýdýr. Mesela zengin bir kimse “Þu iþim olursa kurban bayramýnda
kurban keseyim.” dese, kestiði kurban adak yerine geçmez. Ancak kurban-
dan ayrý bir de adak kurbaný keserse, o takdirde adak yerine gelmiþ olur.

564 Buharî, Eyman, 26-27; Müslim, Nezir, 8.
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3. Adanan þey aslýnda bir günah olmamalýdýr. Bundan dolayý: “Þu
iþim olursa, kendimi Hak yolunda kurban edeyim, intihar edeyim.” diye
yapýlan adak sahih olmaz. Bununla birlikte Allah için evlâdýný kurban
edeceðini nezreden kimseye, Ýmam Ebû Yusuf ile Ýmam Þafiî’ye göre bir
þey gerekmez; çünkü bu, caiz olmayan bir adaktýr. Fakat Ýmam Azam ile
Ýmam Muhammed’e göre, bu halde, bir koyun kurban edilmesi gerekir.
Çünkü Ýbrahim aleyhisselâm, böyle bir kurban kesmekle emrolunmuþtur.

4. Adanan kurban baþkasýnýn malý da olmamalýdýr. Kiþi ancak kendi
malýndan kurban adayabilir. Mesela, baþkasýna ait bir koyunun kurban
edilmesini adayan kimseye, bu adaðýndan dolayý bir þey gerekmez.

Adak kurbanýn etinden sahibi yiyemediði gibi ailesi çoluk çocuklarý,
torunlarý, anasý-babasý, dede ve ninesi de yiyemez. Tamamýnýn fakirlere
verilmesi þarttýr. Þayet bir miktar yenilecek olursa, o yenen miktarýn kýy-
meti sadaka olarak fakirlere verilmelidir.

Kurban bayramýnda kesmek üzere bir fakirin kurban almasý da, bir
çeþit adak hükmündedir. O kurbaný kesmesi fakir üzerine vacip olur.

Üzerinde malî bir adak borcu bulunduðu halde bunu ödemeden ve-
fat eden kimse adaðýnýn yerine getirilmesini vasiyet etmiþse terikesinden
yerine getirilir. Böyle bir vasiyet olmadýðý halde mirasçýlar adaðý yerine
getirirlerse, ölen kimsenin adak borcundan kurtulmasý ümit edilir.

Hacc-ý Kýran ve Hacc-ý Temettu yapanlarýn
kesmek zorunda olduklarý þükür kurbanlarý (hedy kurbaný)
Yüce Allah’ýn rahmetine yaklaþmak veya hac fiillerinde meydana

gelebilecek bir kusura (cinayet) kefaret olmak için Harem bölgesinde ke-
silmek üzere götürülen veya kendisi veya parasý gönderilen kurbana
“Hedy” denir.

Temettü haccý ile Kýran haccýndan dolayý hedy (Harem bölgesinde
kurban kesmek) vacibdir. Bunun koyun cinsinden olmasý da yeterlidir.
Bu kurbanlar, Bayramýn birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde kesilebilir.
Fakat birinci günde kesilmesi daha faziletlidir. Bu, bir þükür kurbaný oldu-
ðundan, bunun etinden sahibi de yiyebilir. Geri kalanýný Mekke fakirleri-
ne daðýtmakta fazilet vardýr.
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Hacda Kurban Kesmeyi Gerektiren Bir Kusur Ýþleyen 
Kimsenin Kesmesi Gereken Ceza Kurbaný 
Hacla ilgili cinayetlerden (yapýlmasý yasak þeyleri yapmaktan) dolayý

ceza veya kefaret olarak kesilecek kurbanlar de hedy sayýlýr. Ancak bun-
larýn etlerinden sahipleri ile zevceleri, usul ve fürularý yiyemezler. Çünkü
bu ceza kurbanlarý zekât, adak kurbaný ve fitre sadakasý yerinde sayýlýrlar.
Bunlarýn etinden yiyecek olurlarsa, kýymetlerini fakirlere sadaka verirler.

b) Nafile Kurbanlar

Vacip kurbanlarýn dýþýnda, nafile olarak kesilen kurbanlardýr. Akika
kurbaný, Hacc-ý ifrad yapanlarýn kestikleri kurbanlar, kurban bayramý dý-
þýnda kesilen kurbanlar vs..

Akîka Kurbaný

Yeni doðan çocuðun ilk günlerinde Cenab-ý Hakk’a bir þükran niþa-
nesi olarak kesilen kurbana “akîka kurbaný” adý verilmiþtir.565

Esasen akîka yeni doðan çocuðun baþýndaki ana tüyünün adýdýr.
Akîka kurbaný Hanefî mezhebinde mübahtýr. Ama böyle þükür niyetiyle ya-
pýlan bir mübah kurbiyete dönüþmektedir. Zira niyet, âdetleri ibadete, mü-
bahlarý da taate yani yapýlmasýndan dolayý sevap kazanýlan bir amele çevi-
rir. Böylelikle de akika kurbaný nafile bir ibadet olmaktadýr.566 Akika kurba-
ný kesmek diðer mezheplerde sünnet; Zahiriyye mezhebinde ise vaciptir.

Peygamberimiz, torunlarý Hasan ve Hüseyin için birer koçu akika
kurbaný olarak kesmiþ ve ümmetine de yeni doðan kýz ve erkek çocukla-
rý için kesmelerini tavsiye etmiþtir.567

Peygamberimizin bu þekildeki uygulama ve tavsiyesini dini bir gerek-
lilik olarak deðil de, doðum gibi bir mutlu olayýn yakýn çevreye duyurul-
masý, sevincin onlarla paylaþýlmasý, böylelikle toplum fertleri arasýnda da-
yanýþma ve kaynaþmanýn temin ve tesisi yönünde tedbir ve örnekler (sün-
net, nafile ibadet) olarak anlamak daha doðru olur.

565 Bkz. Dihlevi, Hüccetullahi’l-Baliða, 2/383
566 Ýbn-i Abidin, Reddü’l-Muhtar, 6/326
567 Ebu Davud, Edâhî, 21, Tirmizî, Edâhî 23
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Akika kurbanýný çocuðun doðumunun yedinci günü kesmek müste-
haptýr. Bununla birlikte doðumundan itibaren buluð çaðýna kadar kesilebi-
lir. Ayný günde çocuða isim verilmesi, saçýnýn kesilerek aðýrlýðýnca altýn ve-
ya gümüþün tasadduk edilmesi ve isminin konulmasý tavsiye edilmiþtir.568

Kurban olmaya elveriþli her hayvan akîka kurbaný olarak kesilebilir.
Kesilen bu kurbanýn etinden kurban sahibi ve aile fertleri yakýn dostlarý yi-
yebileceði gibi tasadduk da edilebilir.

Hz. Peygamber bu kurbanýn kesilmesi sýrasýnda bir örf olarak baþa
kan sürülmesi âdetini yasaklamýþtýr.569

Ýmam Þafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre akîka kurbanýnýn kemikleri,
çocuðun saðlýk ve selâmetine bir hayýr dileði olsun diye, kýrýlmayýp yalnýz
ek yerlerinden ayrýlýr ve öylece piþirilmesi güzel bir davranýþtýr. Diðer mez-
hep imamlarýna göre ise çocuðun mütevazý olmasýna ve kötü huylardan
korunmuþ olmasýna bir iþaret olsun diye kemiklerin kýrýlmasý müstahab
görülmüþtür. Anlaþýlan niyete göre deðiþmektedir.

Haccý ifrat yapanlarýn kurbaný

Hac mevsiminde nafile olarak Harem’de kesilen her cins kurban da
birer hedy’dir. Bunlarýn etlerinden sahipleri yiyebilir.

Kurban bayramý ve diðer vacip kurbanlarýn dýþýnda kalan kurbanlar
bunlar da nafile kurbanlardýr.

Kurbanla Ýlgili Bazý Meseleler

Ýmkâný olduðu halde kurban kesmeyen kimseye ne gerekir?

Kurban bayramý günlerinde imkâný olduðu halde kurban kesmeyen
kimse daha sonra fakirleþse yani kurban kesemeyecek bir duruma gelse,
bu kimsenin kurban olabilecek bir koyunun deðeri kadar bir parayý tasad-
duk etmesi üzerine bir borçtur. Ýmkâný olduðu zaman bu miktarý tasadduk
etmesi gerekir.

568 Ebu Davud, Edâhî, 21, Tirmizî, Edâhî 23

569 Ebu Dâvud, Edahî, 20
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Ölmüþ kimselere kurban kesilir mi?

Bir kimse, sevabýný ölmüþ bir akrabasýna veya sevdiði bir kimseye ba-
ðýþlamak üzere kurban kesebilir. Týpký ölen bir insanýn ardýndan onun adýna
sadaka verildiði, hacc yapýldýðý gibi, kurban da kesilebilir. Nitekim Peygam-
ber Efendimiz, ümmetinden kurban kesemeyenler adýna kurban kesmiþtir.570

Ebu Davud, Sünen’inde “Ölen kimsenin ardýndan kurban kesme”
adý altýnda müstakil bir baþlýk yaparak þu hadisi rivayet etmiþtir:

“Hz. Ali (r.a.), birisi Peygamber Efendimiz için olmak üzere iki tane
koç keserdi. Kendisine bunun sebebi sorulduðunda ‘Allah Resulü bana
yaþadýðým müddetçe kendisine kurban kesmemi vasiyyet etti.’ asla bunu
terk etmem!” buyurmuþlardýr.571

Peygamber Efendimizin, Hz. Ali’ye kendisi için kurban kesmesini va-
siyet etmesi, O’nun adýna kurban kesilmesini sevdiðine delalet eder. Bu
itibarla imkâný olanlarýn sevgili peygamberimiz için her sene en azýndan
bir koyun/koç kesmesi veya bir ineðin yedide bir hissesine ortak olmasý
çok yerinde bir davranýþ olur. Cenab-ý Allah bizleri Efendimiz için kurban
kesmeye muvaffak kýlsýn ve bunda bizleri ebedlere kadar daim kýlsýn, rý-
zasýna nail eylesin. Peygamber Efendimizi bizden hoþnut eylesin. Efendi-
miz’e, âli beytine, ashabýna, ezvac-ý tahirata salatu selâm olsun. Amin..572

Bir kimse kendi parasýyla aldýðý, sevabýný ölmüþ bir yakýnýna baðýþla-
mak üzere kestiði kurbanýn etinden yiyebilir, baþkalarýna da yedirebilir. Bu
niyetle kesilmesi düþünülen bir hayvanýn bayram günlerinde kesilmesi
de þart deðildir. Her zaman kesilebilir. Hatta arefe günü kesilip fakirlere
daðýtýlmasý daha isabetli olur. Çünkü kurban bayramý günü zaten fakirle-
re et daðýtýlacaktýr. Arefe günü kesilip daðýtýlýrsa, o günde onlarýn et yeme-
leri temin edilmiþ olur.

Eðer ölen kimse kendisi adýna kurban kesilmesini vasiyet etmiþ ise
bu kurbanýn bayram günleri içinde kesilmesi gerekir. Böyle bir kurban
etinden kesen kimse yiyemez. Tamamýnýn tasadduk edilmesi gerekir.

570 Taberanî, Mucemu’l-Kebir, 3/182; Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, 4/23
571 Ebu Davud, Edahî, 1; Hakim, Müstedrek, 4/255.
572 Tehanevî, Ý’laüs’Sünen, 17/273
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Ölen þahsýn vasiyeti olmaksýzýn parasýndan alýnarak kurban kesiliyorsa bu
kurban da vasiyet üzerine kesilen kurban gibidir.. Vasiyet veya adak ol-
masa bile Þafiler hariç fakihlerin çoðunluðuna göre sevabý ölüye baðýþlan-
mak üzere onun adýna kurban kesilebilir.

Bu þekilde kesilen bir kurbanýn Kurban Bayramý’nda kesilen diðer
hayvanlardan farký yoktur.

Kurban Kesmenin Yerine Sadaka Verilebilir mi?

Her ibadetin ayrý bir yeri vardýr. Zekâtýn ayrý, sadakanýn ayrý kurba-
nýn da ayrý bir yeri vardýr. Ama kurbanýn kesildiði kurban bayramý günle-
rinde kurbanlýk hayvan kesilememiþse; canlý ise kendisi, deðilse parasý ta-
sadduk edilir. Allah’a kurbiyet için yapýlan malî ibadetler iki çeþittir; bir
kýsmý sadaka ve zekâtta olduðu gibi temlik yani baþkasýna mülk olarak
vermektir. Diðeri ise itlaf yani bir þeyi, elden çýkarma, feda etme þeklinde-
dir. Köle azad etmede olduðu gibi. Kurbanda her ikisi de vardýr. Kurban
keserek kurbiyet kazanmadýr ki, bu itlaftýr. Sonra eti tasadduk etmek bu
da temliktir. Ama asýl olan Allah rýzasý için kurban kesmektir. Bu yapýlma-
dan kurban vecibesi yerine getirilmiþ olmaz. Bu sebeple kurban bayramý
günlerinde kurban kesme yerine parasýný tasadduk etmekle kurban iba-
deti yerine getirilmiþ olmaz. 

Türbelerde, törenlerde, açýlýþlarda kurban kesilebilir mi?

Mezarlarý tamamýyla saðlam ve sahih düþüncelerle türbe haline geti-
rilen zevat-ý kiramý ziyaret etmenin, onlarýn huzurunda onlarý þefaatçi
yaparak Cenab-ý Hakk’a yalvarýp-yakarmanýn hiçbir mahzuru yoktur.
Önceleri bu niyetle türbeleri ziyaret eden insanlar ve özellikle bunlar ara-
sýnda zengin olanlar, ziyaretleri esnasýnda kurban kesip, etini fakir-fukara-
ya daðýtmýþlar, sevabýný da türbe sahibine baðýþlamýþlardýr. Bir teamül ha-
line gelen, örfe mâlolan bu alýþkanlýk, sonralarý su-i istimal edilmeye baþ-
lanmýþ.. baþlanmýþ ve “Falan zata kurban keseceðim.” gibi düþünceler içi-
ne girilmiþtir. Fakat bu, akide açýsýndan olabildiðine tehlikeli ve insaný küfre
sokacak mahiyet taþýmaktadýr. Bazýlarý bu niyetle türbelere kurban kesen-
lere “Kâfir olur!” demektedirler ki, meseleyi böyle ifrat içine sokmaya ge-
rek yoktur. Zira aslýnda kesilen her hayvan Allah adýna kesilmekte ve ke-
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silirken “Bismillahi Allahü Ekber” denilmektedir. Burada dikkat edilmesi
gerekli olan husus, hayvaný boðazlayan kiþinin niyetidir. Hüküm ona gö-
re verilir. Mesela; bir beldeye teþrif eden devlet büyüðü için kurban kesi-
lirken, onun ayak basmasý tazim edilerek kesiliyorsa, þirke düþme endiþe-
si söz konusudur ve o hayvanýn eti yenilmez. Fakat o vesileyle, Allah için
kurban kesilirse, onun eti yenir. Ayný durum, törenler, açýlýþlar için de ge-
çerlidir. Burada mühim olan kalptir, kalpte bulunan niyettir ve onu da Al-
lah’tan sonra en iyi bilen o þahsýn kendisidir. Türbelerde kesilen kurban-
lar için de ayný þey geçerlidir.
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HELAL VE HARAMLAR

Allah’ýn Emir ve Yasaklarýnýn Hikmeti 

Ýslâm dini insan hayatýný her yönüyle bir bütün olarak ele alýr. Ýnsana,
dünyada ve ahirette mutluluða, huzura götürecek yollarý gösterir, rehberlik
eder. Ýnsanýn inanç dünyasý, ibadet hayatý, yeme içme, giyinme, beþeri
münasebetler ve sosyal hayat gibi hayatýn deðiþik alanlarýyla ilgili bilgi ve
düzenlemeler yapmýþtýr. Bu bilgilendirme ve düzenleme, insanýn yapýsýna
ve donanýmýna aykýrý bir yük, insanýn onurunu kýrýcý bir müdahale deðil
aksine onu destekleyen, ona metafizik bir güç ve anlam kazandýran Al-
lah’ýn rahmetinin ayrý bir boyutta tecellisinden ibarettir. Zira insaný yoktan
yaratan Allah, onun için faydalý ve zararlý olan þeyleri de en iyi bilendir.

Allah’ýn büyük gördüðü þeyleri büyük görmek, küçük gördüðü þeyle-
ri de küçük görüp öylece kabul etmek kalbin Allah ile irtibatýnýn, takva da-
iresinde yaþamasýnýn alâmetidir.. Bu, Ýslâm’ýn temel bir kuralýdýr. Bu ha-
kikat Kur’ân’da þöyle ifade edilmiþtir; “Bu böyledir. Kim Allah’ýn þeairini ta-
zim ederse, þüphe yok ki bu, kalplerin takvâsýndandýr.” (Hacc suresi, 22/32)

Bu itibarla Allah’ýn emir ve yasaklarýný kendi ölçüleri içinde kabullen-
me ve hayata taþýma, Allah’a olan imanýn, O’nunla irtibatýn önemli bir
göstergesidir.

Allah, insaný yoktan yaratmýþ ve onu sayýsýz nimetlerle donatmýþtýr.
Bu nimetler insana bizzat bahþedilenlerle sýnýrlý deðildir; göklerde ve yer-
de olan her þey insanýn istifadesine hazýrlanmýþ hatta onun emrine veril-
miþtir. Bu hakikat Kur’ân’da þu þekilde ifade edilmiþtir: “Görmüyor musu-
nuz ki Allah göklerde ve yerde olan þeyleri sizin hizmetinize vermiþ. Gö-
rünen görünmeyen bunca nimete sizi gark etmiþ? Yine de, öyle insanlar
var ki hiçbir bilgiye, yol gösterici bir rehbere veya aydýnlatýcý bir kitaba da-
yanmaksýzýn Allah hakkýnda tartýþýp durur.” (Lokman suresi, 31/20)



“Allah gökleri ve yeri yaratandýr. Gökten yaðmur indirip size rýzýk ol-
sun diye, onunla türlü türlü meyveler, ürünler çýkarandýr. Ýzni ile denizde
dolaþmak üzere gemileri size râm eden, akan sularý da, ýrmaklarý da sizin
hizmetinize verendir. Mûtad seyirlerini yapan Güneþ ile Ay’ý size âmade
kýlan, geceyi ve gündüzü istifadenize veren de O’dur. Hâsýlý O, Kendisin-
den dilediðiniz her þeyi verdi. Öyle ki Allah’ýn size verdiði nimetleri birer bi-
rer saymaya kalkarsanýz, mümkün deðil, onlarý toptan olarak bile saya-
mazsýnýz. Gerçekten insan zalim ve nankördür.” (Ýbrahim suresi, 14/32-34)

“O (Allah)’dýr ki yeryüzünde bulunan her þeyi sizin için yarattý.” (Ba-
kara suresi, 2/29)

Bu zikredilen ayetlerden þu fýkýh kaidesi alýnmýþtýr; “Can, ýrz ve namu-
sun dýþýnda, varlýkta aslolan, mübah olmadýr. Bir þeyin haram olduðuna da-
ir bir delil yoksa, mübah olduðuna hükmedilir.” Helâl haram kýlma yalnýz
akýllara kalsaydý, kimi hep mübah der, kimi hep haram der, kimi de þaþýrýr
kalýrdý. Nitekim vahyin aydýnlýðýndan uzak yerlerde böyle olmuþ ve olmak-
tadýr. Burada þuna dikkat etmek gerekir ki, bu serbestlik, insanlarýn hepsine
eþit olarak tanýnmýþ, insan insan için yaratýlmamýþ ve birbirlerine mübah ký-
lýnmamýþtýr. Bunun için insanlarýn canlarý, ýrzlarý birbirlerine mübah deðildir.
Hatta bir insan kendi canýný, ýrzýný bile dilediði gibi kullanmaya izinli deðildir.
Ýnsanlar, kendileri için deðil Allah’a kulluk için yaratýlmýþlardýr.

Yeryüzünde mevcut her þeyden insanlar için bir faydalanma yönü
vardýr. Bu faydalanma þekli bazýsýnda pozitif, bazýsýnda negatif bir du-
rumdadýr. Hepsinin faydalý olmasý, her birinin, her þekilde ve herkes için
faydalý olmasý demek deðildir. Bir kýsmýnda zararlý olma durumu da vardýr.

Cenab-ý Allah’ýn insana lutfettiði helâl dairesi geniþtir, dünyanýn lez-
zetini, zevkini, saadetini rahatýný isteyen kimseye, meþru dairedeki lezzet-
ler yeterlidir. Helâl dairesi keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum
yoktur. Helâl ve meþru olmayan dairedeki lezzet ve keyiflerde hem dün-
yevî hem uhrevî birçok ýzdýraplar, acýlar, sýkýntýlar vardýr. Helâl dairesin-
de istikamet üzere yaþayanlara Allah’ýn âhirette gayet parlak ve daimî bir
hayat lütfedeceðini baþta Kur’ân olmak üzere bütün semâvî kitaplar ve
fermanlar haber verip müjdelemiþtir.573

573 Bkz.: Þualar, 11. Þua, 5. Mesele
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603Helal ve Haramlar

Allah’ýn emir ve yasaklarýnýn temelindeki espri þudur: Cenâb-ý Allah
hakikî mülk ve tasarruf sahibidir. Ýnsanlar da O’nun kullarý ve dolayýsýyla
mülküdürler. Mülk sahibi mülkünde dilediði gibi tasarruf eder. Öyleyse O,
bizim tavýr ve davranýþlarýmýzý belirlemede de Mutlak Hâkim’dir. Bunun-
la beraber, Allah (c.c) imtihan için gönderdiði insanoðluna bir hilafet ma-
nasý vermiþ, eþyaya müdahale etme hakký tanýmýþtýr ki, bu izâfî bir mali-
kiyettir. Ýnsanlar, Allah’ýn kendilerinden istediklerine teslim ve tâbî olmalý;
âdiyatta da eþyaya müdahale etme mevzuunda kendilerine tanýnan izafi
ve nisbi hakký kullanmalýdýrlar.

Allah ve Resûlü, bazý yiyecek ve içecekleri ve bazý davranýþlarý haram
kýlmýþ, yasaklamýþlardýr. Bunlarýn bir kýsmýnýn neden haram kýlýndýðýný
açýklamýþ bazýlarýný ise açýklamamýþlardýr. Açýklanan ve deneyerek anla-
dýðýmýz yüzlerce haram ve yasaðýn ferd ve toplum halinde insanlarýn fay-
dasýna, iyiliðine olduðunu, ebedî saadetlerini hedef aldýðýný görünce, in-
saflý bir düþüncenin þöyle bir neticeye varmasý kaçýnýlmazdýr: “Aklýmýzýn
ve bilgimizin kavrayabildiði bunca haramda, bu ölçüde büyük hikmet ve
faydalar olduðuna göre, ayný kaynaktan gelen diðer yasaklarýn da mutla-
ka hikmetleri olacaktýr.”

Ýnanmýþ bir insanýn Allah’ýn her iþinde ve emrinde bir hikmet ve
maslahat olduðunu bilmesi ve buna inanmasý gerekir. Bununla birlikte
Allah’a kulluðu açýsýndan emir ve yasaklarýn hikmet ve maslahatlarý ne
olursa olsun, onlarý anlasýn ya da anlamasýn, nasýl bildirildi ve emredildi
ise ona göre hareket etmesi ve o onlarda bildiði bilemediði, daha pek çok
hikmetler olabileceðini düþünmesi esastýr. Emir ve yasaklarda, görünen
bilinen hikmetlerinin yanýnda, kalbin, ruhun, hissin ve sýrrýn beslenmesi,
Allah’a teveccühü gibi maslahatlar da olabilir.

Günlük iþ ve muamelatýmýzda helal veya haram kýlýnan þeylerin akla,
mantýða ve hikmete uygun manalar taþýdýðý açýkça görülen ve kabul edi-
len gerçeklerden olsa bile kul, onlarda “emredilmiþ olma” yý esas almalý-
dýr. Böylelikle insan, ibadet ve muamelatýný taabbüdilik (sýrf Allah’ýn em-
rine uyma) düþüncesiyle yaparsa, kendisini halisane olarak kulluk þuuru-
na alýþtýrmýþ olur.

Þimdi ferdî ve sosyal hayatýn vazgeçilmez görülen maddeleri üzerin-
de durmak istiyoruz.



Yiyecekler

Ýnsanýn hayatiyetini devam ettirebilmesi için yemesi, içmesi çeþitli gý-
da maddelerini almasý gerektiði her türlü izahýn üstünde bir gerçektir. Ýn-
sanýn; aklýnýn, nefsinin, neslinin, malýnýn korunmasýný esas alan Ýslâm di-
ni, yiyecekler ile ilgili de bir düzenlemede bulunmuþtur. Zira yiyecekler, in-
san saðlýðýný, aklýný, neslini, nefsini ve malýný yakýndan ilgilendirmektedir.
Bu ilgi alaný üçüncü þahýslarýn haklarýný ilgilendirmekte hatta bazý yönler-
den toplum hayatýna kadar uzanmaktadýr.

Yahudilik ve Hristiyanlýk’ta da beslenme ve yiyecekler konusunda bir
düzenleme vardýr. Yahudilikteki bir kýsým kýsýtlamalarýn Hristiyanlýk ve
Ýslâmiyet’te kýsmen kaldýrýldýðý söylenebilirse de, bu üç ilâhî dinde de bel-
li tür gýda maddelerinin yenmesi veya içilmesi yasaklanmýþtýr. Fakat Ýslâm
dininde yasaklar en aza indirilmiþ, bu konuda temel esas ve amaçlarýn
tesbiti yeterli görülmüþtür.

Diðer taraftan Allah’ýn emir ve yasaklarýnýn kullarý için ayný zamanda
bir imtihan vesilesi olduðu da unutulmamalýdýr. Emir ve yasaklarda, Al-
lah’ýn iradesine samimiyetle teslim olanlarý olmayanlardan ayýrt etme söz
konusudur.

Cenabý Allah Kur’ân’ý Kerim’de bütün insanlara hitap ederek ve on-
larýn yemeye, içmeye muhtaç varlýklar olduklarýna iþaret ederek, yer yü-
zünde bulunan þeylerin helâl, hoþ ve temiz olanlarýndan yemelerini isti-
yor: “Ey insanlar! Yeryüzünde olan bütün nimetlerimden helâl hoþ olmak
þartý ile yiyiniz; fakat þeytanýn peþinden gitmeyiniz. Çünkü o sizin besbel-
li düþmanýnýzdýr.” (Bakara suresi, 2/168)

Bu itibarla insanýn her önüne çýkaný, her eline geçeni yememesi, pis,
murdar, baþkasýnýn hakký geçmiþ ve dinen yasaklanmýþ þeylerden uzak
durmasý ve tenezzül etmemesi gerekir.574

Baþka bir ayette de þöyle buyrulmaktadýr: “Ey iman edenler! Size kýs-
met ettiðimiz rýzýklarýn temiz ve helâlinden yiyiniz. Eðer yalnýz Allah’a iba-
det ediyorsanýz, O’na þükrediniz.” (Bakara, 2/172)

574 Elmalýlý, 1/582
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Cenab-ý Allah yeryüzünde bulunan rýzýklarýn maddeten ve manen te-
miz olanlarýndan yenmesini emretmektedir. Zira âlemde helâl, haram ve
pis hepsi vardýr. Diðer varlýklardan ayrý bir donanýma sahip olan insanýn,
iradesini kullanarak helâl ve meþru olanlarý yemesi gerekir. Aksi takdirde
insanýn hayvandan farký kalmamýþ olur. Ayrýca insan helâl ve temiz þey-
lerden kendisini mahrum etmemeli, temizlerinden temiz temiz yemeli ve
bu nimetleri kendisine bahþeden Allah’a þükretmelidir.575

Helâl yiyecekler sayýlamayacak kadar çoktur. Ýnsanýn gerek beden ve
gerekse ruhuna zararlý olan maddelerin yenilip içilmesi dinen haramdýr.
Böyle bir yasaklamanýn en baþta gelen amacý, insanýn beden ve ruh sað-
lýðýnýn korunmasýdýr.

Bu genel bakýþtan sonra, helâller ve haramlar üzerinde detaya girme-
den belli baþlýklar altýnda durmak istiyoruz.

Eti Yenen Hayvanlar
Her dinde yenilip-yenilmemesi gereken hayvanlar ile ilgili hükümler

vardýr. Bunlardan bazýlarý aþýrýlýða kaçarken bazýlarý da yasaklarýn sýnýrla-
rýný çok daha dar tutmuþlardýr. 

Ýslâm dininde, eti yenilen hayvanlar hususunda genel prensipler ko-
nulmuþ, haram kýlýnanlar zikredilerek bunun dýþýndakilerin temiz olmak
þartýyla helâl olduðu bildirilmiþtir.

Kur’ân’da yenmesi helâl olan etlerin ayrý ayrý belirtilmesi yönüne gidil-
memiþ, Allah’ýn nimetlerini hatýrlatmak ve Müslüman’a yaraþan þeylerin
yenmesi gerektiðini vurgulamak üzere “iyi ve temiz þeylerin helâl kýlýndýðý”
(Bakara, 2/172; A’raf, 7/32) ifade edilmiþtir. Koyun, deve, sýðýr gibi (be-
himetü’l-enam) en çok yenilen hayvanlara da iþaret edilmiþtir. (Maide, 5/1)

Allah insana, istifadesine sunduðu hayvanlardan nasýl yararlanmasý
gerektiðini de öðretmiþ ve “temiz” olanlarýn etinden yemeyi helâl kýlmýþ-
týr. Ancak, yüce Allah’ýn Kur’ân-ý Kerîm’de bildirdiðinin dýþýnda Peygam-
ber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de Allah’ýn kendisine bildirme-
siyle bazý hayvanlarýn etinin yenilemeyeceðini Müslümanlara öðretmiþtir.

575 Elmalýlý, 1/588
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Kur’ân’ý Kerim’de bildirildiði üzere, yeryüzünde ne varsa insan için
yaratýlmýþtýr. (Bakara, 2/29) Göklerde ve yerde bulunan her varlýk ve
imkân, Allah’ýn bir lutfu olarak insanýn emrine verilmiþtir. (Casiye, 45/13)
Bununla birlikte iyi ve temiz þeylerin helâl olduðu bildirilmiþ “Bugün size
temiz ve iyi þeyler helâl kýlýndý.” (Maide, 5/5) pis þeyler ise haram kýlýnmýþ-
týr; “...O Peygamber kendilerine meþrû þeyleri emreder, kötülükleri yasak-
lar, kendilerine güzel ve hoþ þeyleri mübah, murdar þeyleri ise haram ký-
lar..” (A’râf, 7/157)

Allah’ýn insana bahþettiði sayýsýz nimetlerden biri de hayvanlardýr. Ýn-
sanlýk, tarih boyu hayvanlarý binek ve taþýma aracý olarak kullanmýþ; etin-
den, sütünden, derisinden vs. yararlanmýþlardýr.

Kur’ân, bir taraftan temiz ve helâl olanlardan istifade edilebileceðini
bildirmiþ, diðer taraftan da haram olanlarý zikrederek bunlarýn dýþýndaki-
lerin helâl olduðunu ifade etmiþtir ki, bu ileride ele alýnacaktýr.

Bu izahtan sonra eti helâl olan hayvanlarý genel olarak zikretmek is-
tiyoruz;

a. Kara hayvanlarý

Etlerinin yenmesinin helâl olduðunda görüþ birliði olan hayvanlar:

* Koyun, keçi, sýðýr, manda, deve, tavþan, tavuk, horoz, hindi, kaz,
ördek türünden evcil hayvanlar.

* Geyik, ceylan, dað keçisi, yabanî sýðýr ve zebra gibi yabanî hayvanlar

* Güvercin, serçe, býldýrcýn, sýðýrcýk, balýkçýl gibi kuþlar.

* Týrnak ve pençeleri ile avýný parçalamayan, leþ ve necâsetle bes-
lenmeyen bütün yabanî kuþ çeþitleri.

* Çekirge, sünnette yenilebileceðine dair özel hüküm bulunmasý se-
bebiyle helâl hayvanlar grubunda yer almýþtýr.576

* At eti, dört mezhepte genel kabul edilen görüþe göre helâldir. Ebu
Hanife’ye göre ise tenzihen mekruhtur.

576 Buharî, Zebaih, 13; Müslim, Zebaih, 52
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b. Su hayvanlarý

Suda yaþayanlardan balýk sýnýfýna giren denizdeki bütün canlýlarýn eti
yenir. Kur’ân’da deniz avýnýn ve denizden elde edilen yiyeceðin helâl ol-
duðu bildirilmiþtir. (Maide, 5/96; Fâtýr, 35/12) Peygamber Efendimiz, de-
niz hakkýnda sorulan bir soruya þöyle cevap vermiþtir: “Onun suyu temiz,
içinde ölen de temizdir”577 Bu âyet ve hadisle birlikte hakkýnda özel bir hü-
küm bulunmayan konularda mübahlýðýn esas alýnmasý prensibi, suda ya-
þayan hayvanlarla ilgili hükmün temelini teþkil eder.

Su hayvanlarý iki grupta ele alýnabilir:

1- Balýk türleri:

Balýðýn her çeþidi helâldir. Bunlarda akýcý kan olmadýðý için boðazla-
ma iþlemi gerekmez. Hanefilerin yaklaþýmýna göre, kendiliðinden ölmüþ
ve suyun üzerine çýkmýþ balýklarýn yenilmesi caiz deðildir.

2- Balýk cinsi dýþýnda kalan deniz canlýlarý:

Midye, kurbaða, yengeç gibi su hayvanlarýný yemek Hanefî mezhe-
bine göre helâl deðildir.

c. Hem karada hem suda yaþayan hayvanlar
Hem karada hem suda yaþayan kurbaða, kaplumbaða, yengeç, yý-

lan, timsah gibi hayvanlarý yemek helal deðildir.

Hayvanlarýn yumurtasý ve sütü genellikle etlerinin hükmüne baðlan-
mýþtýr. Eti yenen hayvanlarýn süt ve yumurtalarý da helâldir. Etinin yen-
mesi caiz olmayan hayvanlarýn yumurtasý ve sütü de caiz deðildir.

Kesimin Besmele Çekilerek Yapýlmasý
Cenâb-ý Allah, “Eðer Allah’ýn ayetlerine inanýyorsanýz; üzerine Al-

lah’ýn ismi anýlanlardan yiyin.” (el-En’âm, 6/118); ayný sûrenin 121. aye-
tinde de, “Allah adýna kesilmeyen hayvanýn etini yemeyin! Bu, Allah yo-
lundan çýkmaktýr, isyandýr.” buyurmaktadýr.

577 Ebu Davut, Taharet, 41; Tirmizî, Taharet, 52.
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Âyetlerdeki ifade oldukça açýktýr. Etin yenebilmesi için hayvanýn eti-
nin yenilen cinsten olmasý, kesim iþinin Ýslâm’a uygun olarak yapýlmasý ve
hayvanýn da Müslüman bir kimse tarafýndan kesilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte genel görüþe göre ehl-i kitaptan olan (Yahudi ve Hý-
ristiyan) bir kimsenin kestiði de yenebilir. Fakat dini yaþamada “þüpheli
þeylerden kaçýnma” bir esas olduðundan mümkün mertebe ihtiyatlý olma-
yý tercih etmek gerekir. Ayný durum besmele ile kesilip kesilmediði belli ol-
mayan etlerde de söz konusudur.

Hanefî mezhebine göre besmeleyi unutarak terk etmek zarar vermez,
fakat kesen kimse kasden terk etmiþ ise o hayvanýn eti helâl olmaz. Þafi
mezhebine göre besmele þart deðil, müstehabdýr, ister kasden, ister seh-
ven terk edilsin besmele çekilerek yenilebilir.

Dinin yenmesine izin verdiði hayvanlarýn etleri, dinî usule uygun ola-
rak kesilirlerse, dînen helâldir, yenebilir. Koyun, keçi, sýðýr, manda, deve,
geyik, tavuk, hindi, kaz, ördek, devekuþu, býldýrcýn, güvercin, keklik ve
baþka hayvanlarýn etleriyle beslenmediðini bildiðimiz diðer kuþ ve hay-
vanlar, bu kýsma girer.

Yenilmesi Haram Kýlýnanlar
Her iþinde bizim bildiðimiz bilemediðimiz birçok hikmetleri olan Al-

lah, bazý hayvanlarýn etlerinin yenmesini haram kýlmýþtýr. Haram kýlýnan
þeyler, inanç, maneviyat, ahlâk ve temizlik gibi deðiþik açýlardan haram
kýlýnmýþtýr. Dolayýsýyla sadece týbbî yönden deðerlendirmek isabetli olmaz.

Kur’ân’da yiyecekler konusunda haramlýkla ilgili açýklamalarýn ortak
noktasý ise, tayyibat (iyi ve temiz) sayýlmayan “habais” yani pis ve iðrenç
þeylerin yenmemesi gereðidir. Ayrýca insan saðlýðýna zararlý maddelerin
yenilmemesi, Ýslâm’ýn genel prensiplerindendir.

Etinin yenmesi haram kýlýnan hayvanlar ile ilgili olarak Kur’ân’da þöy-
le buyrulmuþtur: “Ey Muhammed, de ki: Bana vahyolunanlar arasýnda,
yiyen kimseye haram kýlýnmýþ bir þey bulamýyorum. Yalnýz murdar ölmüþ
hayvan eti veya akmýþ kan yahut domuz eti ki, bu, þüphesiz pistir; yahut
Allah ‘tan baþkasý adýna bir fýsk olarak boðazlanan hayvan müstesnadýr.
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Ancak kim darda kalýrsa, aþýrý gitmemek ve zarûret miktarýný aþmamak
þartýyla bunlardan yiyebilir.” (En’âm, 6/145).

“Size þunlar haram kýlýndý: Kendiliðinden ölen hayvan, kan, domuz
eti, Allah’tan baþkasýnýn adýna kesilen, -henüz caný çýkmadan yetiþip þar-
týna uygun tarzda kestikleriniz müstesna- boðulmuþ, bir þey vurularak öl-
dürülmüþ, yukarýdan yuvarlanmýþ, boynuzlanmýþ yahut canavar tarafýn-
dan parçalanmýþ olup da ölen hayvanlarýn etleri, putlara ait sunaklarda ke-
silen hayvanlarýn etleri ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler.

Bütün bunlar itaat dýþýna çýkýþtýr. Artýk bugün kâfirler dininizi söndür-
mekten ümitlerini kestiler. Öyleyse onlardan korkmayýn, Benden çekinin.

Ýþte bugün sizin dininizi kemâle erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi ta-
mamladým. Sizin için din olarak Ýslâm’ý seçtim, hoþnutluðum ondadýr.

Kim günaha meyletmeksizin açlýktan bunalýp çaresiz kalýrsa, haram
olan etlerden yiyebilir. Çünkü Allah Gafurdur, Rahimdir (affý ve merha-
meti boldur)” (Maide, 5/3)

Þimdi yukarýda zikredilen ayetlerde yenilmesi haram kýlýnan dört þey
üzerinde ayrý ayrý durmak istiyoruz:

1. Leþ

Haram kýlýnan þeylerin baþýnda “meyte” tabir edilen “leþ” gelmektedir.

Leþ yani “meyte” sadece kendiliðinden ölen veya canlýnýn mukabili
ölü hayvan olmayýp bu sayýlanlarý da içine alacak þekilde tezkiye edil-
meksizin yani dini usule göre boðazlanmadan ölen hayvan demektir.
Böyle bir hayvan temiz deðildir, yenilmez. 

Hayvanýn Ýslam’a Uygun Olarak Kesimi (Tezkiye)

Konuyla ilgisi bakýmýndan bir hususu açýklamakta fayda görüyoruz.
Eti helâl olan bir hayvanýn dine uygun bir þekilde boðazlanmasý gerekir
ki buna “tezkiye” denir. Hayvanýn tezkiyesi, nefes borusu, yemek borusu
ile þahdamarlarý denilen iki kan damarýnýn kesilmesidir. Böylece hayvan
kanýn akmasýna imkân verecek þekilde boðazlanmýþ olmaktadýr. 
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Eðer boynun tamamý koparýlýr, yahut hayvan boðazý sýkýlarak veya
baþka þekilde öldürülürse bunlar, uygun boðazlama sayýlmaz. Zira bu du-
rumda kan vücutta kalýp pýhtýlaþýr, ete yapýþýr.

Hayvanýn damarlarýnda sývý halde dolaþan kanda birçok mikroplar,
parazitler barýnabilmektedir. Hayvanýn kesilerek kanýnýn akýtýlmasý sure-
tiyle bu mikroplar, parazitler v.b. zararlý þeyler dýþarý atýlmaktadýr. Kesilme-
yip kendiliðinden ölen hayvanda ise; kan atýlmadýðýndan, mikroplar, pa-
razitler vs. bünyede kalýr, bunlar hýzla çoðalýr ve hayvanýn bünyesi mikrop
yuvasý haline gelir. Zaten bu yüzden “leþ” denmiþtir. 

Müdahalesiz ölen hayvanlar, genellikle þiddetli zayýflýk, zehirlenme ve
mikrobik hastalýklar sebebiyle ölürler. Onlarýn yenmesi sýhhî yönden teh-
likeli neticeler doðurabilir.

Diðer taraftan, insanlar bu tür hayvanlarý yemeyince, yaþayan kuþlar
ve diðer hayvanlar gýda bulma imkânýna kavuþurlar. Gerçekten de leþler,
diðer hayvanlarýn fýtrî gýdalarýdýr.

Yine Kur’ân’da bildirildiði üzere (Maide, 5/3) þu hayvanlar da leþ
hükmündedir: Kesilmeden boðularak öldürülen, sopa veya herhangi bir
þey ile bir yerine vurulmak suretiyle öldürülmüþ olan, yüksek bir yerden
düþüp ölen, baþka bir hayvanýn boynuzuyla, kafasýyla veya tekmesiyle
vurmasý neticesi ölen, bir yýrtýcý hayvan tarafýndan parçalanmak suretiyle
ölen hayvanlar.

Ancak bu saydýðýmýz hayvanlara, henüz kendisinde az çok bir hayat
emâresi varken yetiþilir ve bu hayvanlar besmele ile boðazlanýrsa, murdar
olmaktan çýkarlar, etleri yenilir hâle gelir.

Kendi kendine ölürse, kara hayvanlarýnýn dýþýnda su hayvanlarý da
leþ sayýlýrlar.

Leþlerin haram oluþundan maksat, onun etinin yenmemesidir. Ama
boynuzlarýndan, kemiðinden ve kýlýndan faydalanýlabilir. Leþin derisinden
faydalanmak ise, deriyi tabaklamak suretiyle mümkün olur. Peygamberi-
miz; “Bir deri tabaklanmakla temiz olur.” buyurmuþtur578 Bundan sadece
domuz derisi istisnadýr. Domuz derisi tabaklanmakla temizlenmiþ olmaz.

578 Müslim, Hayýz, 105; Ebû Dâvud, Libâs, 38.
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Eti yenen bir hayvanýn etinden, daha kendisi hayatta iken kopan bir
uzvu ve parçasý da leþ hükmündedir. Bir hayvanýn kesildikten sonra, he-
nüz kendisinde hayat eseri varken kopan parçasý ise, leþ sayýlmaz. Ancak
böyle bir parçayý yemek mekruhtur..

2. Akmýþ kan

Akan kan haram kýlýnmýþtýr. (Enam, 6/145) Hayvanlar kesilince vü-
cuttaki kanýn büyük bir kýsmý dýþarý akar, az bir miktar da ince damarlar-
da kalýr. Kan yemenin haram oluþ hikmetlerinden biri, daha önce geçtiði
üzere akan kan ile birlikte vücuttaki mikrop ve parazitlerin de dýþarý atýl-
masýdýr. Ýþte bu dýþarýya akan kaný yemek, içmek haramdýr. Zaten böyle
bir þey pis olduðundan bozulmamýþ insan tabiatý onu yemekten, içmek-
ten tiksinir.

Ýnce damarýn içinde kalan veya dalak ve ciðer gibi âzalarda bulunan kan
ise, akmýþ sayýlmadýðýndan et ve sakatat ile birlikte yenilmesi mübahtýr.

3. Domuz eti

Domuz etinin yenmesi Kur’ân’ý Kerim’de açýk ve kesin bir ifade ile
haram kýlýnmýþtýr. (Bakara, 2/173, Maide, 5/3; Enam, 6/145); yine ayette
bildirildiði üzere domuz etinin pis oluþunda þüphe yoktur. (Enam, 6/145)

Esasen domuz etinin yenmesi bütün ilâhî kaynaklý dinlerde haramdýr.
Tevrat’ta domuzun murdar olduðu bildirilip etinin yenmesi ve ölüsüne
dokunulmasý yasaklanmýþtýr: “Domuz çatal týrnaklýdýr, ama geviþ getir-
mez. Sizin için kirli sayýlýr. Bu hayvanlarýn etini yemeyecek, leþine dokun-
mayacaksýnýz.” (Tesniye, 14/8)

Ýncil’de, domuz etinin yenilmesini kesin yasaklayan açýk bir ifade
yoktur. Bununla birlikte birçok yerde domuz aþaðýlanmýþtýr. (Bkz. Matta,
7/6; Markos, 5/11/14)

Domuz, tabiatý icabý, ekþimiþ ve kokuþmuþ maddeler yiyen ve pislik
içinde yüzen bir hayvandýr. Bu sebeple eti, baþta triþin ve tenya olmak
üzere birçok mikroba yuvalýk yapmaktadýr. Domuz etinden insana geçe-
bilen triþin, domuzlarda aðýr bir hastalýk yapmaz. Halbuki insanlarda, çok
tehlikeli ve öldürücü bir hastalýk meydana getirir.

611Helal ve Haramlar



Domuz etiyle alýnan triþin kurtçuklarý, mide ve baðýrsak yoluyla kana
geçer. Böylece de, bütün vücuda yayýlýrlar. Triþin kurtçuklarý özellikle çe-
ne, dil, boyun, yutak ve göðüs bölgelerindeki kas dokularýna yerleþirler.
Çiðneme, konuþma ve yutma adalelerinde felçler meydana getirirler. Yi-
ne kan damarlarýnda týkanýklýða, menenjit ve beyin iltihabýna sebep
olurlar. Bazý aðýr vakalar, ölümle sonuçlanýr. Bu hastalýðýn en kötü tarafýy-
sa, kesin bir tedavisinin olmamasýdýr.

Triþin gibi zararlý maddeler modern tesislerde istihale ile arýndýrýlabi-
lir. Fakat bu durum onu helâl hale getirmez. Her þeyden önce Allah, do-
muzu haram kýlmýþtýr. Onda bizim bildiðimiz bilemediðimiz birçok zarar-
lar vardýr.

Diðer taraftan domuz eti çok yaðlýdýr. Yenildiði takdirde, bu yað ka-
na geçer. Böylece kan, yað tanecikleriyle dolmuþ olur. Kandaki bu fazla
miktardaki yað; atar damarlarýn sertleþmesine, tansiyon yükselmesine ve
kalp krizine sebep olur.

Ayrýca, domuz yaðý içerisinde “sutoksin” denilen zehirli maddeler
mevcuttur. Vücuda giren bu zehirli maddelerin dýþarý atýlmasý için, lenf
bezlerinin fazla çalýþmasý icap eder. Bu durum, bilhassa çocuklarda lenf
düðümlerinin iltihaplanmasý ve þiþmesi þeklinde kendini gösterir. Hasta
çocuðun boðaz bölgesi anormal bir þekilde þiþerek, âdeta domuza benzer.
Bu sebeple, bu hastalýða “domuz hastalýðý” (skrofuloz) adý verilir. Hastalý-
ðýn ilerlemesi halinde, bütün lenf bezleri cerahatlenerek þiþer. Ateþ yükse-
lir, aðrý baþlar ve tehlikeli bir durum ortaya çýkar.

Ýnsan ve hayvanlar, yedikleri gýdalarýn az-çok tesirinde kalýrlar. Mesela,
köpek, aslan gibi et yiyen hayvanlarýn yýrtýcý; koyun, keçi, deve gibi ot ile
beslenen hayvanlarýn daha uysal ve yumuþak huylu olduklarý malumdur.

Bu durum insanlar için de geçerlidir. Nebati gýdalarla beslenenlerin,
genellikle halim-selim; et ve et ürünleriyle beslenen insanlarýn ise daha
sert mizaçlý olduklarý tespit edilmiþtir.

Domuz, diþisini kýskanmayan bir hayvandýr. Domuz eti ile beslenen
insanlarda, kýskançlýk hissinin zayýfladýðý veya dumura uðradýðý gözlen-
miþtir
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Fransýz filozoflarýndan Savorin de beslenmenin mizaç üzerindeki bu
tesirine çok önem vererek, “Bana ne yediðini söyle, senin ne olduðunu
haber vereyim.” demiþtir.

Denizde veya belli havuzlarda domuz yaðý katýlmýþ yemle beslenen
balýklarýn yenmesinde mahzur yoktur. Çünkü bu yem, balýklarýn vücu-
dunda belli istihalelere, yani kimyevî deðiþikliklere uðrar. Þu kadar ki, na-
sýl sokaklarda salma gezen ve pislik yeme durumunda olan hayvanlarýn
boðazlanmadan önce birkaç gün bekletilmesi gerekiyorsa, necisü’l-ayn
yani tabiatýyla pis bir þey yiyen balýklar da bir-iki gün bekletilmelidir.

4. Allah’tan baþkasý adýna kesilenler

Hayatý veren de alan da Allah’týr. Allah’ýn izin ve iradesiyle insanlar,
hayvanlarý boðazlamaktadýrlar. Ýþte hayvaný keserken, Allah’ýn ismini an-
mak, Allah’ýn insana verdiði bu izni tazelemek; ölümün ancak O’nun kud-
ret ve iradesiyle olduðunu hatýrlamak içindir.

Ayette bildirildiði üzere Allah’tan baþkasý adýna kesilen hayvanlarýn
etini yemek haramdýr. (Bakara, 2/173 )

Hayvanýn kesimi sýrasýnda Allah’tan baþkasýnýn ismi zikredilince, Al-
lah’ýn bu izni ve rýzasý iptal edilmiþ; böylece kesilen hayvandan mahrumi-
yeti gerektiren büyük bir nankörlük içine girilmiþ olur.

Hayvanlarý Allah’tan baþkasý adýna kesme yasaðý, ayný zamanda put-
perestliðin kökünü kazýmak, tevhit inancýný perçinlemek hikmetini de taþýr.

Bir hayvanýn etinin helâl olabilmesi için boðazlamadan veya ava
ateþ etmeden önce “Bismillâh” veya “Bismillâhi Allahu Ekber” diye bes-
mele çekmek gerekir. Allah, unutularak iþlenen hatalardan insaný sorum-
lu tutmayacaðý için kasden olmayýp unutularak besmelesiz kesilen hayva-
nýn eti yenilir. Ama hayvan kesilirken kasden besmele çekilmezse o hay-
vanýn etini yemek haramdýr.

Ayrýca Peygamber Efendimiz’in teþri yetkisini ifade eden ayetin þu
ifadesi, helal olmanýn dayandýðý temeli de açýkça belirtir:: “O peygamber
onlara temiz þeyleri helâl, pis þeyleri de haram kýlar “ (A’râf, 157) 
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Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)in sünneti de Kur’ân-ý Ke-
rim’deki bu yasaklarý teyid ederek, “pis ve iðrenç” yiyeceklerin özellikleri-
ne iliþkin detaylandýrýcý açýklamalar içermektedir. Meselâ Peygamber (sal-
lallahu aleyhi ve sellem) “Azý diþi olan yýrtýcý hayvanlarýn (zî nab: aðzýnýn
dört yanýnda uzun ve sivri diþleri olan hayvanlar) ve “yýrtýcý kuþlarýn” (zî
mihleb: pençesi ile avýný parçalayan kuþlar) etlerinin yenmeyeceðini özel-
likle belirtmiþtir.579 Ýbn Abbâs’ýn rivâyetinde bu hadisin devamý þöyledir:
“Pençesi ile avlanan her kuþ haramdýr.”580

Zikredilen ayetlere açýlým getiren hadisler ýþýðýnda haram kýlýnan diðer
hayvanlar þunlardýr:

Ayet-i kerimede geçen “pis” diye
vasýflanabilecek bütün hayvanlar

Burada geçen “pis” olma vasfý insana zararlý olabilecek þekilde zarar-
lý þeylerle beslenen hayvanlarý içine aldýðý gibi, tabiatý gereði insanýn ið-
rendiði bütün hayvanlarý da içine alýr. Yýlan, fare, kaplumbaða, köstebek,
kirpi, solucan, sinek gibi hayvanlar bu gruba girer.

Akar Kaný Olmayan Böcekler 

Çekirge dýþýndaki böcekler.

Pençesiyle Avlanan Yýrtýcý Hayvan ve Yýrtýcý Kuþlar 
Hanefi fýkhýna göre “siba (yýrtýcý hayvanlar)” kelimesi et yiyenler þek-

linde kabul edilmiþ ve bu gruba giren bütün etçil hayvanlarýn eti haram
sayýlmýþtýr. (Aslan, kaplan, kurt, ayý, tilki, çakal, fil, gelincik, sansar, samur,
sincap, maymun, köpek, kedi vs.) Þâfiîler ise bu kelimeye “insanlara sal-
dýran ve parçalayan” anlamýný verdikleri için tilki ve çakalý bunlarýn dýþýn-
da deðerlendirip etlerini helâl kabul etmiþlerdir. Mâlikilerde ise bu tür
hayvanlarý yemek haram deðil mekruhtur.

Yýrtýcý kuþlar hakkýndaki görüþler ise, Hanefilerde akbaba ve karga
mekruh görülürken Malikilere göre bütün yýrtýcý kuþlar mekruhtur. Þâfiîler

579 Müslim Sayd, 15, 16; Ebû Dâvûd, Et’ime, 32.
580 Müslim, Sayd 12-16
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ise zararý dokunup dokunmadýðýný ölçü almakta ve zararý dokunanlarý
mekruh görmektedir.

At, Eþek ve Katýr
Eþek ve katýrýn yenmesi bütün mezheplerde haramdýr. Bu konuda

Hz. Câbir’den (r.a.) þöyle rivâyet edilir. Resulullah (sallallahu aleyhi ve
sellem) Hayber gazasýnda eþek etini yasak etti, at etini yemeye izin ver-
di”581 Bu hadis-i þerifi ölçü alan Ebû Yûsuf, Ýmam Muhammed gibi Ha-
nefî imamlar, Ahmed b. Hanbel ve Ýslâm hukukçularýnýn çoðunluðu at eti-
ni helâl kabul ederken; Ebû Hanife, tenzihen mekruh (helâle yakýn mek-
ruh) hükmünü vermiþtir. Ýmam Mâlik ise, “Resulullah; at, katýr, eþek etini
ve azý diþi bulunan her yýrtýcý hayvanýn etini yasak etti.”582 hadisini esas
alarak at etini haram saymýþtýr. Ebû Hanife ve Ýmam Mâlik’in at etini helâl
kabul etmeyiþlerine diðer bir delilleri de; “O, atý, katýrý ve eþeði bunlara
binmeniz ve süs için yarattý.” (Nahl, 16/8) ayet-i kerimesidir. Atýn sütünün
içilmesinde ise bir mahzur yoktur.

Suda Yaþayan Hayvanlar 
Bu konuda kabul edilen genel kriter “insan tabiatýnýn çirkin görme-

si”dir. Bu prensipten hareketle, mezheplerin yaklaþýmý farklýlýk arz etmek-
tedir. Hanefiler çerçeveyi dar tutarak suda yaþayan hayvanlardan yalnýz
balýðýn yenilebileceði, kurbaða dâhil diðer bütün deniz hayvanlarýnýn ye-
nilmesinin ise helal olmadýðý kanaatindedirler. Mâlikîler ise çerçeveyi ol-
dukça geniþ tutmuþlardýr. Onlara göre, deniz domuzu hariç bütün deniz
hayvanlarý yenilebilir. Þafiîler’de ise, deniz hayvanlarýndan tabiatlarý gere-
ði pis olanlar haram, temiz olanlar helâldir.

Hastalýk sonucu kendiliðinden veya zehirlenerek ölen deniz hayvan-
larý yenmez. Bunun dýþýnda taþ, sopa gibi maddelerle darbe sonucu ve-
ya havasýz, susuz kalma neticesinde ölenler helâldir. Kara hayvanlarýnda
kanýn akýtýlmasý þart olduðu halde su hayvanlarýnda boðazlama veya ya-
ralamak suretiyle bir kan akýtma þartý aranmaz. Diðer kara hayvanlarýn-
dan yenmesi haram olanlar ise þunlardýr;

581 Buhâri, Zebâih, 28; Müslim, Nikâh, 30; Sayd, 23.

582 Ahmed b. Hanbel, I, 147.
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* Azý diþleri ve pençesiyle avýný tutup parçalayan ve dövüþen vahþî
ve yýrtýcý hayvanlarýn etleri haramdýr, yenmez. Kurt, ayý, aslan,
kaplan, sýrtlan, pars, sansar, sincap, fil, maymun, tilki, gelincik, ke-
di, köpek gibi.

* Týrnaklarýyla avýný kapýp avlayan ve tab’an kerih görülen kuþlarýn
da etleri haramdýr veya tahrimen mekruhtur. Bunlar; çaylak, kuz-
gun, kartal, akbaba, yarasa, atmaca, þahin, alacakarga gibi hay-
vanlardýr.

* Yaradýlýþtan pis ve iðrenç olan hayvanlarýn etleri de yenmez. Fa-
re, köstebek, kirpi, kertenkele, akrep, yýlan, kurbaða, kaplumbaða,
salyangoz, solucan, arý, sinek, kurt, böcek, v.s.

* Temiz olmayan þeyleri yemiþ olan tavuk, koyun, sýðýr gibi hay-
vanlarýn etleri de, bir temizlik süresi geçmeden yenilemez. Bunun
için böyle necasetle gýdalanan hayvanlar hapsedilir, temiz gýda ile
beslenirler. Bu hapis süresi tavukta üç gün, sýðýr ve deve için on
gün, koyun için de dört gündür.

Helâl Yemenin Önemi
Allah insanlara rýzýklarýn güzel ve temiz olanlarýndan yemeyi ve buna

karþýlýk da þükretmeyi emretmiþtir. Helâl yemek duânýn ve ibadetin kabu-
lüne sebeptir. Haram yemek ise bunlarýn geri çevrilmesine, kabul edilme-
mesine sebep olur. Allah Rasûlü bu çok hassas ve önemli olan noktaya þu
þekilde dikkatleri çekmiþtir: “Ey insanlar, þüphesiz Allah temizdir, ancak te-
miz olaný kabul eder. Þüphesiz Allah, müminlere, peygamberlere emrettiði
þeyleri emretmiþtir. Allah þöyle buyurmuþtur: Ey peygamberler, güzel rýzýk-
lardan yiyin, sâlih amel iþleyin, ben sizin yaptýklarýnýzý bilirim.” (Mü’minûn,
23/51). Yine Allah þöyle buyurmuþtur: Ey iman edenler, size rýzýk olarak
verilenlerin temiz olanlarýndan yiyiniz. “ (Tâhâ, 20/81). Bu ayetleri oku-
duktan sonra Allah Resûlü, uzun bir yolculuða çýkan, saçý baþý karýþmýþ, to-
za batmýþ, ellerini göðe kaldýrmýþ, ‘Ey Rabbim, ey Rabbim.’ diye dua eden
bir adamdan bahsetti ve þöyle dedi: “Bu kimsenin yediði haram, içtiði ha-
ram, giydiði haram, haramla beslenmiþ, duasý nasýl kabul olsun?”583

En Doðru Sözlü’nün sözünden öteye söz olmaz.

583 Müslim, Hacc, 64
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Zaruret Hâli
Yukarýda zikrettiðimiz bütün bu haramlar, normal durumlar içindir.

Zaruret hâlinin ise, kendisine mahsus hükümleri vardýr. Zaruret hâlinden
maksat, açlýk ve susuzluðu giderecek, hastalýðý tedavi edebilecek helâl bir
nesnenin bulunmamasý hâlidir.

Açlýk ve Susuzluk
Ölmeyecek kadar yiyip içmek her insan için farzdýr. Ýnsan bu sayede

oruç tutmaya, namaz kýlmaya muvaffak olur. Ýnsan yiyecek ve içecek
helâl bir þey bulamazsa, haram olan þeyden de ölmeyecek kadar yiyip
içebilir.

Bu yiyiþin ve içiþin ölçüsü ise, ölmeyecek, hayatýný devam ettirecek
miktardýr. Daha fazlasýný yiyip içmek helâl olmaz. Çünkü zaruretler kendi
miktarlarýyla takdir olunurlar. Helâl yiyecek ve içeceklerden ise, kuvvetini
artýrmak için doyuncaya kadar yiyip içmek mübahtýr. Þu kadar var ki, ha-
diste bildirildiði üzere helâl dahi olsa, bir Müslüman’ýn týka basa yemesi
doðru bulunmamýþ, midenin üçte birinin yiyecek, üçte birinin içecek ve
üçte birinin de nefes için ayrýlmasý tavsiye edilmiþtir.584

Tedavi Zarureti
Tedavi için temiz olan ilâçlarý yiyip içmek, kullanmak câizdir. Pey-

gamber Efendimiz: “Ey Allah’ýn kullarý, tedavide bulununuz. Çünkü Allah
Teâlâ, hiçbir hastalýk yaratmamýþtýr ki, onun için bir deva ve ilâç da yarat-
mamýþ olsun. Yalnýz bir hastalýk müstesnadýr. O da ihtiyarlýktýr.” buyur-
muþtur.585 Âlimlerin büyük çoðunluðuna göre helâl ve temiz olmayan
þeylerle tedavide bulunmak caiz deðildir. Meselâ þarap ve benzeri haram
þeylerle tedavide bulunmak haram kýlýnmýþtýr. Peygamber Efendimiz (sal-
lallahu aleyhi ve sellem) hadis-i þeriflerinde þöyle buyurmuþtur: “Haram
ile tedavi olmayýnýz”586, “Þüphesiz ki Allah sizin þifanýzý size haram kýldýðý
þeylerde yaratmamýþtýr.”587

584 Tirmizi, Zühd, 47; Ýbni Mace, Et’ime, 50
585 Ebu Davud, Týbb 1; Tirmizi, Týbb 2
586 Ebû Davûd, Týb, 11
587 Ebu Ya’la, Müsned, 12/402; Beyhaki, Sünen-ü Kübra, 10/5
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Peygamber Efendimiz’e, ilaç için þarap yapmanýn hükmü soruldu-
ðunda, “Þüphe yok ki o deva deðil, bir derttir.”588 buyurmuþtur. Þu kadar
var ki, bazý âlimlere göre baþka bir ilaç bulunmadýðý zaman, Müslüman ve
uzman bir doktorun göstereceði lüzum üzerine câiz olabilir. Ameliyat ola-
cak hastalarýn bayýltýlmasýnda zaruret olduðundan narkoz gibi uyuþturucu
maddelerin kullanýlmasýnda mahzur yoktur. Nitekim, Peygamberimiz er-
keklere ipek giymeyi haram kýldýðý halde, cild hastalýðý sebebiyle Abdur-
rahman bin Avf ve Zübeyr bin Avvâm gibi bâzý sahabîlerin giymesine
müsaade etmiþtir.

Haram olan bir þey’i ilâç olarak kullanmanýn bâzý þartlarý vardýr:

1. Bu ilâç kullanýlmadýðý takdirde, insan hayatýnýn ve sýhhatinin ha-
kikî bir tehlike içinde olmasý...

2. Onun yerini tutacak helâl bir ilacýn bulunmamasý...

3. Bu ilâcý, dindarlýðýna ve ihtisasýna güvenilir bir Müslüman dokto-
run tavsiye etmesi...

Bu üç þartýn bulunmasý hâlinde, haram maddelerle de tedavi câiz olur.

Görülen lüzum üzerine bir uzvuna ameliyat yapýlacak bir kimseye ak-
lýný giderip bayýltacak bir ilâç verilmesinde de (narkoz) bir sakýnca yoktur.

Ýçecekler
Ýnsaný öldüren veya aklýný gideren, vücudu zehirleyen veya herhangi

bir þekilde saðlýða zararlý olan þeyleri yemek, içmek haramdýr.. Bu itibarla
Ýslâmiyet, sarhoþluk veren her çeþit içkiyi haram kýlmýþ, içilmesini yasak-
lamýþtýr. Kur’ân’da þöyle buyurulur: “Ey iman edenler! Þarap, kumar, put-
lara kurban kesilen sunaklar, fal oklarý, þeytana ait murdar iþlerden baþ-
ka bir þey deðildir. Bunlardan geri durun ki felah bulasýnýz. Þarap ve ku-
marla þeytanýn yapmak istediði tek þey, sizin aranýza düþmanlýk ve kin
salmak, sizi Allah’ý zikretmekten ve namazdan alýkoymaktýr. Artýk bu ha-
bis þeylerden vazgeçtiniz deðil mi?” (Mâide, 5/90-91).

Bu konuda peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) þöyle bu-
yurmuþtur;

588 Müslim, Eþribe, 12

618 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



“Her sarhoþluk veren þey haramdýr”589

“Çoðu sarhoþ eden þeyin azý da haramdýr”590

Ýslâm dininin emir ve yasaklarý temelde beþ esasý korumaya yönelik-
tir. “Zaruriyat” da denilen bu esaslar þunlardýr: Din, can, nesil, akýl ve mal.
Aslýnda dünyadaki bütün hukuk sistemlerinde bu deðerler birer esas ola-
rak korunmaya alýnmýþtýr. Dolayýsýyla bunlar herkesin korumakla mükel-
lef, yani yükümlü olduðu temel esaslardýr.

Ýçki içmek Ýslâm’da yasak olduðu gibi, önceki semavî dinlerde de bu
konuda bazý yasaklar getirilmiþtir. Yahudilerin kutsal kitabý Tevrat’ta þu
cümleler dikkati çeker. “Rab, Harun’a þöyle dedi: “Sen ve oðullarýn Bu-
luþma Çadýrý’na þarap ya da herhangi bir içki içip girmeyin, yoksa ölür-
sünüz. Kuþaklar boyunca bir kural olsun bu. Kutsalla bayaðý olaný, kirliy-
le temizi birbirinden ayýrt etmelisiniz. (Tevrat, Levililer, 10; 8-10)

Ýncil’de bu konuda þöyle denir: “Yemek sýrasýnda Ýsa eline ekmek al-
dý, þükran duasýný yapýp ekmeði böldü ve öðrencilerine verdi. “Alýn, yi-
yin!” dedi, “Bu benim bedenimdir.” Sonra bir kâse alýp þükretti ve bunu
öðrencilerine vererek, “Hepiniz bundan için!” dedi. “Çünkü bu benim ka-
nýmdýr, günahlarýn baðýþlanmasý için birçoklarý uðruna akýtýlan antlaþma
kanýdýr. Size þunu söyleyeyim, Babamýn egemenliðinde sizinle birlikte ta-
zesini içeceðim o güne dek, asmanýn bu ürününden bir daha içmeyece-
ðim.” (Ýncil, Matta, bab, 26; 26-29.).

Sarhoþluk veren maddeler, neslin, nefsin, aklýn, malýn, dinin zararýna-
dýr. Bu itibarla, haram kýlýnan bu maddelerden uzak durmak insanýn bir-
çok açýdan yararýnadýr.

Ýçkinin akýl, beden ve ruh saðlýðýna zararlý olduðu, aile ve toplumda
derin yaralar açtýðý hususunda týp doktorlarý, psikologlar ve sosyologlar
dâhil herkes görüþ birliðindedir. Alkolün, insanýn ruhî ve bedenî çöküþü-
ne, giderek toplumdan uzaklaþýp içine kapalý, hastalýklý ve problemli bir
kiþi oluþuna, ileri yaþlarda bunaklýða ve düþkünlüðe yol açtýðý; baþta aile-
nin daðýlmasý, cinayetler, trafik kazalarý olmak üzere birçok toplumsal

589 Buhârî, Eþribe, 4; Müslim, Eþribe, 97-98
590 Tirmizî, Eþribe, 3; Ebu Davud, Eþribe, 73
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problemin önemli sebepleri arasýnda olduðu herkes tarafýndan bilinmek-
tedir.

Yukarýda mealen verdiðimiz âyetlerde, içki ve kumar yasaðýnýn hik-
metleri apaçýk belirtilmiþtir. Ýçkinin insan saðlýðýna zararlarý üzerinde, baþ-
ta týp olmak üzere deðiþik ilim dallarý ittifak hâlindedir. Yapýlan istatistik-
ler ortaya çok vahim sonuçlar koymaktadýr. Bazý ülkeler bu yüzden içki
ile devletçe mücadele etme yoluna bile gitmektedirler.

Sarhoþluk veren her þey içkidir ve haramdýr. Azý veya çoðu sarhoþluk
veren her çeþit içki, hangi maddeden yapýlmýþ olursa olsun, âyette geçen
hamr mefhumuna dâhildir ve haramdýr. (Buna göre bira ve benzeri þey-
ler de haramdýr). Bal, darý, arpa ve benzeri maddelerin mayalandýrýlma-
sýndan elde edilen içkiler de haramdýr. Hadiste geçtiði üzere, çoðu sarhoþ-
luk veren þeyin azý da haramdýr.

Sarhoþluk veren içkilerin, zamanla alýþkanlýk ve baðýþýklýk saðladýðý, az
içenin giderek baðýmlý hale geldiði, zamanla vücudun daha fazlasýný istedi-
ði bilimsel bir gerçektir. Bu sebeple içkiyi önlemenin en kesin yolu, azýný
çoðunu, hepsini yasaklamaktýr. Ýþte bu ve daha birçok zararlarýndan dola-
yý Ýslâm, çoðu sarhoþluk veren nesnelerin azýný içmeyi de haram kýlmýþtýr.

Uyuþturucu Maddeler
Esrar, afyon, eroin, kokain, morfin, L.S.D. gibi bütün uyuþturucu

maddeler haramdýr. Kur’ân’daki içki yasaðý (Maide, 5/90) sarhoþluk ve-
ren, insanýn aklî ve ruhî dengesini bozan bütün katý ve sývý maddeleri
kapsar. Hadislerde de her sarhoþluk veren þeyin haram olduðu bildirilmiþ-
tir.591 Þu halde haram hükmünün illeti olan sarhoþ etme, uyuþturma özelli-
ðini taþýyan maddeler için de geçerlidir ve onlarý kullanmak da haramdýr.

Modern týp, psikoloji ve toplum bilimleri, esrar, afyon, eroin, kokain
gibi uyuþturucu maddelerin insan saðlýðý ve toplum düzeni için içkiden
daha zararlý ve tehlikeli olduðunda birleþmektedirler.

Bu bakýmdan uyuþturucu kullanmak týpký içki kullanmak gibidir. Ýslâm
âlimleri, uyuþturucu maddelerin haram olduðu hususunda ittifak etmiþlerdir.

591 Buharî, Eþribe, 4
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GÝYÝNME

Cenab-ý Hakkýn her emir ve yasaðýnda sayýsýz hikmetler vardýr. Ýnsa-
ný, insanýn içinde yaþadýðý âlemi/alemleri yaratan ve insan ile onlar ara-
sýnda müthiþ bir nizam kuran Allah, insan için neyin faydalý neyin de za-
rarlý olduðunu en iyi bilendir. Bu hakikat Kur’an’da þu þekilde ifade edil-
miþtir: “Yaratan yarattýðýný hiç bilmez olur mu? Ýlmi her þeye nüfuz eden,
her þeyden haberi olan Latîf ve Habîr O’dur. (Mülk, 67/14) Yüce Allah,
insaný hem bu dünyada huzur ve mutluluða ulaþtýrmak hem de cennete
ehil hale getirmek yani cennetlik kývama ulaþtýrmak için, kulun lehine
programlanmýþ birtakým emir ve yasaklarda bulunmuþtur. Ýnsanýn tabiî ih-
tiyaçlarýndan olan giyinmede de bu tür emir ve yasaklar mevcuttur.

Örtünmenin farz, müstehap, mübah ve mekruh olmak üzere kýsým-
larý vardýr.

Farz Olan Örtünme
Avret yerlerinin örtülmesi ve kiþinin kendisini soðuk veya sýcaktan

koruyacak derecede giyinmesidir. Ýnsan vücudunun açýlmasý, gösterilme-
si ve bakýlmasý dinen haram olan yerlerine “avret” denir. Avret yerlerinin
örtülmesine “setr-i avret” denir. Bu tabir daha çok erkek ve kadýnýn na-
maz kýlarken belli uzuvlarýnýn örtülmesini ifade etmekle birlikte, namaz
dýþýndaki örtünme vecibesini de bildirmektedir. Daha önce namaz bölü-
münde geçtiði üzere namazda avret yerlerinin örtülmesi, dinin bir emridir
ve namazýn sahih olmasý için bir þarttýr. Ayný þekilde namazýn dýþýnda ör-
tünme de dinin bir emridir. Örtünmenin çerçevesi, sýnýrlarý erkek ve kadý-
na göre deðiþir.

Erkeðin Avret Yeri 
Bir erkeðin erkeklere ve hanýmýn dýþýndaki bayanlara karþý asgarî se-

viyede örtünmesi gereken yeri göbek altý ile diz kapaðý altý arasýdýr. Ta-



riften anlaþýlacaðý üzere göbeðin örtülmesi farz deðilken diz kapaðýnýn ör-
tülmesi farzdýr.

Kadýnýn Avret Yeri 
Bir kadýnýn; kocasý, kendisine mahrem olan kimseler ve Müslüman

kadýnlar dýþýndaki kimselere karþý avret mahalleri, yüz, el ve ayaklarý ha-
riç bütün vücududur. Bu verilen ölçü Hanefî mezhebinin genel görüþü-
dür. Diðer mezheplere göre ise kadýnýn ayaklarý da avrettir. Hanefi mez-
hebinde kadýnýn yüzünü örtmesinin gerekli olup-olmadýðý hususu üzerin-
de durulmuþ ve “fitne”ye sebebiyet verecekse kadýnýn yüzünün örtülme-
si gerekir, denilmiþtir.

Bu genel yaklaþýmla birlikte Hanefi mezhebinin önde gelen âlimlerin-
den Ebu Bekir el-Cessas, “(kadýnlar) Ev dýþýna çýktýklarý zaman dýþ elbise-
lerini üzerlerine salýversinler.” (Ahzab, 33/59) ayetinin genç bir bayanýn,
yabancýlarýn yanýnda yüzünü örtmesi gerektiðine ve iffetle hareket ederek
insanlarý tahrik etmemesi gerektiðine delalet ettiði görüþündedir.

Kadýnlarýn, kendilerine mahrem olan kimselerle Müslüman kadýnlara gös-
termeleri haram olan yerler ise, aynen erkeklerdeki avret mahalleri (göbekle
diz kapaðý arasý) ile, karýn ve sýrt kýsmýnýn karnýn hizasýna gelen kýsmýdýr.

Eþler birbirlerinin vücutlarýnýn her yerine bakabilirler, dokunabilirler.
Ancak bununla beraber genel ahlâk kurallarý ve eþlerin birbirlerine olan
saygýlarýnýn muhafazasý açýsýndan galiz avret yerlerinin örtülmesi güzel
olur ki Hz. Aiþe validemiz: “Ben Peygamber Efendimiz’den (sallallahu
aleyhi ve sellem) hiçbir þey görmediðim gibi O da benden hiçbir þey gör-
medi.” demiþtir.592

Örtünme ile ilgili önemli birþart da giyilen elbisenin vücut hatlarýný
gösterecek kadar dar, cildin rengini gösterecek kadar ince ve þeffaf ol-
mamasýdýr. Peygamber Efendimiz, ince bir elbise giymiþ olan Hz. Aiþe
validemizin kýz kardeþi Hz. Esma’ya “Ey Esma! Büluða erdikten sonra ka-
dýnýn –yüz ve ellerine iþaret ederek– þu ve þundan baþka yerlerinin görül-
mesi doðru deðildir.” buyurmuþtur.593

592 Münavî, Feyzu’l-Kadîr, 2/224

593 Ebu Davud, Libas, 31
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Dinimizde Müslüman kadýn ve erkeðin iffet ve vakarýný korumasý te-
mel bir esastýr. Örtünme de iffetin en önemli bir yanýdýr. Bu itibarla kadýn
ve erkeðin fitneye ve þüpheye sebep olmayacak, karþý cinsi tahrik etme-
yecek, iffeti, vakarý koruyacak ve Ýslam dinini insanlara sevdirecek tarzda
giyinmeleri gerekir.

Örtünme ile ilgili ayet594 ve hadislerde595 belli bir þekil þartý ve model
söz konusu deðildir. Verilen ölçülere uymak þartý ile kadýn olsun erkek ol-
sun içinde bulunduklarý ortama göre istedikleri gibi giyinebilirler.

Avret yerlerinin insanlarýn yanýnda ve namaz kýlarken örtülmesi ge-
rektiði gibi insanýn tek baþýna hiç kimsenin olmadýðý tenha bir yerde oldu-
ðu zaman da örtülmesi gerekir. Bu husus ile ilgili Peygamber Efendimiz
(sallallahu aleyhi ve sellem) þöyle buyurmuþlardýr: “Allah, kendisinden
haya edilmesi hususunda insanlardan daha çok hak sahibidir.”596

Bu itibarla banyo yaparken mümkün olduðunca avret yerlerinin
peþtamal vs. ile örtülmesi edeb ve haya açýsýndan yerinde bir davranýþtýr.

Avret yerlerine zaruret dýþýnda bakmak haramdýr. Zaruret durumu ise,
saðlýk ile ilgili bir meselede doktor, hemþire ve ebe gibi kimselerin zaru-
ret çerçevesinde bakmalarýdýr.

Müshetap Olan Giyinme 

Mecburen örtülmesi gereken yerlere ilave olarak Allah’ýn lutfettiði ni-
metlere bir þükür olarak, imkânlar ölçüsünde güzelce giyinmektir. Bu ko-
nuda Peygamber Efendimiz þöyle buyurmuþtur: “Allah, kuluna lutfettiði
nimetlerin eserini kulunun üzerinde görmeyi sever.” 597

Mübah Olan Giyinme 

Zinet, güzel görünmek için güzel elbiseler giymektir.

594 Bkz. Ahzab, 33/59; Nur, 24/31
595 Ebu Davud, Libas, 31
596 Buhari, Gusül, 20; Tirmizî, Edeb, 22.
597 Ebu Davud, Libas, 14, Tirmizî, Edeb, 54
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Mekruh Olan Giyinme 
Büyüklük, gurur, kibir ve hava atmak için giyinmektir.

Ýslam her meselede olduðu gibi giyim kuþamda da evrensel ölçüler
getirmiþ, itidali esas almýþtýr. Peygamber Efendimiz, hayatý boyunca da-
ima þýk, temiz, sade ve güzel giyinmiþtir. Giyim kuþam hususunda bir-iki
þey -bildiðimiz, bilemediðimiz hikmetlerine binaen- hariç bir sýnýrlama ge-
tirilmemiþtir. Giyilmesi, kullanýlmasý haram olan þeyler þunlardýr:

Ýpek Giyilmesi 
Erkeklerin ipek elbise giymesi haramdýr. Peygamber Efendimiz bir-

çok hadislerinde ipek giymeyi yasaklamýþtýr. Bu hususta âlimlerin ittifaký
vardýr. Ýpek giymeyi yasaklayan hadislerden bazýlarý þöyledir:

“Ýpeði dünyada giyen âhirette giyemeyecektir.”598

“Ýpek ve altýn ümmetimin kadýnlarýna helal, erkeklerine haramdýr.”599

Ýpek olmayan bir elbisede nakýþ veya süsleme amacýyla üç-dört par-
mak kalýnlýðýnda ipek kullanýmýna cevaz verilmiþtir.

Ýmam Azam’a göre hadislerdeki yasak, ipekli kumaþýn sadece giyil-
mesi ile ilgilidir. Giyim kuþam dýþýnda ipeðin kullanýlmasý caizdir.

Ýpekli elbise ile namaz kýlmak mekruhtur. Bu þekilde kýlýnan namaz sa-
hih olup iadesi gerekmez. Ama giyilmesi yasak olan bir þey giyilmekle gü-
nah iþlenmiþ olur. Ýmam Þafiî’ye göre ipekten baþka bir elbise bulma imka-
ný varken ipekli elbise ile namaz kýlýnýrsa namazýn iade edilmesi gerekir.

Altýn ve Gümüþ Ziynetin Kullanýmý 

Altýn ve gümüþün ziynet eþyasý olarak kullanýmý sadece kadýnlar için
caizdir. Erkeklerin altýn yüzük takmalarý genel görüþe göre haramdýr.

Kadýnlar israf ve gösteriþe kaçmadan, gayri meþru tarz ve zeminde,
karþý cinsi tahrik etmeme kaydýyla altýn ve gümüþ ziynet eþyasý kullana-
bilir ve ipek elbise giyebilirler.

598 Buhari, Libas, 25; Müslim, Libas, 2.
599 Buhari, Libas, 30
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Erkekler ise sadece gümüþ yüzük, gümüþ kemer takabilirler. Altýnýn
erkeklere haram olmasý ile ilgili birçok hadisi þerif vardýr. Bazýlarýný zikret-
mek istiyoruz:

“Altýn ve ipek ümmetimin erkeklerine haram, kadýnlarýna helaldir.”600

“Peygamber Efendimiz altýn yüzük kullanmayý yasakladý.”601

Ebu Hüreyre’den (r.a) rivayet edildiðine göre bir adam Allah Resu-
lü’nün huzuruna geldi. Parmaðýnda altýn yüzük vardý. Peygamberimiz
bu þahsa hiç önem vermeyerek yüzünü öbür tarafa döndü. Bunun üzeri-
ne bu kimse hemen oradan ayrýldý ve biraz sonra demir bir yüzükle gel-
di. Peygamber Efendimiz yine hoþlanmadý. Þahýs yine gitti. Bir müddet
sonra parmaðýnda gümüþ yüzük olduðu halde geldi. Peygamberimiz onu
bu þekilde parmaðýnda gümüþ yüzükle görünce memnun oldu ve ona
hoþâmedîde bulundu.”602

Altýn ve Gümüþün Kullanýmý 

Ýslam âlimleri altýn ve gümüþ kaplardan yemek yemenin ve bir þey
içmenin haram olduðunda ittifak etmiþlerdir. Diðer taraftan yeme ve iç-
menin dýþýnda altýn ve gümüþün kullanýlmasý da yeme ve içmeye kýyasla
haramdýr.

Altýn ve gümüþün ziynet eþyasý olmaksýzýn, gösteriþ ve israf aðýrlýklý ev
ve el eþyasý olarak kullanýlmasý kadýna da erkeðe de haramdýr. Peygam-
ber Efendimiz deðiþik hadislerinde bu hususu ifade etmiþlerdir:

“Altýn ve gümüþ kaplardan bir þey içmeyiniz ve bu ikisinden yapýlan
tabaklarda bir þey yemeyiniz. Çünkü bu tabaklar dünyada müþrikler, ahi-
rette ise sizin içindir.”603

“Peygamber Efendimiz, altýn ve gümüþ kaplardan yiyip içmemizi,
ipek giymemizi ve ipek üzerine oturmamýzý yasakladý.”604

600 Buhari, Libas, 30

601 Buhari, Libas, 45.

602 Tahavî, Meani’l-Asar, 2/351
603 Müslim, Libas, 1

604 Buhari, Libas, 27.
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Hanefî mezhebinde, mescidi tezyin etmek ona saygý gösterme mana-
sýnda kabul edilerek, mescidlerin altýn suyu, ahþap vb. þeylerle süslen-
mesinde bir sakýnca görülmemiþtir. Bununla birlikte paranýn bu tür þeyler
için deðil de, fakirler yararýna harcanmasýnýn daha faziletli olduðu kabul
edilmiþtir.
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ZÝNA

Allah, yeryüzünde canlý varlýklarýn nesillerinin devamýný üreme faali-
yetine, bunu da, erkek ve diþi olmak üzere iki farklý cinsin beraberliðine
baðlamýþtýr. Ýnsanlarý da kadýn ve erkek olmak üzere iki ayrý cinste birbiri-
ni tamamlayan bir çift olarak yaratmýþtýr. Erkek ve kadýnýn beraberliði ile
Allah, insan neslini üretmektedir. “O gökleri ve yeri yoktan yaratandýr. Si-
ze kendi nefislerinizden eþler yarattýðý gibi davarlara da eþler yarattý. O, bu
düzen içinde sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir þey yoktur. O, her þeyi
hakkýyla iþitir ve bilir.” (Þura, 42/11)

Neslin üremesinden maksat, Allah ve Resûlü’nün hoþnutluðunu ka-
zanacak, hayýrlý insanlarýn yetiþmesidir. Bu gayenin gerçekleþmesi için cis-
manî zevkler bir prim ve avans olarak insanýn mahiyetine konulmuþtur.
Ýslâm Dini, fýtrî olan cinsi arzularýn tatminini, ferd ve toplumun huzurunu,
saðlam ve saðlýklý geliþimini hedef alan düzenlemeler getirmiþtir. Aksi tak-
dirde baþýboþ ve sorumsuz cinsel hayat, nesillerin bozulmasýna, insanlar
arasýndaki gerçek sevgi ve rahmet duygularýnýn yok olmasýna, düþman-
lýk ve kavgalarýn çoðalmasýna, ruhî ve bedenî birçok hastalýðýn yayýlma-
sýna yol açmaktadýr.

Zina büyük günahlardandýr. Ýslâm’da (Nur, 24/2) ve önceki bütün
semâvî dinlerde haram ve çok çirkin bir fiil olarak kabul edilmiþ ve çok
aðýr cezalar öngörülmüþtür. (Kitab-ý Mukaddes, Tesniye, 22;22, Levililer,
20;10 Ýncil, Matta, 5;27-30)

Ýslâm, Müslümanlarýn iffet ve namuslarýný korumalarýný emretmiþ,
(Nur, 24/32, 33) kadýn ve erkeðin nikâh akdine dayalý beraberliði dýþýn-
da, serbest iliþki ve birleþmelere izin vermemiþtir. Kadýn erkek beraberli-
ðinde esas olan, iffet ve namusun korunmasýdýr ve bunun en uygun yolu
da evlenmedir.



Aile, kutsal bir müessesedir. Kutsiyetin en belirgin çizgisi de nikâhtýr.
Belli prensipler çerçevesinde, meþrû bir akitle çiftlerin bir araya gelmesine
nikâh denir ki; bu, hedefi, gayesi belli bir anlaþmadýr. Allah, nikâh pren-
sipleri içinde olmayan bir araya gelmelere “sifah” ve “zina” nazarýyla ba-
kar. (Nisa, 4/24)

Kur’ân, evlenme imkâný bulamayanlarýn Allah’ýn lütfu ile onlarýn ih-
tiyaçlarýný giderinceye kadar iffetli kalmaya çalýþmalarýný emretmiþtir.
(Nur, 24/33) Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) gençleri ev-
lenmeye teþvik etmiþ, bunun insaný günahtan koruyacaðýný bildirmiþ, ev-
lenmek için imkân bulamayanlara da oruç tutmayý ve iffetlerini bu þekil-
de korumaya çalýþmalarýný tavsiye etmiþtir.605 Kur’ân da, eþlerin her biri di-
ðerinin iffetini koruma sebebi olduðu ifade edilmiþtir: “..... Eþleriniz sizin
elbiseleriniz, siz de eþlerinizin elbiselerisiniz...” (Bakara, 2/187)

Zina ve fuhþun her çeþidi Ýslâm dininde ahlâka ve insanî deðerlere
aykýrý, kötü çirkinliði apaçýk meydanda olan bir davranýþ, bir yol, ve ha-
yasýzlýk olarak nitelendirilmiþ ve yasaklanmýþtýr. (Enam, 6/151; Araf,
7/133) Hatta zinaya ve fuhþiyata götüren yollara yaklaþýlmayýp uzak du-
rulmasý emredilmiþtir: “Sakýn zinaya yaklaþmayýn; Çünkü o, çirkinliði
meydanda olan bir hayasýzlýktýr, çok kötü bir yoldur.” (Ýsra, 17/32) “Kötü-
lüklerin, fuhþiyatýn açýðýna da gizlisine de yaklaþmayýn..” (Enam, 6/151)

Ayette geçen “fuhþiyat” (fevahiþ) çirkinliði meydanda olan her türlü
kötü davranýþý kapsar. Kur’ân; zina, eþcinsellik, edep yerlerini açma, üvey
anne ile evlenme gibi davranýþlarý, fuhþiyattan saymýþtýr

Kitab-ý Mukaddes’te de zina yasaklanmakla kalmamýþ, zinaya götü-
ren yollardan uzak durulmasý þu þekilde ifade edilmiþtir: “Zina etmeye-
ceksin, dendiðini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadýna þehvet-
le bakan her adam, yüreðinde o kadýnla zina etmiþ olur. Eðer sað gözün
günah iþlemene neden olursa, onu çýkar at. Çünkü vücudunun bir azasý-
nýn yok olmasý, bütün vücudunun cehenneme atýlmasýndan iyidir. Eðer
sað elin günah iþlemene neden olursa, onu kes at. Çünkü vücudunun bir
bir azasýnýn yok olmasý, bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir.
(Matta, 5;27-30; Markos, Romalýlar, 13;9)

605 Buharî, Nikah, 2; Müslim, Nikah, 1
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Böyle bir günaha mübtela bir insan, vazgeçerek çok iffetli bir insan
olabilir. Bu hususla ilgili olarak Asr-ý Saadetten çok çarpýcý bir misal ver-
mek istiyoruz; Allah Rasûlü’nün huzuruna bir genç gelir ve: “Ya Rasûlal-
lah, zina için bana izin ver, çünkü tahammül etmem mümkün deðil” der.
Orada bulunanlarýn reaksiyonu çeþitli olur. Kimisi aðzýný kapamak ister ve
“Resulüllah’a karþý böyle terbiyesizce konuþma!” imasýnda bulunur, kimi-
si eteklerinden tutup çeker. Kimisi de suratýna bir tokat vurmak niyetinde-
dir. Ama, bütün bu olumsuz davranýþlara karþý þaný yüce Nebi, þefkat pey-
gamberi ve merhamet âbidesi, sadece susar; onu dinler, sonra da yanýna
çaðýrýr, dizlerinin dibine alarak oturtur ve o insana sorar:

- Böyle bir þeyin senin ananla yapýlmasýný ister miydin?

- Anam babam Sana feda olsun Ey Allah’ýn Rasûlü, istemezdim.

- Hiçbir insan da, anasýna böyle bir þey yapýlmasýný istemez! Senin bir
kýzýn olsaydý, ona böyle bir þey yapýlmasýný ister miydin?

- Caným Sana feda olsun Ya Rasûlallah, istemezdim.

- Hiçbir insan da, kýzý için böyle bir þey yapýlmasýný istemez! Halanla
veya teyzenle böyle bir þey yapýlmasýný ister miydin?

- Hayýr, Ya Rasûlallah, istemezdim!

- Kýz kardeþinle ister miydin bir baþkasý onunla zina etsin?

- Hayýr, hayýr, istemezdim.!

Ve son söz:

- Hiç kimse de, halasýyla, teyzesiyle ve kýz kardeþiyle zina edilmesini
istemez.

Allah Resûlü görüldüðü üzere gencin akýl ve mantýðýna hitap ederek
bu günahýn ne kadar çirkin olduðuna, ondan uzak durulmasý gerektiðine
ikna etmiþ ve sonunda elini bu gencin göðsüne koyarak þöyle dua etmiþ-
ti: “Allah’ým bunun günahýný baðýþla, kalbini temizle ve namusunu muha-
faza buyur.”606

Bundan böyle o genç harama karþý çok duyarlý iffet abidesi bir insan
haline gelmiþtir.

606 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/256
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ADAM ÖLDÜRMEK

Ýslâm, haksýz yere bir insaný öldürmeyi, bütün insanlara karþý cinayet
iþleme þeklinde deðerlendirmiþ, insan hayatýnýn kutsallýðýný vurgulayarak
en mükemmel bir þekilde beyan etmiþtir: “Kim katil olmayan ve yeryü-
zünde fesat çýkarmayan bir kiþiyi öldürürse, sanki bütün insanlarý öldür-
müþ gibi olur. Kim de bir adamýn hayatýný kurtarýrsa, sanki bütün insan-
larýn hayatýný kurtarmýþ gibi olur.” (Maide, 5/32)

Ayette net bir þekilde ifade edildiði üzere Ýslâm, bir insanýn öldürül-
mesini bütün insanlarýn öldürülmesi gibi kabul etmiþtir. Zira bir insanýn öl-
dürülmesi, herhangi bir insanýn öldürülebileceði fikrini vermektedir. Ha-
yatýn korunmasý için, her bir kiþi, baþkasýnýn hayatýnýn kutsallýðýný kabul
edip onu korumaya çalýþmalýdýr.

Kur’an-ý Kerim, bir baþka ayette, kasden insan öldürene baþka hiçbir
suçta ifade edilmeyen çok þiddetli, insaný ürperten bir tehditte bulunmuþ-
tur: “Kim bir mümini kasden öldürürse onun cezasý, içinde ebedî kalmak
üzere gireceði cehennemdir. Allah ona gazab etmiþ, onu lânetlemiþ ve
onun için büyük bir azap hazýrlamýþtýr.” (Nisa, 4/93)

Suçsuz yere kasden insan öldürmenin ahiretteki cezasý, Allah Teâlâ
affetmezse ebedî cehennemdir.

Bununla birlikte, ümmetin allâmesi Ýbn-i Abbas ve bazý âlimler bu
ayeti, kasden bir mümini öldüren kimsenin tevbesinin kabul olunmayaca-
ðý ve ebedi cehennemlik olduðu þeklinde tefsir etmiþlerdir.607 Kur’an’ýn
tefsir ve yorumunda en önde gelen otorite bir insanýn bu yaklaþýmý göz-
den uzak tutulmamalýdýr.

Kitab-ý Mukaddeste de insan öldürmek yasaklanmýþtýr. (Çýkýþ, 20;13,
Matta, 5;21)

607 Taberi, Camiu’l-Beyan, 4/295; Ýbn-i Kesir, Tefsiru Kur’ani’l-Azim, 2/332.
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AHLÂK





GÝRÝÞ

Ahlâk, Arapça’da “seciye, huy, tabiat” gibi anlamlara gelen hulk ve-
ya huluk kelimesinin çoðuludur. Sözlüklerde genellikle insanýn fizik yapý-
sý için halk, manevî yapýsý için hulk kelimelerinin kullanýldýðý kaydedilir.608

Huluk yaratýlýþýn en önemli gayesi, cebrî yaradýlýþýn gerçek buudu ve in-
san iradesinin “halk” hakikati üzerinde ilâhî ahlâk hedefli tasarrufudur.
Bu tasarrufu iyi kullanýp, “halk”a huluk urbasý giydirebilen kimseye, bü-
tünüyle a’mâl-i saliha kolaylaþýr.

Evet halk da huluk da ayný kökten gelir ve temel yapýlarý itibarýyla bir-
birinden farký yoktur. Ancak; halk, gözle görülen, dýþ duygularla idrak edi-
len sûret, hey’et, þekil ve heykel ile alâkalý madde aðýrlýklý manâ olmasý-
na mukabil; huluk, gönül ile idrak olunup, hislerle duyulan ve ruhla tem-
sil edilen bir öz, bir muhteva ve bir manâdýr.

Dýþ yüzü itibarýyla bilinmez bir meçhul olan insan, gerçek kimliðini
ancak, huyu, seciyesi ve tabiatýyla ortaya koyar. Ýnsanlar ne kadar farklý
görünürlerse görünsünler, huylarý ve karakterleri bir gün onlarý mutlaka
ele verir. Bir baþka ifadeyle, þekil ve þemâilin aldattýðý yerlerde, huy bü-
tün yanýlmalarý tashih eder ve insanýn özündeki gizliliklere tercüman olur.
Gerçi, “huluk” dediðimizde akla hemen güzel ahlâk gelmekle beraber,
hem hayrýn hem de þerrin îtiyâd haline getirilebileceðine nazaran,
“ahlâk-ý hasene” ve “ahlâk-ý seyyie” diye, diðer bir taksimden söz
edenler olsa da, bizim burada “huluk” sözcüðüyle ifade etmek istediðimiz
“güzel ahlâk”týr.

Tasavvufun en saðlam kriteri iþte bu güzel ahlâktýr. Fevkalâde haller,
baþ döndüren makamlar ve beþer üstü tasarruflar iyi huy zemininin gü-
lü, çiçeði, meyvesi olmasý itibarýyla makbul sayýlsa da, ahlâk-ý hasene ile
beraber olmadýklarý zaman hiçbir kýymet ifade etmezler ve üzerinde dur-
maya da deðmez.

608 Lisanu’l-Arap, hlk md.



Ahlâk, en genel manasýyla Kur’ân’la temsil edilir. Bir anlamda Kur’ân,
ahlâkýn evrensel kriterlerinin bir bileþeni gibidir. Peygamber Efendimiz de
(aleyhissalatu vesselâm) bunun mücessem (cisimleþmiþ) halini ifade
eder. Nitekim Peygamber Efendimizin (aleyhissalatu vesselâm) ahlâkýna
dair Hz. Aiþe Validemiz’e yöneltilen bir soruda o; “Kur’ân okumuyor mu-
sunuz? O’nun ahlâký Kur’ân’dýr” þeklinde cevap vermiþtir. Ayrýca bizzat
Kur’ân, bu hakikati teyid ederken, “Her hâlde sen, ahlâkýn Kur’ân buud-
lu, ulûhiyet eksenli olmasý itibarýyla ihâtasý imkânsýz, idrâki nâkabil en
yücesi üzeresin.” (Kalem, 68/4) buyurmaktadýr. Tarihteki uygulamalara
baktýðýmýzda gerçekten Peygamber Efendimizin (aleyhissalatu vesselâm)
ahlâkýnýn, kendisine inanmayanlarca dahi hayranlýk ve takdirle karþýlan-
dýðýný görürüz.

Nice güzel huylu, yumuþak ve hümanist görünenler vardýr ki, onlarýn
hayatlarýnda ahlâk-ý hasene ve mülâyemet plastize bir yalan ve hemen
kýrýlacak bir kristal gibidir. Küçük bir öfke, az bir þiddet, hafif bir damara
dokundurma, onlarýn gerçek yüzlerini ve hakiki düþüncelerini ortaya çý-
karmaya yeter.

“Ahlâk iledir kemâl-i âdem

Ahlâk iledir nizâm-ý âlem”609

Ýslâm literatüründe iyi ve kötü huylar için kullanýlan ahlâk kelimesi-
nin yaný sýra; yeme, içme, sohbet, yolculuk gibi günlük hayatýn çeþitli
alanlarýyla ilgili davranýþ ve görgü kurallarýna, terbiyeli, kibar ve takdire
deðer davranýþ biçimlerine, bunlara dair öðüt verici kýsa ve hikmetli söz-
lere ve bu sözlerin derlendiði eserlere edep veya adâp da denilmiþtir.
Edep terimi ilk dönemlerden itibaren özel davranýþ alanlarý hakkýnda kul-
lanýlýrken ahlâk terimi, tutum ve davranýþlarýn kaynaðý mahiyetindeki ruhî
ve manevî melekeleri, insanýn ruhî kemalini saðlamaya yönelik bilgi ve
düþünce alanýný ifade etmiþtir.

Cahiliye halký gibi ahiret hayatýna inanmayan kimseler, (En’am, 6/29;
Yasin, 36/78; Casiye, 45/24) bu dünyanýn zevk ve sefasýndan olabildiðin-
ce yararlanmayý hayatýn gayesi saymýþlardýr. Onun için mesela kadýn, aþk,

609 Kuþeyri, Risale, 404; M. F. Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri I, 107.
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þarap ve kabile savaþlarý, Cahiliye þiirindeki temalarýn baþýnda yer alýr. O
dönemin ünlü þairi Tarafa, Mu’allakat-ý Seb’a610 arasýnda yer alan þiirin-
de, ebedîlikten söz edilemeyeceðine göre, insan için yapýlacak en iyi þe-
yin bütün varlýðý ile hayatýn zevklerini yaþamak olduðunu belirtirken bu
dönemin hedonist ahlâk anlayýþýný dile getirir.611 Bu dönemin bütün
ahlâkî faziletlerinin arkasýnda, kiþinin veya kabilenin gururunu (fahr), þe-
ref (mecd), öfke (gazap), kavmiyet (hamiyyet), duygularýný tatmin etme;
asalet, cömertlik ve yiðitlikle þöhret kazanma, saygý görme, insanlarda
hem korku hem de hayranlýk duygusu uyandýrma arzusu yatmaktaydý.

Ýslâm dini, aþiret ruhunun, rekabet ve küçümseme duygusuyla geçici
hazlara düþkünlüðün doðurduðu kaba ve hoyrat geleneklerin karþýsýna,
insanýn nefsini dizginlemesi, tabiatýný öfke ve þiddetten korumasý anlamý-
na gelen hilm ve þefkati koydu; bu þekilde insana, o güne kadar kendi dý-
þýndaki varlýklara çevirdiði mücadele enerjisini kendi nefsinin kötü tema-
yüllerine karþý yöneltmesini öðretti.

Ýslâm ahlâkýnýn kaynaðý Kur’ân ve Sünnettir. Kur’ân-ý Kerim sadece
bir ahlâk kitabý deðildir. O ayný zamanda bir dua kitabý, bir tefekkür ki-
tabý, bir ahkâm kitabý… olduðundan ihtiva ettiði diðer konular gibi ahlâk
konularýný da herhangi bir ahlâk kitabý gibi ele almamýþ, onlarý diðer ko-
nularýn içine serpiþtirerek, eksiksiz bir ahlâk sistemi oluþturacak zenginlik-
te nazarî prensipler ve amelî kurallar getirmiþtir.

Ahlâk konusuna eðilen âlimlerin baþýnda mutasavvýflar yer alýr. He-
men bütün mutasavvýflar, tasavvufî hayatta, ibadet ve zikir gibi taabbüdî
faaliyetler kadar ahlâkî faaliyet ve faziletlerin de önemli olduðunu belirt-
miþlerdir. Birçok mutasavvýf daha, tasavvuf teriminin tarifinde onun
ahlâkla iliþkisini göstermiþlerdir. Nitekim Ebu’l-Hasan en-Nuri’ye göre
“Tasavvuf ne birtakým merasimler ne de bir bilgi yýðýnýdýr; aksine tasavvuf
yalnýzca ahlâktýr.” Ayný sûfî tasavvufun; hürriyet, fütüvvet, dünya gailele-
rinden sýyrýlmak ve cömertlik erdemlerinden ibaret olduðunu belirtmiþtir.
Tasavvufu kýsaca “hüsnü’l-huluk” (ahlâk güzelliði) veya “el-ahlâku’r-ra-

610 Ýslâm’dan önce Araplar arasýnda þiir yarýþmalarý yapýlýr ve dereceye giren þiirler Kabe’nin duvarý-

na asýlýrdý. Bunlardan en meþhur olan yedi tanesine Mu’allakât-ý Seb’a denir.

611 Zevzeni, Þerhu’l-Mu’allakât, 82. Beyrut, tr.
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diye” (razý olunan, sevilen ahlâk) þeklinde tarif edenler de olmuþtur.612 Ha-
san-ý Basri takva ehlinin; doðru sözlülük, ahde vefa, sýla-i rahim, yoksul-
lara merhamet, gurur ve kibirden arýnmýþlýk, insanlarla iyi geçinme, güzel
huy gibi ahlâkî faziletlerle tanýnabileceðini belirtmiþtir.613 Genelde muta-
savvýflar, baþlangýçta Kur’ân ve Sünnet’ten kaynaklanan bir yaklaþýmla
zühd, takva, fakr, tevekkül, rýza gibi ilkeleri benimseyerek dünyevî nimet
ve imkânlar karþýsýnda ihtiyatlý bir tavýr takýnmýþlardýr. Kur’ân ve Sünnet,
dünyevî imkânlara esir olmak yerine, bunlarý belirlenmiþ prensipler çerçe-
vesinde Allah rýzasý ve insanlarýn mutluluðu için kullanmayý öngörmektedir.

Tasavvufun ileri gelenlerine göre, hem dinin hem de aklýn reddettiði
bütün kötü huylarýn ve çirkin davranýþlarýn kaynaðý nefistir. Tasavvufî
ahlâkta çoðunlukla insanýn manevî benliðinin yüksek tarafýný temsil eden
ruh, meleðe; nefis ise þeytana benzetilir. Bu yüzden ahlâkî fenalýklar an-
cak riyazet ve mücahedeye koyularak, nefsin kötü eðilimlerini kýrmak ve
onu kötü huylarýndan arýndýrmak suretiyle önlenebilir. Ýmam Gazalî, “Ýn-
san ihtiraslarýyla savaþýr, nefsini bunlarýn baskýsýndan korur ve bu suretle
meleklerin ahlâkýna benzer huylar kazanýrsa, kalbi meleklerin evi haline
gelir.”614 demektedir.

Tasavvufî ahlâkta nefse karþý verilmesi öngörülen bu savaþ, bir nevi
iradeyi hür kýlma, insanýn ahlâkî mükemmelliðe ulaþmasýný ve Allah’a ya-
kýnlaþmasýný önleyen bedenî ve dünyevî tutkularýn baðýmlýlýðýndan kurtul-
ma mücadelesidir. Bu açýdan tasavvuf ahlâkýnda hürriyetin büyük bir
önemi bulunmaktadýr. Mutasavvýflar, Allah’tan baþka insanýn þuurunu
meþgul eden her þeyin hürriyeti kýsýtladýðý ilkesinden hareketle cennet ni-
metlerini arzulamayý bile gerçek hürriyete aykýrý görmüþlerdir. Kuþeyri’ye
göre hürriyet, kulun üzerinde Allah’tan baþka hiçbir þeyin etkili olmama-
sýdýr. Gerçek hürriyet tam kulluktur.615 Tasavvuftaki fakr makamý hürriyeti
kapsar. Çünkü fakr, insanýn hiçbir þeye sahip olmamasýndan öte, hiçbir
þeyin insana sahip olamamasýdýr.

612 Hucvirî, Keþfu’l-Mahcup, 237; Herevî, Menazilü’s-Sairin, 23.

613 Ebu Nuaym, Hilyetu’l-Evliya, II, 23
614 Gazalî, Ýhya, III, 27.
615 Kuþeyrî, Risale, 365
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Ýslâm’da ahlâký imandan ayýrmak mümkün deðildir. Zira bütün
Kur’ânî emirlere boyun eðmek imanýn gereðidir. Bu emirlere uymakla da
en üstün ahlâkî deðerler elde edilir. Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu
vesselâm): “Müminlerin iman açýsýndan en mükemmel olaný, ahlâký en iyi
olanýdýr.”616 buyurmuþtur. Bu duruma göre ahlâkî açýdan mükemmel bir
anlayýþ ve davranýþa sahip olmayan kiþi, iman açýsýndan da kemâle ermiþ
olamaz. Þu sözler de O’na (Sallallahu aleyhi ve selam) aittir: “Ýman yetmiþ
þubedir. En üstünü ‘Lâ ilâhe illâllah’týr, en aþaðýsý da yol üzerinde insanla-
ra eziyet verecek bir þeyi kaldýrmaktýr. Hayâ da imanýn bir bölümüdür.”617

“Allah’a yemin olsun ki, hiçbir kul, kendi nefsi için istediði güzelliði karde-
þi için de istemedikçe tam iman etmiþ olmaz.”618 “Mîzana konan ameller
arasýnda güzel ahlâktan daha aðýr gelecek hiçbir þey yoktur. Ýnsan güzel
ahlâký sayesinde, nafile oruç tutup nafile namaz kýlan kimseler derecesine
yükselir.”619 Bu ve buna benzer hadislerde Peygamber Efendimiz (aleyhissa-
latu vesselâm) güzel ahlâkýn üstünlüðünü dile getirmiþtir. Ayrýca, “Müslü-
man, Müslümanlarýn onun elinden ve dilinden emin olduklarý, rahatsýzlýk
duymadýklarý kimsedir.”620 buyurmakla da iyi bir Müslümaný tarif etmiþtir.

Burada birtakým baþlýklar üzerinde durduk. Bunlarý seçerken Ýslâmî
genel ilkeler ve evrensel normlar gözetilmeye çalýþýlmýþtýr. Elbette detayla-
ra inilirse bu ve benzeri ahlâkî kriterler ve maddeler etrafýnda filozoflar,
ahlâkçýlar, din adamlarý ve düþünürler arasýnda basit birtakým ihtilaflar ve
farklý yaklaþýmlar mevcuttur. Ancak biz, bunlardan sarf-ý nazar ederek, da-
ha genel kanaatler ve yaklaþýmlar üzerinde durduk. Bunlarý seçerken de
örnekler Kur’ân’dan ve Peygamber Efendimizin (aleyhissalatu vesselâm)
pratik hayatýndan, yakýn çevresinden yani “saadet asrý” diye literatüre gi-
ren ilk kuþak sahabe pratiklerinden yola çýktýk.

Doðruluk/Sýdk
Sýdk, Doðru düþünce, doðru söz, doðru davranýþ manâlarýný ihtiva

eder. Ýnançlý kimsenin, söz ve davranýþlarýnda, þahsî ve insanlarla olan

616 Buhâri, Edep, 39.
617 Ebû Davut, Sünnet, 14
618 Buhâri, Ýman, 7; Müslim, Ýman, 71-72.
619 Tirmizi, Birr, 62.
620 Müslim, Ýman, 14.
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münasebetlerinde, sadakatin emin bir temsilcisi olmasý istenir. Arkadaþ,
dost ve yakýn çevresini bu tür insanlardan seçmesi talep edilir. Nitekim
Yüce Kur’ân’da; “Her zaman doðrularla beraber olun.” (Tevbe, 9/119)
buyrulmaktadýr. Demek ki sýdk ve sadakat, doðruluk ve dürüstlük insanýn
tüm davranýþlarýna sirayet etmesi gereken bir hususiyettir. Bir anlamda
sýdk/doðruluk, insan davranýþlarýnýn ruhunu ve özünü oluþturmaktadýr. O,
ayný zamanda peygamberlik sýfatlarýndan birisidir.

Sýdk, insandaki düþünce, amel ve davranýþ birliðini de ifade eder, ya
da etmelidir. Sürekli iyinin, güzelin, doðruluðun temsilcisi olduðunu ifade
ve iddia edip de davranýþlarýyla bunu tekzib edenin, manevî ve ruhî bü-
tünlüðü parçalanmýþtýr. Kamil mü’min daima düþünce ve davranýþ bütün-
lüðü içindedir. Kiþi inanç ve düþüncelerine aykýrý kalmaya ve davranma-
ya devam ettikçe onun güzel ahlâka ve dolayýsýyla kâmil insan olmaya
ulaþmasý mümkün deðildir. Hatta daha ileri ve düzeyli derecelerde inanç-
lý insandan; gizli iç hallerinde, düþünce, tasavvur ve niyetlerinde, tasav-
vufî anlamýyla derunî melekelerinde dahi tutarlý, sadýk/doðru ve dürüst ol-
masý beklenir ve tavsiye edilir.

Sözde, davranýþta, azimde, ahde vefada, amelde ve muamelede bü-
tün meleke ve kabiliyetlerini doðruluða yönlendirme, kâmil bir sadâkat ve
ayný zamanda bir peygamberlik vasfýdýr ki, Kur’ân-ý Kerim: “O yüce kitap-
ta olanlar arasýnda Ýbrahim’i hatýrla ki, O sýddîk bir Nebi idi.” (Meryem,
19/41) diyerek, mutlak zikrin masruf olduðu iþte bu zirveyi ihtar etmiþtir.
Sýdk, Enbiyâ-i Ýzâmýn en önde gelen vasfý, her devirde îmâna ve Kur’ân’a
hizmet mesleðinin en güçlü dinamiði olduðu gibi, öteki âlem itibarýyla de
her mümin için en saðlam bir kredi kartý ve en geçerli bir itibar senedidir.
Allah: “Doðru olanlara doðruluklarýnýn fayda verdiði gün bugündür.”
(Maide, 5/119) buyurarak bu önemli hakikate dikkatlerimizi çeker.

Enbiyâ, asfiyâ ve mukarrabîni zirveler zirvesine ulaþtýran ve onlara
mânevî terakkilerinde berk ve burak olan sýdk; þeytan ve avenesini aþa-
ðýlarýn aþaðýsýna sürükleyen de yalandýr. Düþünceler ancak sýdkýn kanat-
larýyla pervaz eder ve deðerler ufkuna ulaþabilir.. davranýþlar ancak
sadâkat zemininde neþv ü nemâ bulur.. yalvarýþ ve yakarýþlar ancak sýdk-
la edâ edildiði ölçüde “Ýsm-i A’zam” (kendisi ile dua edildiðinde icabet
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olunan Allah’ýn ismi veya isimleri) iktiran etmiþ gibi, rahmet arþýna ula-
þýr ve hüsn-ü kabûl görür; sýdk, âdetâ Ýsm-i A’zam iksiri gibi tesir eder.

Hz. Âdem’in alnýnda tevbe nûrunu parlatan sýdktýr.. dünyanýn tûfana
gömüldüðü bir dönemde, tufan peygamberine sefîne-i necât olan sýdktýr.
Alev alev ateþler içinde Hz. Halil’i berd u selâma ulaþtýran da yine sýdktýr..

Kur’ân, deðiþik âyetleriyle, gerçek mümin olmayý, insanýn söz ve dav-
ranýþlarýndan iç âlemine kadar her hal ve tavrýný sýdka göre dizayn etme-
sine ve sadâkat etrafýnda örgülemesine baðlamýþtýr. Ayrýca böyle bir tan-
zim ve düzenlemeyi de dünyevî mutluluk ve uhrevî saadetin esasý say-
mýþtýr. Ýþte Beyân-ý Sýdk’tan birkaç pýrlanta:

“De ki: Rabbim! Gireceðim yere doðrulukla girmeye, çýkacaðým yer-
den doðrulukla çýkmaya beni muvaffak eyle!..” (Ýsra, 17/80) “Bana son-
rakiler içinde bir lisân-ý sýdk (ve bir yâd-ý cemil) lûtfeyle!” (Þuara, 26/84)
“Ýman edenleri Rableri nezdinde kadem-i sýdk (ve hüsnü istikbâl)le müj-
dele!” (Yunus, 10//2) “Þüphesiz müttakîler, cennet bahçelerinde ve ýrmak-
lar baþýnda, O gücü her þeye yeten Sultanlar Sultaný’nýn nezdinde sýdk
oturaðý (ve otaðýnda) dýrlar..” (Kamer, 54/54-55)

Evet, müdhal-i sýdk, muhrac-i sýdk, lisân-ý sýdk, kadem-i sýdk,
mak’ad-ý sýdk unvanýyla dünyadan ta ukbâya uzanan bir çizgide, hem
uzun bir yola, hem yol azýðýna hem de neticeye iþaret buyrulmuþtur.

Niyet ve kasýtta sâdýk olmak baþta gelir. Evet, doðru düþünce, doðru
karar ve doðru davranýþa niyet, sýdkýn ilk basamaðýdýr. Ayrýca sýdka azme-
den insanýn, karar ve niyetinden dönmemesi, düþünce ve azmini sarsa-
cak ortam ve sâiklerden de uzak kalmasý þarttýr.

Ýkinci basamak; dünyada kalmayý ve yaþamayý, sýrf hakký tutup kal-
dýrmak ve Allah’ýn rýzasýna mazhar olmak için arzu etmektir ki; bunun da
bir kýsým emareleri vardýr: Her zaman nefsinin eksik ve kusurlarýný gör-
mek, dünyanýn cazibedâr güzellikleri karþýsýnda “pes” etmemek, dünyevî
endiþelerle yol ve yön deðiþtirmemek bunlardan sadece birkaçýdýr.

Üçüncü basamak; sýdkýn tamamen bir vicdan marifeti haline getiril-
mesi ve insan tabiatýnýn her hal ve her tavrýnda sadakate düðümlenmesi-
dir. En büyük sadakat, Rabbin rubûbiyyetine rýzâda, Ýslâm’ýn Ýlâhî sistem
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olarak kabullenilmesinde ve Rûh-u Seyyidü’l-Enâm’ýn rehberliðine tesli-

miyettedir.621

Ýnsana sadakat yaraþýr görse de ikrâh;

Yardýmcýsýdýr doðrularýn Hz. Allah!

Ýstikamet de sýdk ile ilgilidir. Doðruluk demek olan istikâmet; ehl-i ha-

kikatçe, itikatta, amelde, yemede, içmede, hâlde, sözde ve bütün davra-

nýþlarda ifrat ve tefritten sakýnma þeklinde yorumlanmýþtýr. “Rabb’imiz Al-

lah’týr” deyip, sonra doðru olanlarýn üzerine melekler iner: “Korkmayýn,

üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin” derler.” (Fussîlet, 41/30) âye-

ti de, iþte bu, Allah’ýn rubûbiyetini itiraf ve birliðini tasdik edip, iman,

amel ve muâmelelerinde peygamberlerin yürüdüðü yolda yürüyenleri,

ötelerde saf saf meleklerin karþýlayýp, korku ve tasanýn kol gezdiði o ür-

pertici vasatta onlarý müjdelerle coþturacaklarýný haber veriyor.

Ýstikâmete hakkýyla uymanýn ne kadar güç olduðunu anlatmasý baký-

mýndan, en büyük ruh ve manâ insanýnýn: “Hûd suresi ve benzerleri ifla-

hýmý kesip beni yaþlandýrdý.”622 sözü -ki “Emrolunduðun gibi dosdoðru ol”

(Hûd, 11/112) âyetine iþâret buyuruyorlardý- ne mânidardýr!

Yine Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselâm) bir sahabîye: “Allah’a

iman ettim de, sonra da dosdoðru ol”623 diyerek, iki cümlelik “cevâmiu’l-

kelim” ile, bütün itikâdî ve amelî esaslarý ihtiva eden istikâmeti özetlemiþ-

ti. Þu müthiþ ifadeler de yine O’na aittir: “Kulun kalbi müstakim olmadýk-

ça îmâný müstakim olamaz, lisâný dosdoðru olmayýnca da kalbi müstakim

olamaz.”624 “Her sabah insanoðlunun uzuvlarý lisâna karþý: ‘Bizim hakký-

mýzda Allah’tan kork; zîra sen müstakim olursan biz de müstakîm oluruz;

sen eðri-büðrü olursan biz de eðriliriz.’ derler”625

621 Kuþeyri, Risale, 356; M. F. Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri I, 123.

622 Tirmizî, Tefsiru’l-Kur’ân, 57, Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 7/37.
623 Müslim, Ýman, 62; Müsned, 3/413, 4/385.
624 Müsned, 3/198.
625 Tirmizî, Zühd, 61; Müsned, 3/96. Bkz. M. F. Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri I, 97.
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Alçak Gönüllülük/Tevâzu
Tevâzu; yüzü yerde olma ve alçakgönüllülük manâlarýna gelir ki, te-

kebbürün zýddýdýr. Onu, insanýn Hakk karþýsýnda gerçek yerinin þuurunda
olup, ona göre davranmasý ve halk arasýndaki durumunu da bu anlayýþ
zâviyesinden deðerlendirip, kendini insanlardan bir insan veya varlýðýn
herhangi bir parçasý kabul etmesi þeklinde de yorumlayabiliriz. Kibir ise
kiþinin kendini baþkalarýndan büyük sanmasýdýr, bunun açýða vurulmasý-
na da tekebbür denmiþtir. Yani kibir bir büyüklük zannýdýr; insanýn kendi-
sini, olmak isteyip de olamadýðý þey sanmasýdýr.

Bazýlarý tevâzuu, kendinde zâtî hiçbir kýymet görmeme; bazýlarý, in-
sanlarý, insana yakýþýr saygýyla karþýlayýp onlarla muamelesinde mahviyet
içinde bulunma; bazýlarý Ýlâhî inayetle fevkalâde bir muameleye tâbi tutul-
mazsa, kendini halkýn en hakiri görme; bazýlarý da benlik hesabýna içinde
beliren büyük-küçük her çeþit dahilî kýpýrdanýþa karþý hemen harekete ge-
çip onu olduðu yerde boðma cehdi ve gayreti þeklinde tarif etmiþlerdir ki,
her birinin kendine göre hem bir mahmili, hem de tarzý telâkkisi vardýr.

Hz. Ömer’i (r.a.) omzunda kýrba, su taþýrken gören bir sahabî sorar:
“Bu ne hal ey Allah Rasulü’nün halifesi!” O: “Dýþ ülkelerden bir kýsým el-
çiler gelmiþti, içimde þöyle böyle bir þeyler hissettim, o hissi kýrmak iste-
dim.” der. Onun sýrtýnda un taþýmasý, minberde kendini levmetmesi, lev-
medenlere ses çýkarmamasý hep bu kabil hazm-ý nefisle alâkalý hususlar-
dan olduðu gibi; valiliði döneminde Ebû Hureyre’nin, þuna-buna sýrtýnda
odun taþýmasý; Zeyd b. Sâbit’in, kadý olduðu bir dönemde Ýbn Abbas’ýn
elini öpmesi; buna mukâbil Tercümânü’l-Kurân’ýn da onun atýnýn üzengi-
sini tutmasý; Hz. Hasan’ýn, ekmek kýrýklarýyla oynayan çocuklarla oturup,
onlarýn yediðinden yemesi hep birer mahviyet ve tevâzu örneðidir.

Allah, Kur’ân-ý Kerim’de, Resûlullah da sünnetinde tevâzu etrafýnda
o kadar tahþidat yaparlar ki, onlarý duyup-iþitenin, gerçek kulluðun tevâzu
ve mahviyet olduðunda þüphesi kalmaz. Kurân’ýn: “Rahmân’ýn has kulla-
rý, yeryüzünde alçakgönüllü olmanýn örneðidirler ve aðýrbaþlý, yüzleri yer-
de hareket ederler. Cahiller kendilerine sataþýnca da ‘selâm’ der geçerler”
(Furkan 25/63) beyaný onlardan sýmsýcak bir ses; “Onlar mü’minlere kar-
þý þefkatli ve mahviyet içindedirler.” (Fetih, 48/29) beyaný da onlarýn gö-
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nüllerinden kopup gelen ve davranýþlarýna akseden yumuþak bir nefestir.
Hele: “Onlar, birbirlerine karþý þefkat ve merhamet timsalidirler.. her za-
man onlarý rükûda iki büklüm ve secdede kývrým kývrým bulursun!” (Fetih,
48/29) fermaný ise onlara tasavvurlarý aþan bir iltifatýn unvaný olmuþtur.

Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) de þöyle buyuruyor:
“Allah bana, tevâzu ve mahviyet içinde bulunmanýzý.. ve kimsenin kimse-
ye karþý övünmemesini emretti.”626 “Size ateþin kendine iliþmeyeceði insa-
ný haber vereyim mi? Ateþ; Allah ve insanlara yakýn, yumuþak huylu, her-
kesle geçimli ve rahat insanlara dokunmaz.”627 “Allah için yüzü yerde ola-
ný, Allah yükseltir de yükseltir; aslýnda o kendini küçük görmektedir ama,
halkýn gözünde asýl büyük odur.”628 “Allah’ým, beni benim gözümde kü-
çük göster!”629

Zaten O, hayatýný hep bu çizgide geçirmiþti:

* Çocuklara uðrar, onlara selâm verir;

* Herhangi biri elinden tutup bir yere götürmek isteyince, tereddüt
etmeden kalkýp gider;

* Ev iþlerinde hanýmlarýna yardým eder;

* Herkes bir iþ görürken, O da iþtirak ederek, onlarla beraber olma-
ya çalýþýr;

* Ayakkabýlarýný tamir eder, elbisesini yamar, koyun saðar, hayvan-
lara yem verir;

* Sofraya hizmetçisiyle beraber oturur;

* Meclisini her zaman fakirlere açýk tutar;

* Dul ve yetimleri görür-gözetir;

* Hastalarý ziyaret eder, cenazelerde hazýr bulunur ve kölelerin da-
vetine icabet ederdi.630

626 Müslim, Cennet, 64; Ebu Davud, Edep, 40; Ýbn Mace, Zühd, 23.
627 Tirmizî, Sýfatu’l-Kýyame, 45.
628 Ebu Nuaym, Hilyetu’l-Evliya, 7/129.
629 Bkz. Müslim Zühd, 14.
630 Buharî, Ýstizan, 15; Müslim, Selâm, 15; Tirmizî, Þemail, 78; Müsned, VI, 256; Kadý Ýyaz, Þifa, I, 131.
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Gerçek tevâzu; Hakk’ýn büyüklük ve sonsuzluðu karþýsýnda, sýfýr-son-
suz nisbetlerine göre insanýn kendi yerini belirleyip, bu düþünce, bu tes-
piti benliðine mal etmesidir. Bu anlayýþ tabiatýna iþlemiþ ve bu iþleyiþle
ikinci fýtrata ulaþmýþ olgun insanlar, halkla münasebetlerinde mütevazý,
mahviyet içinde ve olabildiðince dengelidirler. Zira, Allah’a karþý yer ve
konumunu belirlemiþ olanlar, dinî hayatlarýnda da, halkla münasebetle-
rinde de, kendi iç dünyalarýnda ve gözlemlerinde de hep muvazene için-
dedirler.

Hâsýlý, tevâzu hulûkullah (Allah ahlâký) sarayýnýn cümle kapýsý oldu-
ðu gibi, Hakk’a ve halka yakýn olmanýn da birinci vesilesidir. Gül toprak-
ta biter.. insan semâlarda deðil, yerde yaratýlmýþtýr. Mümin, secde unva-
nýyla baþý ile ayaklarý ayný noktada birleþince Allah’a en yakýn olur. 631

Hemen her toplum içinde zenginlik, makam, ilim, güzellik soy vb.
þeyler büyüklük vesilesi olarak kabul edilen þeylerdendir. Tevazu ise bun-
lara raðmen insan hayatýna hâkim olmasý gereken bir ahlâk-ý âliyedir. Ya-
ni yukarýda saydýðýmýz þeylerle tevazu, birbirine raðmen iþleyen, biri diðe-
rine engel olan iki unsurdur. Fakat Müslümanlýk açýsýndan önemli olan,
insanýn iradesi ile bunu aþmasýdýr. Týpký Peygamber Efendimiz (aleyhissa-
latu vesselâm) gibi. O, terk etmek zorunda kaldýðý Mekke’ye seneler son-
ra muzaffer bir komutan olarak girerken, tevazuundan mübarek baþlarý,
binitinin eðerinin kaþýna deðecek kadar aþaðýlardaydý. Hatta denilebilir ki
O, 23 yýllýk, insaný gurura, kibre, büyüklenmeye sevk edebilecek hâdise-
lerle dopdolu hayatýnda tevazu ve mahviyete ters bir davranýþta bulun-
madýðý gibi, bunlar O’nun tevazu ve mahviyetinin artmasýna sebep teþkil
etmiþtir.

Zaten önemli olan da bu deðil midir? Eðer insan, yaþadýðý seneleri Al-
lah için dolu dolu yaþamamýþsa, zengin olmasý ne ifade eder? Davul gibi
bomboþ, týn týn öten bir hayat ile O’nun huzuruna gitmek kime ne kazan-
dýrýr? Unutmayalým, tevazu, mahviyet, hacalet mümine yakýþan ve yara-
þan; tekebbür, inhiraf, kendini âlemden üstün görme ise Karun gibi insa-
ný baþ aþaðý getiren þeylerdir.632

631 M. F. Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri I, 112.

632 Kuþeyri, Risale, 283; M. F. Gülen, Fasýldan Fasýla IV, 115.
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Ýnsanýn, muttasýf olmadýðý hâlde “azamet” ve “kibir” gibi vasýflara sa-
hip çýkýp, diðer insanlara karþý üstünlük taslamasý, onun ruh dünyasý adý-
na ciddî bir hastalýk emaresidir; aklýnýn noksanlýðýna ve ruhunun hamlýðý-
na delâlet eder. Akýllý ve ruhen olgunluða ermiþ bir insan, mazhar olduðu
her þeyi Yüce Yaratýcý’dan bilir ve þükran hissiyle her zaman O’nun karþý-
sýnda iki büklüm olur.

Mütevazý olma, Yaratýcý’nýn takdirine, halkýn tahkir ve tekdirine kar-
þý insanýn gönlüne hoþnutluk hissi kazandýrýr. Evet, baþtan haddini bilip
tevazu kanatlarýný yerlere kadar indiren birisi, insanlardan gelecek her
türlü hor görmelere karþý en emin bir zýrh içine girmiþ ve en saðlam em-
niyet tedbirini de almýþ demektir.

Alçak gönüllülük, ferdin olgun ve faziletli olmasýnýn; kibirlenip büyük-
lük taslamak ise, onun seviyesiz ve nâkýs olmasýnýn alâmetidir. En kâmil
kimseler, insanlarla en fazla beraber bulunup, onlarla hem dem olanlar-
dýr. En nâkýs kimseler ise, insanlarla beraber bulunmayý, onlarla düþüp
kalkmayý gururlarýna yediremeyen bednâm talihsizlerdir. Peygamber
Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) bu noktaya þöyle iþaret ediyor: “Ýn-
sanlar içine katýlýp onlarýn eza ve cefasýna katlanan mümin, kenara çeki-
lip sýkýntý çekmeyen mü’minden üstündür.”633 Yüce Allah, Son Peygam-
ber’e (aleyhi ekmelüttehaya) þöyle ferman ediyor: “Mü’minlerden sana
tâbi olanlara tevazu kanadýný indir. Buna raðmen sana isyan ederlerse
‘Ben sizin yapageldiklerinizden hakikaten uzaðým.’ de.” (Þuara, 26/215-
216) “Sakýn bazýlarýna verdiðimiz geçici dünya nimetlerine gözlerini dikip
uzatma. Onlarýn karþýsýnda tasalanma. Mü’minler için þefkat kanatlarýný
indir.” (Hicr, 15/88) Denebilir ki bu ayet-i kerimelerde hizmet ahlâkýnýn
temel özellikleri toplanmýþtýr: Karþýlýk beklemeden hizmet etmek, dünya
nimetlerine göz dikerek þaþýrmamak, hizmet götürülenlerin nankörlüðü
halinde kýzýp çekilmemek ve mükâfatý yalnýz Allah’tan beklemek...

Kibri ifade etmek için Kur’ân-ý Kerim fahr (övünmek), ferah ve ma-
rah (taþkýnlýk) tabirlerini kullanýr: “Yeryüzünde kibir ve böbürlenerek (ma-
rahan) yürüme. Çünkü yeri delemezsin, boyca da daðlara yetiþemezsin.”
(Ýsra, 17/37) “Kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde þý-

633 Ýbn Mace, Fiten, 23.
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marýk yürüme. Çünkü Allah, kibir taslayan, kendini beðenip övünen kim-
seyi sevmez. Yürüyüþünde mutedil ol. Sesini alçalt. Seslerin en çirkini
eþeklerin sesidir.” (Lokman, 18-19)

Bir insanýn insanlýða yükselmesi onun tevazuu ile; tevâzuu da, ma-
kam, mansýp, servet ve ilim gibi halkýn itibar ettiði þeylerin onu deðiþtir-
memesiyle belli olur. Zikredilen hususlardan biriyle düþünce ve davranýþ-
larýnda deðiþikliðe uðrayan kimsenin ne tevazuundan, ne de insanlýða
yükselmesinden bahsedilebilir.

Alçak gönüllülük, hemen bütün güzel huylarýn anahtarý mesâbesin-
dedir. Onu elde eden, diðer güzel huylara da sahip olabilir. Ona malik
olamayan ise, çoðunlukla diðer huylardan da mahrum kalýr. Âdem Nebi
(aleyhissalatu vesselâm), sürçüp düþtüðü zaman, gökler ötesine ait yitirdi-
ði her þeyi tevazuu ile yeniden elde ederken, ayný bâdirede yuvarlanýp gi-
den Þeytan, kibir ve gururunun kurbaný oldu.

Kibir ve ululuk “Zât-ý Ulûhiyet”in sýfatlarý olduðundan, büyüklük tas-
layýp þýmarýklýk yapanlar, hemen her zaman O’nun “Kahhâr” eliyle kýskýv-
rak yakalanmýþ ve helâk edilmiþlerdir. Haddini bilip mütevazý olanlar ise,
yükselip O’nun huzuruna ermiþlerdir.

Hasan-ý Basrî, aldanmamasý için bir öðrencisini þu sözlerle ikaz eder:
“Yavrum! Þu kâðýt parçasýnda yazýlý olan nasihatleri al, senin için binler-
ce ilim kitabýndan daha deðerlidir. Kâðýt parçasýnda þunlar yazýlýydý:

* Ýçinde bulunduðun ortamýn, kötülüklerden uzak, salih ve iyilikler-
le dolu bir ortam olmasýna aldanma. Cennetten daha emniyetli ve
kötülüklerden uzak bir yer düþünülebilir mi? Oysa babamýz
Âdem’in baþýna gelenler orada geldi.

* Ýbadetinin çokluðuna da aldanma. Þeytan gibi kendini ibadete
adamýþ kim vardý ve baþýna neler geldi?

* Mütekebbir ilim sahipleriyle ne görüþ, ne de sohbetlerine katýl.
Bunlar sana hayýr getirmez. Nitekim Peygamber Efendimizin (aley-
hissalatu vesselâm) sohbetlerine katýlan mütekebbir ve münafýk
ilim adamlarý vardý. Hiçbirisi ne imana geldi ve ne de o sohbetler-
den istifade etti.
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* Ýlminin çokluðuyla övünüp-aldanma. Nice ilim sahipleri vardý ki
övünçleriyle helak olup gittiler.

Ýffet
Kelime olarak, caiz olmayan ve kiþinin þeref ve izzetine yakýþmayan

hâl ve fiillerden uzak durma, kötülük ve çirkinliklerden kaçýnma ve ken-
dini koruma anlamýna gelir. Baþta zina ve ona götürücü her türlü fiil ve
durum iffetsizlik sayýldýðý gibi, seçici olmadan rast gele yiyecekler yemek,
þahsî ihtiyacý olsa bile baþkasýndan bir þeyler istemek, karþý cinsi tahrik
edici davranýþlarda bulunmak ve elbiseler giymek, saygýsýzca konuþmak,
göz baþta olmak üzere organlarýna hâkim olmamak... da iffetsizlik sayýl-
mýþtýr. Reklâmdan takvim yapraklarýna, ticarî emtiadan çizgi filmlere, ti-
yatro sahnelerinden ambalaj kâðýtlarýna, haber programlarýndan gaze-
te/dergi sayfalarýna varýncaya kadar her yere sirayet etmiþ açýk saçýklýk
da bir iffetsizliktir. (Nur, 33/31, 60) Bunun karþýlýðý haya ve nezahettir.
Mü’minden, nezih, temiz, dikkatli, sabýrlý, þeref ve haysiyetli bir hayat ya-
þamasý beklenir.

Kur’ân-ý Kerim iffet ve namusu ahlâkî iyiliklerin en önemlileri arasýn-
da sayar. Toplumun temeli olan ailenin saðlýklý bir þekilde devam etmesi-
ni sevgi ve saygýnýn yaný sýra, erkek ve kadýnýn namuslu, iffetli, zina etme-
miþ ve gizli dostlar edinmemiþ olmasý ilkesine baðlar. Ýffetsizliðin Kur’ân
dili ile haddi aþmak olarak nitelenmesi iþin önemini vurgulamaktadýr.
(Maide, 5/5; Nur, 24/6,7,15; Ahzab, 33/30-31, 35; Mearic, 70/29-31)

Peygamber Efendimizle (aleyhissalatu vesselâm) ilgili olarak,
mü’minler arasý münasebetleri düzenleyen ve usullerini belirleyen ayette
Efendimizin utandýðýna dikkat çekilerek, evlere giriþ, çýkýþ ve kalkýþlarýn bir
ahenk ve usul içinde yürütülmesi istenmiþtir. (Ahzab, 33/53)

Ayrýca giriþte deðinilen anlamlarý ihtiva eden þu ayetler de zikredile-
bilir: “Evlenme (imkâný) bulamayanlar, Allah kendi lütfundan onlarý var-
lýklý kýlýncaya kadar iffetlerini korusunlar.” (Nûr, 24/33) “Evlenme ümidi
beslemeyen, çocuktan kesilmiþ yaþlý kadýnlarýn, ziynetlerini (yabancý er-
keklere) teþhir etmeksizin (dýþ) elbiselerini çýkarmalarýnda kendilerine bir
vebal yoktur. Ancak iffetli davranmalarý kendileri için daha hayýrlýdýr.”
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(Nûr, 24/60) “(Yapacaðýnýz hayýrlar) kendilerini Allah yoluna adamýþ, bu
nedenle yeryüzünde kazanç için dolaþmayan fakirler için olsun. Bilmeyen
kimseler, iffetlerinden dolayý onlarý zengin zanneder. Çünkü onlar yüzsüz-
lük ederek istemezler. Yaptýðýnýz hayýrlarý muhakkak Allah bilir.” (Bakara,
2/273)

Bu konuda varid olan birçok hadis bulunmaktadýr. Onlardan birinde
Allah Resûlü, þöyle buyuruyor: “Kim bana, iki çene ve apýþ arasý mevzu-
unda söz verir kefil olursa, ben de ona Cennet için kefil olurum.”634

Bunu söyleyen, Allah Resûlü’dür. O, bir insanýn neye kefil olup ne-
ye olamayacaðýný herkesten iyi bilir. Cennet’e kefil olacaðýný söylüyorsa,
mutlaka olacaktýr. Zira, kardeþim deyip baðrýna bastýðý Osman b. Maz’ûn
gibi bir sahabî hakkýnda hanýmlarýndan birinin: “Cennet kuþu oldun git-
tin.” demesine karþý çýkmýþ ve “Ben Allah’ýn Resûlü olduðum halde bilmi-
yorum, sen onun cennetlik olduðunu nereden bildin?”635 demiþti.

Demek oluyor ki, aðzýna ve apýþ arasýna sahip çýkacaðýna dair söz ve-
ren ve verdiði sözde duran bir insana, Allah Resûlü cennet sözü verirken,
bunu hevâ ve hevesine göre söylemiyor. Mutlaka Cenâb-ý Hakk’ýn bu
mevzuda bildirdiði bir þeye binaen böyle bir vaatte bulunuyor.

Konuþmak Bir Nimettir 
Aslýnda insanýn aðzý, beyan nimetine mazhar, deðer ve kýymeti ölçü-

lemeyecek kadar büyük bir uzuvdur. Ancak böyle mübarek bir uzuv, kö-
tüye kullanýldýðý takdirde, insaný helâka, felakete götüren en zararlý bir âlet
haline gelir ve onu mahveder. Aðýz ki, insan onunla Cenâb-ý Hakk’ý tes-
bih ve takdis eder. Ma’rûf’u emir, münkeri nehiy aðýzla yapýlýr. Ýnsan
aðýzla, Kainat kitabýný ve onun ezelî tercümesi olan Kurân’ý tilavet eder,
âyât u beyyinâtý aðzýyla okur ve baþkalarýna anlatýr. Bazen, inanmayan
bir insaný, ifade ve beyaný vasýtasýyla imana getirir.. böylece üzerine gü-
neþin doðup battýðý her þeyden daha hayýrlý bir iþ yapmýþ olur ve insan,
aðzýyla a’lây-ý illîyîne çýkar, sýddîkiyetin zirvesine taht kurar. Ancak ayný
aðýz, insanýn felaketini de hazýrlayabilir. Bütün küfür ve küfrana vasýta

634 Buharî, Hudûd, 19, Rikak, 23; Tirmizî, Zühd, 61; Muvatta, Kelam, 11.

635 Buharî, Cenaiz, 3; Ýbn Mace, Cenaiz, 7; Müsned, II, 335.
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aðýzdýr. Allah’a ve O’nun þâný yüce Nebisine aðýz dolusu sövenler, bu ið-
renç günahý aðýzlarýyla iþlemektedirler. Yalan, gýybet, iftira hep aðýzla ya-
pýlýr ve insan aðýzla, Müseylime’nin yalan çukuruna düþer.

Ýþte Allah Resûlü, sadece bir kelime söylüyor, bir uzva dikkati çeki-
yor... Ýþte bu tek kelimede, daha yüzlerce dile getirilmemiþ hakikat ve bi-
zim bir nebze iþaret ettiðimiz hususlar bütünüyle dürülü bulunuyor. “Að-
zý meþru dairede kullanýn ki, ben de size Cennet’i söz vereyim.” diyor. Bu,
“Aðzýnýzý kapayýp bir köþede oturun.” demek deðildir; meþru dairede kul-
lanýn demektir.

Allah Resûlü, mahrem uzvun adýný söylemiyor.. onun yerine iki ba-
cak arasý tabirini kullanýyor. Bu, O’nun yüce edebinin bir tezahürüdür.
Zaten O, her zaman bizler için, gayet tabiî ve fýtrî olan þeyleri ifade eder-
ken dahi, öyle kendine has derin bir edep içinde olmuþtur ki, bazýlarýmýz-
ca en sevimsiz gibi görünen þeyler dahi, birden insanýn gözünde sevimli
birer tablo haline gelivermiþtir. O, ahlâk, karakter, seciye ve tabiatýyla
güzelliklere programlanmýþ bir insandý.

Ýnsanlar arasýnda söylenmesi utandýrýcý olan bir uzuv zikredilecekken,
Allah Resûlü, kendine has güzellik içinde bu uzva telmihte bulunuyor, “iki
bacak arasý” tabirini kullanýyor. Apýþ arasý çok mühimdir. Neslin devamý
bu yolla olduðu gibi, zina ve fuhuþla, neslin harap olmasý da yine bu yol-
la meydana gelmektedir. Zira onun su-i istimaliyle soy-sop birbirine karý-
þýr ve bütün hukuk sistemlerinde korunmasý gereken hususlarýn en önem-
lileri bu sebeple yýkýlýr gider.

Kim kimin babasýdýr? Kim kime miras býrakacak, kim kimden hak ta-
lep edecektir? Aile nasýl korunacak, millet nasýl ayakta duracaktýr? Bütün
bu ve benzeri sorular ancak iffetli olmaya baðlýdýr. Afîf insanlar ve bu in-
sanlardan meydana gelmiþ cemiyetler, kendi iç yapýlarýný kýyamete kadar
devam ettirirlerken; zina ve fuhuþ bataklýðýna gömülen fert ve milletler,
mevcudiyetlerini, bir batýn öteye dahi götüremezler.

Esasen her mevzuda olduðu gibi bu mevzuda da helâl dairesi geniþ-
tir ve keyfe kâfidir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Ýnsandaki o arzu,
en güzel þekilde helâl dairesinde de tatmin edilebilir. Ýnsanýn bu mevzuda
helâl yol arayýþý ona bir vacip sevabý kazandýrýr. Allah Resûlü, ashabýna
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bu hususu açýklayýnca, sahabe hayretle, bunun nasýl olacaðýný sordu. Al-
lah Resûlü (Sallallahu aleyhi ve sellem) de tebessüm ederek þu cevabý ver-
di: “Eðer helâl yolla olmasa idi, haram olmayacak mýydý”636 Haramý terk
ise vaciptir. Öyleyse helâl yolla mübaþeret insana vacip sevabý kazandýrýr.

Amûdî Velayet
Burada ince bir nükte dikkatimizi çekmektedir. Allah Resûlü, iki çene

ve apýþ arasý hakkýnda söz verene, cenneti va’dediyor. Cennetle müjde-
lenen müstesnâ kametler bilinmektedir. Demek onlarýn dýþýnda da bazý
kimseler ihraz ettikleri makam ve kazandýklarý kurbiyet haysiyetiyle böy-
le bir mazhariyeti elde edeceklerdir. Buradaki mazhariyet, aðýz ve apýþ
arasýný korumanýn zorluðundan gelmektedir. Zira, þehvetin, bütün vücu-
du sardýðý, benliði kavrayýp ruhu sarstýðý bir anda, hatta iradenin gevþe-
yip fenalýðýn her türlüsüne açýk hale geldiði bir zamanda, Hakk’ýn hatýrý
için insanýn kendisini frenlemesi o kadar önemlidir ki; insanýn manen
amûdî (dikey) olarak zirveleþmesine vesile olabilir ve böyle bir amele
muvaffak olan insan, elbette Allah Resûlü’nün kefaleti altýna girip cennet-
lere uçabilir. Öyle ise nefsinin taþkýnlýklarýna gem vurabilen, onun her tür-
lü fenalýða açýk olduðu demlerde onu zapt u rapt altýna alýp günahlara gir-
mekten alýkoyan ve onlara karþý hep sabýrla direnen; hattâ bu gibi zaafla-
ra karþý durmadan tahþidat yapan bir insan, bir baþkasýnýn, her gece kýl-
dýðý bin rekât namazýn ona kazandýracaðýndan daha fazlasýný hem de bir
anda kazanabilir. Kazandýrýr ve dikey olarak velilik noktasýna ulaþtýrýr. Bun-
larla, nafile namaz ve nafile orucun hafife alýndýðý zannedilmesin; onlar,
önemli birer kurbet (Allah’a yakýnlýk) vesilesidir ve hep öyle kalacaktýr.

Haya
Çekingenlik ve utanma da demek olan hayâ; Allah korkusu, Allah

mehâfeti ve Allah mehâbetiyle O’nun istemediði þeylerden çekinmek
manâsýna gelir. Böyle bir hissin, insan tabiatýnda bulunan hayâ duygusu-
na dayanmasý, þahsý, edep ve saygý mevzuunda daha temkinli, daha tu-
tarlý kýlar. Temelde böyle bir hissi bulunmayan veya yetiþtiði çevre itiba-
riyle onu yitiren þahýslarda hayâ duygusunu geliþtirmek zor olsa gerek.

636 Müslim, Zekât, 53; Müsned, V, 167, 168.
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Hayâyý ikiye ayýrmak mümkündür:

1. Fýtrî hayâ ki, buna hayâ-i nefsî de diyebiliriz; insaný pek çok ar ve
ayýp sayýlan þeyleri iþlemekten alýkor.

2. Îmândan gelen hayâdýr ve Ýslâm dîninin önemli bir derinliðini teþ-
kil eder.

Fýtrî hayâ, Ýslâm dîninin rûhundaki hayâ ile beslenip geliþince, ar ve
ayýplara karþý en büyük mânia teþekkül etmiþ sayýlýr. Tek baþýna kaldýðý za-
man, bazý ahvâl ve þerâit altýnda sarsýlýr, yýrtýlýr, hatta bazen bütün bütün
yýkýlabilir.

Evet, insan tabiatýnda bulunan bu sýkýlma ve çekinme hissi, “O, Al-
lah’ýn kendisini gördüðünü bilmez mi?” (Alak, 96/14) gibi âyetlerle anla-
týlan îmân þuuruyla.. “Þüphesiz Allah, sizin üzerinizde her þeyi görüp gö-
zetendir.” (Nisâ, 4/1) gibi beyanlarla ifâde edilen ihsan anlayýþýyla bes-
lenmezse uzun ömürlü olamaz. Zira hayânýn hem var olup geliþmesi hem
de devam ve temâdisi îmâna baðlýdýr. Bu münâsebeti Hz. Seyyidü’l-
Enâm (aleyhissalatu vesselâm), ashâbýndan birinin diðerine, hayâda mü-
balaða yapýlmamasýyla ilgili tavrýný duyunca: “Býrak onu, hayâ îmândan
gelir..”637 Diðer bir ifâdelerinde: “Îmân yetmiþ küsur þûbeden ibârettir,
hayâ da îmândan bir þûbedir.”638 buyururlar.

Bu itibarla diyebiliriz ki; fýtrî hayâ, týpký insan tabiatýnda saklý bulunan
diðer iyilik nüveleri gibi, insaný insan yapan ma’rifet dinamikleriyle bes-
lendiði ve takviye edildiði ölçüde geliþir, kalbî ve rûhî hayâtýn bir buudu
hâline gelir ve nefsin pek çok gayrý meþru isteklerine set çeker ve engel-
ler. Aksine bu duygu îmân ve ma’rifetle geliþtirilemez, ihsan þuuruyla tak-
viye edilemez; takviye edilmek þöyle dursun nefsânîlik gayyâlarýnda açý-
lýp-saçýlarak köreltilecek olursa, fert ve toplum plânýnda insaný insanlýðýn-
dan utandýran yýrtýklýklar ve sürtüklükler kaçýnýlmaz olur. Peygamber
Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) bu hususa temas eder ve “Hayâsýz ol-
duktan sonra istediðini yap!”639 buyurur. Hayâ ve hayat birbirine bakan
kelimelerdir ve bu yakýnlýktan, kalbin ancak, îmân ve ma’rifet saðanakla-

637 Buharî, Ýman, 16; Müslim, Ýman, 59; Ebu Davud, Edep, 6.
638 Ebu Davud, Sünnet, 14; Nesei, Ýman, 16.
639 Buharî, Enbiya, 54, Edep, 78; Ebu Davud, Edep, 6; Ýbn Mace, Zühd, 17.
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rýyla beslendiðinde hayatta kalabileceði esprisini çýkarmak mümkündür.
Hayat kendi dinamikleriyle, hayâ da kendi dinamikleriyle var olur ve ya-
þar; yoksa her ikisi için de inkýraz kaçýnýlmazdýr.

Hayâda ilk mertebe, insanýn kendisine, Hakk’ýn nazarýyla bakmasýy-
la baþlar. Bir insanýn, O’nun ölçüleri ve O’nun murâkabesi açýsýndan ken-
dini yakýn takibe almasý onda temkin derinlikli bir hayâ hâsýl eder ki,
böyle bir insan duygu ve düþünceleriyle hep diri sayýlýr.

Ýkinci mertebe; kurbet ve maiyyet þuuruyla mebsûten mütenâsiptir
ve: “Nerede olursanýz O sizinle berâberdir.” (Hadîd, 57/4) ufkunda seya-
hat edenlere müyesserdir ki, bu hususla alâkalý Efendiler Efendisi’nin þöy-
le buyurduðunu naklederler: “Allah’a karþý olabildiðince hayâlý davranýn!
Allah’a karþý gerektiði ölçüde hayâlý olan, kafasýný ve kafasýnýn içindekile-
ri, midesini ve midesindekileri kontrol altýna alsýn! Ölüm ve çürümeyi de
hatýrýndan uzak tutmasýn! Âhireti dileyen dünyanýn sûrî güzelliklerini býra-
kýr.. iþte kim böyle davranýrsa, o, Allah’tan hakkýyla hayâ etmiþ sayýlýr.”640

Bir insanýn gerçek insanlýktan nasibi, hayâdan hissesi ölçüsündedir.
Eðer Hakk yolcusu, menfî-müsbet bütün teþebbüslerinde baþýný sonsuza
çevirip davranýþlarýný ötelere göre ayarlayamýyor, mahviyet içinde iki bük-
lüm olup edeple yaþayamýyorsa, onun mevcûdiyeti bir bakýma kendisi
için ar, baþkalarý için de yüktür. Bu mülâhazaya binâendir ki âlimler, “Al-
lah’a yemin olsun, hayâ sýyrýlýp gittiði zaman, ne hayatta ne de dünyada
hayýr kalýr.” demiþlerdir.

Hayâ, Ýlâhî bir ahlâk ve bir Allah sýrrýdýr. Eðer insanlar onun nereye
taalluk ettiðini bilselerdi daha temkinli olur ve daha titiz davranýrlardý. Bu
hususu tenvir edecek þöyle bir vak’a naklederler:

Cenâb-ý Hakk mahþerde hesâba çektiði bir ihtiyara: “Niçin þu günah-
larý iþledin?” diye sorar. O da inkâra saparak günah iþlemediðini söyler.
Bunun üzerine Hz. Erhamürrâhimîn: “Öyle ise onu cennete götürün.”
buyurur. Bu defa da melekler araya girerek: “Yâ Rab, bu insanýn þu gü-
nahlarý iþlediðini siz biliyorsunuz.” derler. Allah da onlara: “Evet öyledir
ama Ümmet-i Muhammed’den biri olarak aðaran saçýna-sakalýna baktým;

640 Müsned, I, 387.
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ayýbýný yüzüne vurmaya hayâ ettim.” ferman eder. Rivâyete göre; Cibrîl
bu haberi Efendimiz’e iletince, o þefkat ve hayâ insanýnýn gözleri dolar,
aðlar ve þöyle buyurur: “Cenâb-ý Hakk ümmetimin ak sakallýlarýna azap
etmekten hayâ ediyor da ümmetimin ak sakallýlarý günah iþlemekten
utanmýyorlar.”641

Riyâ
Kelime olarak gösteriþ, alayýþ, samimiyetsizlik, iki yüzlülük, mürailik

gibi anlamlara gelir. Görmek anlamýna gelen ru’yet masdarýndan gelmek-
tedir. Yani görsünler diye bir davranýþ içine girmektir. Bir kavram olarak,
Allah’tan baþka bir varlýk için, baþta ibadet olmak üzere, yapmacýk bir
þey iþlemek, bununla halkýn övgüsünü kazanma ve onlar tarafýndan sevil-
meyi arzulamak ve Allah’a yaklaþma niyeti dýþýnda herhangi bir gaye güt-
mek anlamýna gelir. Riyada, fiil niyetle uygunluk arz etmez. O halde þöyle
de denebilir: Ýcra edilen fiil ve davranýþýn insanýn öz niyetine kýsmen ve-
ya tamamen ters düþmesi, yani niyetinin aksini yapmasý ve bundan bir
sonuç beklemesi riyadýr. Zýddý ise ihlâstýr.

Riyada iki baþlý bir yalan vardýr. Riyakâr, Allah için yaptýðýný söyledi-
ði fiili kullar için yaparak bir yalan, Allah’tan beklediðini iddia ettiði karþý-
lýðý kullardan bekleyerek bir baþka yalan içine girmiþ olur. Bu tam bir ki-
þilik çöküntüsüdür.

Riyanýn hem nifak hem de þirkle yakýn iliþkisi bulunmaktadýr. Hem
Kur’ân hem de sünnet642 riyanýn en çok sergilendiði ibadetlerin baþýnda
namazý ve sadakayý zikrederler. Anlaþýlan, dinin direði olan namazýn ihlâs-
la kýlýnmasý büyük önem arz etmektedir. Aksi bir durum ise dini yýkýma
götürebilir.

Riyâ konusuyla ilgili, Muhasibî’nin meþhur eseri er-Riaye’den bir
pasaj almak istiyoruz:

“Riyâ kulun, ibadetiyle Allah’tan baþkasýný kastetmesidir. Bunun de-
lili Allah’ýn þu ayetidir: “Kim (yalnýz) dünya hayâtýný ve onun süsünü iste-

641 Kenzu’l-Ummal, 15/423; M. F. Gülen, Kabin Zümrüt Tepeleri I, 129.

642 Örnek olarak bk. Bakara, 2/264; Nisa, 4/38; Enfal, 8/47; Maun (107) ve Ýbn Mace, Zühd, 26, 29.
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mekte ise, onlarýn iþlerinin karþýlýðýný orada onlara tam olarak veririz ve
onlar, ahirette kendileri için ateþten baþka hiçbir þeyleri olmayan kimse-
lerdir. (Dünyada) yaptýklarý da boþa gitmiþtir, halen yapmakta olduklarý
þeyler zaten batýldýr.” (Hud, 11/15-16) Bunlarýn “müraîler” olduðu söy-
lenmiþtir: Baþka bir ayette: “Kötülükleri tuzak yapanlara gelince, onlar
için çetin bir azap vardýr. Ve onlarýn tuzaðý bozulur.” (Fatýr, 35/10) denili-
yor. Bunlarýn da riyakârlar olduðu söylenmiþtir. Diðer bir ayette ise: “Biz
size Allah rýzâsý için yemek yediriyoruz, dolayýsýyla sizden ne bir karþýlýk
ne de bir teþekkür bekliyoruz.” (Ýnsan, 76/9) buyuruluyor. Yüce Mevlâ
ameliyle dünyayý ve dünya süsünü isteyenin amelinin bu olduðunu bildir-
mektedir. Bu konuda birçok ayet vardýr.

Hadis-i þeriflere gelince

1. “Melekler bir kulun amelini Allah’a yükseltince onlara, ‘Benim bu
kulum ameliyle beni kastetmemiþtir. Ameliyle Cehenneme atýn!’ buyu-
rur.”643 Burada da dünya ve süsünün arzusu vardýr. Bu sadece bu iþin eh-
li olanlarýn yanýnda geçerlidir.

2. “Kurtuluþ nerdedir?” sorusuna Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve
selem) cevabý, “Kulun Allah’a ibadetiyle insanlarý arzulamamasýdýr.”644

þeklindedir.

3. Peygamber Efendimiz þöyle buyuruyor: “Kim ameliyle riyâ ve gös-
teriþ yaparsa, Allah da o kiþiye ona göre muamelede bulunur.”645

4. Hz. Ebu Hureyre’den rivayet edilen ve üç kiþiyi anlatan hadîs-i þe-
rif: Biri Allah yolunda savaþmýþ, biri malla sadaka vermiþ diðeri de Al-
lah’ýn kitabýný çokça okumuþtur. Allah onlara: “Siz yalan söylüyorsunuz.
Siz, ‘Falan iyi savaþçýdýr falan çok cömerttir, falan da âlimdir.’ desinler di-
ye yapýyordunuz.” der. Peygamber Efendimizin “Bunlar ateþe girecek ilk
üç kiþidir.” dediði de rivayet edilmiþtir.

5. Bir kudsî hadîste de þöyle buyruluyor: “Kullarýn amellerini boþa çý-
karan riyâ, Allah’ýn ibadetiyle insanlarýn arzulandýðý riyâdýr”.

643 Ýbn Mübarek, ez-Zühd, 67.
644 Buhârî, Tefsiru süre, 3; Ebu Dâvûd, Vesâyâ, 3; Neseî, Vesâyâ, 3.
645 Buhârî, Rikak, 36, Ahkam, 9; Müslim, Zühd, 47; Tirmizî, Nikah, 11.
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Amellerinde doðru ve ihlâslý olanlarýn kalbini ise þöyle anlatýyor: “Biz
size Allah rýzâsý için yemek yediriyoruz. Dolasýyla, sizden ne bir karþýlýk ne
de bir teþekkür beklemiyoruz” (Ýnsan, 76/9)

Neticede riyânýn, amelimizle, Allah’ýn dýþýnda birilerini hoþ etmemiz ve-
ya Allah’ýn ibadetiyle yaratýklarý kastetmememiz olduðu ortaya çýkmaktadýr.

Riyâ bir meyil ve arzudur. Biri aðýr biri de hafif olmak üzere ikiye ay-
rýlýr, ama ikisi de riyâdýr.

Aðýr ve Büyük Riyâ

Kulun Allah’a ibadet ederken, bunu Allah’ýn rýzasý için deðil, kullarýn
hoþnutluðunu kazanmak için yapmasýdýr. Nitekim Peygamber Efendimiz:
“Allah’a itaatýnla kullarý arzulama!”646 buyurmuþtur. Yukarýda geçen üç
þahsýn durumu da buna örnektir. Onlar da Allah’ýn deðil insanlarýn hoþ-
nutluðunu arzuluyorlardý. Bu ise Allah katýnda çok kötü bir þeydir. Bir di-
ðer hadîste Peygamber Efendimiz þöyle buyuruyor: “Kýyamet günü mü-
raîye, bütün mahlukatýn önünde þöyle seslenilir: Ey günahkâr! Ey kandý-
ran þahýs! Senin ibadetlerin boþuna gitti sevaplarýn silindi! Git kimin için
amel ettiysen sevabýný onlardan iste!” denilir.647 Üç kiþiyi anlattýðý hadîs-i
þerifte Efendimiz, Hz. Ebu Hureyre’nin dizine vurup, “Ya Eba Hureyre!
Bunlar kýyamet günü Allah’ýn cehennem ateþini onlarla tutuþturacaðý ilk
kiþilerdir.”648 buyurdu. Bu Allah katýnda riyânýn en büyüðüdür.

Þeddat b. Evs’in rivayet ettiði bir hadîste Efendimiz, “Ümmetim için
korktuðum þeylerin en korkuncu, riyâdýr.”649 buyurmaktadýr. Yine Þeddat
b. Evs anlatýyor: “Bir gün Peygamber Efendimizi aðlarken gördüm. Sebe-
bini sorunca þu cevabý verdi: “Ümmetim için korktuðum bir iþ var: Þirk...
Fakat Ümmetim puta, güneþe, aya, taþa v.s. tapmayacaktýr. Ancak amel-
lerine riyâ sokacaklar. Bu da korktuðum þeylerin en korkuncudur”650

646 Buhârî, Tefsiru süre, 3; Ebu Dâvûd, Vesâyâ, 3; Neseî, Vesâyâ, 3.
647 Ýbn Ebi Dünya, es-Sünnet ve’l-Ýhlâs, adlý eserinde, sahabinin adýný vermeden rivayet eder. Deði-

þik lafýzlarla bak. el-Ýrakî, el-Muðnî, III, 294. 
648 Tirmizî, Zühd, 48.
649 Tirmizî, Hudûd, 24, Fiten, 59; Ýbn Mâce, Hudûd, 12; Müsned, I, 22
650 Müsned, IV, 24, 126.
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Hafif Olan Riyâ

Allah’a kulluk ederken hem Allah’ýn sevabýný hem de kullarý arzula-
mak, ikisini bir kalbte birleþtirmektir. Bu ikisini birleþtirmek riyânýn hafif
olanýdýr. Amele þirk karýþtýrmak demektir. Çünkü birincisi insanlarý iste-
mekte, Allah’ý istememektedir. Ýkincisi ise Allah için yaptýðý ameline þirk
karýþtýrmaktadýr. Çünkü ikisinin de övgüsünü beklemektedir.

Hz. Ebu Hureyre’nin rivayet ettiði bir hadîste Peygamber Efendimiz
þöyle buyuruyor: “Allah, ‘Benim hiçbir ortaðým olmaz. Kim yaptýðý amele
baþkasýnýn hoþnutluðunu karýþtýrýrsa ben o amelden uzaðým. Kimi karýþtýr-
mýþsa o amel onun içindir’ diye ferman eder.”651 Bununla hem Allah’ýn
hem de kullarýn irâde edildiði bir riyâ çeþidi olduðu ortaya çýkmaktadýr.

Tavus b. Keysan anlatýyor: Peygamber Efendimiz’e bir adam gelip,
“Ya Resûlallah, kiþi sadaka verir ve buna mukabil, övülmeyi karþýlýk ola-
rak görmeyi arzularsa, durumu nedir?” diye sordu. Peygamber Efendi-
miz, “Kim, Rabbine kavuþmayý umuyorsa, iyi iþ yapsýn ve Rabbine iba-
dette hiçbir þeyi ortak koþmasýn.” (Kehf, 18/110) ayeti nazil oluncaya ka-
dar bir þey demedi.

Allah, hem halkýn hem de Allah’ýn övgüsünü isteyen þahsýn sorusu-
na cevap olarak bu ayeti indirdi.

Mahmud b. Lebid de Peygamber Efendimiz’den þunu rivayet edi-
yor: “Sizin için korktuklarýmýn en korkuncu gizli þirktir.” “Gizli þirk nedir?”
dediler.”Riyâ” dedi ve devam etti: “Allah kýyamet günü onlara: ‘Dünyada
yanlarýna gittiðiniz kiþilerin yanýna gidin! Yanlarýnda bir karþýlýk bulabilir
misiniz?’ der.”652

Kasým b. Muheymere’den: Peygamber Efendimiz þöyle buyurdu: “Al-
lah, içinde hardal tohumu kadar riyâ olan ameli kabul etmez.”653

Hz. Ömer Hz. Muaz’ý aðlarken görünce, “Niye aðlýyorsun?” dedi.
Hz. Muaz, Efendimizin ravzasýný göstererek, “Bu ravza sahibinden duydu-

651 Müslim, Zühd, 46; Ýbn Mâce, Zühd, 21; et-Tirmizî, Tefsiru süre, 18; Müsned, II, 301.
652 Tirmizî, Nüzûr, 9; Ýbn Mâce, Fiten, 19; Muvatta, Büyû’, 34; Müsned, IV, 124.
653 Müslim, Ýman, 148, 149; Ebu Dâvûd, Libas, 26; Tirmizî, Birr, 61.
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ðum: ‘Riyânýn en küçüðü bile þirktir.’ sözünden dolayý.” karþýlýðýný verdi.
Baþka bir hadîste “Riyânýn en azý þirktir.”654 buyuruluyor.

Ýbn Ebi Muðis, Said b. Museyyeb’e, “Birimiz iyilik yapar ve ona mu-
kabil övülmeyi ve karþýlýk görmeyi ister?” deyince, “Sen amelinin boþa
gitmesini mi istiyorsun?” diye sordu.”Hayýr” karþýlýðý alýnca da, “Öyle ise
Allah için yaptýðýn iþi ihlâsla yap!” dedi.

Bir adam, Ubade b. Samit’e, “Ben kýlýcýmla Allah yolunda savaþýyo-
rum. Bununla hem Allah’ýn rýzâsýný hem de müminlerin övgüsünü diliyo-
rum.” deyince Hz. Ubade, “Sana hiçbir þey yoktur.” karþýlýðýný verdi.
Adam üç defa ayný soruyu sordu ve ayný cevabý aldý. Üçüncüsünde þu
kudsi hadîsi de ekledi: “Ben ortaklara hiçbir ihtiyacý olmayaným. Bana
ibadet edip bu ibadette baþkasýný karýþtýranýn ibadetinden payýna düþeni
bana ortak koþulana býrakýrým. Ýhtiyacým yok!”655 Allah kendilerinden ra-
zý olduðu müminleri ise onlarýn diliyle anlatýyor: “Biz size Allah rýzâsý için
yemek yediriyoruz. Dolayýsýyla sizden ne bir karþýlýk ve ne de bir teþekkür
bekliyoruz.” (Ýnsan, 76/9) Allah’la birlikte kalbe baþkasný yerleþtirmeyi
reddediyorlar.

Dahhak, “Sakýn, ‘Bu Allah ve sizin için.’ veya ‘Bu Allah ve akrabalýk
için.’ demeyin. Çünkü Allah’ýn ortaðý olmaz.” der.

Hz. Ömer bir adama, bir hatasýndan ötürü656 kýrbaçla vurdu ve son-
ra “Ýstersen benden kýsas alabilirsin.” dedi. Adam, “Hayýr, Allah’ýn hatýrý
ve senin hatýrýn için vazgeçiyorum.” dedi. Hz. Ömer “Benim için mi vaz-
geçiyorsun, yoksa Allah için mi bunu belirt!” deyince, adam, “Allah için”
dedi. Hz. Ömer, “Ýþte þimdi oldu.” karþýlýðýný verdi. Bu yazýlanlar, riyânýn
büyüðünün, Allah’ýn ibadetiyle kullarýn kast edilmesi; küçüðünün ise, Al-
lah ve insanlarýn beraber kastedilmesi olduðunu göstermektedir.”657

Riya konusunda þu noktalara da deðinmek gerekir: Baþlangýçta her-
kesin riyaya düþebileceði, kulluk kapýsýndan riya ile girileceði söylenir.

654 Tirmizî, Nüzûr, 9; Ýbn Mâce, Fiten, 16.
655 Ýbn Mace, Zühd, 21; Müsned, II, 1.
656 Hz.Ömer, adamýn yolda bir kadýnla konuþtuðunu görünce ona vurdu. Sonra hanýmý olduðunu an-

layýnca, kýsas yapmasýný istedi.
657 Daha geniþ bilgi için bk. El-Muhasibî, Kalb Hayatý (er-Ria’ye), 143-287. (trc. Abdulhakim Yüce)
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Fakat kulluk, riya ile devam etmez; kul, ihlâs yolunda mesafe kat’ ettikçe
riyayý býrakýr ve tam ihlâsa erdiðinde, artýk onda riyanýn eseri kalmaz.

Bir diðer zâviyeden, riyayý tanýmadan, riyanýn ne demek olduðunu
anlamadan, insanýn içine ihlâsý elde etme cehdi doðmaz. Kiþi riya yapý-
yor da hiç farkýnda deðilse, o zaman ihlâsa hiç ulaþamaz. Halbuki, riya ile
ilgili yazýlan ve söylenenlere baktýðýmýzda, çoðu davranýþlarýmýza riyanýn
nasýl da sindiðini, ama bizim farkýna varamadýðýmýzý anlarýz. Ýnsan, ihlâsa
ulaþmak için uðraþýrken riyayý tanýr. Nasýl nefsin bilinmesi Allah marifeti-
ne ve Allah’ý tanýmaya açýlan bir kapýdýr; Sokrates’in “kendini taný” ten-
bihi, ehl-i tasavvufun, “Men arefe nefsehu fekad arafe Rabbehû (Nefsini
bilen, Rabbini bilir)” þeklinde hadis diye rivayet ettikleri mübarek bir söz
bu gerçeði ifade etmektedir; bunun gibi, insan da, ihlâsý yakalamaya ça-
lýþýrken riyayý tanýr, o kapýdan girer ve adým adým, kademe kademe ihlâsa
ulaþýr. Ýnsan, yaptýðý þeyleri belki de baþta sun’i olarak yapar; manâsýný,
muhtevasýný ve derinliðini kavramadan, sýrf emrin gereði olduðu için ya-
par. Hattâ bu hususta emr-i Nebevî bile vardýr. Meselâ, Efendimiz (aley-
hissalatu vesselâm), “Kur’ân okurken aðlayýn; aðlayamazsanýz, kendinizi
aðlamaya zorlayýn.”658 buyurmaktadýr. Çünkü bu aðlama, zamanla tabiat
haline gelir ve artýk o kimse, duyulup duygulanýlmasý gerekli hususlar kar-
þýsýnda hissiz, duygusuz, alâkasýz kalamaz. Demek oluyor ki, baþlangýçta
riya diye yorumlayabileceðimiz bazý tavýrlar tabiî görülebilir, görülmelidir
de; fakat insan, bilâhare, ister Cenab-ý Hakk’ýn (c.c.) Zât, sýfât ve esmâsý
adýna belli bir ma’rifet ufkuna ulaþtýðýndan olsun, isterse baþka sebep ve
mülâhazalarla olsun, artýk kendini kontrol altýna alýr ve kapýda vize ibra-
zýnda bulunma sayýlabilecek davranýþlarý bütün bütün býrakýr ve halisane
tavýrlara girer; girer ve artýk o, bir ihlâs yolcusudur; hep arar, bulduðunu
az görür yine arar; daha daha arar.. bu þekilde hayatýnýn sonuna kadar
belki 50 ihlâs mertebesinden geçer ama, yine de “ihlâs” der, kývranýr. Za-
man olur, o hale gelir ki, artýk onun bütün duasý ihlâstýr; Allah’ým, ne olur
ihlâs!” der; “Ýhlâs” der yatar, “ihlâs” der kalkar.. öyle ki, daha baþka çok
önemli þeyler ister; ama arada yine ihlâs demezse, döner, yine “ihlâs” der.
Nasýl gökkuþaðýnýn altýndan geçeyim diye yürüdükçe, koþtukça o sizden
uzaklaþýr, aynen onun gibi, ihlâslý kulluk da iþte böyle vaslýna erilmez bir
sevdadýr, insaný arkasýndan koþturur durur.

658 Müslim, Cihad, 58; Ýbn Mace, Ýkame, 176, Zühd, 6.
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Riyanýn pek çok çeþidi olduðu gibi, riyaya sebep olan faktörler de
çoktur: Gurur, kendini beðenme, kibir gibi hususlar bunlardandýr. Kimi kib-
rinden dolayý müraîdir; kimi kendini iç beðenmeye kaptýrmýþ, kendi dü-
þüncelerinin, kendi büyüklük psikozlarýnýn altýnda ezilmiþtir; bu sebeple de
riyaya düþmüþtür. Bazýsý kalemiyle, bazýsý düþüncesiyle, bazýsý çok kitap ka-
rýþtýrmasýyla, bazýsý bibliyografyadan haberdar olmasýyla, bazýsý çok kiþi ta-
nýmakla... Kýsacasý herkes, bir sebeple riyaya girebilir. Tehlikenin büyüklü-
ðü ise, þahýstan þahýsa deðiþir. Bir insanda çok ciddî mal hýrsý, kazanma hýr-
sý vardýr; onunla ve sebep olduðu riyakârlýkla tehlikeye düþer. Bazýlarýnda
ise, böyle bir hýrs yoktur; bunlar, “Dünya nedir ki!” derler; ancak bakarsý-
nýz böylelerinde karþý cinse karþý bir za’f vardýr. Kimisi korkaktýr; o da kork-
tuðunu göstermemek için riya yapar.. ve karanlýkta türkü söyler.

Riyayý fark etmede bazý emarelerden söz edilebilir. Meselâ, bir insan
vardýr; diliyle, irfanýyla, konuþmasýyla, tavrýyla mütevazý görünür, fakat
kendinden daha aþaðý seviyedeki kimselerin yanýnda, bir de bakarsýnýz,
hemen çalýma geçer. Demek ki o, gerçekten mütevazý deðildir; kendinden
yüksek birinin yanýnda yerlere kadar eðilmektedir. Ýþte bu da, ayrý bir fi-
ravunluktur. Ýhlâsýn emaresi ise, mütegallibenin, zorbanýn karþýsýnda izzet-
li olmak, tabiri caizse, maðrur olmak; müminlere karþý da yüzü yerde bu-
lunmak ve tevazu kanatlarýný yerlere kadar indirmektir. Ýhlâs, süklüm-
püklüm durmak demek deðildir; Ýhlâs, kalbin Allah ile irtibatýdýr; bu da,
kendini ancak gayb hali ile þehadet hali arasýndaki muvafakatla, uygun-
lukla gösterir. Gece, hattâ yatakta bile ne ölçüde Allah ile birlikte iseniz;
yatakta iken bile aklýnýza geldiðinde ayaklarýnýzý toplayabiliyorsanýz; yani
gündüzünüz ve geceniz ayný ise, ihlâslý sayýlabilirsiniz.

Günümüzde riya çok yaygýndýr. Belki de dünya yaratýldýðý günden
bu yana, çaðýmýzda görüldüðü ölçüde müraîlik olmamýþtýr. Çünkü, günü-
müzde riyaya sevk eden faktörler pek çoktur: Ödüller, plaketler, alkýþlar,
övgüler, yarýþlar, maratonlar, millî gururlar, aidiyet gururlarý... O kadar ki Al-
lah’ý hesaba katan yok gibi; her muvaffakiyet insana veriliyor ve insan, ken-
dine ait olmayan bir sürü “maðsup (gasbedilmiþ)” zaferle gurur duyuyor.

Aslýnda, her riyakâr fiil, her riyakâr söz bir yalandýr. Hele bazý meslek-
ler, bazý kesimler var ki, bunlarýn her biri mücessem birer riya, mücessem
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birer yalan sayýlabilir. Ýlâhî ihsanlar bile þahsî kabiliyetlerin bir buudu, bir
uzantýsý, bir lâzýmý gibi takdim ediliyor. Allah, ihsan yaðdýrýyor; onlar ise,
Allah’ýn ihsanlarýný Allah’a ulaþma adýna kullanacaklarýna, onlarý Allah ile
aralarýnda perde yapýyorlar. Bir baþka sahada, ikramlar, kerametler, ke-
þifler, intak-ý bi’l-haklar, hiss-i kable’l-vukular.. daha neler neler.. bunlarýn
hepsi Allah’tan. Fakat gel gör ki, nankör ve bencil insan, bütün bunlarý Al-
lah’ý unutmaya vesile yapýyor. Oysa insan, en küçük bir nimetle bile, bir
mevlevî gibi cezbeye kapýlýp dönmeli, “Allah’ým Sen’den, Allah’ým
Sen’den.” demelidir.

Hüsn-ü Zan - Su-i Zan
Zan, sanma, farz ve tahmin etme, ihtimale göre hükmetme, þüphe,

tereddüd, þek gibi anlamlara gelir. Hüs-ü zan, kiþi veya olaylar hakkýnda-
ki tahmini, ihtimali, tereddüdü iyiye hamletmedir. Bunun aksi ise su-i zandýr.

Rabbimiz Kur’ân’da, birkaç ahlâkî prensibi peþ peþe sýraladýðý ayette
zandan da kaçýnmamýzý, zira bir kýsmýnýn günah olduðunu þöyle ifade
ediyor: “Ey iman edenler! Sizden hiçbir topluluk bir baþka toplulukla alay
etmesin, ne malum? Belki alay edilenler edenlerden daha hayýrlýdýr. Ka-
dýnlar da baþka kadýnlarla alay etmesinler. Belki de alay edilenler eden-
lerden daha hayýrlýdýr. Birbirinizi karalamayýn, birbirinize kötü lakaplar
takmayýn. Ýman ettikten sonra insanýn adýnýn kötüye çýkmasý, fasýk dam-
gasý yemesi ne fena bir þeydir! Kim tevbe etmezse iþte onlar tam zalim
kimselerdir. (Kendilerini azaba maruz býrakarak nefislerine zulmetmiþler-
dir.) Ey iman edenler! Zandan çokça kaçýnýn. Çünkü zannýn bir kýsmý gü-
nahtýr. Birbirinizin gizli günahlarýný araþtýrmayýn, kiminiz kiminizi gýybet
etmesin.” (Hucurât, 49/11-12) “Bilmediðin bir þeyin peþine düþme! Çün-
kü kulak, göz, kalb, hepsi de ondan sorguya çekilecektir.” (Ýsra, 17/36)

Ýsabetsiz olan zan (su-i zan) bir nevi iftira ve karalama olduðundan
kul hakkýný ilgilendirir. Böyle bir duruma düþmemek için zan ile hüküm
vermekten kaçýnýlmalýdýr. Kesin bilgi ve deliller olmayan durum ve yerler-
de iþi iyiye yormak bizim görevimizdir. Peygamber Efendimiz (aleyhissa-
latu vesselâm), “Hüsn-ü zan ibadetin güzelliðindendir.”659 buyurarak bu

659 Ahmed b. Hanbel, 2/297
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noktaya dikkat çekmiþtir. Hz. Aiþe validemize yapýlan iftira olayýnda (ifk)
Allah (c.c.) þöyle ikaz ve tevbih ediyor: “Siz ey mü’minler, bu dedikodu-
yu daha iþitir iþitmez, mü’min erkekler ve mü’min kadýnlar olarak birbiri-
niz hakkýnda iyi zan besleyip, ‘Haþa, bu besbelli bir iftiradan baþka bir þey
deðildir!’ demeniz gerekmez miydi?” (Nur, 24/12)

Bir baþka hadiste de Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) þöyle buyu-
ruyor: “Allah Müslüman’ýn kanýný, namus ve þerefini ve hakkýnda su-i zan-
ný haram kýlmýþtýr.”660

Ýnsanlar hakkýnda hüsn-ü zan etme bir esas haline getirilmeli ve bir
disiplin olarak benimsenmelidir. Zira hamlýðýmýzýn gereði, herkes hakkýn-
da hüsn-ü zan edemeyebiliriz; ama Ýslâmiyet’e ait çoðu meselede olduðu
gibi, böyle bir düþünce tarzý da iþletile iþletile insan tabiatýnýn bir parçasý
haline getirilebilir.

Kiþiler hakkýnda, mümkün olduðu nisbette hüsn-ü zan etmek lâzým-
dýr. Su-i zan ise pek çok kötülüðün kaynaðýdýr. Ayrýca iyi hâl esas; suç ise
arýzîdir. Buna göre kötülükler kendi emare ve delilleri ile ortaya çýkacaðý
ana kadar bir insan masum sayýlýr. Bizim de bu masumiyete saygýlý olma-
mýz gerekir. “Beraet-i zimmet asýldýr, yani ispatlanmadýkça kiþinin suçsuz-
luðu esastýr.” demek olan kural, hukukun temel prensiplerindendir.

Övgüde Denge 
Ýnsanlar hakkýnda hüsn-ü zan ya da hüsn-ü þehadette bulunmanýn

belli ölçüleri vardýr. Meselâ, bazen hakkýnda övücü sözler sarf ettiðimiz bir
insan, onu hazmedecek kadar olgun olmayabilir ve bizim onun hakkýnda
söylediðimiz sözler, onun küstahlaþmasýna, bazen de baþkalarýnýn aldan-
masýna sebebiyet verebilir. Bu da Peygamber Efendimizin ifadesiyle, o in-
sanýn boynunu kýrma demektir.661 O halde bize düþen, herkes hakkýnda
hüsn-ü zan etmekle beraber, onlara olduðundan fazla payeler yükleme-
mek ve Cenab-ý Hakk’a karþý da onu tezkiye etmemek þeklinde olmalý-
dýr. Evet bazen hakký olmadýðý ölçüde hüsn-ü zan eder, Allah’a (c.c.) kar-
þý onu tezkiye etmiþ oluruz; bazen de aþýrý övgülerle küstahlaþtýrýrýz. Bu iti-

660 Beyhaki, Þuabu’l-Ýman, 5/297; Ebu Nüaym, Hilye, 9/292.

661 Buharî, Þehadât, 16, Edep, 54; Müslim, Zühd, 65; Ebu Davud, Edep, 9.
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barla hüsnü zan bazen karþý tarafa zararlý olabilir. Hele bir de kendini sý-
fýrlayacak kadar bir olgunluða erememiþse...

Allah’ýn Þahitleri 
Vefat eden insanlar hakkýnda hüsn-ü þehadette bulunma da ayný çer-

çevede deðerlendirilebilir. Cenab-ý Hak, Kur’ân-ý Kerim’de; “Biz sizi örnek
bir ümmet kýldýk ki insanlar nezdinde Hakk’ýn þahitleri olasýnýz ve Pey-
gamber de sizin hakkýnýzda þahit olsun.” (Bakara, 2/143) buyurmaktadýr.
Hz. Ömer’in (r.a.) rivayet ettiði bir hadis-i þerife göre, Efendimizin (aley-
hissalatu vesselâm) yanýndan bir cenaze geçerken, oradaki insanlar ce-
naze hakkýnda senada bulunurlar. Bunun üzerine Allah Rasulü (aleyhis-
salatu vesselâm); “Vacib oldu, vacib oldu, vacib oldu!” buyurur. Sonra ar-
kadan bir cenaze daha geçer; onu da kötü sözlerle yad ederler. Efendimiz
(aleyhissalatu vesselâm) yine ayný ifadeleri kullanýr. Hz. Ömer (r.a.); “Ey
Allah’ýn Rasulü! Vacib olan nedir?” diye sorar. Allah Rasulü de (aleyhis-
salatu vesselâm); “Öncekini hayýrla yad ettiniz ona cennet vacip oldu.
Ýkincisini kötülükle yadettiniz ona da cehennem vacib oldu. Sizler Allah’ýn
yeryüzündeki þahitlerisiniz.”662 cevabýný verir.

Denge Ýnsaný 
Görüldüðü gibi hüsn-ü þehadet, müminler için âdeta dua olmakta ve

Cenab-ý Hak böyle bir hüsn-ü zandan dolayý o kulu affetmektedir. Ancak
yukarýda da ifade ettiðimiz gibi, bunda da sýnýr korunmalý ve aþýrý tezkiye-
lerden sakýnýlmalýdýr. Çünkü Allah Resûlü (aleyhissalatu vesselâm), bir
baþka hadislerinde de, birisi, Osman Ýbn Maz’un (r.a.) hakkýnda, “Cen-
netlik oldu.” dediðinde onu ikaz eder ve “Nereden biliyorsunuz? Ben pey-
gamberim, bilmiyorum.”663 buyurur. Oysaki Osman Ýbn Maz’un (r.a.),
Efendimizin vefatýna aðladýðý iki-üç sahabiden biri ve Medine’de kendisi-
ne manevî kardeþ seçtiði tek insandýr.

Su-i zan, biraz da psikolojik bir meseledir. Yani devamlý kendisini ba-
þarýlý görüp beðenen bir insan, hiçbir zaman baþkalarýný beðenmez ve tak-

662 Buharî, Cenaiz, 86; Müslim, Cenaiz, 60; Ebu Davud, Cenaiz, 76; Ýbn Mace, Cenaiz, 20
663 Buharî, Cenaiz, 3; Ýbn Mace, Cenaiz, 7; Müsned, II, 335.
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dir edemez. Bu hal ise apaçýk bir hastalýktýr. Toplumun selâmeti için bu
tiplerin çok iyi bir psikiyatrist tarafýndan tedavi edilmesi gerekir. Zira psi-
kolog ve pedagoglar, en kötü karakterlerin bile, belli bir terbiyeden geçin-
ce, kötü duygularýnýn baský altýna alýnabileceðini ifade ederler.

Öyle ise baþkalarýna karþý hüsn-ü zanna memuruz. Ýnsan her ne ka-
dar kendi nefsi adýna olabildiðince acýmasýz davransa da, baþkalarýna kar-
þý hüsn-ü zanna memurdur. Ýnsanlarýn sokakta yürüyüþ þekline bakýp,
“Gerçekten Müslüman olsalar gözlerini haramdan sakýnýrlar, harama bak-
týklarý zaman da gider gözlerini yýkarlar.” þeklinde bir fikir yürütmemiz bir
gün gelir bizi, “O halde onlar Müslüman deðildir.” yargýsýna götürür ki,
böyle bir yargýda bulunmanýn ne denli tehlikeli olduðu aþikârdýr.

Peygamberler hakkýnda su-i zanda bulunmak, ulemanýn çoðuna gö-
re küfürdür. Evliyaya ve meþayýha su-i zanda bulunmak ise, insanýn hela-
ketine sebebiyet veren yanlýþlýklardan olabilir. Konuþtuðumuz þeyler, üslu-
bumuz, jest ve mimiklerimiz baþkalarýný yanlýþ mülâhazalara sevk edecek
televvün içinde olmamalýdýr.

Evet, toplumun “matmah-ý nazarý”, farklý bir ifade ile “cazibe merke-
zi” hâline gelmiþ bir insan, “sýradan” olmayý terk etmek mecburiyetinde-
dir. O, þahsî hayatýnda veya Allah ile münasebetlerinde “Ýnsanlardan bir
insan ol.” emrince, kendisini “sýradan bir insan” olarak kabul etse bile;
toplum içindeki konumu itibarýyla asla sýradan bir insan gibi davranamaz.

Bu anlattýðýmýz hususlara, Nebiler Serveri’nin (aleyhissalatu ves-
selâm) þu hâli ne güzel örnektir: Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm), mes-
cid-i þerifte itikaf buyururlarken Safiye validemiz O’nu ziyarete gelir. Zi-
yaret sonrasý, Safiye validemiz (r.a.) dönüp giderken, (aslýnda bütün âle-
min kendisine ayaða kalkmasý gereken Yüce Nebi) ayaða kalkar ve zev-
cesini mescidin dýþýna kadar uðurlar. Evet O (Sallallahu aleyhi ve selem),
feministlerin akýllarýnýn köþesinden bile henüz geçmeyecek ölçüde haným-
larýna karþý ciddî bir vefa ve sadakat, hatta saygý hisleriyle doludur.

Allah Resûlü (aleyhissalatu vesselâm), günümüzde nereden alýndýðý
bilinmez bir anlayýþla hanýmlarýný üç adým arkadan yürüten bazý Müslü-
manlara da ders verircesine, zevcesini yanýna almýþ, onunla beraber yü-
rürken, iki sahabi, hýzla oradan gelip geçer. Onlardan birisi Evs Kabile-
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si’nden çok önemli bir zât olan Üseyd b. Hudayr, diðeri de Abbad b.
Biþr’dir. Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm), onlara “Olduðunuz yerde ka-
lýn!” diye emreder. Sonra da Safiye validemizin yüzünden nikabý açar ve
“Bakýn, bu zevcem Safiye’dir!” der. Sahabe Efendilerimiz; “Estaðfirullah
ya Rasûlallah, senin hakkýnda suizan mý?” dediklerinde, Allah Resûlü:
“Þeytan, insanlarýn kanýnýn dolaþtýðý yerde dolaþýr.” buyururlar.664

Ýmam-ý Þafiî, bu hâdise münasebetiyle: “Eðer o iki sahabinin aklýn-
dan, ‘Acaba Peygamber bir kadýnla mý dolaþýyor?’ diye geçseydi, o anda
kâfir olurlardý.” hükmünü vermiþtir. Demek ki, peygamberler hakkýnda,
bu kadarcýk olsun su-i zanna girilmemelidir. Bu mülâhaza “Baþkalarý hak-
kýnda suizan edilir.” þeklinde yorumlanmamalýdýr. Burada konumuzla il-
gili olan husus Efendimizin (aleyhissalatu vesselâm), Hz. Safiye’yi onlara
gösterip “zevcem” demesiyle, suizan kapýsýný kapatmýþ olmasýdýr. Ýþte biz
de bu anlayýþtan hareketle, konuþma ve davranýþlarýmýzýn, baþkalarýnýn
bizim hakkýmýzda su-i zanna düþmesine sebep olmamasý gerektiði, bunun
bizim için de bir sorumluluk olduðu hükmünü çýkartabiliriz. Bizler, kendi-
miz günaha girmeme mükellefiyeti altýnda olduðumuz kadar, baþkalarýný
günaha sokmamakla da mükellefiz.665

Gýybet
Gýybet, konuþulan yerde hazýr olmayan bir kimse hakkýnda konuþ-

maktýr. Terim olarak, kiþinin ayýp, noksan ve kusurlarýný, arkasýndan baþ-
kasýna söylemeye denir. Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm)
bir soru üzerine gýybeti tarif etmiþ ve þu ölçüyü koymuþtur: “Gýybet, kiþi-
yi, duyduðunda hoþlanmayacaðý bir þeyle anmandýr. Eðer söylediðin þey
onda varsa bu gýybet olur; eðer yoksa bu iftira olur.”666

Gýybete doðrudan deðinen Hucurât sûresi 12. ayette þöyle buyurulu-
yor: “Birbirinizin gýybetini etmeyiniz. Sizin biriniz, kardeþinin ölmüþ hal-
deyken etini yemek ister mi? Bakýnýz bundan nasýl tiksindiniz! O halde Al-
lah’tan korkun.” Bu ayet, gýybet etmenin insan ruhunda ve toplum ha-

664 Ýbn-i Huzeyme, Sahih, 3/349
665 M. F. Gülen, Fasýldan Fasýla, IV, 111.
666 Müslim, Birr, 70; Tirmizî, Birr, 23; Darimî, Rikak, 6.
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yatýnda vücut verdiði tahribatý dile getirmektedir. Gýybet etmenin, insa-
nýn eti ve kaný gibi olan onur ve þerefini yaralamak anlamýna geldiðini
göstermektedir.

Yukarýda verilen ayetin tefsirini Üstad Bediüzzaman þöyle yapmakta-
dýr: “Bir tek âyetin, mu’cizane altý tarzda gýybetten tenfir etmesi;
Kur’ân’ýn nazarýnda gýybet ne kadar þeni’ bir þey olduðunu tamamýyla
gösterdiðinden, baþka beyana ihtiyaç býrakmamýþ. Evet Kur’ân’ýn beya-
nýndan sonra beyan olamaz, ihtiyaç da yoktur.

Ýþte “Biriniz ölmüþ kardeþinin etini yemekten hoþlanýr mý?” (Hucurât,
49/12) âyetinde altý derece zemmi, zemmeder. Gýybetten altý mertebe þid-
detle zecreder. Þu âyet bilfiil gýybet edenlere müteveccih olduðu vakit,
manasý gelecek tarzda oluyor. Þöyle ki: Malûmdur: Âyetin baþýndaki hem-
ze, sormak (âyâ) manasýndadýr. O sormak manasý, su gibi âyetin bütün
kelimelerine girer. Her kelimede bir hükm-ü zýmnî var.

Ýþte birincisi, hemze ile der: Âyâ, sual ve cevab mahalli olan aklýnýz
yok mu ki, bu derece çirkin bir þeyi anlamýyor? Ýkincisi, “sever” lafzýyla
der: Âyâ, sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuþ mu ki,
en menfur bir iþi sever? Üçüncüsü, “biriniz” kelimesiyle der: Cemaatten
hayatýný alan hayat-ý içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuþ ki, böyle haya-
týnýzý zehirleyen bir ameli kabul eder? Dördüncüsü, “kardeþinin etini ye-
mesi...” kelâmýyla der: Ýnsaniyetiniz ne olmuþ ki, böyle canavarcasýna ar-
kadaþýnýzý diþliyorsunuz? Beþincisi, “kardeþini” kelimesiyle der: Hiç rikkat-i
cinsiyeniz, hiç sýla-i rahminiz yok mu ki, böyle çok cihetlerle kardeþiniz
olan bir mazlumun þahs-ý manevîsini insafsýzca diþliyorsunuz? Ve hiç ak-
lýnýz yok mu ki, kendi âzanýzý kendi diþinizle divane gibi ýsýrýyorsunuz? Al-
týncýsý, “ölü” kelâmýyla der: Vicdanýnýz nerede? Fýtratýnýz bozulmuþ mu ki,
en muhterem bir halde bir kardeþinize karþý, etini yemek gibi en müstek-
reh bir iþi yapýyorsunuz?

Demek þu âyetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrý ayrý delaletiyle: Zemm
ve gýybet, aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fýtraten ve mil-
liyeten mezmumdur. Ýþte bak nasýl þu âyet, îcazkârane altý mertebe zem-
mi zemmetmekle, i’cazkârane altý derece o cürümden zecreder.
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Gýybet, ehl-i adavet ve hased ve inadýn en çok istimal ettikleri alçak
bir silâhtýr. Ýzzet-i nefis sahibi, bu pis silâha tenezzül edip istimal etmez.
Nasýl meþhur bir zât demiþ: “Düþmanýma gýybetle ceza vermekten nefsi-
mi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum. Çünkü gýybet; zaîf ve zelil
ve aþaðýlarýn silâhýdýr.”

Gýybet odur ki: Gýybet edilen adam hazýr olsa idi ve iþitse idi, kera-
het edip darýlacaktý. Eðer doðru dese, zâten gýybettir. Eðer yalan dese;
hem gýybet, hem iftiradýr. Ýki katlý çirkin bir günahtýr.

Gýybet, hususî birkaç maddede caiz olabilir:

1. Þekva suretinde bir vazifedar adama der, tâ yardým edip o münke-
ri, o kabahati ondan izale etsin ve hakkýný ondan alsýn.

2. Bir adam onunla teþrik-i mesaî (beraber çalýþmak) etmek ister. Se-
nin ile meþveret eder. Sen de sýrf maslahat için garazsýz olarak, meþvere-
tin hakkýný eda etmek için desen: “Onun ile teþrik-i mesaî etme. Çünkü
zarar göreceksin.”

3. Maksadý, tahkir ve teþhir deðil; belki maksadý, tarif ve tanýttýrmak
için dese: “O topal ve serseri adam filan yere gitti.”

4. O gýybet edilen adam fâsýk-ý mütecahirdir. Yani fenalýktan sýkýlmý-
yor, belki iþlediði seyyiatla iftihar ediyor; zulmü ile telezzüz ediyor, sýkýl-
mayarak aþikâre bir surette iþliyor. Ýþte bu mahsus maddelerde garazsýz ve
sýrf hak ve maslahat için gýybet caiz olabilir. Yoksa gýybet, nasýl ateþ odu-
nu yer bitirir; gýybet dahi a’mal-i sâlihayý yer bitirir.

Eðer gýybet etti veyahut isteyerek dinledi; o vakit “Allah’ým beni ve
gýybetini yaptýðým kiþiyi affet!” demeli, sonra gýybet edilen adama ne va-
kit rast gelse, “Beni helâl et.” demeli.667

“Gýybetin en fena ve en þenii ve en zalimane kýsmý, kazf-ý muhsanat
nev’idir. Yani gözüyle görmüþ dört þahidi gösteremeyen bir insan, bir er-
kek veya kadýn hakkýnda zina isnad etmek; en þeni’ bir günah-ý kebair ve
en zalimane bir cinayettir, hayat-ý içtimaiye-i ehl-i imaný zehirlendirir bir
hýyanettir, mes’ud bir ailenin hayatýný mahveden bir gadirdir.”668

667 B. S. Nursî, Mektubât, 273-74.
668 B. S. Nursî, Barla Lâhikasý, 267.
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Gýybetin kiþilik bozukluðuna neden olduðu ise þöyle dile getiriliyor:

“Sen gündüz uyanýk iken güzel bir söz söylersin; bazan rü’yada gü-
zel bir elma þeklinde yersin. Gündüz çirkin bir sözü, gece de acý bir þey
suretinde yutarsýn. Bir gýybet etsen, murdar bir et suretinde sana yedirir-
ler. Öyle ise, þu dünya uykusunda söylediðin güzel sözlerin ve çirkin söz-
lerin; meyveler suretinde uyanýk âlemi olan âlem-i âhirette yersin ve ye-
mesini istib’ad etmemelisin.”669

Gýybetle yakýn anlamlara gelen diðer kötü huylar hemz, nemime ve
lemz kavramlarýdýr. Bunlardan ilki olan hemz Kur’ân’dan 104. sûrenin
(hümeze) adýdýr. Hemz birini arkadan çekiþtirmek, onunla alay etmek, kýr-
mak, incitmek gibi anlamlara gelir. Lemz ise bu kabalýðý kiþinin yüzüne
karþý yapmaktýr. Nemime ise, koðuculuk, laf götürüp getirmektir. Bu tür
davranýþlarý olanlarýn dinlenmemesi de yine Kur’ânî bir emirdir. (Kalem,
68/10-12) Gýybetin temel kul haklarýndan birini ihlal olduðunu da ekle-
meliyiz.

Cömertlik ve Gönül Zenginliði
Cömert; eli açýk, ikramcý, kerem sahibi, cömertlik; sehâvet, ikram, ih-

san ve yardým alýþkanlýðý demektir. Cömertlik insanýn, sahip olduðu
imkânlardan, muhtaçlara meþrû ölçüler dahilinde ve Allah rýzasýndan
baþka hiçbir gaye gütmeden, ihsan ve yardýmda bulunmasýný saðlayan
üstün bir ahlâk kuralýdýr.

Þüphesiz Allah’a imanýn en güçlü belirtilerinden biri de nimet ve
imkânlarý baþkalarýnýn yararýna seferber etmektir. Buna en çok kullanýlan
tabiriyle cömertlik (cûd, seha) denir. Bir velinin, enbiya ve evliya mesleði
diye ifade ettiði cömertlik, Allah’ýn kudret, merhamet, lutuf ve ihsanýndan
emin olmanýn temel belirtisidir. Hýrslarýn, kinlerin ve merhametsizliklerin
kirletmediði gönüller berraklýklarýný cömertlik þeklinde dýþa vurmaktadýrlar.

Eþya ve olaylarýn Yüce Yaratýcýnýn isim ve sýfatlarýnýn birer tecellisi ol-
duðuna inanan insan, o isimlerden birinin de Rezzak (Bütün varlýklarýn
rýzkýný veren) olduðunu bilir ve Allah’ýn bu isimle bütün varlýklarý besle-

669 B. S. Nursî, Sözler, 581.
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meyi taahhüt ettiðine inanýr: “Yeryüzündeki canlýlarýn hepsinin rýzýklarý Al-
lah’a aittir. Onlarýn duracak yerlerini de emanet edilen yerlerini de O bi-
lir.” (Hûd, 11/6) Buna inanan bir vicdan elindekilerden bol bol vermekte
hiçbir tehlike görmez, aksine bu hareketiyle bahtiyarlýk duyar.

“Kim nefsinin hýrsýndan ve cimriliðinden korunursa iþte kurtuluþa
erenler onlarýn ta kendileridir.” (Haþr, 59/9) Hýrsý kýrmak için cömert ol-
mak lazým. Az veya çok, zenginken veya fakirken. Fakirliðinde vermeyen
zenginliðinde hiç veremez. Miktara bakýlmadan verilmelidir. Miktar, mad-
de meselesidir. Halbuki istenen, verebilme gücüne ulaþmaktýr. Vermek ni-
yet meselesidir.

Cömertlik, ruhun bir melekesidir. Ýnsanlarý, muhtaç olanlara verme-
ye, ihsanda bulunmaya sevk eder. Bu melekeye sahip olan kiþi, ferdî ve
ictimaî alanda lüzumlu olan her þeye yardým eder. Hiçbir kimsenin zorla-
masý olmadan ihsanda bulunmayý can ve gönülden ister. “Rýzký veren Al-
lah’týr.” (Neml, 27/64; Zâriyât, 51/58) düþüncesi ile hareket ettiklerinden
kalpleri de temiz ve zengindir. (Leyl, 92/17-20). Kendi varlýklarýyla, her ne
suretle olursa olsun baþkalarýna faydalý olmaða çalýþýrlar. Allah Teâlâ’nýn
kendilerine fazl ve kereminden verdiðine ve bunlarda da muhtaçlarýn
hakký olduðuna (Hud, 11/6) inanýrlar. Cömertliði kul hakkýnýn temeli sa-
yarlar. Kendi haklarýný affederler. Kendi ihtiyaçlarýný düþünmeden baþka-
sýnýn ihtiyaçlarýný gidermeye çalýþýrlar. Hatta zarurî ihtiyacý olan bir þeyi,
baþka birine vermeyi tercih ederler.

Cömertlik vasfýnýn elde edilebilmesi için; yardýmýn gönüllü olarak
yapýlmasý (Haþr, 59/5; Hadid, 57/11-18; Maide, 5/13); karþýlýðýnda hiz-
met, övgü, mükâfat beklenilmemesi (Ýnsan, 76/8-l0); yardým edileni ren-
cide edebilecek davranýþlardan kaçýnýlmasý (Bakara, 2/263-264); yapýlan
yardýmýn sahibi katýnda üstün bir deðeri olmasý (Âli Ýmrân, 3/92) gerekir.

Sýralanan þartlar altýnda, Ýslâm âlimleri cömertliði þöyle derecelendi-
rirler:

Sehâvet: Malýnýn bir kýsmýný daðýtarak yapýlan cömertlik. Bu, cömert-
liðin asgarî derecesi olarak kabul edilir. Zekât vermek gibi.
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Cûd: Malýnýn çoðunu daðýtýp, geriye azýný býrakarak yapýlan cömert-
lik. Hz. Ebû Bekir’in çoðu zaman cihat için yaptýðý yardým gibi.

Îsâr: Kendi için gerekli olan bir þeyi, zarar ve sýkýntýlara katlanarak
kendisi kullanma yerine, baþkalarýnýn istifadesine sunmak sureti ile yapý-
lan cömertlik. Bunun Asr-ý Saadet’teki misâli; Medineli Müslümanlarýn
(Ensar), Mekkeli Muhacirleri þehirlerine davet edip onlarý her þeylerine
ortak ederek Allah Teâlâ’nýn takdirini kazanmalarýdýr. (Haþr, 59/5) Bir
baþka örnek de Hz. Ebû Bekir’in Hicret esnasýnda maðarada hayatýný teh-
likeye atarak canýný, sevdiði Peygamber Efendimiz için hiçe saymasýdýr.
(Tevbe, 9/40)

Kur’ân-ý Kerîm’de cömertlik, cihat ile ayný seviyede tutulmakta; Al-
lah’ýn insanlara verdiði rýzýktan diðer kullarýn da yararlandýrýlmasý isten-
mektedir. (Bakara, 2/254). Cömertliðin, kýyamet gününde insaný her tür-
lü sýkýntý, elem ve kederden kurtarmaya vesile olacaðý bildirilmektedir.
(Bakara, 2/222). Bazý ayetlerde cömertlik alýþ veriþe benzetilmekte; Allah
Teâlâ’ya verilen bir borç olarak temsil edilmektedir. (Bakara, 2/244; Ma-
ide, 5/13; Hadid, 57/11).

Kalpler cömertlik sayesinde temizlenir. (Leyl, 92/17-20). Çünkü, kü-
für ve nifaktan sonra kalbi karartan âmillerden biri de, aþýrý mal sevgisi ve
servete baðlýlýk arzusudur. Nitekim Kur’ân-ý Kerîm’de; “Serveti de düþ-
künce seviyorsunuz.” (Fecr, 89/20) buyrulur. Ýþte bu sevgi ile insan, “Ben
bu malý sarf edersem bana bir þey kalmaz.” korkusuna düþer ve hemen
Þeytan harekete geçer: “Þeytan sizi fakirlikle korkutur, size cimriliði em-
reder.” (Bakara, 2/268) Oysaki Allah Teâlâ’nýn bildirdiðine göre: “Mal ve
servet insan için bir imtihandýr.” (Zümer, 39/49-52) Bu imtihandan baþa-
rýlý çýkmanýn yolu da cömertliktir. (Tegabün, 64/15-17).

Ýnsanlarýn cömertlikten kaçmasýnýn sebeplerinin baþýnda: “Benim
olan varlýðý baþkalarýna niçin vereyim?” duygusu ile, “Baþkalarýna verir-
sem, benim varlýðým azalýr ve zaruret zamanýnda zahmete düþerim.” dü-
þüncesi gelir. Ýslâm dini ise bu duygu ve düþünceyi kökünden kaldýrmýþ-
týr. Ýslâm’a göre mal ve servet herhangi bir þahsýn inhisarý altýnda deðildir.
Mal ve servet yalnýz Allah Teâlâ’nýndýr. Her þeyin gerçek Mâlik’i O’dur.
(Âli Ýmrân, 3/179; Hadîd, 57/10) Kur’ân-ý Kerîm’de bu durum yirmiyi aþ-
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kýn ayette vurgulanmaktadýr. Mülk Allah Teâlâ’nýn olduðuna göre, tabiî
olarak sahibinin yolunda sarf edilmesi, inanan için en makûl bir hâdise
olarak deðerlendirilir. Mümindeki cömertlik duygusu da bu düþünceden
kaynaklanýr. Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm), þöyle buyu-
rur: “Cömert kiþi, Allah’a yakýn, Cennet’e yakýn, insanlara yakýn ve Ce-
hennem ateþinden uzaktýr. Hasis (cimri) insan, Allah’tan uzak, Cennet’ten
uzak ve Cehennem ateþine yakýndýr. Cömert cahil, ibadet eden cimriden
Allah’a daha sevimlidir.”670 “Gýbta edilecek kiþilerden biri de cömertler-
dir.”671 Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselâm), insanlara dünyada yaþa-
dýklarý sürece cömert olmalarýný, iþi öldükten sonraya býrakmamalarýný
tavsiye eder: “Sadakanýn en iyisi bizzat kendisinin vereceði sadakadýr. Sa-
daka sað iken, malýnýz elinizde iken, istediðiniz kimseye istediðiniz kadar
verdiðinizdir. Yoksa can boðaza geldikten sonra geç kalmýþ olursunuz. Siz-
den sonrakiler istediklerini yapar.”672

Abdullah b. Abbâs, Peygamber Efendimizin cömertliðini þöyle anla-
týr: “Allah’ýn Resûlü, insanlarýn en cömerdi ve en iyilik severi idi. Rama-
zan’da Cebrâil ile beraber bulunduðu zamanlarda her þeyini verirdi.”
Cebrâil, her Ramazan gecesi Resûlullah’ýn yanýna gelir, ona Kur’ân öðre-
tirdi. Cebrâil þöyle derdi: “Allah’ýn Râsulü bereket getiren rüzgârlardan
daha cömerttir”673

Hz. Ali’den þöyle rivayet edilmiþtir: “Resûlullah’dan bir þey istendiði
zaman, eðer bu isteði yerine getirmek isterse, “peki” derdi. Yapmak iste-
mediði zaman da susardý. Hiçbir þey için “hayýr” dememiþtir”674

Sonradan piþmanlýk duymamak için, Müslümanýn cömert davrana-
rak Allah Teâlâ’nýn kendisine ihsan ettiði malýný saðlýðýnda Allah yolunda
ve O’nun rýzasýna uygun bir biçimde harcamasý gerekir. Cenâb-ý Hak
þöyle buyuruyor: “Sizden birinize ölüm (alâmetleri) gelip de: “Ey Rabbim,
beni yakýn bir zamana kadar geciktirsen de, sadaka versem ve salihlerden
olsam.” demeden önce size, rýzýk olarak verdiðimiz þeylerden (Allah yo-
lunda) harcayýn.” (Münâfikûn, 63/10).

670 Tirmizî, Birr, 40.
671 Buhârî, Temennâ, 5; Tevhid, 45
672 Buhârî, Vesâya, 14.
673 Müslim, Fezâil, 12.
674 Y. Kandehlevî, Hayâtü’s-Sahâbe, III, 1181
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Cömertlik bahsinde, özet mahiyetinde þu noktalar bilinmeli ve dik-
kat edilmeli:

* Cömertlik sevilen, deðer ifade eden þeylerden olmalý.

* Verilen baþa kakýlmamalý.

* Cömertliðin en makbûlü ihtiyaç içinde iken yapýlanýdýr.

* Vermek eksiltmez, arttýrýr.

Îsâr

Ýnsanýn, baþkalarýný kendisine tercih etmesi mânâsýna gelen îsâr;
ahlâkçýlara göre, toplumun menfaat ve çýkarlarýný þahsî çýkarlarýndan ön-
ce düþünmek; tasavvuf nokta-i nazarýndan da, en hâlisâne bir tefânî dü-
þüncesiyle topyekün þahsîliklere karþý bütün bütün kapanýp, yaþama zevk-
leri yerine, yaþatma hazlarýyla var olmanýn ünvaný kabul edilmiþtir.

Îsârýn tam karþýtý “þuhh”tan doðan cimrilik ve þahsî çýkar duygusudur
ki, Hakk’tan, halktan ve cennetten uzak kalmanýn sebebi sayýlmýþtýr. Evet,
“þuhh”tan “buhl” diyeceðimiz cimrilik; “îsâr” ruhundan da “cûd”, “sehâ”
ve “ihsan” sözcükleriyle ifade edeceðimiz cömertlik, semâhat ve civan-
mertlik doðmuþtur. Cûd, ferdin gönlünde herhangi bir rahatsýzlýk duyma-
dan, sahip olduðu þeylerin hiç olmazsa bir kýsmýný infak edebilme ve baþ-
kalarý için o kadar var olabilmenin adýdýr.

Sehâ, infaký ve baþkalarýný tercihi önde götürme ve kendi mutluluðu
içinde, hatta onun da önünde baþkalarýnýn mutluluðunu düþünebilme en-
ginliðidir.

Ýhsan ise, ihtiyacý olduðu halde baþkalarýný kendine tercih edebilme-
dir ki: “Onlar, mü’minlere verilen þeylerden nefislerinde herhangi bir kay-
gý duymaz ve muhtaç olsalar bile onlarý kendilerine tercih ederler” (Haþir,
59/9) âyetiyle iþaret edilmek istenen îsâr zirvesi de iþte budur. Biz, buna,
o has ve enfes tarifiyle ihsan da diyebiliriz.

Yukarýda kýsaca deðinmeye çalýþtýðýmýz cûd ve sehâ, ayný zamanda
seviye ve derece farkýný da ifade etmek üzere þöyle sýralanabilir:
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* Hakk yolunda ve O’ndan ötürü îmân ve ehl-i îmân uðrunda can-
dan geçilmesidir ki, civanmertliðin zirvesi sayýlýr.

* Riyâset ve makam mevzuunda her türlü fedâkârlýkta bulunmadýr
ki, birincisine nisbeten bir kadem daha geri kabul edilmiþtir.

* Maddî refah ve mutlulukta baþkalarýný düþünme ki, öncekilere gö-
re oldukça ucuz bir kahramanlýktýr.

* Bedel ve karþýlýk beklentisine girmeden ilim ve fikir bezlinde bu-
lunmak ki diðerleri kadar aðýr olmasa gerektir.

* Sa’yin semeresini infak ki, zekât ve sadaka gibi sorumluluklarý-
mýz bu cümleden sayýlabilir.

* Güler yüz, tatlý dil ve deðiþik hayýrlara vesile olma ki, hemen her-
kesin muvaffak olabileceði bir hayýr türüdür.

Bunlardan birincisi, cûd ve sehânýn zirvesi, îsârýn da esaslý bir derin-
liðidir ki, ona muvaffak olmak her babayiðidin kârý deðildir. Bu babayiðit-
liði Baharistan sahibi þöyle seslendirir:

“Gümüþ ve altýnla cömertlikte bulunmak kolaydýr;

Hoþtur o kimse ki, canýyla cömertlik eder.”

Vefa 

Vefa, dost ikliminde yetiþen güllerdendir. Onu düþmanlýk atmosfe-
rinde görmek mümkün deðildir. Vefa, duygu, düþünce ve tasavvurda ay-
ný þeyleri paylaþan kiþilerin özelliðidir. Kin, nefret ve kýskançlýk gibi duy-
gular ise vefanýn baþ düþmanlarýdýr. O, sevgi ve mürüvvetin baðrýnda
boy atar. Vefayý, insanýn gönlüyle bütünleþmesi þeklinde tarif edenler de
olmuþtur. Doðrusu kalbî ve ruhî hayatý olmayanlarda vefadan bahset-
mek kolay deðildir. Konuþurken doðru söyleme, verdiði sözlerde, ettiði
yeminlerde vefalý olma gönül hayatýna baðlýdýr. Kendini yalan ve aldat-
madan kurtaramayan, verdiði söz ve yeminlere aykýrý davranan ve yük-
lendiði sorumluluðun aðýrlýðýný duymayan iki yüzlü ve mürai tiplerin gö-
nül hayatýna sahip olabileceklerini düþünmek, kiþinin kendini aldatmasý
ile eþ deðerdir.
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Vefa kelimesi sözlüklerde, aldatma ve hýyanetin zýddý olarak, sözünü
yerine getirme, sözünde durma, borcunu ödeme; sevgi, baðlýlýk ve dost-
lukta sebat; yetme ve yetiþme; güzel ve yüce ahlâk anlamlarýnda kullaný-
lýr. Vefalý kiþi, üzerindeki haklarý eksiksiz ödeyen/yerine getiren ve sadece
kendi hakký olaný alan kiþidir.

Hem Kur’ân-ý Kerim, hem Hadis-i Þerifler hem de dünya edebiyatý-
nýn seçkin eserleri vefa konusunu geniþ bir þekilde ele almýþlardýr. Yüce
Allah, kendisinin vefalý olduðunu dile getirdiði gibi; vefayý, baþta peygam-
berler olmak üzere seçkin kiþilerin özelliklerinden ve insanlýðýn temel iyi-
liklerinden biri olarak zikreder. (Bakara, 2/177)

Öyle ise, ihlâs, sadâkat, gýybet etmeme ve su-i zanda bulunmama gi-
bi niteliklerin yaný sýra vefa da inanan her insanýn hayatýna hâkim kýlmak
zorunda olduðu güzel ahlâk prensiplerinden biri ve hayatýn her alanýnda
ihtiyaç duyulan temel özelliklerdendir. Fert, vefa duygusuyla güvenirliliði-
ni kazanýr ve yükselir. Aile, vefa duygusu üzerine kurulmuþ ve bu duygu
devam ediyorsa ayakta kalýr ve cennet köþelerinden bir köþe olur. Devlet,
kendi halkýna karþý ancak vefa duygusuyla itibarýný korur. Vefa duygusu-
nu yitirmiþ bir ülkede ne olgun fertten ne emniyet vadeden aile yuvasýn-
dan ne de istikrarlý ve güvenilir bir devletten söz etmek mümkündür. Ve-
fanýn olmadýðý bir ülkede, fertler birbirine karþý kuþkulu, yuva kendi için-
de huzursuz, devlet de halkýna karþý uðursuz ve her þey bir birine yaban-
cýdýr, týpký cansýzlar gibi... Üst üste ve iç içe olsalar bile... Ýnsanlýk, altýnda
ezildiði problemlerinden kurtulma ve cehenneme dönüþen dünyayý cen-
nete çevirme konusunda ancak diðer toplum ve milletlerle vefa hissi için-
de iliþkide bulunursa baþarýlý olur. Tarih, dostlarýný arkadan hançerleyen,
yaptýklarý antlaþmalara uymayan, tek taraflý çýkarlara dayalý politikalar iz-
leyen millet ve devletlerin siyasal, ekonomik ve kültürel baðýmsýzlýk içinde
ve saygýn olarak yaþamadýklarýný belgelemektedir. Kur’ân-ý Kerim saðdu-
yu sahiplerini de vefalý kiþiler olarak nitelendirir: “Ancak sað duyu sahip-
leri öðüt alýr. Onlar ki, Allah’ýn ahdine vefa gösterirler ve antlaþmalarýný
bozmazlar.” (Ra’d, 13/19-20)

Vefa gösterilmesi ve þartlarýna uyulmasý gereken akitler/antlaþmalar/
dostluklar üç çeþittir:
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* Kiþinin Rabb’i ile,

* Kiþinin kendisiyle,

* Kiþinin diðer insan ve varlýlarla yaptýðý akitler/antlaþmalar/dostluklar.

Bunlarýn varlýðýný ve þartlarýný da, ya Kitap ve Sünnetle veya akýl, tec-
rübe ve araþtýrma ile bilebiliriz.

Diðer taraftan vefanýn tevbe, samimiyet, muhasebe, sadâkat, hakta
sebat, hicret, sabýr, istikamet vb. dinî kavramlarla da iliþkisi bulunmaktadýr.
Karþýt olarak da aldatma, hýyanet, nifak, nankörlük vb. kavramlarla iç içe-
dir. Aslýnda ilk grupta yer alan kavramlarýn hemen hepsinde vefanýn, ikin-
ci grubunda ise vefasýzlýðýn deðiþik tonlarýný görmek mümkündür. Örneðin,
kiþinin, bir kýsým iç bozulmalardan sonra yeniden asýl duruluðuna dönme-
si ve özüyle bütünleþmesi anlamýnda tevbe etmek bir vefa olduðu gibi, ger-
çeðin ortaya çýkmasýna engel olma, onu örtme, ikili oynama, günümüz
moda deyimiyle çifte standart uygulama da hak ve hakikate karþý vefasýz-
lýðýn ta kendisidir. Kýsacasý vefalý kiþiden tevbe, samimiyet, muhasebe,
sadâkat, hakta sebat, hicret, sabýr ve istikamet aramak veya beklemek
mümkün iken, vefasýz kiþinin er veya geç aldatma, hýyanet ve nifak hasta-
lýklarýna bulaþmasý da beklenebilir. Öyle ise vefa, karþýlýklý iliþki ve davra-
nýþlarýmýzda bir ölçü olarak kullanýlmasý gereken özelliklerin baþýnda gelir.

Kur’ân-ý Kerimde vefa beþ anlamda ele alýnmýþtýr:

1. Ahde vefa

“Yetimin malýna yaklaþmayýn, ancak ergenlik çaðýna yetiþince en gü-
zel bir tarzda (onun malýný kullanýp geliþtirebilirsiniz). Ahdi de yerine geti-
rin, çünkü (insana) ahdinden sorulacaktýr (ahit sorumluluk gerektirir).
Ölçtüðünüz zaman ölçüyü tam yapýn, doðru teraziyle tartýn. Bu daha iyi-
dir, sonucu da daha güzeldir.” (Ýsra, 17/34-35) ayeti vb. bu anlama iþaret
etmektedir.

2. Va’de vefa

Söz verme anlamýna gelir. “Çünkü o (Ýsmail) sözünde duran ve tara-
fýmýzdan gönderilen bir peygamberdi.” (Meryem, 19/54) ayeti buna iþa-
ret etmektedir.
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3. Nezre vefa

Nezir, Allah’a ibadet kastýyla ve Allah rýzasý için mubah bir fiil yap-
mayý kararlaþtýrma, adama; adak, adanýlan þey, bir kiþiye veya kuruluþa
sunulan armaðan anlamlarýna gelir. Bu konuda þu ayeti zikretmek müm-
kündür: “Adaklarýný yerine getirirler ve þerri salgýn olan bir günden kor-
karlar.” (Ýnsan, 76/7)

4. Ölçü ve tartýda vefa

Eksiksiz ölçme ve tartma. “Ölçüyü tam yapýn eksiltenlerden olma-
yýn.” (Þuara, 26/181) ayeti bu konuya delildir.

5. Akitlere vefa

Akit, iki kiþi veya taraf arasýnda bir iþ konusunda anlaþmaya varýlýp,
taahhütte bulunulmasýdýr (nikâh akdi gibi).

Bu konuda da þu ayeti vermekle yetiniyoruz: “Ey iman edenler! Yap-
týðýnýz akitleri yerine getirin.” (Maide, 5/1)

Bundan sonraki satýrlarda sýrasýyla Peygamberlerin, anne-baba, dost
ve arkadaþlarýn ve eþlerin vefasýndan ayrýca tasavvuf ehlinin vefaya ver-
diði anlam ve deðerden söz etmeye çalýþacaðýz.

Allah’a Vefa
Ýnsanoðlunu yokluktan varlýða çýkaran, ona en güzel þekli veren, akýl

nimetiyle donatan, kendisini, gönderdiði peygamber ve onlara verdiði ki-
taplar vasýtasýyla tanýtan, kiþinin iradesini de hesaba katarak doðru yola
ileten Allah, vefa gösterilmesi gerekenler arasýnda elbette en baþta gelir.
Allah’a vefasýzlýk eden kiþinin bir baþka varlýða vefalý davranmasý bekle-
nemez. Ancak insanýn nefis ve þeytanla mücadelesinde yenik düþebilece-
ðini bilen Allah, onu varlýða adým attýðý ilk andan itibaren uyarmýþ, hak ve
hakikate karþý vefasýzlýk yapmamasý için ondan tekitli sözler almýþtýr. Bu-
na fýtrî sözleþme demek mümkündür. Zira her insanýn fýtratýna yerleþtiril-
miþ bir gerçektir. Daha sonra görevlendirdiði peygamberleri aracýlýðýyla,
verdikleri bu fýtrat sözünü unutan insanoðluna, sözlerini hatýrlatmýþ, gere-
ðini yapmalarý için uyarmýþtýr. Nitekim Kur’ân’da Ýsrailoðullarýyla ilgili þöy-
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le bir örnek geçmektedir: “Ey Ýsrail oðullarý, size verdiðim nimetimi hatýr-
layýn, bana verdiðiniz sözü tutun ki, ben de size verdiðim sözü tutayým. Ve
sadece benden korkun.” (Bakara, 2/40) Ýsrail oðullarýnýn durmasý gereken
sözlerin ne olabileceði konusunda üç temel görüþ ileri sürülmüþtür:

Birinci görüþe göre; gereði yapýlmak üzere verilen söz, ayýrým yapýl-
madan Allah’ýn bütün emir ve yasaklarýna uymaktýr. Buna mukabil Allah
da onlarý baðýþlar ve onlardan razý olarak cennetine koyar.

Ýkinci görüþe göre þu ayette belirtilen konulardýr: “Allah Ýsrail oðulla-
rýndan söz almýþtý. Ýçlerinden on iki baþkan göndermiþtik. Allah demiþti ki:
“Ben sizinle beraberim, eðer namazý kýlar, zekâtý verirseniz; elçilerime ina-
nýr, onlara yardým eder ve Allah’a güzel borç verirseniz, (Allah için yok-
sullara sadaka verirseniz, yahut ihtiyacý olanlara Allah için ödünç para
verirseniz) elbette sizin günahlarýnýzý baðýþlarým ve sizi altlarýndan ýrmak-
lar akan cennetlere sokarým. Bundan sonra sizden kim inkâr ederse, düz
yolu sapýtmýþ olur.” (Maide, 5/12)

Üçüncü görüþe göre ise, Peygamber Efendimizin peygamber olarak
gönderileceðine ve ona inanýlmasý gerektiðine dair alýnan sözdür. Nitekim
daha önce gönderilen ilahî kitaplarda Peygamber Efendimizin nitelikleri an-
latýlmýþ ve kendisine uyulmasý gerektiði belirtilmiþtir. Konu þu ayetlerde izah
edilmektedir: Ýsrail oðullarýnýn inanan kýsmý anlatýlýrken þöyle denilmekte-
dir: “Onlar ki, yanlarýndaki Tevrat ve Ýncil’de yazýlý bulduklarý o Elçiye (Pey-
gamber Efendimiz), o ümmi Peygamber’e uyarlar.” (A’raf, 7/157)675 Buna
karþýlýk Allah onlarý kölelik ve esaretten kurtaracaktýr.676

Özel olarak Ýsrail oðullarýndan söz eden bu ayet, elbette bütün insan-
lýða hitap etmekte ve genel hüküm bildirmektedir.

Ýnsanýn karakteristik vefasýzlýk, nifak ve nankörlük örneklerinden biri
de þu ayetlerde dile getirilmiþtir: “Onlardan kimi de, ‘Eðer Allah lütuf ve
kereminden bize verirse elbette sadaka vereceðiz ve salih insanlardan ola-
caðýz.’ diye Allah’a ant içtiler; fakat Allah kereminden onlara verince, on-

675 Ayrýca bak. Maide, 5/12, 70.
676 Geniþ bilgi için bak: Razi, Tefsiru’l-Kebir, III, 33-35.

675Ahlâk 



da cimrilik ettiler ve sözlerinden döndüler. Zaten onlar dönek kiþilerdir.
Kendisine verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden
dolayý, kendisiyle karþýlaþacaklarý güne kadar Allah, onlarýn kalplerine ni-
fak (iki yüzlülük) sokmuþtur. Allah’ýn, onlarýn sýrlarýný ve gizli konuþmala-
rýný bildiðini ve gizli þeyleri çok iyi bilen olduðunu hâlâ anlamadýlar mý?”
(Tevbe, 9/75-78)

Peygamberlerin Vefasý
Peygamberler Allah tarafýndan hak ve hakikati temsil etmek için gö-

revlendirilen mümtaz þahsiyetlerdir. Ýçinde neþet ettikleri toplumun elin-
den tutmuþ, çoklarý bu uðurda canlarýný seve seve vermiþlerdir. Ancak ta-
rih boyunca peygamberler vefasýzlýðýn en acýmasýzýný yaþamýþlardýr. Ya-
þanan en çarpýcý vefasýzlýklardan biri þu ayetlerde dile getirilmektedir: “Ey
Musa! Onlar orada bulunduklarý sürece biz oraya asla girmeyiz; þu halde
sen ve Rabb’in gidin savaþýn; biz burada oturuyoruz.” dediler. Musa:
“Rabb’im! Ben kendimden ve kardeþimden baþkasýna hakim olamýyo-
rum, bizimle bu yoldan çýkmýþ toplumun arasýný ayýr” dedi. (Maide, 5/24-
25) Bir tarafta içinde görevlendirildiði toplumun kurtuluþu için gayret gös-
teren ve çok üzülen bir peygamber, diðer tarafta onu alaya alan, “Git sen
ve Rabb’in savaþýn!” diyen vefasýzlar güruhu...

Bütün peygamberler hem Allah’a, hem insanlýða, hem de bütün var-
lýða son derece vefalý davranan, sözlerinde duran kiþilerdir. Âdeta bu on-
larýn temel özelliklerinden biridir. Kur’ân, yeri geldikçe bize o eþsiz vefalý-
lardan söz etmektedir. Örneðin, Hz. Âdem, yüzüne kapanan kapýlarý gön-
lünde taþýdýðý sýrlý vefa anahtarýyla teker teker açtý ve gufran çeþmelerine
ulaþtý. Ayný olayda azgýnlaþan Ýblis ise, göz göre göre kendisini vefasýzlýk
çukuruna atarak boðuldu. (bak: A’raf, 7/11-30)

Bir koç gibi býçakla boðazlanma imtihanýný baþarý ile geçen Hz. Ýs-
mail için þöyle deniyor: “(Resulüm!) Kitapta Ýsmail’i de an. Gerçekten o
sözüne sadýktý, resul ve nebi idi.” (Meryem, 19/54) Ciðerparesini býçakla
boðazlama imtihanýna tâbi tutulan babasý Hz. Ýbrahim için ise þu ifadeler
var: “Yoksa Musa’nýn ve ahdine vefa gösteren Ýbrahim’in sayfalarýnda ya-
zýlý olanlar kendisine haber verilmedi mi?” (Necm, 53/36-37) Peygamber
Efendimiz, Hz. Ýbrahim’in vefalý olarak nitelendirilmesine ayrýca þu dav-
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ranýþýný da sebep olarak gösteriyor: “O her sabah ve her akþam þöyle der-
di: “Göklerde ve yerde, günün sonunda da, öðleye erdiðiniz zaman da
hamd ona aittir. Allah ölüden diri çýkarýr, diriden ölü çýkarýr; yeri ölümün-
den sonra diriltir. Ýþte siz de (kabirlerinizden) böyle (diriltilip) çýkarýlacak-
sýnýz.” (Rum, 30/18-19) Hakk’ýn dostu ve nebilerin babasý Hz. Ýbrahim,
Nemrut’un ateþini göðüslerken de vefasýndan hiçbir þey kaybetmemiþti.
Hz. Cebrail’in yardým teklifini geri çevirirken asýl Kudret Sahibine vefasýz-
lýk yapacaðý kaygýsýnda idi. Bu vefasý elbette karþýlýksýz kalmazdý ve ateþ
berd u selâm oldu. (Bak: Enbiya, 21/69) Vefa duygusu Hz. Ýbrahim’in to-
runlarý olan Araplarda bir erdem olarak asýrlarca yaþamýþtýr. Bu durum
Cahiliye Araplarýnda da sürmekte idi.

Tufan Peygamberi Hz. Nuh da asýrlarca süren ýzdýraplý, fakat vefalý
bir hayat yaþadý. Yýllar yýlý bütün tenbih ve ikazlarýnýn, cemaatinin büyük
bir kýsmýnda tesir icra etmemesi, onu baðlý bulunduðu kapýya karþý vefa
hissinden döndüremedi. Ondaki bu vefa duygusu idi ki, yerlerin ve gök-
lerin hýþýmla insanlýðýn üzerine yürüdüðü anda, ona kurtuluþ gemisi oldu.
(Bak: Hûd, 11/40, Mü’minûn, 23/27)

Hz. Þuayb, içinde neþet ettiði toplumun en büyük hastalýðýnýn ölçü ve
tartýda hýyanet/vefasýzlýk olduðunu tesbit etmiþ ve defalarca onlarý bu konu-
da hakka riayet etmeleri için uyarmýþtýr. Elbette ilk akla gelen, maddî emti-
anýn yani alýþ veriþe konu olan mallarýn ölçülüp tartýlmasýnda dikkatli olma
gereðidir. Ancak maddî-manevî her konuda ölçüye, gerçeðe yani Cenab-ý
Hakk’ýn koyduðu deðer ve ölçülere uymak da bu ikazýn sýnýrlarý içine girer.
Zira hiçbir peygamber sadece maddî eðrilikleri düzeltmekle görevlendiril-
memiþtir. Öyle ise buradaki ölçü ve tartýnýn sýnýrlarýný geniþ bir perspektiften
ele almanýn bir sakýncasý olmamalýdýr. Örnek olarak þu ayetleri zikretmek is-
tiyoruz: “Þuayb onlara demiþti ki: Korunmaz, takva sahibi olmaz mýsýnýz?
Ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim. Artýk Allah’tan korkun ve bana ita-
at edin. Ben sizden buna karþý bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnýz
alemlerin Rabb’ine aittir. Ölçüyü tam yapýn, eksiltenlerden olmayýn. Doðru
terazi ile tartýn. Ýnsanlarýn haklarýný kýsmayýn. Yeryüzünde bozgunculuk ya-
parak karýþýklýk çýkarmayýn.” (Þuara, 26/177-183)677

677 Ayrýca bak: A’raf, 7785; Hûd, 11/84.
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Peygamber Efendimizin Vefasý

Peygamber Efendimiz’e gelince, o, kimseye müyesser olmayan mi’ra-
ca, ruhundaki vefa duygusu ile mazhar oldu. Meleklerin bile ulaþamadýðý
makamlara ulaþtý, ancak gözlerin kamaþtýðý ve gönüllerin hayrette kalýp
kendinden geçtiði o âlemi, ümmetine olan vefa duygusu ile tereddüt et-
meden terk edip arkadaþlarýnýn arasýna geri döndü.

Peygamber Efendimizden önceki peygamberler de, kendilerine arka
çýkan, dâva ve hizmetlerinde onlarý destekleyen ümmetlerine karþý ilgi
duymuþ ve onlarý sevmiþlerdir. Nasýl sevmeyecekler ki, bu kimseler, en zor
anlarda bile onlarý yalnýz býrakmamýþlardý. Ancak Peygamber Efendimiz-
le diðerleri arasýnda þöyle bir fark vardý: Daha önce bir peygamber vefat
edince çoðunlukla baþka bir peygamber gelir ve iþe vaziyet ederdi. Pey-
gamber Efendimizden sonra ise, bu misyonu baþta Sahabe olmak üzere,
ümmetin evliyasý yüklenmiþtir. Ýþte böyle önemli bir hizmetten dolayý O
da ümmetini âdeta ayrý bir sevgi ile sever ve bunu vefasýyla da ortaya ko-
yardý.

Evet O, bir vefa insanýydý. Sadece insanlara karþý deðil, taþa topraða
karþý bile vefayla dopdoluydu. Mekke’yi arzular, Uhud’a uðrar ve sýk sýk
ilk konaðý olan Kuba’yý ziyaret ederdi. Çünkü orasý Mekke’den ayrýldýk-
tan sonra sinesini açýp, “Bende kalabilirsin.” diyen yerdi. Peygamber
Efendimiz ise, “Sen beni misafir ettin, aðýrladýn.” dercesine her cumarte-
si mutlaka Kuba Mescidi’ne uðramaya çalýþýrdý. O, “Biz onu severiz, o da
bizi sever.” dediði Uhud daðýný da ziyaret ederdi. Keza Medine’nin mezar-
lýðý Baki’ye gider oradakilere selâm verir ve dua ederdi. Ýþte onun için bu
konuyla alâkalý araþtýrma yapan dost-düþman herkes diyor ki: Peygamber
Efendimizin cemaati kadar Ona baðlý bir cemaat ve cemaatine Onun ka-
dar baðlý ikinci bir lider ne gelmiþtir ve ne de gelecektir. Ismarlama bir li-
derin cemaatinin ýsmarlama olmasý kadar tabiî ne olabilir ki?

Allah (c.c.) yemin ederek onu þöyle anlatýyor: “And olsun, içinizden
size öyle bir peygamber geldi ki, sýkýntýya uðramanýz ona aðýr gelir; size
düþkün, müminlere þefkatli, merhametlidir.” (Tevbe, 9/128)
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Peygamber Efendimize Vefa
Peygamber Efendimizin dünyaya gönderilip risaletle görevlendirilme-

si kâinat çapýnda bir olay olduðu gibi insanlýðýn yeniden diriliþi sayýlýr.
Elindeki eþsiz Kur’ân mesajý ile dünyaya yeniden asýl düzenini verecek
plan ve projeleriyle geldi. Ýnsanlýk; din, ahlâk, ilim ve medeniyet noktala-
rýnda ona çok þey borçludur. Kim bilir o olmasaydý acaba insanlýk ne du-
rumda olacaktý? Kýsacasý Âkif’in ifadeleriyle diyebiliriz ki:

Dünya neye malikse onun vergisidir hep,

Medyûn ona cemiyeti, medyûn ona ferdi,

Medyûndur o masuma bütün bir beþeriyet,

Ya Rab, mahþerde bizi bu ikrar ile haþret!

Kendi döneminde yaþayan arkadaþlarý Peygamber Efendimizin bu
büyüklüðünü çok iyi anladýklarý için eþsiz bir vefa ve saygý ile ona baðlý
idiler. Hem kendilerinden hem de en yakýn akrabalarýndan daha çok
O’nu düþünmüþ ve O’na sahip çýkmýþlardý. Örneðin hicret esnasýnda Hz.
Ebû Bekir’in diðer aile fertlerinin yaný sýra 7-8 yaþýnda olan kýzý Aiþe de
yanýnda yoktu. Ayný þekilde Hz. Ömer hicret ederken yalnýzdý ve küçük
oðlu Abdullah bile yanýnda deðildi. Ashabýn yazdýðý eþsiz destaný burada
dile getirmek sözü çok uzatacaktýr. Kur’ân’ý korumalarýna benzer bir þekil-
de, Peygamberimizin her söz ve davranýþýný bize aktarmalarý vefalarýnýn
en çarpýcý yanlarýndandýr.

Ashaptan sonra gelenler de bu titizliði göstermiþ olmalýlar ki, söz ve
davranýþlarýnýn yazýlý olduðu eserlerin yaný sýra birçok kutsal emaneti de
günümüze kadar ulaþmýþtýr. Ancak kýsa bir zamandan beridir bazý vefasýz
gönüller, hem hadislerine hem de diðer emanetlerine ciddi þekilde hor
davranmakta ve âdeta O’nun unutulmasý için gayret göstermektedirler.
Ama insanlýk hâlâ vefa duygusunu tam kaybetmemiþ olacak ki, batýlýlar-
ca hemen her on yýlda bir yapýlan anketlerde Peygamber Efendimiz çok
büyük bir farkla insanlýðýn kaderinde en büyük pay sahibi olarak ilk sýra-
da yer almaktadýr. Suyun tersine kürek çekenlere tavsiyemiz, bir an önce
güneþe karþý gözlerini kapatmaktan vazgeçip dünya ve ahiret mutluluðu-
na koþmalarýdýr. Onun ümmetine düþen görev ise, Ona yakýþýr bir hayat
tarzý sergileyerek Ona vefalarýný bir daha ortaya koymalarýdýr.
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Anne-Babaya Karþý Vefa
Ýnsanýn en yakýný anne ve babasýdýr ve her türlü iyilikte olduðu gibi

vefada da öncelik hakký onlara aittir. Onlara hürmette kusur eden, Hakk’a
karþý gelmiþ olur. Onlarý hýrpalayan er-geç hýrpalanmaya maruz kalýr. Ýn-
san daha küçük bir canlý halinde var olmaya baþladýðý günden itibaren,
hep anne-babanýn omuzlarýnda ve onlara yük olarak geliþir. Bu hususta
ne onlarýn çocuklarýna karþý olan þefkatlerinin derinliðini tayine, ne de on-
larýn çektiði sýkýntýlarýnýn sýnýrýný tespite imkân vardýr. Bu bakýmdan onla-
ra saygý ve vefa hem bir insanlýk borcu, hem bir edep, hem de bir görev-
dir. Kur’ân bize bu edebi, seçtiði dualarý ile öðretir. Ve “Ey Rabb’imiz!
(amellerin) hesap olunacaðý gün beni, ana-babamý ve müminleri baðýþ-
la” (Ýbrahim, 14/41) der. Demek ki, önce insanýn kendi nefsi, sonra anne-
babasý gelir. Zaten bu husus insan olmanýn, insanî duygularla bezenme-
nin bir ifadesidir. Allah hakkýndan sonra dikkat çekilen husus anne-baba
hakkýdýr. Anne-babasýnýn hakkýna riayet edenler övülmüþ, aksi davranýþ-
lar ise büyük günahlardan sayýlmýþtýr. Sadece bir iki ayet meali vermekle
yetinmek istiyoruz: “Biz insana, anne-babasýna iyi davranmasýný tavsiye
ettik. Anasý onu zorluk üstüne zorluk çekerek taþýdý. Onun (memeden) ay-
rýlmasý da iki yýl içinde olmuþtur. (Onun için biz insana) “Bana ve anne-
babana þükret, dönüþ banadýr.” diye öðüt verdik.” (Lokman, 31/14)
“Rabb’in yalnýz kendisine ibadet etmenizi ve anne-babaya iyilik etmeni-
zi emretti. Ýkisinden birisi, yahut her ikisi senin yanýnda yaþlanýrsa sakýn
onlara “Öf!” bile deme, onlarý azarlama! Onlara güzel söz söyle. Onlara
karþý alçak gönüllü ol. Ve “Ey Rabb’im! Bunlar beni küçükken nasýl (acý-
yýp) yetiþtirdilerse, Sen de bunlara (öyle) acý!” de.” (Ýsra, 17/23-24)678

Ýnsan anne-babasýna karþý vefasý ölçüsünde Yaratýcý’sýna karþý vefalý
olur. Onlara saygý ve vefasý olmayanýn Allah’a vefa ve saygýsýndan söz et-
mek güçtür. Günümüzde, sadece Allah’a karþý saygýsýz olanlar deðil, O’nu
sevdiðini iddia edenler bile, anne-babalarýna karþý ne kadar saygýlý ve vefa-
lý olabiliyorlar acaba! Ya yýllarca en zor þartlarda evladýný baðrýna basan, ye-
meyip yediren, giymeyip giydiren, uyumayýp baþýnda duran anne-babasý-
ný, kurtulmasý gereken bir fazlalýk ve yük olarak gören evlada ne demeli.

678 Ayrýca bak: Bakara, ‘/83, 180, 215; Nisa, 4/36, 135, Enam, 6/151; Lokman, 31/14; Meryem,

19/14; Ankebut, 29/ 8; Ahkaf, 46/15, 17.
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Eþlerin Vefasý
Toplumun temel taþý olan ailenin saðlam olmasý, eþler arasýnda ilk

günden itibaren var olup ömür boyu sürmesi gereken karþýlýklý sevgi, sa-
dakat ve vefaya baðlýdýr. Bu durum her kültürde deðiþik derecelerde var
olan evrensel prensiplerden biridir. Hatta hayvanlar aleminde bile eþler
arasýnda vefa ve sadakat anlamýnda deðerlendirilebilecek davranýþlar ser-
gilenmektedir. Ölen eþin arkasýndan bir süre üzülüp yas tutmak, eþyalarý-
ný saklamak, hatýrasýndan ötürü bir süre evlenmemek, süslenmemek, eð-
lenceli mekânlara gitmemek hatta bir süre evden çýkmamak gibi davra-
nýþlar, eþler arasýndaki vefanýn birer tezahürüdür.679

Allah (c.c.), eþlerin nikâh sýrasýnda birbirlerine verdikleri söze vefa gös-
termeleri gerektiðini þöyle dile getiriyor: “Eðer bir eþi býrakýp da yerine baþ-
ka bir eþ almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiþ olsanýz
dahi ondan hiçbir þeyi geri almayýnýz. Siz iftira ederek ve apaçýk günah iþ-
leyerek onu geri alýr mýsýnýz? Vaktiyle siz birbirinizle içli-dýþlý olduðunuz ve
onlar sizden saðlam bir teminat almýþ olduðu halde nasýl geri alýrsýnýz.?”
(Nisa, 4/20-21) Buradaki teminat, nikâh akdinin Allah’ýn emri, Peygam-
ber’in kavli ve þahitler huzurunda, ciddî bir sözleþme ile kýyýlmasýdýr. El-
bette mehir de garanti altýna alýnmýþtýr. Bir yastýkta kocama, karþýlýklý vefa,
saygý, sevgi, namus ve haysiyeti koruma, mutlu ve mutsuz anlarda bera-
ber olma ve yek diðerine maddî-manevî destek olma gibi, aileyi ayakta tu-
tan konularýn hepsinde söz verilmiþ olunmaktadýr. Ýþte bu sözlerin tamamý-
na vefa gösterilmesi, gereðinin yerine getirilmesi eþlerin karþýlýklý hak ve gö-
revleri arasýndadýr. Eþler arasýnda vefa ve sadakatin çok azaldýðý ve bu yüz-
den birçok ailenin yýkýlmayla karþý karþýya olduðu, âdeta bu konunun in-
sanlýðýn birinci gündem maddesi haline geldiði günümüzde, bu alandaki
vefaya da ne kadar muhtaç olduðumuz izahtan varestedir.

Peygamber Efendimiz de, “Þartlarýna eksiksiz uymanýz gereken en
önemli sözleþme, eþinizle yaptýðýnýz nikâh sözleþmesidir.”680 buyurarak ko-
nunun önemine dikkat çekmiþtir. Peygamber Efendimiz, ailesi için bu ve-

679 Þah Veliyullah Dehlevi, özellikle kadýnýn iddet süresi boyunca takýnmasý gereken üzülme, süslenme-
me vb. davranýþlarýn vefâkarlýk gösterisi olduðunu, aksi davranýþlarýn bir nevi vefâsýzlýk olarak telak-
ki edilebileceðini ifade etmektedir. Bak: Huccetullah el-Baliða, II, 449. (Ter. M. Erdoðan), Ýst. 1994.

680 Buharî, Þurût, 6, Nikah, 52; Müslim, Nikah, 63; Ebû Davut, Nikah, 39; Tirmizî, Nikah, 31; Nesei,
Nikah, 42; Ýbn Mace, Nikah, 41; Müsned, IV, 144, 150.
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fanýn da en güzel örneðini vermiþtir. Öyle ki vefatlarýndan sonra bile ha-
nýmlarýnýn dost ve arkadaþlarýna karþý saygýlý davranmýþ, onlarý gözetmiþ
ve iliþkisini kesmemiþtir. Mesela, evlerine bir hediye geldiðinde, “Falan ki-
þilere de götürün. Zira Hatice hayatta iken onu severdi.” diyerek onlara
hediyeden gönderirdi.

Bir gün yanýna yaþlý bir haným geldi. Peygamber Efendimiz, onu ta-
nýmak için kim olduðunu sordu. Ben “Cusame el-Müzeniye’yim.” deyin-
ce, onu hatýrladý ve “Sen Husane (güzel kadýn) el-Müzeniye’sin.” diyerek
ona iltifat etti. Sonra da onunla yakýndan ilgilendi, hal hatýrýný sordu,
“Görüþmeyeli nasýlsýnýz?” dedi. Kadýn, “Anam-babam sana feda olsun Ya
Resulallah, iyiyiz.” cevabýný verdi. Kadýnýn kim olduðunu soranlara ise
þunlarý söyledi: “Bu kadýn, Hatice hayatta iken bize gelir giderdi.”681 Veri-
len söze en güzel þekilde uymak imandandýr.” Öyle anlaþýlýyor ki, nikâh
akdi sýrasýnda verilen söze, akrabalarýn yaný sýra eþlerin birbirlerinin dost
ve arkadaþlarýyla da ilgilenmek ve irtibatý kesmemek de girmektedir; üs-
telik bu durum imandan sayýlacak kadar da önemlidir.

Hased
Hased, bir nimeti hakkýyla elde etmiþ bir insandan o nimetin kopup

gitmesini arzu etmektir. Ýleri derecede hased bazen nimetin, sahibinden
uzaklaþmasý için gayret gösterme þekline dönüþür. Hased bazen gýbta ile
karýþtýrýlabilir, oysa gýbta insanýn makbul yanlarýndan biridir. Gýbta hasta-
lýk seviyesine yükselir ve kinle karýþýrsa hasedi doðurur. Peygamber Efen-
dimiz (aleyhissalatu vesselâm) gýbta ile hasedin bu farkýna dikkat çekmek
için olacak, þöyle buyuruyor: “Mü’min gýbta eder, münafýk hased eder.”682

Kur’ân, hasedi, kendisinden Allah’a sýðýnýlan zararlý bir tavýr ve bir þer
kaynaðý olarak tanýtmýþtýr (bk. Felak suresi) Bir ayette þöyle buyruluyor:
“Yoksa onlar Allah’ýn lutfundan insanlara ihsan ettiði nimetlere hased mi
ediyorlar? Evet, biz Al-i Ýbrahim’e de kitap ve hikmet verdik; hem de bü-
yük bir hâkimiyet ve mülk verdik.” (Nisa, 4/54)

Hased, Allah’ýn hazinesinden istemek yerine kulun elindekinin zeva-
liyle tatmin olan sefil ruhlarýn tavrýdýr. Ýnsanlýk tarihinin harp, darp, iftira,

681 Hakim, Müstedrek, Ýman, 41 (I, 62)

682 Ragýb, Müfredât, hsd.md.
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fitne, cinayet, yýpratma vs. gibi menfiliklerinin hemen hepsinin ardýnda
hased vardýr. Peygamberlere karþý çýkýþýn temel nedenlerinden birinin de
hased olduðunu Kur’ân bize bildiriyor: (Bakara, 2/109; Nisa, 4/54) Pey-
gamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) de þöyle buyuruyor: “Sizi ha-
sedden sakýnmaya çaðýrýyorum. Zira hased, ateþin odunu yediði gibi, ki-
þinin amellerini yiyip bitirir.”683 “Bir kalpte iman ve hased bir arada bulu-
namaz.”684 Peygamber Efendimizin “haktýr” dediði nazar (göz deðmesi)
tahribatýnýn arkasýnda da hased vardýr. Kur’ân’ýn “gözün hainlik ve zul-
mü” (Mu’min, 40/19) dediði bela, öyle anlaþýlýyor ki, hasedle bakan gö-
zün kötülüðüdür.

Üstad Bediüzzaman hased konusunda özetle þu ifadeleri kullanýyor: 

“Kardeþlerim, enaniyetin iþimizde en tehlikeli ciheti, kýskançlýktýr.
Eðer sýrf lillah için olmazsa, kýskançlýk müdahale eder, bozar. Nasýl ki bir
insanýn bir eli, bir elini kýskanmaz ve gözü, kulaðýna hased etmez ve kal-
bi aklýna rekabet etmez. Öyle de: Bu heyetimizin þahs-ý manevîsinde her
biriniz bir duygu, bir âza hükmündesiniz. Birbirinize karþý rekabet deðil,
bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i
vicdaniyenizdir.”685

Cennette Hased
Ahirette, cennet ehlinin gözünün görmediði, kulaðýnýn iþitmediði,

insanoðlunun hayaline bile misafir olmamýþ nimetlerle donatacak olan
Allah’ýn, bir diðer önemli ihsan ve lütfu da, cennet ehlinin kalblerinden
kin ve hased (kýskançlýk) duygusunu kökünden söküp çýkarmasýdýr.
Kur’ân bu hakikati þöyle ifade eder: “(Cennette) onlarýn altlarýndan ýr-
maklar akarken, kalblerinde kinden ne varsa hepsini çýkarýp atarýz.”
(A’raf Sûresi, 7/43)

“Mükâfat, amelin cinsindendir.” kaidesince, nasýl dünya hayatýnda,
iman uðrunda çekilen sýkýntý ve meþakkatler, sýkýntýsýz, meþakkatsiz ebedî
bir hayatla bedellendiriliyor; nasýl burada yaþanan açlýk ve susuzluk ahi-

683 Ebû Davud, Edeb, 44; Ýbn Mace, Zühd, 66.

684 Nesei, Cihad, 8.
685 Age. 426.
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rette açlýk ve susuzluðun çekilmemesini netice veriyor, aynen öyle de in-
sanýn, dünyada eskilerin “emraz-ý kalbiye” dedikleri kin, nefret, öfke, ha-
sed, gayz, hýrs vb. duygu ve tutkular veya hastalýklarla mücadele ederek
kendini aþmasý; ahirette, bunlarýn onun kalbinden sökülüp atýlmasý ile
mükâfatlandýrýlacaktýr.

Ýhlâs
Ýhlâs; doðru, samimî, katýþýksýz, dupduru; riyâdan uzak olma ve kalbi

bulandýracak þeylere karþý kapalý kalma, kapalý yaþama veya gönül safve-
ti, fikir istikameti, Allah’la münasebetlerinde dünyevî garazlardan uzak
kalma ve tam bir sadakatle kullukta bulunma þeklinde yorumlanmýþtýr ki,
daha sonra, meþâyih-i kiramýn, onun tarifi ile alâkalý söyledikleri sözlerin he-
men büyük bir bölümü de yukarýda sunulan tarif etrafýnda cereyan etmiþtir.

Ýhlâs; ferdin, ibadet ü taatinde, Cenab-ý Hakk’ýn emir, istek ve ihsan-
larýnýn dýþýnda her þeye karþý kapanmasý, abd ve Ma’bud münasebetlerin-
de sýr tutucu olmasý, yaptýðý þeyleri Hakk’ýn teftiþine arz mülâhazasýyla
yapmasý, tabir-i diðerle; vazife ve sorumluluklarýný O emrettiði için yerine
getirmesi, yerine getirirken de O’nun hoþnutluðunu hedeflemesi ve O’nun
uhrevî teveccühlerine yönelmesinden ibarettir ki, saflardan saf sâdýklarýn
en önemli vasýflarýndan biri sayýlýr.

Sadakat, peygamberlik âleminin en birinci vasfý, ihlâs ise en nûrânî
buududur. Baþkalarýnýn hayat boyu elde etmek için uðraþýp durduklarý
ihlâsa onlar doðuþtan mazhardýrlar. Kur’ân-ý Kerim nebî ihlâsýný anlatma
sadedinde: “Þüphesiz o ihlâsa erdirilmiþti.” (Meryem, 19/51) ferman-ý
sübhânîsiyle bu önemli mazhariyeti ihtar eder.

Ýhlâs, bir kalb amelidir ve Allah da, kalbî temayüllerine göre insana
deðer verir. “O, sizin sûret, þekil ve dýþ görünüþlerinize deðil; kalblerinize
ve kalbî temayüllerinize bakar.”686

Ýhlâs, Allah tarafýndan temiz kalplere bahþedilmiþ, azlarý çok eden, sýð
þeyleri derinleþtiren ve sýnýrlý ibadet ü taati sýnýrsýzlaþtýran öyle sihirli bir
kredidir ki, insan onunla dünya ve ukbâ pazarlarýnda en pahalý nesnele-

686 Müslim, Birr, 33; Ýbn Mâce, Zühd, 9; Müsned, 2/285,539

684 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



re talip olabilir ve onun sayesinde âlemin sürüm sürüm olduðu yerlerde,
hep elden ele dolaþýr.

Ýhlâsýn bu sýrlý gücünden dolayýdýr ki, Allah Resûlü: “Dinî hayatýnda
ihlâslý ol, az amel yeter.”687 ve “Her zaman amellerinizde ihlâsý gözetin; zi-
ra Allah, sadece amelin halis olanýný kabul eder.”688 diyerek amellerin
ihlâs yörüngeli olmasýna tembihte bulunur.

Amel bir cesetse, ihlâs onda can; amel bir kanatsa, ihlâs da diðer ka-
nattýr. Ne ceset cansýz olabilir, ne de tek kanatla bir yere varýlabilir.

Bazýlarýna göre, ibadet ü taatte, halkýn görüp hissetmesinden kaçýn-
mak ihlâs.. bazýlarýna göre ise, halk mülâhazasýný bütün bütün unutmak..
bazýlarýna göre de, ihlâsý dahi hatýrlamamak.. evet bunlara göre ihlâs;
ameli her türlü mülâhazadan uzak bulundurmak ve sürekli murâkabe ile
maddî-mânevî bütün hazlarý unutmaktýr.

Daha doðrusu ihlâs, kul ile Ma’bud arasýnda bir sýrdýr ve bu sýrrý Al-
lah sevdiklerinin kalbine koymuþtur. Kalbi ihlâsa uyanmýþ bir insanýn na-
zarýnda, medh u zem, tâzim ü tahkir ve yaptýðý iþlerle bilinip bilinmeme-
si, hattâ sevap ve mükâfat mülâhazasý kat’iyen söz konusu deðildir. Böy-
lelerinin gizli-açýk her halleri ayný çizgidedir.

Öyle ise, “Bu dünyada, hususen uhrevî hizmetlerde en mühim bir
esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir þefaatçi, en metin bir nokta-i is-
tinad, en kýsa bir tarîk-ý hakikat, en makbul bir duayý manevî, en keramet-
li bir vesile-i makasýd, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlâstýr.”

Ümitvar Olmak/Ýyimserlik
Recâ (ümit), Allah’ýn fazlýna, atâsýna, ihsanýna, keremine, rahmetine

ve lutfuna bel baðlamak anlamýna gelir. Yeis (ümitsizlik) halinin zýttýdýr.
Ümit, ileride meydana gelecek olan, arzu edilen bir þeye karþý kalbin duy-
duðu ilgidir. Korku gelecekle ilgili olduðu gibi, ümit de gelecekte vukuu
umulan þeyle ilgilidir. Kalbin hayatý ümitle sürer, yani gönül ümitle yaþar.
Ümit ihsaný bol olan Allah’ýn cömertliðine güvenmektir. O, Rahmet olarak

687 Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 1/216.

688 Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 1/217.
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gönderdiði Peygamberinin diliyle bize bu cömertliðini þöyle bildiriyor:
“Kulum! Bana ibadet ettiðin, benden ümitvar olduðun ve bana ortak
koþmadýðýn sürece iþlediðin hata ve günahlarý affederim. Bana yer dolu-
su hata ve günahla gelsen, seni o büyüklükte af ile karþýlarým, maðfiret
ederim ve (günahýnýn büyüklüðüne) aldýrmam.”689

Allah (c.c.) müminin hayatýnda ümitsizliðe yer olmadýðýný þöyle be-
yan ediyor. “Sana gerçeði müjdeledik, ümitsizlerden olma!” dediler. O da
“Sapýklardan baþka kim Rabbinin rahmetinden ümit keser ki?” dedi.”
(Hicr, 15/55-56) “De ki: "Ey çok günah iþleyerek kendi öz canlarýna kö-
tülük etmede ileri giden kullarým! Allah’ýn rahmetinden ümidinizi kesme-
yiniz. Allah bütün günahlarý affeder. Çünkü O, gafur ve rahîmdir (çok af-
fedicidir, merhamet ve ihsaný fazladýr).” (Zümer, 39/53) “O’dur ki, insan-
lar ümitlerini kestikten sonra yaðmur indirir, rahmetini her tarafa yayar.
O, gerçek dost ve koruyucudur, bütün övgülere layýktýr.” (Þûra, 42/28)

Allah’ýn rahmet ve merhamet sahibi olmasý, mü’mindeki ümidin en
temel kaynaðýdýr. Kur’ân’da besmele 114 yerde zikredilmektedir. Rahman
ve Rahim olan Allah’ýn adýyla denmektedir. Bundan baþka Kur’ân, ümit-
siz olmayý insanýn kendisine karþý bir zulüm olarak deðerlendirir (Zümer,
39/53) Elbette insanda yalnýzca ümit duygusu yoktur. Onda korku ve
ümitsizlik duygusu da vardýr ve çok defa insan ümitsizliðin girdabýna ka-
pýlmaktadýr. Oysaki ümitsizlik iman adýna korkunç bir þeydir. Öyleyse in-
sanýn bunun gibi ruhî, kalbî ve aklî girdaplara kapýlmamasý için, öncelik-
le saðlam bir inanca, teslimiyet ve tevekküle sahip olmasý gerekmektedir.
Demek saðlam akide, teslim ve tevekkül, mümindeki ümit ve ümitsizlik
duygularýný dengelemekte ve saðlam bir zemine yerleþtirmektedir.

Ümit, insanýn kendi ruhunu keþfetmesi ve ondaki iktidarý sezmesin-
den ibarettir. Bu seziþle insan, kâinatlar ötesi Kudret-i Sonsuz’la münase-
bete geçer ve onunla her þeye yetebilecek bir güç ve kuvvete ulaþýr. Bu
sayede, zerre güneþ; damla derya; parça bütün ve ruh kâinatýn bir so-
luðu hâline gelir.

689 Tirmizî, Daavât, 99; Müsned, V, 148.
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Âdem Nebi (aleyhissalatu vesselâm), semâsýnýn karardýðý, azminin
kýrýldýðý ve canýnýn dudaðýna geldiði bir devrede, ümitle silkindi, “Nefsime
zulmettim.” (A’raf, 7/23) dedi ve dirildi. Þeytan ise, gönlünden akýttýðý
ümitsizlik kan ve irini içinde bocaladý durdu ve nihayet boðuldu.

Her gönül eri ümitten bir meþ’âle ile yola çýkmýþ, bununla tufanlarý
göðüslemiþ; fýrtýnalarla pençeleþmiþ ve dalgalarla boðuþmuþtur. Kimisinde
ümit bir Cûdî tomurcuðu, kimisinde Ýrem baðlarý kimisinde de Medinele-
þen bir Yesrib haline gelmiþtir. Bu vâdide her ümit kahramaný, ayný za-
manda Hakk katýnýn azizi, halkýn da bayraðý olmuþtur.

Ümit ve azimle coþan bir Berberî köle, Herkül sütunlarýna yeni bir
nâm getirmiþ ve deniz aþýrý ülkelerin efsanevî kahramaný olmuþtur; ümit-
le yýldýrýmlaþan genç bir serdar, çaðlarla oynamýþ ve beþer tarihinde pek
az insanýn elde edebildiði yüceliklere ermiþtir. Bir de, her þeyin bittiði; mil-
letin belinin büküldüðü, gururunun kýrýldýðý devrede, iman ve ümidin
dâsitânî bir hâl almasý vardýr ki; inancýn derecesine göre, onu elde eden,
kâinata meydan okuyabilir; elli bin defa çarký, düzeni bozulsa sarsýlmadan
yoluna devam eder; yoklukta, varlýk cilvesi gösterip ölü ruhlara can olur.

Ümitle uzun yollar aþýlýr; ümitle kandan irinden deryalar geçilir ve an-
cak ümitle dirliðe ve düzene erilir. Ümit dünyasýnda maðlup olanlar, pra-
tikte de yenilmiþ sayýlýrlar. Ne yiðitçe ve çalýmla yola çýkanlar vardýr ki,
iman ve ümit zaafýndan ötürü, yarý yolda kalmýþlardýr. Küçük bir zelzele,
gelip geçici bir fýrtýna, akýp giden bir sel, onlarýn azim ve iradelerini de be-
raber alýp götürmüþtür. Ya kendilerine ümitle baðlanýlýp sonradan onlarla
beraber yeis bataklýðýna düþüp boðulanlarýn hâli, o hepten yürekler acýsýdýr.

Solmayan renge, sönmeyen ýþýða, batmayan güneþe (En’am, 6/76-
79) dilbeste olan bir ruhtur ki; gecesi sabah aydýnlýðýnda, gündüzü cennet
bahçeleri gibi rengarenktir. Böylelerinin, karanlýk bilmeyen ufuklarýnda
güneþler kol gezer ve deðiþen mevsimler, farklý manzaralarýn büyüleyici
meþherleri gibi birbirini takip eder durur. Veyahut her biri bir ulu aðaç gi-
bi, semaya doðru ser çekmiþ ve kök kök üstüne zeminin derinliklerine in-
miþtir ki; ne karýn, dolunun þiddeti, ne de tipinin, boranýn yakýp kavuru-
culuðu onlarý müteessir eder. Sonsuza baðlanmýþ ve ümitle dolu bu gö-
nüller, bahar demez, yaz demez; hazan demez, kýþ demez, kucak kucak
meyvelerle gelir ve o görkemli kametten bekleneni yerine getirirler.
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Bizler topyekun bir insanlýk olarak, dayanýp darýlmayan, azmedip yýl-
mayan ve hele ümitsizliðe asla kapýlmayan yol göstericilere; ekmek ka-
dar, su kadar, hava kadar muhtacýz. Hevesle yola çýkýp hevâlarýna göre
aradýklarýný bulamayýnca, ya ümitsizliðe düþmüþ veya Yaradan’la cedel-
leþmeye giriþmiþ olanlara gelince; onlar bizden, biz de onlardan fersah
fersah uzaðýz.

Ümit-Ümitsizlik Dengesi
Ýnanç ve idealimizin devamlýlýðý adýna bu tür duygularýn itidal ve isti-

kamet üzere temsil edilmesi çok önemlidir. Zira inanç baþka, inançta
dengeyi yakalama baþka ve o dengeyi sürekli kýlma baþkadýr. Evvela di-
nimiz her zaman ve zeminde bizlere orta yolu tavsiye eder. Cenab-ý Hakk,
“Ben sizi orta (yolda) bir ümmet kýldým...” (Bakara, 2/143) buyurur. Ýþte
bu ifrat ve tefritten alabildiðince uzak; hem akýl, hem his, hem de ruh yö-
nüyle i’tidali temsil eden bir ümmet demektir ki, biz de yaptýðýmýz dualar
ve ibadetler içerisinde günde en az kýrk defa “Bizi doðru yola hidayet et.”
(Fatiha, 1/6) demek suretiyle, Rabbimizden bizi o yolda tutmasýný dileriz.
Kaldý ki bizler, ifrat ve tefritlerin had safhada temsil edildiði bir dönemde
yaþamaktayýz. Böyle bir dönemde Allah’ýn yardýmý olmadan istikamet
üzere yaþamamýz imkânsýz gibidir.

Günümüzde havf-reca hususunda yaþanan dengesizliklerden de söz
etmek mümkündür. Halký irþad konumunda olan insanlarýn çoðu, sadece
cenneti veya cehennemi nazara verip bu konuda insanlarý ya tamamen
ye’se ya da aþýrý bir güvene sevk etmektedirler. Halbuki insanýn, bir taraf-
tan amelini iþlemede kýlý kýrk yararcasýna hassas davranýrken, diðer taraf-
tan da bu amellerin, Cenab-ý Hakk’ýn vermiþ olduðu nimetlerin þükrünü
edada yeterli olmayacaðýný ve sadece amelleriyle kurtulamayacaðýný dü-
þünmesi gerekir. Efendimiz, “Hiç kimse ameli ile kurtulamaz.” buyurur.
Sahabîler, “Sen de mi ey Allah’ýn Resûlü?” dediklerinde, “Evet... Allah’ýn
fazlý bereketi olmazsa ben de kurtulamam.”690 der.

O halde insanýn, “Ne günahým var? Aksine ben bu yaþýmda iman et-
miþ, namaz kýlmýþ, oruç tutmuþum... O halde Allah bana ceza vermez!”

690 Buharî, Rikak, 18; Müslim, Münafikîn, 71, 75.
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demesi, Allah’a karþý bir saygýsýzlýktýr ve küstahlýðýn ifadesidir. Diðer taraf-
ta nefsini yerden yere vurup, “Benden bir þey olmaz, zaten þu ana kadar
iþlediðim bir hayýr da yoktur. Nasýl olsa cehennemliðim, o halde boþ yere
uðraþýyorum!” þeklinde bir mülahazaya girip ümitsizliðe düþme de ayrý bir
saygýsýzlýðýn, ayrý bir küstahlýðýn seslendirilmesidir.

Öyle ise, dengeleri korumada sadece inanmýþ olmak yeterli deðildir.
Bu hususta istikameti yakalamamýz ancak, inançla ilgili terminolojiyi bilip
uygulamamýzla hasýl olacaktýr. Yoksa duygu ve düþüncede istikameti bul-
ma konusunda olduðu kadar, problemlerin çözümünde de doðruyu yaka-
lamamýz zordur.691

Zühd

Zühd lügatte, isteksizlik, raðbetsizlik, önemsizlik demektir. Kavram
olarak anlamý þudur: Dünyaya yani maddîyata ve menfaate deðer verme-
mek, hýrslý, ihtiraslý, çýkarcý, menfaatperest ve bencil olmamak, kalbte
dünya ve menfaat sevgisi taþýmamak, bunlarýn kalbe soðuk gelmesi, tûl-
i emel sahibi (ihtiraslý) olmamak, kýsar-i emel sahibi (kanaatkâr) olmak,
manevî deðerlerin maddî deðerlerden üstün ve önemli olduðuna inan-
mak.

Zühd, paraya, menfaate, makama, þöhrete, eþyaya, kadýna karþý ba-
his konusu olur. Dünyevî hazlarý terk edip, cismânî meyillere karþý koyma
manâlarýna gelen zühd; sûfilerce daha çok, dünya lezzetlerine karþý alâka-
sýz kalýp, âdeta bir perhiz hayatý yaþamak.. davranýþlarýnda takvayý esas
tutarak, dünyanýn, kendine ve insanýn nefsine bakan yönlerine karþý da
kararlý, hatta buðz ve nefret içinde bulunmak manâlarýna gelir.

Bir diðer manâda zühd, ebedî ukbâ saadeti için muvakkat dünya ra-
hatýný terk etme þeklinde yorumlanmýþtýr ki, bunu da evvelki tefsire ircâ
edebiliriz. Haram ve helâllere karþý hassas olmak, zühdde ilk adým sayý-
lýr; ikinci adým ve kâmil merhale ise, meþrû ve mübah þeylerde bile, kýlý
kýrk yararcasýna gösterilen titizliktir.

691 Keþeyri, Risale, 270; M. F. Gülen, Prizma III, 31.
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Zühd insaný; hem üzerine aldýðý sorumluluklara karþý, hem gelip ona
toslayan bela ve musibetlere karþý hem de her köþe baþýnda önünü kesen
günah ve ma’siyetlere karþý olabildiðince sabýrlý.. küfür ve dalâlet müs-
tesnâ Yaradan’ýn her türlü takdirinden hoþnut.. ve O’nun kendisine bah-
þettiði þeylerle, yine O’nun hoþnutluðunu, ahiret yurdunu ve insanýn mut-
lak hakikate yönlendirilmesini gaye-i hayal haline getiren insandýr. Onun
kalbinin kulaðýnda sürekli: “De ki: Dünya metaý ne de olsa azdýr; ahiret
ise takva ehli için mahz-ý hayýrdýr.” (Nisâ, 4/77) hakikati týnlamada, bey-
ninin her guddesinde: “Allah’ýn sana verdiði her þeyde âhiret yurdunu
ara; bu arada dünyadan da nasîbini unutma!” (Kasas, 28/77) gerçeði
þu’lefeþân olmakta ve basîret ufkunun her köþesinde: “Bu dünya hayatý
bir eðlence ve oyundan ibarettir. Âhiret yurdu ise, doðrusu iþte gerçek
hayat odur; eðer bilselerdi!” (Ankebût, 29/64) Ýlâhî beyaný, nümâyandýr.

Zühdü; sýkýntý anlarýnda dahi þeriatýn hududlarýný koruyup kollama,
zenginlik ve geniþlik zamanlarýnda baþkalarý için yaþama þeklinde tarif
edenler de olmuþtur.. ve yine onu Allah’ýn helâlinden ihsan ettiði nimet-
lere karþý þükürle mukabelede bulunma, sonra bu mala terettüb eden bü-
tün haklarý yerine getirme.. ve Ýslâm’ý yüceltme mülâhazasýnýn dýþýnda
mal biriktirmeme, tûl-i emellere girmeme þeklinde yorumlayanlar da çýk-
mýþtýr.

Süfyân-ý Sevrî gibi büyükler, zühdü; âdî þeyler yiyip, basit elbiseler
giymekten daha ziyade, Hakk rýzasýna göre programlanmýþ ve tûl-i emel-
lere kapalý kalabilmiþ bir kalbin ameli olarak görmüþlerdir.692 Bu anlayýþa
göre gerçek zühdün emaresi üçtür:

* Dünya adýna elde edilen þeylerden sevinç duymama ve kaybedi-
len þeylerden ötürü de mahzun olmama,

* Medhedilince sevinmeme, zemmedilince de yerinmeme,

* Hakk’a kulluk ve O’nunla halveti her þeye tercih etme.

Mallarýmýz ki biz onlarý mirasçýlarý için topluyoruz. Evlerimiz ki biz on-
larý dehrin harap etmesi için bina ediyoruz. Çevremizde muhkem yapýl-
mýþ nice binalar vardýr ki harap oldu.. ve öleceklere ölüm gelip çattý. He-

692 Kuþeyrî, Risâle, 115.
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men herkeste þöyle-böyle ölüm korkusu olsa da, dünyaya karþý onlarý
canlý tutan emelleri de var. Kiþi onlarý serer, sergiler, zaman gelir dürer.
Nefis dört bir yana yayar, arkadan ölüm gelir katlar.693

Tevekkül
Tevekkül, kelime olarak güvenmek, bel baðlamak, vekil tayin etmek,

sebep ve tedbirde ihmal göstermemek, Allah’a güvenmek, iþi O’na hava-
le etmek, O’nun ilmine ve murakebesine sýðýnmak, kýsacasý Allah’ý vekil
kýlmak ve vekile tam olarak itimad etmektir. Þöyle de denebilir: Gerekli
bütün çabayý sarf ederek, her türlü tedbiri aldýktan sonra, iþi tam bir
inançla Allah’a havale etmek, yani deveyi baðladýktan sonra Allah’a ema-
net etmeye tevekkül denir. Allah’ýn katýnda olana güvenip halkýn elinde
olan þeye göz dikmemektir.694

Tevekkül; kalbin Allah’a tam itimat ve güveni, hattâ, özellikle tasavvuf ýs-
týlahýnda, baþka güç kaynaklarý mülâhazasýndan rahatsýzlýk duymasý manâsý-
na gelir. Bu ölçüde bir güven ve itimad olmazsa, tevekkülden söz edilemez;
kalb kapýlarý aðyara açýk kaldýðý sürece de hakiki tevekküle ulaþýlamaz.

Tevekkül; Cenâb-ý Hakk ve O’nun nezdindekilere bel baðlayýp itimad
etme ve O’ndan baþkasýna kalbin kapýlarýný bütün bütün kapamak de-
mektir ki; buna, bedenin ubûdiyete, kalbin de rubûbiyete kilitlenmesi di-
yebiliriz. Bir baþka zaviyeden tevekkül; hemen herkes için Hakk’a itimat
ve güvenmenin adý; teslim, kalbî ve ruhî hayata uyanmýþlarýn halidir.

Sebeplere tevessül ile beraber onlara te’siri hakiki vermeme, derece-
sine göre hem bir tevekkül -herkes için- hem bir teslimiyet -eþyanýn per-
de arkasýna uyananlar için-, hem de bir tefviz ve sikadýr -huzur erleri
için- Allah Resûlü (aleyhissalatu vesselâm) irade ve cehd u gayreti, tefviz
u tevekkül ile iç içe ne hoþ ifade buyururlar: “Eðer Cenâb-ý Hakk’a layý-
kýyla tevekkül edebilseydiniz, sizi, sabah yuvasýndan aç ayrýlýp, akþam tok
olarak dönen kuþlarýn beslendiði gibi rýzýklandýrýrdý.”695 Bu peygamberâne
sözden herkes seviyesine göre bir þeyler anlar:

693 Kuþeyri, Risale, 252; M. F. Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri I, 69.

694 Ta’rifat, vkl, md.
695 Tirmizî, Zühd, 33.
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1. Avam, bundan Mevlâna’nýn hadis iktibaslý: Evet, tevekkül her ne
kadar rehber ise de, sebeplere riayet de Peygamber sünnetidir. Peygam-
ber Efendimiz (huzuruna girip de: “Devemi baðlayayým mý, yoksa tevek-
kül mü edeyim?” diyen bedeviye) yüksek sesle, “Devenin dizine ipini vur,
öyle tevekkül eyle!”696 çizgisinde herkese açýk Allah’a itimat manâsýna an-
lar ki: “Tevekkül edecekler baþkasýna deðil, sadece ve sadece Allah’a gü-
venip dayansýnlar.” (Ýbrahim, 14/12) ayeti buna iþaret eder.

2. Hayatýný kalp ve ruhun yamaçlarýnda sürdürenler ise bundan, ken-
di havl ve kuvvetlerinden teberri ile Allah’ýn havl ve kuvvetine teslim
olup, gassalin elinde meyyit haline gelmeyi anlarlar ki: “Gerçek mü’min-
ler iseniz, Allah’a itimad-ý tâmme içinde bulunun!” (Mâide, 5/23) ferma-
ný bunu ihtar eder.

3. Fenâfillah ve bekâbillah zirvelerinde dolaþanlara gelince, bunlar
Hz. Ýbrahim gibi ateþe atýlýrken bile “Cenâb-ý Hakk’ýn benim halimi bil-
mesi, benim bir þey istememe ihtiyaç býrakmamýþtýr.” (Zümer, 39/38) tef-
vizi veya Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu gibi, düþman gölgelerinin maðaranýn
içine düþtüðü ve herkese ürperti veren tehditlerinin Sevr’in duvarlarýna
çarpýp yankýlandýðý esnada bile, fevkalâde bir güven ve emniyet içinde:
“Tasalanma, Allah bizimle beraberdir!” (Tevbe, 9/40) sözleriyle ifade edi-
len sikayý anlarlar ki: “Kim Allah’a tefviz-i umûr ederse O, ona kâfidir”
(Talâk, 65/3) beyaný da bu gerçeði hatýrlatýr.

Tefviz en yüksek mertebe, sika en âlî makamdýr. Bu mertebeyi tutan
ve bu makamýn hakkýný veren, sadece aklýyla, mantýðýyla, inançlarýyla de-
ðil, bütün zâhir ve bâtýn duygularýyla Hakk’ýn emir ve iþ’arlarýnda erir ve
O’na bir mir’ât-ý mücella olur.

Tefvizle alâkalý sözlerin en güzellerinden birini de:

“Hakk þerleri hayreyler,

Zannetme ki gayreyler,

Arif aný seyreyler

Mevla görelim neyler,

Neylerse güzel eyler

696 Tirmizî, Kýyâme, 60.
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Sen Hakk’a tevekkül kýl,

Tefviz et ve rahat bul,

Sabreyle ve razý ol

Mevla görelim neyler,

Neylerse güzel eyler.”

matlaýyla baþlayan tefviznamesinde Ýbrahim Hakký söyler.697

Nezâket
Konuþma, yürüme, oturma gibi eylemlerde naziklik, zariflik, incelik,

kibarlýk, özen gösterme, terbiyeli ve edepli olma gibi anlamlara gelen
nezâketin zýddý kabalýk, sertlik, haþinliktir.

Ýnsanî iliþkilerin kaba ve keskin hatlarla þekillendiði, ruhun yalnýzlýða
mahkum edilerek maddenin, kelime daðarcýðýmýzdan davranýþ kalýplarý-
mýza kadar her þeye hakim olduðu, hükümlerin önyargý destekli siyah-be-
yaz mantýðýyla verilip nüanslarýn kaybolduðu günümüz dünyasýnda,
nezâket ve kibarlýðýn ne kadar önem arz ettiði izahtan varestedir. Deðer
mefhumunun sahip olunan eþya ve marka ile paralellik arz ettiði, kelâmýn
cedel mantýðý çerçevesinde kullanýlýp argo ile yoðrulduðu, insanî iliþkile-
rin, güç, kuvvet, statü ve menfaat anlayýþý içinde oldukça sýð cereyan et-
tiði bir toplum hayatý ne büyük bir kaostur!

Ýncelik ve nezâket, toplum fertleri arasýndaki insanî iliþkileri geliþtiren,
insanlarý bir birine sevdirip kaynaþtýran ve özlenen dengeli bir sevgi top-
lumunun oluþmasýnda temel basamak teþkil eden önemli bir iksirdir.

Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) nezâketi ile de insan-
lýðýn örnek modelidir. O’nun eþsiz nezâketi þöyle anlatýlýr: Kendisine bir
þey soraný can kulaðýyla dinler, soru soran yanýndan ayrýlmadýkça, onu
terk etmezdi. Birisi O’nunla tokalaþsa veya bir kimse tokalaþmak için eli-
ni uzatsa karþýsýndaki kiþi elini çekmedikçe O elini çekmezdi. Arkadaþlarý
arasýnda ayaklarýný uzatmazdý. Karþýlaþtýðý kimseye önce kendisi selâm
verirdi. Kendisini ziyarete gelenlere ikramda bulunur, oturmalarý için çok
kere hýrkasýný sererdi. Bazen de altýndaki minderi misafire verir, üzerine

697 Kuþeyri, Risale, 302; M. F. Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri I, 101.
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oturmasý için iþaret eder, kendisi açýk yere otururdu. Ashabýna güzel un-
vanlar verirdi, onlara þeref kazandýrmak için hoþlarýna giden isimle hitap
ederdi. Kimsenin sözünü kesmez, konuþmasýný yarýda býrakmazdý. O ne
bir hizmetçiyi ne de ev halkýndan birini dövmüþtür. Hz. Enes’in ifadesiy-
le bir fiske bile vurmamýþtýr. Hatta sinirlendiði için elini sertçe bir þeye bi-
le vurmamýþtýr.

Bu nezâket asýrlar boyunca, baþta tasavvuf ehli olmak üzere, Müslü-
manlar tarafýndan titizlikle takip edildi. Mevlevîlerden bir iki örnek vere-
lim: Tasavvuf erbabýnýn son halkasýna yetiþen Abdulbaki Gölpýnarlý, ço-
cukluk günlerindeki durumu þöyle anlatýyor: Edep ve nezâket, yemede,
içmede, oturmada, kalkmada, yürümede, yatmada, konuþmada, ibadet-
te... hasýlý her þeyde vardýr. Çocukluðumu hatýrlarým, biraz hýzlý yürüsem,
ayaðýmý yere vurarak bassam, kýzarak, paylayarak deðil, inandýrarak, an-
latarak “Ne yapýyorsun Baki, o nasýl geziþ?” derlerdi. “Her þeyin caný var
yavrum, tahta incinmez mi? Bak yerlere döþenmiþ, bizi üstünde gezdiri-
yor, bizim de ona hürmet etmemiz, onu incitmememiz gerekmez mi?”

Yemekte aðzýmý fazla þapýrdatamazdým, yüzüme bakmalarý yeterliydi.
Çünkü yemekte kimseden ses çýkmazdý. Bardaðý yere korken ses çýkar-
mak ayýptý. Bardak ve konduðu yer incinmemeliydi. Hem de bardakla
görüþmeden, yani bir kenarýný öpmeden su içmek ya da içtikten sonra
görüþmeden yere koymak ne kötü þeydi. O, derlerdi, bize hizmet ediyor
bizim de ona izzet etmemiz lazým.

Her gece yatarken ve sabahleyin kalkarken yastýðýmý öper, üstüme
yorganý çeker, yahut üstümden atarken onunla görüþürdüm. Uyuyan
kimsenin uyandýrýlmasý gerekirse yastýðýna hafifçe vurularak hafif bir ses-
le “Agâh ol erenler.” denilirdi. Evimizde baðýrarak konuþulmaz, biri söy-
lerken sözü kesilmez, kalabalýk olduðu zaman bile gruplar halinde görüþ-
meler olmazdý. Kulaða fýsýldamak, kahkahayla gülmek gibi þeyler evimi-
ze giremezdi bizim. “Ben” diyemezdik, “fakir” derdik. Þayet aðýzdan “ben”
sözü kaçsa derhal ilave edilirdi: “Benliðime lânet!”

Gelen misafirin ayakkabýlarý kapýya doðru çevrilmez, içeri doðru çev-
rilirdi. Kapýya doðru çevirmek bir daha gelme demekti. Bir de içeriye çev-
rilen ayakkabýlarý giyen, evdekilere arka çevirmeden giymiþ olur ve arka-
sýný çevirmeden kapýdan çýkardý.
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Yüze tokat vurulmaz, insana hiçbir suretle sövülmez, insanýn her þeyi
mukaddes sayýlýrdý. Týraþ esnasýnda dökülen saçlar bile toplanýp ayak
deðmez bir yere gömülürdü. Bütün bu ve benzeri edeplerde çýkýþ nokta-
sý, her þeyin caný oluþu, bizden ayrý olmayýþý ve insanýn mukaddes bir var-
lýk bulunuþuydu.

Kapý çarpýlarak gürültü ile örtülmez, yavaþ örtülürdü. “Kapýyý kapat!”
denmez, “Kapýyý ört!” veya “Kapýyý sýrla!” denilirdi. Allah kimsenin kapý-
sýný kapatmasýn! “Lambayý söndür!” denmez, “Lambayý dinlendir.” deni-
lirdi.698

Dilde Nezâket
Ruhun, iradenin, tevazuun ve üslubun hakkýný vermeyenler nazik

olamazlar. Çoðu kalpler, dil kullanmada hassas olamayan kiþiler tarafýn-
dan kýrýlýr. Mevzu, makam ve muhataba göre nasýl bir üslup kullanýlmasý
gerektiðinden habersiz olan insanlar, gönül çamlarýný ard arda devirdikle-
rini fark edemezler.

Sözlü veya yazýlý dilde nezâketin ihlali, daha çok her akla gelen þeyi
söyleme sathîliðinden kaynaklanýr. Ýç-dýþ bütünlüðü, samimiyet önemsizdir
demiyoruz, ancak pervasýz bir üslubun da samimiyetle alâkasý yoktur. Ge-
liþigüzel beyanlarda bulunmaya alýþmýþ bir insan, fýtratý bahane edemez.
Dobra dobra konuþmak için muhatabý tahkir etmeye gerek yoktur. Kýlý
kýrk yararcasýna üsluba dikkat etmek ise, tam bir irade meselesidir. Evet,
ahmaðýn kalbi dilinin ucunda, akýllýnýn dili sinesinin en uç burcundadýr.

Demek ki kalp dilin ucunda olmamalý, dil kalbin gerisinde olmalýdýr.
Her doðruyu her yerde söylememek için dil, kafadan büyük ve uzun ol-
mamalý, kalbin emrine girmelidir. Gýybetten kaçýnmak için de bu gerekli-
dir. Çünkü bazen aðza gelen kusmuk gibi ifadeler yutulmazsa, iradenin
hakký verilmemiþ olur. Zehir zemberek gibi bu ifadeleri yutmak, gerçek-
ten yiðitlik ister. “Dilin kemiði yoktur.” denir, ama dizginlerin kalbin eline
nasýl verildiði öðrenilebilir. Ancak bundan sonra, dil þahlandýkça kalp diz-
ginleri çeker. Zaten bir süre sonra dil yatýþýr, irade ellerini beline koyar ve
bir matador edasýyla baþýný sallayarak bu manzarayý seyreder.

698 A. Gölpýnarlý, Mevlanadan Sonra Mevlevilik, 220.

695Ahlâk 



Sohbetlerde münâkaþa tuzaðýna düþmemek için de nezâkete dikkat
edilmelidir. Muhatabýmýzýn düþünceleri farklý olduðu için gereksiz tartýþ-
malara girmenin hiç kimseye faydasý olmaz. Zihnî modeller münâkaþayla
deðil, müzakere ve musahebeyle deðiþir. Önemli olan, aklý ilzam etmek
deðil, gönlü tatmin etmektir. Bu da ancak halis bir niyetle, diyaloðu, ba-
þarýlý ve zekice kontrol edip yönlendirmeye baðlýdýr. Karþýmýzdakinin kal-
bine girmek istiyorsak, ihtilaflý noktalarý öne çýkararak enaniyetini tahrik
etmemeli, ortak noktalardan hareket etmenin yollarýný aramalýyýz. “Sana
katýlmýyorum.” demektense, “Þu görüþünüze katýlýyorum. Bu hususta ise
þöyle düþünüyorum.” demek daha makul deðil midir?

Nezâketsizliðin muhtemelen iki sebebi vardýr. Birincisi tecrübesizliktir.
Kime, neyi, nasýl beyan edeceðini bilmeyen insanlar, çoðu zaman nazik
olamazlar. Bunun izalesi kolaydýr. Saðlýklý bir eðitimle ve medya yoluyla,
insanlarda iletiþim ve nezâket þuurunu geliþtirmek mümkündür. Sosyal
münasebetlerde, örnek þahsiyetlerin davranýþ ve beyanlarýna da dikkat
çekmek, bu tecrübe ve hassasiyeti kazandýrmaya yardýmcý olabilir. Ýkinci
sebep gururdur. Her diyalogda kendisini “buyurma”, karþýsýndakini de
“arz etme” makamýnda gören bir kiþideki gariplik hemen sezilir. Bu hiye-
rarþiyi kurmasýný beceremeyince kullandýðý tevazu taktiði de aðýr kaçar,
zira tevazua niyet edilmez, mütevazý olunur. Olmadan görünmeye çalýþý-
lýrsa yapmacýklýk doðar.

Baþkalarýný hor görme müptelasý olan bir insan ise ne mütevazý ola-
bilir ne de nazik. Bu hastalýktan kurtulmak pek kolay deðildir, zira guru-
run madeni kalp zaafýdýr.

Adalet

Adâlet, ifrat ve tefrit arasýnda bir orta hâldir. Yani, aþýrýlýkla, alâkasýz-
lýk arasý dengeli bir yoldur. Adâlet, pek çok hayra vesile olmak üzere in-
sanýn mâhiyetinde bulunan bir kýsým istidatlarýn, Yaratýcý tarafýndan belir-
lenen yönde kullanýlmasýndan ibarettir. Evet, insanda bulunan þehvet, öf-
ke, vehim ve akýl gibi kuvve ve istidatlar, güzelce kanalize edilirse adalet;
ifrat ve tefrite düþülürse, sapýklýklar meydana gelir.
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Meselâ: Ýnsandaki þehvet duygusu ki; umumî mânâsý itibarýyla hem fer-
din hayatýnýn devamýna, hem de insan nevinin devamýna vesile olan þey-
lere arzu duyma anlamýna gelir. Bu duygunun bir yönü olan yeme, içme ve
sâire gibi þeylerle insan, cismanî varlýðýný ve sýhhatini devam ettirmeye mu-
vaffak olur. Þimdi, bu duyguya, arz edilen mülâhazanýn dýþýnda bakýldýðýn-
da, ya onu, kemâle giden yolda önümüzü kesen bir cellat görerek ve bazý-
larýnýn yaptýðý gibi, ondan tamamen uzaklaþacaðýz ki, bu bir tefrit ve alâka-
sýzlýktýr veya günümüzün sefil anlayýþý içinde, hiçbir ölçü tanýmadan bu
mevzûda her münasebeti meþrû sayacaðýz ki, bu da bir ifrat ve taþkýnlýktýr.

Öfke de öyledir; hiç olmayacak þeyler karþýsýnda feveran ve halk di-
linde “pireye kýzýp yorgan yakmak” bir ifrat; en aziz ve mukaddes þeyle-
rin pâyimâl oluþu, ýrzýn çiðnenip, namusun doðranmasý karþýsýnda sükût
da, bir tefrittir. Adâlet ise, küfür, zulüm ve cevr karþýsýnda bir kükreme ve
bunlarýn berisinde ve bilhassa sabýr ve hayra vesile olacak yerlerde de,
müsâmahalý ve yumuþak olma hâlidir.

Ayný durum, vehimde de cereyan eder; olmayacak þeylerden korku
ve endiþe, hayatý azaba çeviren bir ifrat; korkulmasý, endiþe edilmesi ge-
reken þeylerden korkup endiþe etmeme iþi, bir tefrittir. Birinde kâinattaki
her þeyden korkup, her þeye ulûhiyet isnât etme düþüncesi vardýr ki;
Ganj dolaylarý, bu telâþýn doðurduðu putlarla doludur. Diðeri de, yerde
ve gökte kimseden endiþe etmeme gibi bir cinnet, kendini ve kendine
baðlý olanlarý ölümlere sürükleyebilecek bir çýlgýnlýktýr. Adâlet ise, hayâtî
ehemmiyet arz eden þeyleri hesaba katarak, ihtiyat ve tedbire riâyetle be-
raber, çok uzak ihtimâllerle melhuz olan bir kýsým endiþe verici þeylere kar-
þý da olduðundan fazla ehemmiyet vermemekten ibarettir.

Akýl için de benzeri mütalâalar serd edilebilir: Müþahede ve hissin
ürünlerini hesaba katmadan, sadece akla itimat bir ifrat; aklý tamamen
azl edip, katý bir mistisizme girme veya sadece vicdâný esas alýp; onun dý-
þýndaki her þeyi inkâr etmek de bir tefrittir.

Vakâr
Vakâr, aðýrbaþlýlýk, haysiyeti koruma, temkin, heybet, temkinli dav-

ranma, haysiyet sahibi olmak gibi anlamlara gelir ki, kibir, gurur ve ben-
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cillik gibi kötü huylardan farklýdýr. Vakâr, imandan gelen bir ciddiyet ve
aðýrbaþlýlýk iken, gurur imandaki zaafýn bir neticesi olarak görülmüþtür.
Mesela bir idarecinin makamýndaki ciddiyeti vakâr sayýlýrken, ayný ciddi-
yeti evinde sürdürmesi þefkat, merhamet ve samimiyete aykýrýdýr. Pey-
gamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) son derece vakârlý, ciddi ve iz-
zet sahibi idi. O’nun peygamberlik vakârý, görene önce bir ürperti ve kor-
ku verir, fakat daha sonra O’nun ne kadar þefkatli bir insan olduðunun
farkýna varýlýrdý. Efendimiz, ciddiyete zarar veren hareketlerde bulunmazdý.
Konuþmasý hikmet doluydu. Boþ þeyler söylemez, dedikodu yapmaz, kah-
kaha ile gülmez, yürürken saða sola bakýþlarýný salmaz ve az konuþurdu.

Muhasibî vakârdaki dengesizliðin riyaya neden olduðunu þöyle açýk-
lamaktadýr. “Meselâ adam, ihtiyacý için acele etmektedir veya oturduðu
yerde ya da yürürken etrafý gözetmektedir. Kendisine vakârlý, sakin, haþ-
yetli bir gözle bakmalarýný istediði; hafif meþrep, etrafý gözetleyen hoppa
biri olarak görmelerini istemediði dünya veya din ehlinden birisi onu bu
halde görse, hemen kendisine çeki-düzen verir, baþýný eðer ve vakârlý yü-
rür. Etrafa bakýnmaktan da vazgeçer. Daha önce üzerinde bulunan bir
vakâr ve huþû’ ile konuþur. Bu þahýs ne Allah’ýn büyüklüðünden ne de
ahiret endiþesinden ötürü haþyete kapýlmamýþtýr. Halktan birinin onu fark
etmesinden ötürü sergilediði bir huþû’dur.”699

Cemiyet hayatý itibarýyla, her tür anlayýþta insanlarla karþýlaþmamýz
muhtemel olduðu kadar mukadderdir de. Bunlara karþý, hemen ilk anda,
gerekli tavrý ortaya koymakta zorlanýr, nasýl davranacaðýmýzý bilemeyebi-
liriz. Hâlbuki vakâr ve ciddiyet sayesinde, karþýmýzdaki kiþi kim olursa ol-
sun, en baþta tavrýmýzý ortaya koyup münasebetlerimizi bu çizgiye oturta-
biliriz. Bu durum bizim için olduðu kadar, bir anne-baba, bir öðretmen,
bir amir-memur için de söz konusudur. Özellikle laubali ve yýlýþýk tipler,
onlarýn müsamaha ve hoþgörüsünden istifade edip, her türlü þýmarýklýðý
yapabilir ve onlarýn bu duygularýný suiistimal edebilirler. Ýþte bütün bunla-
ra meydan vermemek için, evvelâ onlarý severken bile, ciddiyeti elden bý-
rakmamak gerekir. Karþýmýzdaki insanlarla þakalaþýp oyun oynamak baþ-
ka; vakârýn, ciddiyetin bir top hâline getirilip onlarýn önüne atýlmasý daha
baþka þeydir.

699 Muhasibî, Kalb Hayatý (er-Ri’aye), 168.
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Evet, özellikle sorumluluðumuz altýndaki insanlarla olan münasebet-
lerimizi çok iyi ayarlamamýz gerekir. Onlarla iliþkilerimiz, yüce daðlarla
ovalarýn iliþkisi gibi olmalýdýr. Yani bir taraftan yücelikle onlarý sarýp kuþa-
týrken, diðer taraftan da güzellikleri beraber paylaþabilmelidir. Onlarýn da
bir insan olduðunu unutmama; daima onlara olan yakýnlýðýmýzý hissettir-
me; hatta keder ve sevinçlerini paylaþma adýna bize açýlmalarýný saðlama..
evet bütün bunlar, o insanlara karþý þefkat ve merhametimizin gereðidir.

Bir âmirin hüküm verirken takýndýðý tavýrla, çoluk-çocuðuna karþý ta-
kýndýðý tavýr elbette ki birbirinden farklý olacaktýr. Bu farklýlýðý bir tasannu
þeklinde yorumlamak, yanlýþ; yanlýþ olduðu kadar da bu tavrýn gerekliliði-
ni anlayamama demektir. Bütün bunlardan çýkaracaðýmýz sonuç þudur;
özellikle Ýslâm’a hizmetle alâkalý iþlerde bulunanlar vakâr ve ciddiyetlerini
muhafaza etmelidirler. Aksi takdirde tamiri zor ve hesabý verilemeyecek
yanlýþlýklara düþülebilir

Sabýr
Aðrý, acý, tahammülü güç ve katlanmasý zor hâdise ve vak’alar karþý-

sýnda diþini sýkýp dayanma manalarýna gelen sabýr; açýk-kapalý “Sabýrla
yardým isteyiniz.” (Bakara, 2/45) “Sabredin ve sabýrda yarýþýn.” (Âl-i
Ýmrân, 3/200) âyetlerinde ifade edildiði gibi sabrýn aynýný emir.. yahut
“Onlara karþý acelecilik etme” (Ahkaf, 46/35) “Onlara arkalarýnýzý dönüp
kaçmayýn.” (Enfâl, 8/15) beyanlarýnda olduðu gibi onun zýddýný yasakla-
ma; “Sabredenler, hayatlarýný sadakat çizgisinde sürdürenler” (Âl-i Ýmrân,
3/17) ifadelerinde geçtiði gibi bu vasýflarýndan dolayý senada bulunma;
“Allah sabredenleri sever.” (Âl-i Ýmrân, 3/146) fermanýnda görüldüðü gi-
bi Allah sevgisine mazhariyetlerini anlatma; “Allah sabredenlerle beraber-
dir.” (Bakara, 2/153) iltifatýnda müþahede edildiði gibi sabrý yaþayanlarý
maiyet-i Ýlâhiye ile payelendirme; “Þayet sabredecek olursanýz bu sabre-
denler için iþin en hayýrlýsýdýr.” (Nahl, 16/12) irþadkâr beyanýndan anlaþýl-
dýðý gibi sabýrla mahz-ý hayra erilmesini beyan; “Elbette o sabredenlere
mükâfatlarýný, yaptýklarý iþlerin en güzeline göre vereceðiz” (Nahl, 16/96)
uhrevî mücazatý nazara veren tesellibahþ fermanýyla sabirîn olanlarý müj-
deleme; “Þayet sabr u sebat eder ve itaatsizlikten sakýnýrsanýz, þunlar da
þu dakikada üzerinize geliverirlerse...” (Âl-i Ýmrân, 3/125) yardým vade-
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den beyanlarýyla sabredenlere Ýlâhî imdadý hatýrlatma gibi, Allah tarafýn-
dan, deðiþik yönleriyle sürekli nazara verilen çok önemli bir kalbî amel-
dir.. ve bir zaviyeden de, diyanetin yarýsýný þükrün teþkil etmesine karþýlýk
diðer yarýsýnýn unvanýdýr.700

Bu mülâhazayý pekiþtiren Hz. Ruh-i Seyyidi’l-Enam’dan þerefsüdur
olmuþ: “Mü’minin durumu þayan-ý takdirdir; niye olmasýn ki; onun her iþi
hayýrdýr ve bu da mü’minden baþkasý için müyesser deðildir. O, neþ’e ve
sevinç ifade eden bir duruma mazhar olunca þükreder, bu onun için ha-
yýr olur; herhangi bir sýkýntýya maruz kaldýðýnda da sabreder, bu da yine
onun için hayýr olur.”701 sözü ne manidardýr.

Sabýr; sabredilen hususlar itibarýyla aþaðýdaki bölümlere ayrýlýr!

* Allah’a kulluðun zorluklarýna katlanma manasýna, ibadet u taate
karþý sabýr.

* Günah yolunun nefse hoþ gelmesine mukabil masiyet duygusuna
karþý sabýr.

* Hakk’ýn kaza ve kaderine rýza göstermeyi de ihtiva eden semavî
ve arzî belalara karþý sabýr.

* Dünyanýn cazibedar güzellikleri karþýsýnda yol-yön deðiþtirmeden
çizgiyi korumada sabýr.

* Zaman ve vakit isteyen iþlerde, zamanýn çýldýrtýcýlýðýna karþý sabýr.

Bunlardan bazýlarý kulun iradesiyle alâkalý olsa da, bazýlarýnda asla
insanýn dahli söz konusu deðildir.

Bunlardan baþka sabýr, baþa gelen þeyler karþýsýnda edebini bozma-
mak; iyi-kötü hâdiseleri tefrik etmemek; kendine raðmen yaþamak; kahr
u lütfu ayný ruh haletiyle karþýlamak; Kitap ve sünnetle gelen mesajlarý
cennet davetiyesi gibi kabul etmek; Sevgili uðrunda can-canan her þeyi
feda edebilmek þeklinde ifade edilmiþtir ki; hepsinin kendine göre bir
mahmilinin bulunduðu söylenebilir.

Bu arada iþarî tefsirciler de, sabrý, Kur’ân-ý Kerim’in bazý âyetleriyle ir-
tibatlandýrarak þu kabil yorumlarda bulunmuþlardýr: 

700 Beyhakî, Þuabu’l-îman, 4/109

701 Müslim, Zühd, 64.
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“(                         )” (Âl-i Ýmran,
3/200) âyetinde “(          )” ile insan nefsinin taate karþý sabrý, “(           )” ke-
limesiyle maruz kalýnan þeyler karþýsýnda dayanýlmasý, “(            ) “ sözüyle de
Allah’a karþý aþk u iþtiyakýn devam ettirilmesi kastedilmiþtir.

Erbab-ý Hakikatçe sabra bir diðer yaklaþým ise; iyi-kötü her þeyin Ce-
nab-ý Hakk’tan bilinip, aklýn zahirî nazarýnda iyi olanlara þükürle, nahoþ
görünen þeylere karþý da rýza ile mukabelede bulunma þeklindedir. Ancak
insanýn, altýndan kalkamayacaðý musibetler, zor eda edeceði mükellefiyet-
ler ve çoklarýnýn yuvarlanýp içine düþtüðü günahlara girme endiþesiyle ha-
lini Allah’a arz etmesi, o çok aðýr sorumluluklarý için O’ndan yardým isteme-
si ve günahlardan korkup O’nun sýyanetine sýðýnmasý da kat’iyen þikâyet
deðildir. Þikâyet olmasý þöyle dursun, böyle bir tavýr çok defa þahsýn niyet
ve düþüncesine göre tazarru, niyaz, tevekkül ve teslimiyet bile sayýlabilir.

Hz. Eyyub’un: “Rabbim gerçekten bana zarar dokundu; Sen merha-
met edenlerin en merhametlisisin.” (Enbiyâ, 21/83) þeklindeki sýzlanýþý..
ve Hz. Yakub’un: “Ben bu daðýnýklýk ve tasamý sadece Allah’a açýyorum.”
(Yusuf, 12/86) mahiyetindeki iniltisi þefkat talebi buudlu böyle bir tazarru
ve niyazdýr. Zaten Cenâb-ý Hakk da Hz. Eyyub için: “Doðrusu biz onu sa-
býrlý bulduk, O ne güzel kuldur! Zira O hep evvab ve yüzü Allah kapýsýn-
dadýr.” (Sâd, 38/44) diyerek onun tevekkül ve teslimiyet derinlikli sözleri-
ni sabýr içinde ayný þükür kabul etmiyor mu?

Sabýr; hem zirve insanlarýn hali hem de zirveleþme yolunda olanlarýn
güç kaynaðýdýr. Zirvelere ulaþmýþ kimseler, o makamýn gereði olarak, sab-
rýn her çeþidini hem de en iyi þekilde temsil ederek mazhariyetlerinin be-
delini ödemeye çalýþýrlar; haklarýnda zirvelere ulaþma takdiri yapýlmýþ
kimseler de çeke çeke, katlana katlana, baþkalarýnýn bin türlü ibadetle
ulaþtýklarý þahikalara sabýr dinamizmiyle ulaþýrlar. Bir hadîste: “Cenab-ý
Hakk, kuluna, ameliyle ulaþmasý zor bir makam takdir buyurmuþsa iba-
det u taatýyla o zirveye ulaþmasý imkânsýz görünen o kimseyi nefsi ve ai-
lesi itibarýyla müptela kýlar.. sonra da o iptilaya karþýlýk ona sabýr verir;
derken, kulunu yükseltip o menzile erdirir.”702 buyrulur.

702 Ýbn Hibban, 4/248; Kenzü’l-Ümmâl, c.3, Hadis nu: 822.
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Bu açýdan denebilir ki; bela, mükellefiyetin aðýrlýðý ve masiyetin bas-
kýsý, potansiyel birer rahmet olduðu gibi, bunlar karþýsýnda gerekli tavrý
almak da bu rahmetin özü sayýlabilir. Bu özün özü ve esasý da, ne bu aðýr
yükten ne de ona katlanma keyfiyetinden kimsenin haberdar olmamasýdýr.

Evet, insan yerinde ocaklar gibi yanmalý ama, gam izhar etmemeli-
dir. Yerinde daðlarýn altýnda kalýp ezilmeli ama, kimseye dert dökmemeli-
dir. Bu ölçüler içindeki bir sabýr mülâhazasýný Hz. Mevlâna, Mesnevi’sin-
de þöyle özetler:

Bir buðdayýn, insana gýda ve kuvvet, onun dizlerine derman, gözleri-
ne nur ve yaþamasýna esas olabilmesi için, onun topraðýn baðrýna gömül-
mesi, toprakla mücadele ede ede filizlenip geliþmesi, sonra biçilip har-
manda dövülmesi, samandan ayrlýp deðirmende öðütülmesi, teknelerde
yoðrulup hamur haline getirilmesi, fýrýnlara atýlýp ateþte piþirilmesi, sonra
diþlerle bir kere daha parçalanýp mideye gönderilmesi þart ve zarurîdir.

Bunun gibi, insanýn insanlýða yükselip bir iþe yarar hale gelmesi için
de, onun çeþitli imbiklerden geçirilerek defaatle elenmesi, elenip özünü
bulmasý elzemdir. Yoksa, insânî kabiliyetlerle mücehhez olduðu halde he-
defe ulaþamayýp yollarda kalabilir.703

Efendimiz, kabristanlarda cahiliyeye ait bazý âdetlerin devam ettirildi-
ðini görünce, müminleri kabristanlara gitmekten men etti. Fakat daha
sonra bu yasaðý kaldýrdý ve “Ben, sizi kabir ziyaretlerinden men etmiþtim.
Bundan böyle kabirleri ziyaret edin!”704 buyurarak, kabir ziyaretini teþvik
etmiþlerdi. Çünkü insanlarý tûl-i emelden kurtaracak en müessir nasihat,
kabirlerde saklýdýr. Zaten o mürüvvet abidesi (sallallahu aleyhi ve sellem)
de, sýk sýk kabir ziyaretinde bulunur ve her hafta hiç olmazsa bir kere
Uhud þehitlerini ziyaret ederdi. Kabir ziyaretlerinden birinde, bir kadýnýn
evladýnýn kabri baþýnda, feryad u figan edip aðladýðýný, üstünü baþýný yýr-
týp, uygunsuz sözler sarf etmekte olduðunu gördü.. gördü ve kadýna yak-
laþarak nasihat etmek istedi. Kadýn Efendimiz’i tanýmýyordu. “Git baþým-
dan!” dedi, “Sen benim baþýma gelenleri bilmiyorsun!” Efendimiz de hiç-
bir þey söylemeden kadýnýn yanýndan ayrýldý. Orada bulunanlar, kadýna

703 Kuþeyri, Risale, 323; M. F. Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri I, 141.
704 Müslim, Cenaiz, 105; Ebu Davud, Cenaiz, 77; Nesei, Cenaiz, 101; Müslim, Cenaiz, 47.
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O’nun Allah Resûlü olduðunu söyleyince, kadýn daha müthiþ bir sarsýntý
ile sarsýldý. Çünkü bilmeden Allah Resûlü’ne karþý saygýsýzlýk etmiþti. Ko-
þarak Efendimizin hanesine geldi. Kapýyý vurmadan içeriye girdi, Efendi-
mizden özür diledi. Allah Resûlü de ona, cevabý hakîm olarak þunu söy-
ledi: “Sabýr, musibetin ilk þokunu yediðin zamandadýr.”705 Allah Resûlü, þu
dört kelimelik ifadesiyle, ciltlerle ancak anlatýlabilecek bir meseleyi, muci-
zevî bir belagatle anlatmýþ oluyordu.

Durum Deðiþtirmek

Sabretme, diþini sýkma, dayanma, metanet gösterme, sarsýlmama, ir-
kilmeme, irade felcine uðramama, her gün zehir-zemberek hâdiseleri si-
neye çekme ve dayanma elbette kolay bir iþ deðildir. Ancak, bütün bun-
lar ilk musibet þoku anýnda yapýlmalýdýr. Çünkü, yer deðiþtirme, baþka bir
vaziyete intikal etme, psikolojik olarak her zaman insanýn ruh haletinde
deðiþiklik hasýl eder ve onu sarsan hâdiseleri unutturur.

Diyelim ki, baþýmýza bir musibet geldi. Ýlk bakýþta, bu musibete daya-
nabilmemiz mümkün deðil gibi... Hemen bu þoku atlatmanýn çaresine
bakmalýyýz. Bu da ya bulunduðumuz durumu deðiþtirerek ki, ayakta isek
oturarak, oturuyorsak yatarak veya yapmakta olduðumuz iþin keyfiyetini
deðiþtirerek; meselâ, abdest alarak, namaz kýlarak veya en azýndan ko-
nuþtuðumuz mevzudan uzaklaþarak.. veyahut da bulunduðumuz mekan-
dan ayrýlarak, baþka bir atmosfere sýðýnmakla olur. Bazen da bir nebze
uyumak, þoku atlatmamýza yetebilir. Hangi þekilde olursa olsun, hâl, du-
rum veya mekânda yapýlan bu deðiþiklikler, þokun tesirini kýrar ve taham-
mül edilemez gibi görünen musibeti az dahi olsa hafifletir.

Sabýr, ibadetlere devam etme hususunda da çok lüzumludur. Ýlk an-
da, yeni namaza baþlayan bir insan için, bu ibadet çok aðýr gelebilir; fa-
kat biraz sabreder de ruhu namazla bütünleþirse, artýk bir vakit namazý ký-
lamama, o insan için dünyanýn en büyük ýzdýrabý haline gelir. Oruç, zekât,
hac gibi ibadetler için de ayný þeyleri söylemek mümkündür.

Ýnsan, harama karþý da ayný sabýrla mukabele etmelidir. Günah ilk
toslandýðýnda gösterilecek mukavemet, ondan gelecek kötü þerareleri ký-

705 Buharî, Cenaiz, 32, Ahkam, 11, Müslim, Cenazi, 15.
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rar, insan da o þoku böylece atlatmýþ olur. Onun içindir ki Efendimiz, Hz.
Ali’ye “Ýlk bakýþ lehine gerisi aleyhine.” buyurmaktadýr. Yani, insanýn gö-
zü günaha kayabilir. Ama o, hemen gözünü kapar, yüzünü çevirirse, bu
onun için günah olarak yazýlmaz. Hatta harama bakmadýðý için kendisi-
ne sevap bile yazýlabilir. Fakat ikinci ve daha sonraki bakýþlar, zehirli birer
ok gibi insanýn kalbine ve ruhuna saplanýr, insanýn hayalinde bulantýlar
meydana getirir, iradesi manevî gerilimini kaybeder. Zira her harama ba-
kýþ, bir yönüyle harama girme yollarýný kolaylaþtýran birer davetiye hük-
mündedir. Dolayýsýyla da her bakýþ, bir baþka bakýþý davet eder; artýk o
insan, harama yelken açar ve dönüþü çok zor bir yolculuða açýlýr. Ýþte bu
duruma gelmeden, harama ilk toslandýðýnda, sabredip haramdan yüz çe-
virme, harama karþý gözleri yumma, Allah Resûlü’nün bize tavsiye ettiði
altýn öðütlerdendir.

Ýnsan, harama karþý böyle davrana davrana, bu onda bir huy, bir ka-
rakter haline gelir. Zira, yaptýðý egzersizlerle kalbinde hasýl olan imanýn
nuru, cehennemden bir kývýlcým durumunda olan günahlara karþý âdeta
bir sütre olur. Öyle ki, artýk harama bakmama, onun asýl ve fýtrî davranýþ-
larý arasýna girer. Aksi bir durum aklýna gelse, hemen parmaðýný, gönül
peteðindeki iman balýna batýrýr ve bu saðlam mülâhaza sayesinde tattýðý
aþkýn tadýyla kendini bu manevî atmosferden uzaklaþtýran her þeyden ka-
çar. Bu durumda olan bir insanýn, iradî olarak günaha girmesi pek düþü-
nülemez.

Mâlâyani Þeyleri Terk
Mâlâyani; faydasýz, anlamsýz ve kiþiyi ilgilendirmeyen söz ve davra-

nýþlara denir. Kiþiyi fiil, söz, nazar ve fikir olarak ilgilendirmeyen her þey
mâlâyanidir. Yani sadece davranýþ ve sözde deðil, baktýðýmýz, düþündüðü-
müz, hayal ettiðimiz þeylerde de gereksiz þeylerden kaçýnmalýyýz.

Mâlâyaniyi, Ýslâm’ýn insana getirdiði mesuliyet telakkisi çerçevesinde
anlamak daha uygun olur. Kalb, dil, göz, kulak, akýl, hayal gibi bütün or-
ganlarýnýn amellerinden hesaba çekilecek olan insanýn, bu hesapta terazi-
nin sevap kefesine girmeyecek þeylerden kaçýnmasý gerekir. Böyle bir ma-
layanî anlayýþý, kiþiyi hayal kurarken bile iradeli davranmaya, faydalý iþ-
ler hayal etmeye, hayýr aramaya ve bu alýþkanlýðý kazanmaya sevk eder.
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Þu hadis-i þerif günümüzde yaygýn olan ve içinde mâlâyani de olan
bazý hastalýklara parmak basmaktadýr: “Ben, haklý olsa bile münâkaþayý
terk eden kimseye cennetin kenarýnda bir köþke kefilim. Þaka bile olsa ya-
laný terk edene cennetin ortasýnda bir köþke kefilim. Ahlâký güzel olana da
cennetin en üstünde bir köþke kefilim.”706

Baþka bir hadiste Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) þöy-
le buyuruyor: “Kiþinin kendisini ilgilendirmeyen þeyleri terk etmesi Ýslâm’ý
iyi anlayýp tatbik ettiðinin delilidir.”707 Ýbrahim Ýbn Edhem, “Vera’ þüphe-
li þeyleri terk etmektir. Fuzûli þeyleri terk etmek demek olan mâlâyaniden
uzak kalmaktýr.” diyerek iþin önemine parmak basmýþ ve vera’ ile irtibatý-
ný kurmuþtur.708

Ciddiyetsiz ve lâubâli insanlarýn, ibadetlerinde de ciddiyet yoktur.
Böyle bir insan, belki namaza durduðu zaman ciddî gibi görünebilir; fa-
kat eðer, iç dünyasýnda, kalb ve vicdanýnda ciddiliðe ulaþamamýþsa, o sa-
dece yýldýz görünme sevdasýnda bir ateþ böceði gibidir. Uzun zaman da
böyle görünebilmesi mümkün deðildir. Karakterler gizlenemez. Her insan,
er veya geç karakterinin muktezasýný mutlaka yerine getirir. (Ýsra, 17/84)
Meðerki ciddiyet onda deðiþmeyen bir karakter haline gelmiþ olsun! Tem-
rin ve sýký kontrolle bu seviyeyi yakalamak mümkündür. Eðer böyle bir
temrin ve kontrol varsa “olma”, “görünmenin” önüne geçer, bir serçe
uzun müddet tâvûs kuþu olarak arz-ý endam edemez. Yani insan, þuuru-
nun ve zihinaltýnýn çocuðudur. Onlardan kaçýp kurtulamaz. Yani içte ih-
san olmalý ki, dýþta itkan olsun! Dýþ, daima içten destek almalýdýr. Ýnsanýn
iç dünyasý ciddi olmalý ki, bu onun dýþ dünyasýna da sirayet etsin.

Ýhsan Þuuru ve Ciddiyet
Hadislerde imanýn ileri dereceleri anlatýlýr. Bir hadiste bu ileri derece

“ihsan” ifadesiyle anlatýlýr. Ýnsanýn bu þuura yükselmesi ancak laubaliliði
terk etmesiyle mümkündür. Ciddiyet, kulun imanýnýn kemaline iþaret eder.

Cibrîl hadîsinde, ihsan mertebesi en son merhale olarak ifade edil-
mektedir. Allah Resûlü’ne gelen Cibrîl, evvela imaný, sonra Ýslâm’ý sormuþ

706 Ebû Davud, Edeb, 7.
707 Tirmizî, Zühd, 11; Ýbn Mace, Fiten, 12; Müsned, I, 201.
708 Kuþeyrî, Risale, 247.
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ve bunlara Allah Resûlü’nün verdiði cevaplarý tasdikten sonra da, “Ýhsan
nedir?” diyerek ihsaný sormuþtur. Efendimiz de O’na þu cevapla mukabe-
le etmiþtir: “Ýhsan, senin Allah’ý görüyor gibi O’na kulluk yapmandýr. Her
ne kadar sen O’nu görmesen de O seni görmektedir.”709 Bu mertebeyi ya-
kalama da, ancak azami takva, zühd ve velayet ile olabilir. Ýnsan, evvela
o noktaya ulaþmayý bir ideal ve gaye haline getirmeli; sonra da, oraya gö-
türen yollarý bir bir denemelidir.

“Mâlâyani”, insaný hiçbir zaman alâkadar etmeyen, gereksiz ve onun ne
bugünü ne de yarýný için hiçbir faydasý olmayan lüzumsuz þeylerle meþgul ol-
masý demektir. Öyle ki, meþgul olduðu þeylerin, ne þahsýna, ne ailesine ne de
milletine hiçbir faydasý yoktur. Ýþte Ýslâmiyet’teki güzellikleri yakalayabilmiþ
biri ayný zamanda laubalilikten de uzaklaþmýþ demektir. Ýnsan daima, yüce
ve yüksek meselelerle meþgul olmalý, uðraþtýðý her mesele ya doðrudan doð-
ruya, ya da dolayýsýyla, hem kendine, hem ailesine hem de cemiyete fayda-
lý bulunmalýdýr. Bir cihetle, ciddî insan olmanýn tarifi de budur...

Þecaat/Necdet
Þecaat, dinî ve dünyevî haklarýný korumak için canýný dahi verecek

derecede gösterilen bir yiðitlik olarak tarif edilir. “Ýhtiyaç olduðunda, þid-
det ve tehlikelere karþý yürümek hususunda kalbin yýlmamasý, ölümü kü-
çümseyip ondan korkmamasý”710 þeklinde de tarif edilmiþtir. Türkçe’ye ce-
saret olarak çevrilebilir. Necdet ise, korku ve dehþet veren bir olay anýn-
da ve olaðanüstü haller karþýsýnda sabýr ve sebât göstererek soðukkanlýlý-
ðýný koruyup, endiþeye kapýlmadan sakin bir þekilde hareket etmek ve çö-
züm üretmeye yönelmektir. Bu hasletlerin ikisi de Efendimizde (aleyhissa-
latu vesselâm) zirveleþmiþtir.

Allah Rasulü (aleyhissalatu vesselâm), birbirine zýt gibi görünen iyi
vasýflarý nefsinde toplamýþ farklý bir insandýr; þecaat-i kudsiyesini arz eder-
ken arslanlarýn ödünü koparýr; bir mazlum iniltisi duyduðu zaman onun
ruh haletini paylaþýr, onunla oturur inler.

Birbirine zýt gibi görünen bu sýfatlarý, Din-i Mübin-i Ýslâm’da mühim bir
esas olan “sýrat-ý müstakim” yorumu çerçevesinde ele almak ve öyle deðer-

709 Buharî, Ýman, 37; Müslim, Ýman, 1.
710 Kadý Ýyaz, Þifa, I, 114.
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lendirmek mümkündür. Mesela Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm), her þey-
den evvel bir þecaat ve cesaret abidesi idi. Öyle ki, muharebe meydanlarýnýn
Haydar-ý Kerrar’ý Hz. Ali (r.a.), O’nun bu yanýný ifade ederken; “Biz, muha-
rebelerde baþýmýz sýkýþtýðý zaman Resûl-ü Ekrem (aleyhissalatu vesselâm)’e
sýðýnýrdýk.” der. Nitekim Huneyn’de öyle olduðu gibi Uhud’da da, bir yönüy-
le kýrýlýp dökülmüþ ve âdeta felç olmuþ cemaatini, düþmanýn içine korku sa-
lacak þekilde yeniden harekete geçirmiþ; geçirmiþ ve âdeta “Ölüden diriyi çý-
karýr, diriden de ölüyü çýkarýrsýn.” (Âl-i Ýmran, 3/27) hakikatinin mazharý ola-
rak o sarsýlmýþ, kýrýlmýþ ve dökülmüþ cemaatten dipdiri ve taptaze bir ordu çý-
kararak yeniden düþmaný yakýn takibe almýþ, Mekke’ye kadar kovalamýþtýr.
Ýþte bu, O’nun þecaat-i kutsiyesinin bir ifadesidir ve sahasýnda nazirsizdir.

Seni kim kurtaracak?
Bir örnek olarak Efendimiz’le Gavres ismindeki bir kâfir arasýnda ge-

çen hâdise, O’nun korkusuzluk, þecaat ve cesaretinin azametini resmetme
bakýmýndan ehemmiyet arz eder. Allah Resulü (aleyhissalatu vesselâm),
bir aðacýn altýnda istirahat buyururlarken, Gavres, O’nun uykuda olmasn-
dan istifade ederek, aðaca asýlý bulunan kýlýcýný alýr ve müstehzi bir eda ile:
“Þimdi seni benim elimden kim kurtaracak?” der. Onun bu sorusuna kar-
þýlýk Allah Rasulü, hiçbir korku emaresi göstermeden ve kendisinden gayet
emin olarak öyle bir “Allah!” der ki, O’nun orada sergilediði bu teslimiyet,
yakin ve Allah’a itimad, elindeki kýlýçla karþýsýnda duran Gavres’i sarsar ve
kýlýç elinden yere düþer. Bu defa düþen bu kýlýcý, Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu
eline alýr ve sorar: “Ya þimdi seni kim kurtaracak?” Adam korkusundan sýt-
malý hasta gibi titremeye baþlamýþtýr ki, o esnada, Allah Rasulü’nün sesini
duyanlar oraya koþarlar; koþar ve gördükleri manzara karþýsýnda hayrette
kalýrlar. Onlarýn Allah’a karþý iman ve itimatlarý bir kat daha artar; Gavres
de orada görüp duyduðu þeylerle “el-Emin”e güven sözü verir ve Allah Ra-
sulü’nün þecaat ve cesaretine hayranlýk hisleri içinde oradan ayrýlýr.711

Allah bizimle beraberdir
Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem), eþsiz cesaret örneklerinden

birini de, hicret-i seniyyeleri esnasýnda, Sevr maðarasýnda sergilerler.

711 Buharî, Cihad, 84, Meðazî, 31; Müslim, Fiten, 119.
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Sevr, gençlerin bile zor çýkabilecekleri zirvede bir maðaradýr. Ancak O, el-
li üç yaþýnda olmasýna raðmen bu zirveye týrmanýyor ve bu maðarayý kýy-
metler üstü bir deðerle þereflendiriyordu. Mekke müþrikleri, maðaranýn
aðzýnda dolaþýrken, Seyyidina Hz. Ebu Bekir, sýrf O’nun adýna duyduðu
endiþeden ötürü telaþ içindedir ve ihtimal endiþeden yüzü sapsarý kesil-
miþtir. Halbuki onunla ayný atmosferi paylaþan Nebiler Serveri’nin du-
daklarýndaki tebessümde en ufak bir deðiþiklik bile olmamýþtýr; olmamýþ-
týr ve endiþe içindeki dostu Hz. Ebu Bekir’i (radiyallahu anh) “Korkma!
Allah bizimle beraberdir.”, (Tevbe, 9/40) “O iki kiþiyi ne sanýyorsun ki, on-
larýn üçüncüsü Allah’týr.” sözleriyle teselli ve teskin etmiþtir. 

Þefkat Peygamberi
Evet buraya kadar arz ettiklerimiz birer þecaat, cesaret ve teslimiyet

örneðidir; ne var ki bu Zat ayný zamanda rahmet, þefkat ve merhametin
de zirvedeki temsilcisidir. Öyle ki O, eðer aðlayan bir çocuk görse, oturur,
onunla birlikte aðlar ve inleyen bir ananýn acý ve ýzdýrabýný tâ vicdanýnda
duyar. Ýþte Hz. Ebu Hureyre’nin rivayet ettiði bir hadis ve O’nun engin
þefkati: “Ben namaza duruyor ve onu uzun kýlmak istiyorum. Sonra bir
çocuk aðlamasý duyuyorum. Annesinin ona duyacaðý heyecaný bildiðim
için namazý hemen kýlýp bitiriyorum.”712

Oðlu Ýbrahim’in vefatý
Bir baþka sefer, Mâriye Validemizden olan oðlu Ýbrahim’in ölümü kar-

þýsýnda O, dünya kadar hâdiseyi göðüslemiþ ve her þeyi aþmýþ bu büyük
þefkat kahramanýnýn gözleri dolu dolu olmuþ ve onu kucaðýna almýþ, de-
rin bir sevgiyle baðrýna basmýþ ve hüznünü gözyaþlarýyla süslemiþti.
O’nun bu durumunu istiðrab edip de hayretle bakanlara, “Gönül mahzun
olur, gözler aðlar; ancak Allah’ýn dediðinden, Allah’ýn hoþnut olduðundan
baþkasýný söyleyemeyiz.”713 buyurmuþtu. Evet O, insanlarýn en merhamet-
lisi ve en þefkatlisiydi.

Allah Rasulü, hep halîmdi; ama belli bir süre düþmanlarý O’na hilmi-
ni ifade etme fýrsatýný vermemiþlerdi. Hasýmlarý, onunla aralarýndaki at-

712 Buharî, Ezan, 65, Salat, 191; Ebu Davud, Salat, 163; Tirmizi, Salat, 159; Nesei, Ýmamet, 35.
713 Buharî, Cenaiz, 44; Ebu Davut, 64; Ýbn Mace, Cenaiz, 53.
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mosferi sürekli sertleþtirmiþ ve O’nu hep o sert atmosferde mukabeleye zor-
lamýþlardý; ancak hep yanýlmýþlardý; çünkü o, sertleþme niyetinde deðildi.

Vera’/Takvâ
Lügatte; uygunsuz, yakýþýksýz ve gereksiz þeylerden sakýnmak, haram

ve yasaklara karþý da, titiz davranmak, tetikte olmak veya memnû þeyle-
re girme endiþesiyle, bütün þüpheli hususlara karþý kapanma manâsýna
hamletmiþlerdir ki; “Sana kuþku vereni býrak, þüphesiz olana geç.”714

“Helâl belli, haram da bellidir.”715 gibi Ýslâmî prensiplerde anlatýlan gerçe-
ðe uygun olan da budur.

Asr-ý Saadetle insanlýðýn tanýdýðý vera’, Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn dö-
neminde âdetâ semavîleþti ve her mü’minin gâye-i hayâli haline geldi. Bu
dönemde idi ki, Biþr-i Hâfî’nin kýz kardeþi, Ahmed b. Hanbel’e gelerek:
“Ya Ýmam! Ben çok defa dam üstünde iplik büküyorum; bazen de devlet
memurlarý ellerinde meþ’aleler oradan geçiyorlar ve elimde olmayarak o
ýþýktan da istifade etmiþ oluyorum.. bu ipliðe haram karýþýyor mu?” deyin-
ce, koca Ýmam hýçkýra hýçkýra aðlýyor ve “Biþr-i Hâfî’nin hanesine þüphe-
nin bu kadarcýðý bile bulaþmýþ bir þey girmemeli.” fetvasýný veriyor.716

Yine bu dönemde idi ki, gözü bir kere harama iliþen biri bütün bir
ömür boyu “Günâhým!” deyip feryâd ediyordu. Bu dönemde idi ki, bil-
meyerek haram bir lokmanýn girdiði mide, istifrâya zorlanýyor ve bunun
için günlerce gözyaþý dökülüyordu.

Yanlýþlýkla cebine koyduðu baþkasýna âit bir kalemi, sâhibine ulaþtýr-
mak için Merv’den Mekke’ye yolculuk yapýldýðýný, bunlardan birinin
kahramaný olan büyük muhaddis, üstün fakih ve derin zâhid Ýbn
Mübârek anlatýyor.717 Üzerinde baþkasýna ait bir hak varolduðu mülâha-
zasýyla, alacaklýya, ömrünün sonuna kadar hizmetkâr olmaya azmetmiþ
insan sayýsý hiç de az deðil.. meþhur zâhid Fuzayl b. Ýyâz da bu vâdinin
hâl tercümanlarýndan!. ve bu aydýnlýk dünyada daha niceleri..! Evliyâ,

714 Buhârî, Buyû’,3; Tirmizî, Kýyâme, 60; Müsned, 3/153.
715 Buhârî, Ýman, 39; Müslim, Müsakat, 107, 108.
716 Kuþeyrî, Risâle, 247.
717 Age. 248
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tabakat ve menkýbe kitaplarý bu altýn insanlarýn ruhânîleri aþan hayatla-
rýyla lebâleb..718

Takvâ
Takvâ, vikaye kökünden gelir; vikaye de gayet iyi korunma ve sakýn-

ma demektir. Þer’î ýstýlahta takvâ, Allah’ýn emirlerini tutup, yasaklarýndan
kaçýnmak suretiyle O’nun azabýndan korunma cehdi þeklinde tarif edil-
miþtir. Lügat ve þer’î manâlarýnýn yanýnda bazen korku, takvâ tabiriyle;
bazen de takvâ, korku sözcüðüyle ifade edilmiþtir ki, ilgili kitaplarda her
iki þekilde de kullanýldýðýný görmek mümkündür.

Bir de takvânýn oldukça þümûllü ve umumî manâsý vardýr ki, dinin
prensiplerini kemal-i hassasiyetle görüp gözetmeden, þerîat-ý fýtriye ka-
nunlarýna riayete; cehennem ve cehennemi netice veren davranýþlardan
cenneti semere verecek hareketlere; sýrrýný, hafîsini, ahfâsýný þirkten, þirki
iþmam eden þeylerden koruyup kollamaktan, düþünce ve hayat tarzýnda
baþkalarýna teþebbühten sakýnmaya kadar geniþ bir yer tutar. Ýþte bu
manâda takvâ insan için biricik þeref ve deðer kaynaðýdýr ki: “Sizin Allah
indinde en asil, en þerefliniz takvâda en derin olanýnýzdýr.” (Hucurât,
49/13) âyet-i buna iþaret etmektedir.

Kur’ân-ý Kerim’den baþka hiçbir kitabýn takvâya, bu ölçüde, bu derin-
likte, bu þümûlde ve Kur’ân’dakine denk bir manâ yüklediðine þâhid
olunmadýðý gibi, Ýslâm’ýn dýþýnda hiçbir ahlâk ve terbiye sisteminde bu se-
viyede, madde ve manâyý kucaklayan; kökü dünyada, dallarý, çiçekleri,
meyveleri ukbâda sihirli bir kelimeye rastlamak mümkün deðildir. Baþta,
Kur’ân, kapýsýný müttakîlere aralar ve: “huden lil muttekin” (Muttakiler
için yol göstericidir) (Bakara, 2/3) fýsýldar; neticede, Hz. Furkan eksenin-
de yaþamaya iþaret eder ve nazarlarý “Lealleküm tettekun” (Umulur ki
takvaya eresiniz) (Bakara, 2/21) ufkuna çevirir.

Bütün hayýr vesilelerini deðerlendirme, bütün þer yollarýna karþý ka-
palý kalma veya kapalý kalmaya çalýþma manâlarýna gelen takvâ sayesin-
de insan, aþaðýlarýn aþaðýsýna yuvarlanmaktan kurtulur ve “a’lâ-yý illiyyîn”
yolcusu olur. Bu itibarla denebilir ki, takvâyý bulan, bütün hayýrlarýn, yü-
münlerin, bereketlerin kaynaðýný da bulmuþ olur.

718 Kuþeyri, Risale, 247; M. F. Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri I, 80.
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Takvânýn bu umumî isti’mâline mukâbil bir de herkes tarafýndan bili-
nen bir has manâsý vardýr ki, çok defa “takvâ” denince akla gelen de bu-
dur. O da; dinin emir ve yasaklarýna karþý fevkalâde duyarlý olmak,
mükâfattan mahrumiyet veya cezayý gerektiren davranýþlardan uzak kal-
maya çalýþmaktan ibaret görülmüþtür ki: “Onlar, günahlarýn büyüklerin-
den ve fuhþiyattan kaçýnýrlar.” (Þûrâ, 42/37) fermaný bu önemli esasýn bir
yanýný; “Onlar ki îman edip sonra da salih amel iþlemeye koyuldular.”
(Yunus, 10/9) câmî beyaný da diðer yanýný ifade etmektedir. Farzlarý titiz-
likle yerine getirme ve büyük günahlardan kaçýnma, takvânýn zarûrî ve
câmî iki esasýdýr. Saðâir dediðimiz küçük günahlara gelince: “Kul gerçek
takvâya ulaþamaz, sakýncalý þeylere girme endiþesiyle bir kýsým sakýncasý
olmayan þeyleri de terk etmedikçe”719 gibi pek çok beyan-ý Nebevî var ki,
Kurân’ýn “lemem” dediði þeylere karþý da titiz olmayý ihtar etmektedir.

Evet, tam ihlâs, ancak her çeþit þirk þâibesinden sakýnmakla, kâmil
takvâ da þüphelerden bütün bütün kaçýnmakla elde edilebilir. Zirâ; yuka-
rýda zikredilen hadîs; kalb ve ruh seviyesinde bir hayatý, þüpheli þeyler
karþýsýnda hassas olmaya baðlamýþtýr. Hadîs; helâlin belli, haramýn da
belli olduðunu, Sahib-i Þeriatýn bu iki hususu herhangi bir kuþkuya mey-
dan vermeyecek þekilde beyan ettiðini, ancak bu ikisinin arasýnda, ikisine
de benzeyen bir kýsým þüpheli þeylerin bulunduðunu ve insanlarýn çoðu-
nun bunlarý bilemeyeceðini, bu itibarla da, þüpheli þeylerden sakýnmak la-
zým geldiðini; ancak þüpheli þeylerden sakýnan kimsenin dinini, ýrzýný ko-
ruyabileceðini, þübühâta düþen kimsenin ise, harama girme ihtimali oldu-
ðu; týpký, koru kenarýnda koyun güden çobanýn koyunlarýnýn, koruya gir-
mesi melhuz bulunduðu gibi hususlarý anlattýktan sonra Peygamber Efen-
dimiz (aleyhissalatu vesselâm) buyuruyor ki: “Biliniz ki, her melikin bir
korusu vardýr; Allah’ýn korusu da haramlardýr. Þu da bilinmelidir ki, ceset-
te bir et parçasý vardýr, o sýhhatli olunca beden de sýhhatli olur; o bozu-
lunca beden de bozulur. Ýþte o kalbdir!”720

Bu esaslara binâen, takvâ-yý tâmmýn, ancak þüpheli þeyler ve küçük
günahlardan sakýnmakla elde edilebileceðini söyleyebiliriz. Böyle bir iç-

719 Ýbn Mâce, Zühd, 24; Tirmizî, Kýyâme, 19.

720 Buhârî, Îman, 39, Müslim, Müsâkât, 107, 108.
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tinâb ise her þeyden evvel iyi bir haram ve helâl bilgisine, bundan da öte
saðlam bir mârifet ve vicdan kültürüne vâbestedir. Ýþ gelip bu noktaya da-
yanýnca: “Sizin Allah nezdinde en asil ve en þerefliniz, takvâda en ileri ola-
nýnýzdýr.” (Hucurât, 49/13) âyetiyle; “Kullarý içinde Allah’dan hakkýyla an-
cak âlimler korkar.” (Fâtýr, 35/28) beyaný âdetâ kutuplaþýr.. takvâ, asâlet
ve þerefe inkýlâp eder, ilim de saygýya bürünür ve bir bayrak gibi tüllenir.
Kalbini ve sýrrýný bu renklerle bezeyen ruhlar, “Ýþte o kâmet-i bâlâlar, kalb-
lerini, Allah’ýn takvâ imtihânýna tabî tuttuðu kimselerdir.” (Hucurât, 49/3)
Ýlâhî iltifatýyla da birer imtihan kahramaný olarak anlatýlýrlar.

Ýbadet ve itaat kutbunda takvâ denince, daha çok iç safveti, gönül
derinliði ve ihlâs enginliði anlaþýlýr; ma’siyet dairesinde de günah ve þüp-
heli þeylere karþý kesin tavýr ve kararlýlýk. Bu itibarla da, kulluðun çeþitlili-
ðine göre, aþaðýdaki hususlarýn hepsini takvânýn ayrý bir buudu sayabiliriz:

* Kulun mâsivâullah’tan (Allah’dan gayrý her þey) kaçýnmasý.

* Onun þeriat ahkâmýna bihakkýn riayet etmesi.

* Hakk’tan uzaklaþtýracak þeylere karþý sürekli tetikte bulunmasý.

* Yasaklara muhalefet etmeye götürecek nefsî hazlara karþý devam-
lý uyanýk olmasý.

* Maddî-manevî her þeyi Allah’dan bilip, nefse hiçbir þeyi temlik et-
memesi.

* Kendini hiç kimseden daha âlî ve daha hayýrlý görmemesi.

* Allah’dan baþka hiçbir þeyi gaye-i hayal edinmemesi.

* Hazret-i Rehber-i Küll’e bilâ kayd u þart inkýyâd etmesi.

* Âyât-ý tekviniyenin sürekli tetkik ve tefekkürüyle kalbî ve ruhî ha-
yatýný yenilemesi.

* Deðiþik buudlarýyla râbýta-ý mevtte kusur etmemesi.

Hâsýlý, takvâ bir kevser, müttakî de ona ulaþmýþ bahtiyardýr; Hakk ka-
týnda bu mazhariyeti elde etmiþ insan da azdýr.721

Üstad Bediüzzaman da takva konusunda þunlarý söylüyor: “Bu gün-
lerde, Kur’ân-ý Hakîm’in nazarýnda îmandan sonra en ziyade esas tutulan

721 Kuþeyri, Risale, 247; M. F. Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri I, 74
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takva ve amel-i sâlih esaslarýný düþündüm. Takvâ, menhiyattan ve günah-
lardan içtinab etmek ve amel-i sâlih, emir dairesinde hareket ve hayrat
kazanmaktýr. Her zaman def’-i þer, celb-i nef’a racih olmakla beraber, bu
tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanýnda, bu takvâ olan def’-i
mefasid ve terk-i kebâir üssül-esas olup, büyük bir rüçhaniyet kesbetmiþ.
Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehþetlendiði için takva, bu tahri-
bata karþý en büyük esastýr. Farzlarý yapan, kebireleri iþlemeyen kurtulur.
Böyle kebair-i azîme içinde amel-i salihin ihlâsla muvaffakiyeti pek azdýr.
Hem az bir amel-i salih, bu aðýr þerait içinde çok hükmündedir. Hem tak-
va içinde bir nevi a’mel-i salih var. Çünki bir haramýn terki, vâcibdir; bir
vâcibi iþlemek, çok sünnetlere mukabil sevabý var. Böyle zamanlarda -
binler günahýn tehacümünde- bir tek içtinab az bir amelle yüzer günah
terkinde, yüzer vâcib iþlenmiþ olur. Bu ehemmiyetli nokta niyetiyle, takva
nâmiyle günahdan kaçýnmak kasdiyle, menfi ibadetten gelen ehemmi-
yetli a’mâl-i sâliha’dýr. Bu zamanda en mühim vazife, tahribata ve gü-
nahlara karþý takvayý esas tutup davranmak gerektir. Mâdem her daki-
kada, þimdiki tarz-ý hayat-ý içtimaiyede yüzer günah insana karþý geli-
yor! Elbette takva ile ve niyet-i içtinab ile, yüzer amel-i salih iþlemiþ hük-
mündedir.”722

Ýstiþare
“Bir bilene sor! Ýki bilgi bir bilgiden hayýrlýdýr.”

Ýstiþare, bir konuda birinin veya bir heyetin fikrine müracaat etmek,
görüþünü almak, danýþmak anlamýna gelir.

Ýstiþare, verilecek kararlarýn isabetli olarak verilebilmesinin ilk þartýdýr.
Bir mesele hakkýnda iyiden iyiye düþünülmeden, baþkalarýnýn fikir ve ten-
kitlerine arz edilmeden verilen kararlar, çok defa hüsran ve hezimetle ne-
ticelenir. Düþüncelerinde kapalý, baþkalarýnýn fikrine hürmet etmeyen
“kendi kendine” birinin, üstün bir fýtrat, hatta dâhi de olsa, her düþünce-
sini meþverete arz eden bir diðer insana göre daha çok yanýldýðý görülür.

En akýllý insan, meþverete en çok saygýlý ve baþkalarýnýn fikirlerinden
en çok istifade eden insandýr. Yapacaðý iþlerde kendi düþünceleriyle iktifa

722 B. S. Nursî, Tarihçe-i Hayat, 303.
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eden ve hatta onlarý baþkalarýna da kabul ettirmeye zorlayan ham ruhlar,
etraflarýndan hep nefret ve istiskal görürler. Güzel neticelerin elde edil-
mesinin ilk þartý meþveret olduðu gibi, kötü âkýbet ve hezimetlerden ko-
runmanýn ehemmiyetli bir vesilesi de, dostlarýn yüksek fikirlerinden istifa-
deyi ihmal etmemektir.

Meþveret, sýnýrlý akýl, sýnýrlý düþünceye sýnýrsýzlýk kazandýrmanýn önem-
li bir yoludur. Meþveret kadar zengin bir devlet ve güçlü bir ordu yoktur.
Sahabe, medih makamýnda, “Onlarýn iþleri, aralarýnda meþveret iledir.”
(Þura, 42/38) beyanýyla, baþka sýfatlarla deðil de, meþveretle yâd edilmiþtir.

Akýllýdan birkaç adým daha ileri akýllý, baþkalarýnýn akýl ve düþüncele-
rine de deðer verendir. Düþüncelerdeki paslarý çözecek en müessir iksir,
meþverettir. Ýki akýl bir akýldan hayýrlý ise, yüzlerce akýl evleviyetle bir akýl-
dan hayýrlý olur. Ýþte meþveret, bunca aklýn bir araya gelmesinin adýdýr.
Kendi akýllarýna güvenip baþkalarýnýn düþüncelerine müracaat etmeyen-
ler, dâhi de olsalar, muhakemeye önemli bir derinlik kazandýran meþve-
reti terk ettiklerinden dolayý akýlsýz sayýlýrlar.

Bir iþe baþlamadan önce gerekli olan her danýþma yapýlýp tedbirde
kusur edilmemelidir ki, sonra etrafý suçlama ve kaderi tenkit etme gibi,
musibeti ikileþtiren yanlýþ yollara gidilmesin. Evet, bir þeye azmetmeden
evvel, âkýbet güzelce düþünülmez ve tecrübe sahipleriyle görüþülmezse,
neticede hayal kýrýklýðý ve nedâmet kaçýnýlmaz olur.

Ýstiþare; ehli ile, sancýlý ve ýzdýraplý ruhlarla ve sýrtýnda küfe taþýma
hassasiyeti ile hareket edenlerle yapýlýrsa mesuliyet de kalkmýþ olur. Gele-
ceðin büyük problemlerini istiþare mekanizmasý içinde öðütmek ve
kat’iyyen münferid hareket etmemek istiþarenin hakký ve gereðidir.

Efendimiz bu konunun da hakkýný verenlerin baþýnda gelir. Hatta ai-
levî/þahsî meselelerde bile ashabýyla istiþare etmiþti. Zaten Cenab-ý Hakk
O’na, böyle davranmasý için gerekli iþareti vermiþti. “Allah’ýn rahmeti se-
bebiyledir ki, sen onlara yumuþak davrandýn. Eðer kaba, katý yürekli ol-
saydýn, çevrenden daðýlýr, giderlerdi. Öyle ise onlar(ýn kusurlarýn)dan geç,
onlar için maðfiret dile. (Yapacaðýn) iþ(ler) hakkýnda onlara danýþ, bir ke-
re de azmettin mi, artýk Allah’a dayan; Allah kendine dayanýp güvenen-
leri sever.” (Al-i Ýmran, 3/158)
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Allah Resûlü’nün Hanýmlarýyla Ýstiþare Etmesi
Allah Resûlü, ashabýnýn yaný sýra, hanýmlarýyla da oturur konuþur;

hatta bir arkadaþ gibi onlarla en ciddi meselelerin müzakeresini yapardý.
Peygamberin, onlarýn düþünce ve fikirlerine kat’iyen ihtiyacý yoktu; çün-
kü O, vahiy ile müeyyeddi. Ancak, O, ümmetine bir þeyler öðretmek isti-
yordu. Onun bu uygulamasýyla kadýn, o güne kadar olduðunun aksine,
muallâ bir yere oturtulacaktý. Allah Resûlü bunun pratiðine de yine kendi
hânesinden baþlýyordu.

... Ve bir misâl
Hudeybiye anlaþmasý, Müslümanlara çok aðýr gelmiþti. Öyle ki, kim-

sede yerinden kýmýldayacak mecal kalmamýþtý. Bu arada Allah Resûlü,
kendisiyle umreye niyet edenlere, kurbanlarýný kesmelerini ve ihramdan
çýkmalarýný emretmiþti. Ancak sahâbe, “Acaba verilen kararda bir deðiþik-
lik olur mu?” düþüncesiyle, meseleyi biraz aðýrdan alýyordu. Allah Resûlü,
emrini bir kere daha tekrarladý. Fakat, sahabedeki ümitli bekleyiþ deðiþ-
medi.. evet, bu asla, Allah Resûlü’ne karþý bir muhalefet deðildi. Þu kadar
var ki, onlar daha deðiþik bir emir bekliyorlardý. Zira Kabe’yi tavaf etmek
üzere yola çýkmýþlardý. Hudeybiye’de söylenenler, tatbik safhasýna kon-
mayýp anlaþmada bir deðiþiklik olabilirdi.

Ýki Cihan Serveri, sahâbedeki bu durumu sezince hemen çadýrýna gir-
di ve hanýmý Ümmü Seleme Validemiz’le istiþare etti. Bu ufku geniþ ka-
dýn, sýrf istiþarenin hakkýný vermek için konuþtu. Çünkü o da biliyordu ki,
Allah Resûlü onun diyeceklerine kat’iyen muhtaç deðil.. Allah Resûlü, bu
istiþare ile bize, içtimaî bir ders veriyordu. Bu gibi durumlarda kadýnlarla
istiþare edilmesinde de hiçbir mahzur yoktu.

Validemiz, Allah Resûlü’ne þu mealde sözler söyledi: “Ya Resûlallah!
Emrini bir daha tekrar etme. Belki muhalefet eder ve mahvolurlar. Fakat
Sen, kendi kurbanlarýný kes ve onlara bir þey demeden de ihramdan çýk.
Onlar verdiðin emrin kesinliðini anlayýnca, ister istemez Sana itaat ede-
ceklerdir.” Allah Resûlü de böyle düþünüyordu. Hemen býçaðýný eline al-
dý ve çadýrýndan çýkarak, kendine ait kurbanlarý kesmeye baþladý. O da-
ha birkaç kurban kesmiþti ki, sahâbe de kendi kurbanlarýný kesmeye ko-
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yuldular. Artýk verilen karardan dönüþ olmadýðýný herkes anlamýþtý.

Hangimiz, kadýnlara karþý bu denli mültefit olabilmiþizdir? En kritik
anda hanýmýyla istiþare eden kaç devlet reisi vardýr? Bir aile reisi olarak
kaç kiþi, aile hayatýnda hanýmýyla istiþareye yer vermektedir?

Evet, þûra ve meþveret de, her hayýrlý iþ gibi ilk defa peygamber
hânesinde hecelendi.. ve Allah Resûlü, kendi hanýmlarýyla istiþare etti. Biz
henüz bu anlayýþýn sofasýnda dolaþýp duruyoruz, dolaþýyor ve bu sýrlý ka-
pýnýn nereden açýlacaðýný bilemiyoruz. Hatta, henüz o kapýnýn tokmaðýna
vurma imkânýný dahi elde edemedik. Bugün kadýn haklarýný koruduklarý-
ný iddia edenlerin bile düþüncelerinde, kadýn hâlâ ikinci dereceden bir
varlýk olmaktan kurtulmuþ deðildir. Oysa Ýslâm, kadýna, bir vâhidin yarýsý
nazarýyla bakar. O, öyle bir bütünün parçasý ki, diðer parçanýn iþe yara-
masý için onun mevcudiyeti þarttýr. Ancak her iki parça bir araya gelince
insanlýk vahidinin teþekkül edeceðine inanýr. Bu vahidin olmadýðý yerde,
insanlýk da yoktur. Enbiyâ, asfiyâ da yoktur, Ýslâmiyet de yoktur, millet de
yoktur.

Efendimiz, nasýl davranýþlarýyla kadýnlara karþý lütufkâr davranýyor-
du; nurlu sözleriyle de hep bu þekilde davranmayý teþvik ediyordu! Bir ha-
dislerinde þöyle buyurur: “Mü’minlerin iman bakýmýndan en kusursuzu,
ahlâký en güzel olanýdýr. (Ahlâk ile insan öyle zirveleri tutar öyle insanî se-
malara yükselir ki, hiçbir ibadetle o makamlarý elde etmek mümkün ol-
maz.) Ahlâký en güzel olanýnýz da, kadýnlarýna en güzel davrananýnýzdýr.”723

Görülüyor ki, eðer kadýnlýk, insanlýk tarihinde bir kere aradýðýný bul-
muþ ve bir kere gerçek manâda onurlandýrýlmýþsa o da Peygamber Efen-
dimiz Aleyhisselâm döneminde olmuþtur.724

Sýla-i Rahim
Akraba iliþkileriyle ilgili hukuk, Ýslâm’da olduðu kadar hiçbir dinde ve

hukuk sisteminde gözetilmemiþtir. Karabet baðý bugün Batý’da neredeyse
kaybolmuþ durumdadýr. Aile baðý bile daðýlmýþtýr. Bireysellik öylesine top-
luma nüfuz etmiþtir ki, çekirdek aileyi daha evinde iken atomize etmiþtir.

723 Ebu Davud, Sünnet, 14; Müsned, II, 250.
724 M. F. Gülen, Sonsuz Nur I, 355.
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Anne-baba ve çocuklar arasýndaki iliþkiler, kan baðýna ait sýcaklýðý ver-
memektedir.

Çekirdek aile þekil olarak Batý’da da mevcuttur. Belki aile bütün bü-
tün tarumar olmamýþtýr; ama aile bireyleri arasýnda ruhsal ve manevî açý-
dan baðlýlýk çok zayýflamýþtýr. Fertler manen ve ruhen kendi bireysel dün-
yalarýný yaþamaktadýrlar. Bir evi paylaþmanýn haricinde derin iliþkiler söz
konusu deðildir. Eðitim sistemi gerek ailede gerekse okul ve çevrede fert-
leri bireyselleþtirecek ve yalnýzlaþtýracak þekilde organize edilmiþtir. Ortak
bir mekâný paylaþmanýn verdiði ortak duygular ne kadarsa, Batý’da aile-
nin fonksiyonu da bundan ibarettir. Sosyal çevre tüm deðerleri dünyevi-
leþtirdiði gibi, ailevi deðerleri de dünyevileþtirmiþtir. Ahirete taalluk edecek
formlar çoktan cemiyetin baðrýndan sökülüp atýlmýþtýr.

Oysa Ýslâm’da aile, yalnýzca çekirdeði oluþturan bireyler arasýndaki ba-
ðý deðil, cemiyetin teþekkülünde mikyas alýnan temel bir ortamý da ifade et-
mektedir. Yani cemiyetin üzerine oturduðu en rasih (saðlam) bir deðer ve
unsurdur ayný zamanda. Bu yüzden Ýslâm, aile etrafýnda þekillenen deðer-
lerin ve iliþkilerin korunmasý için yeterli tahþidat yapmaktadýr. Kat’-ý rahimi
(aile ve akraba iliþkilerini kesmeyi) büyük günahlardan addetmektedir.

Sýla, ulaþma, varma, kavuþma; uzakta bulunduðu memleketine, va-
tanýna, ailesine kavuþma anlamlarýna gelir. Rahm, kelime olarak rahmet-
ten gelir. Rahmet, acýmak, þefkat duymak anlamlarýný taþýr. Sýla-i Rahim
ise, akraba ve yakýnlarýný ziyaret etme, hâl hatýr sorma, yardýmda bulun-
ma kýsaca akrabalýk baðlarýný kuvvetli tutma anlamýna gelir. Mesela, iþ ve
ikamet yerimiz akrabalardan uzakta ise zaman zaman ziyaretlerine git-
mek, mektup, telefon, mail gibi vasýtalarla hal hatýr sormak, yardýma
muhtaç iseler elimizden gelen yardýmý esirgememek, hasta iseler ziyaret
etmek, bir problemleri varsa ilgilenmek, düðün bayram gibi sevinçli an-
larýnda tebrik etmek ve onlarla sevinmek, üzüntülerini paylaþmak, hasta-
landýklarýnda ziyaret etmek, cenaze ve taziyelerine katýlmak sýla-i rahme
dahil olan hususlardýr. Bu sayýlanlar, akrabalar arasýnda baðlarý güçlendi-
rir, kiþiyi hayata mutlu bir þekilde baðlar, bencillik, yalnýzlýk gibi durumlar-
dan korur ve en önemlisi dinî bir vecibe yerine getirildiðinden Allah’ýn rý-
zasýna ulaþtýrýr.
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Âlimler sýla-i rahmin dereceleri olduðunu, en yüksek derecesinin nikâh
düþmeyecek kadar yakýn olan akrabalar arasýnda olduðunu ve bunun farz
olduðunu belirtmiþlerdir. Bazý âlimler bu kiþilerin miras konusunda geçen
zevi’l-erhamý kapsadýný belirtirler. Verilen bilgilere genel olarak bakýldýðýn-
da, anne, baba, çocuklar, kardeþler, amca, hala, dayý ve teyzelere karþý sý-
la-i rahim farz olurken diðer akrabalar için uzaklaþtýkça mükellefiyet dere-
cesi düþer. Belki en alt derecesi bütün Müslümanlara karþý müstehab olur.

Allah (c.c.) þöyle buyuruyor: “Sana (Allah yolunda) ne harcayacak-
larýný soruyorlar. De ki: Maldan harcadýðýnýz þey, anne-baba, yakýnlar, ye-
timler, fakirler ve yolcular için olmalýdýr.” (Bakara, 2/215) “Bir de akraba-
ya, yoksula, yolda kalmýþa hakkýný ver. Gereksiz yere de saçýp savurma.”
(Ýsra, 17/26) “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliði (ihsaný), akrabaya yardý-
mý emreder; çirkin iþleri, fenalýk ve azgýnlýðý da yasaklar. O, düþünüp tu-
tasýnýz diye size öðüt verir.” (Nahl, 16/90) Bu son ayet-i kerime pozitif ve
negatif altý önemli esasý ihtiva eden, câmi bir ilahî beyandýr:

Adalet; dinde hayatî ehemmiyeti haiz bir disiplindir. Ve bazýlarý onu,
dinin dört temel esasýndan biri kabul etmiþlerdir. Bazen ubudiyet, bazen
adalet þeklinde Kur’ân ve Sünnet-i sahihada geçen bu kavram, pek çok
þeyin kendisine irca edileceði genel bir kavramdýr. Mesela mealini sundu-
ðumuz ayette, iyilik yapma, akrabaya yardýmda bulunma ve ihsan þu-
uruna ulaþma gibi hususlarýn hemen hepsi adalete irca edilebilir. Zaten
ubudiyet manâsýnda adalet bir insanda veya bir toplumda tam anlamýy-
la oturmamýþsa, böyle birinden sair hususlarýn beklenmesi de beyhude-
dir. Evet, adaletsiz ihsan olmaz. Onsuz yakýnlara, akrabaya bakmak ger-
çekleþmez. Hele ihsanýn bir hadis-i þerifte beyan edilen o enfes manâsý ki,
“Allah’ý görüyor gibi kullukta bulunma” hiç mi hiç hayata geçirilemez.

Ýhsan; yukarýda ifade ettiðimiz gibi, “Allah’ý görüyor gibi” kulluk yap-
maktýr. Ne var ki, bu duygu, bu düþünce ve bu tasavvurlarýn, saðlam bir
imana bina edilmesi ve iman gerçeðinin de, Ýslâmî esaslarla derinleþtiril-
mesi icab eder ki, ihsan þuuru kendinden bekleneni verebilsin.

Yakýnlara yardým etme veya daha geniþ bir dairede herkese yardým-
da bulunma, ihsan þuurunun yaygýnlaþtýrýlmasý ve intiþarý demektir. Bu
açýdan ayetin mazmununu tahlil edecek olursak, adalet ihsanýn, ihsan da
iyilik etme duygusunun hem temeli hem de kaynaðýdýr.
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Negatif planda esas alýnan þeylere gelince; bu konuda önce fuhþiyat
zikredilmiþ. Ýhtimal, hem ferdî planda hem de toplum planýnda bütün
münkeratýn baþlangýcýný fuhþiyat teþkil ettiði için ona öncelik verilmiþ. Zi-
ra hemen herkesin bildiði fuhþiyatýn yaygýn olduðu toplumlarda sair
olumsuz þeylerin hemen hepsi çorap söküðü gibi ard arda sökün eder ge-
lir ve zamanla toplumu bütün bütün þirazeden çýkarýr. Bu açýdan da hiç-
bir zaman onun küçük görülmemesi gerekir.

Münker; Allah’ýn yasaklamýþ olduðu þeylerin açýktan açýða yapýlmasý
mânâsýna gelir. Diðer bir yaklaþýmla o, evrensel doðrulara baþkaldýrma ve
isyan etme manâlarýna gelir ki her din ve her millette merduttur.

Baðy yani azgýnlýk ve taþkýnlýk; bu olumsuz sýfat da ferdî ve içtimaî
hayatta deðiþik þekillerde kendini gösterir. Ýnsanýn kendine zulmetmesin-
den, ana-babasýna isyanýna, devlete baþkaldýrýp toplum huzurunu boz-
madan, Allah’ý inkâra kadar geniþ bir taalluk sahasýnýn olduðunu söyle-
mek mümkündür. Burada da týpký adalet, ihsan ve iyilikte bulunmada
gördüðümüz gibi, fuhþiyat münkerin, münker de azgýnlýk ve taþkýnlýðýn
hem temeli, hem de kaynaðýdýr.

Konuyla ilgili birçok hadis de bulunmaktadýr. Birkaç tanesini kaydede-
lim: “Fakirlere yapýlan tasadduk bir sadakadýr, ama akrabaya yapýlan iki-
dir; biri sýla-i rahim, diðeri sadaka.”725 Küleyb el-Hanefi, Peygamber Efendi-
miz’e kime iyilik yapmasý lazým geldiðini sorunca þu cevabý aldý: “Annene,
babana, kýz kardeþine, erkek kardeþine... Bu iyiliði üzerine vacip olan bir
hakkýn ödenmesi yani sýla-i rahmin yerine getirilmesi olarak yapacaksýn.”726

Sýla-i Rahim ve Ömrün Uzamasý

Efendimiz diðer bir hadis-i þeriflerinde þöyle buyuruyor: “Nesebiniz-
den sýla-i rahim yapacaklarýnýzý öðrenin. Zira sýla-i rahim akrabalarda sev-
gi, malda bolluk, ömürde uzamadýr.”727 Bu ve bunu destekler mahiyette
baþka hadislerde, sýla-i rahimin ömrü uzattýðý beyan edilmektedir.

725 Tirmizi, Zekât, 26; Nesai, Zekât, 22
726 Ebû Davud, Edep, 129.
727 Tirmizî, Birr, 49; Müsned, II, 374.
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Bunun dýþýnda öteden beri Ehlullah arasýnda ömrün birbirine veril-
mesi meselesi de bilinen bir konudur. Her hâlde bu mesele ancak, vere-
nin ve alanýn ruhî dokularýnýn uyuþmasý, ayný frekansý paylaþmalarý ve Al-
lah’ýn bu fiilî ve kavlî duaya meþietiyle cevap vermesiyle gerçekleþebilir. 

Her isteyenin veremeyeceði gibi, her isteyenin de alamayacaðý bu alýþ
veriþ netice itibarýyla “illet-i tâmme”nin gerçekleþmesi ve Cenab-ý
Hakk’ýn o mevzuda iradesinin taallukuna baðlýdýr. Ýhtimal, sýla-i rahim ya-
pýlýnca o illet tahakkuk ediyor ve Allah ömrü uzatýyor.

Ömür uzamasýnýn bir baþka tevili de þöyle olabilir; Cenab-ý Hakk in-
sanýn yaptýðý þeyleri bereketlendirip, nemalandýrarak o insanýn hayatýný
uzun bir ömür yaþamýþçasýna bereketlendirebilir. Þayet ömrün uzamasý
esprisi, insanýn ahiret hesabýna yönelik kazancýyla deðerlendiriliyorsa, bu
durumda insan ahiret adýna çok kazanmýþ demektir. Mesela bunlardan bi-
risi Kadir gecesidir ki, bin aya bedel olduðu ifade ediliyor. Eðer insan o
gecede, o Ýlahî teveccühü yakalarsa, sanki seksen sene yaþamýþ gibi olur.
Bu, o insanýn ömrü uzasaydý ve seksen sene de yaþasaydý iþte o kadar se-
vap kazanacaktý demektir. Sadakanýn, hasenatýn, sýla-i rahimin ömür
uzatmasý da bu þekilde olabilir.

Ömrün uzatýlmasý meselesinin niçin sýla-i rahime tahsis edildiði hak-
kýnda þunlar söylenebilir; günümüzde en çok gadre uðrayan Ýslâmî pren-
siplerden biri de hiç þüphesiz yakýn akrabanýn unutulmasýdýr. Evet, dere-
cesine göre yakýnlarýn yer yer ziyaret edilmesi; onlarla aramýzda vuslatýn
saðlanmasý; baþta anne-baba, anne-babanýn evlatlarý, sonra kardeþler, ni-
ne, dede; dayý-teyze, amca-hala gibi yakýnlarýn, anne-babaya saygýnýn bi-
le çok ciddi sarsýldýðý bir dönemde görülüp gözetilmesi mevzuu çok önem
arz etmektedir.

Hz. Hatice validemiz çok akýllý bir kadýndýr ve o sanki bir peygambe-
re zevce olmak için yaratýlmýþtýr. Efendimizle ilk vahyin heyecanýný pay-
laþtýðý dönemde bu büyük kadýn, Peygamberimizin, Cebrail’den (aleyhis-
salatu vesselâm) ilk ayetleri aldýktan sonra “Kendimden korkuyorum.”
demesine mukabil; “Hayýr ebedîyyen Allah seni zâyi etmeyecektir. Þüp-
hesiz sen sýla-i rahim yapýyor, ihtiyacý olanýn elinden tutuyor, yoksula ba-
kýyorsun...”728 demiþtir.

728 Buharî, Bed’ul-Vahiy, 3, Menakibu’l-Ensar, 45; Müslim, Ýman, 252.
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Hz. Hatice validemizin bunu demesi ve Varaka b. Nevfel’in de bu is-
tikamette bir mütalâada bulunmasýndan anlaþýlýyor ki, sýla-i rahim, o top-
lumda zor yapýlan ve talib olunan bir þey. Hz. Ebu Bekir, Efendimiz’e ya-
pýlanlar karþýsýnda O’na sahip çýkarken, “Senin gibi, fakirin, yoksulun
elinden tutan, sýla-i rahim yapan birine bu yapýlmaz.” diyor. Yine komþu-
lukla korumaya almak istediðinde, Kureyþ’e karþý sýla-i rahimi referans
olarak veriyor. Bütün bunlardan anlaþýlýyor ki, sýla-i rahim o dönemde de
herkes için gâye-i hayâl ve çok önemli bir þeydi.

Bir diðer yanýyla tarihte, pederþâhî, cedþâhî, ceddü’l-cedþâhî (ata er-
kil) aile þekillerini görmek mümkün. Eskiden bizim toplumumuz da öyley-
di. Bir baba-anne veya dedenin etrafýnda birçok gelin ve evlad bulunur-
du. Hâlâ bazý yerlerde bu vardýr. Bunlar aslýnda toplum molekülünün dü-
þük çapta hücreleri gibi þeylerdir ki, ne kadar saðlam, sýhhatli, birbiriyle ir-
tibat içinde olurlarsa o kadar sýhhatli bir toplum meydana gelir.

Anne-Babaya Hürmet
Anne-baba, insanýn en baþta hürmet edeceði kudsî iki varlýktýr. Onla-

ra hürmette kusur eden, Hakk’a karþý gelmiþ olur. Onlarý hýrpalayan er-
geç hýrpalanmaya maruz kalýr. Ýnsan daha küçük bir canlý olarak var ol-
maya baþladýðý andan itibaren hep anne-babanýn omuzlarýnda ve onlara
bir yük olarak geliþir. Bu konuda ne peder ve validenin çocuklarýna karþý
olan þefkatlerinin derinliðini tayine, ne de çektikleri sýkýntýlarýn sýnýrýný tes-
bite imkân vardýr.

Anne-babanýn kadrini bilip, onlarý Hakk’ýn rahmetine ulaþmaya vesi-
le sayanlar, bu dünyada da öte dünyada da en talihlilerdendir. Onlarýn
varlýklarýný istiskal edip, hayatlarýna karþý býkkýnlýk gösterenler ise, sürüm
sürüm olmaya namzet bir kýsým bedbahtlardýr.

Ýnsan anne-babasýna karþý hürmeti nisbetinde, Yaratýcýsýna karþý da
hürmetkâr sayýlýr. Onlara hürmeti olmayanlarýn Allah’a da hürmet ve say-
gýsý yoktur. Günümüzde, ne garip tecellilerdendir ki, sadece Allah’a karþý
saygýsýz olanlar deðil, O’nu sevdiðini iddia edenler de anne-babalarýna is-
yandan geri kalmamaktadýrlar.

Özellikle anneler, dünyada ukba eksenli varlýklardýr. Hilkatteki rol ve
istihdamlarý ile elde ettikleri mükâfatlarý, çektikleri zorluk ve sýkýntýlarýyla
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gördükleri karþýlýk arasýndaki orantýsýzlýk bu gerçeðin en açýk delilidir. Bu-
nun böyle olduðunu anlamak için uzun boylu araþtýrmaya da gerek yok-
tur. Onlarýn bir ömür neler ekip neler biçtiklerine, neler çekip neler bul-
duklarýna göz atmak yeterlidir.

Ýslâm aileye ve onun temel iki direði olan anne-babaya çok önem
vermiþ, saðlam ailelerden oluþan toplumun saðlýklý olacaðýný ifade ederek
bu konuda birçok önemli prensip vazetmiþtir. Allah hakkýndan sonra an-
ne-baba hakký zikredildiði gibi, cennet de annelerin ayaklarý altýna seril-
miþtir.

Cenab-ý Hakk þöyle ferman ediyor: “De ki: “Gelin, Rabb’inizin size
neleri haram kýldýðýný okuyayým: O’na hiçbir þeyi ortak koþmayýn, ana ba-
baya iyilik edin.” (En’am, 6/151) “Biz insana, ana babasýna iyilik etmesi-
ni tavsiye ettik. Anasý onu zahmetle taþýdý ve zahmetle doðurdu. (Ana kar-
nýnda) taþýnmasý sütten kesilmesi otuz ay sürdü.” (Ahkaf, 46/15) “Bana
ve ana babana þükret, dönüþ banadýr.” (Lokman, 31/14)729

Bir insanýn en yakýný anne-babasýdýr. Her iyilikte olduðu gibi, dualarýmýz-
da da önceliðin onlara verilmesi gerektiðini Kur’ân þu ifadelerle belirtiyor:
“Ey Rabbim! Amellerin hesap olunacaðý gün, beni, anne-babamý ve
mü’minleri baðýþla!” (Ýbrahim, 14/41) Demek ki, önce insanýn kendisi, sonra
anne-babasý geliyor. Zaten bu husus insan olmanýn, insanî duygularla bezen-
menin bir ifadesidir. Aslýnda insan olan bir insan en yakýn daireden en uzak
daireye uzanan çizgide derecelerine göre diðer insanlarýn dertleriyle dertlenir,
sevinçlerinden sevinç duyar. Diðer bir nokta da þudur: Nasýl bir insanýn an-
ne-babasý hakkýnda yaptýðý istiðfar makbul ise, öyle de insanýn anne-babasý-
nýn mazhar olduðu nimetler adýna þükrü de geçerlidir. Yani bir insan anne-ba-
basýna gerçek anlamda evlatlýk yapamadýysa, geride onun yapacaðý þey þu-
dur: Dilini onlar hesabýna hayýrda kullanmak... “Allah’ým! Hamdim, tesbihim,
tehlilim, istiðfarým onlara raci olsun.” demek bu türdendir. Nitekim Hz. Süley-
man, þöyle derken bunu yapanlardan olduðunu göstermiþtir: “Rabbim, beni,
gerek bana, gerek anne-babama verdiðin nimete þükretmeye ve hoþnut ola-
caðýn iyi iþler yapmaya muvaffak kýl.” (Neml, 27/19)

729 Ayrýca þu ayetlere de bakýlabilir (sûre/ayet): 2/83, 133, 233; 4/22, 23, 33, 36, 134; 6/151; 9/24113,
114; 16/78; 17/23, 24; 19/14; 26/86; 27/19; 29/8; 31/14, 15; 33/6, 53; 39/6; 46/15, 17, 18; 65/6, 7.
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Bir baþka ayette þu ifadeler bulunuyor: “Rabbin, sadece kendisine kul-
luk etmenizi, ana-babanýza da iyi davranmanýzý kesin bir þekilde emretti.
Onlardan biri veya her ikisi yaþlanýrsa, kendilerine “öf!”bile deme; onlarý
azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onlara þefkat, tevâzu ile kol kanat ger
ve þöyle diyerek dua et “Ya Rabbi! Küçüklüðümde onlar beni nasýl özen-
le yetiþtirmiþlerse, þimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!” (Ýsra, 7/23-24)

Bu ayetleri Üstad Bediüzzaman þöyle tefsir etmektedir:

“Ey hanesinde ihtiyar bir vâlide veya pederi veya akrabasýndan ve-
ya iman kardeþlerinden bir amel-mânde veya âciz, alîl bir þahýs bulunan
gafil! Þu âyet-i kerimeye dikkat et bak: Nasýl ki bir âyette, beþ tabaka ay-
rý ayrý surette ihtiyar vâlideyne þefkati celbediyor. Evet dünyada en yük-
sek hakikat, peder ve vâlidelerin evlâdlarýna karþý þefkatleridir. Ve en âlî
hukuk dahi, onlarýn o þefkatlerine mukabil hürmet haklarýdýr. Çünki on-
lar, hayatlarýný kemal-i lezzetle evlâdlarýnýn hayatý için feda edip sarf edi-
yorlar. Öyle ise, insaniyeti sukut etmemiþ ve canavara inkýlab etmemiþ
her bir veled; o muhterem, sadýk, fedakâr dostlara hâlisane hürmet ve sa-
mimane hizmet ve rýzalarýný tahsil ve kalblerini hoþnud etmektir. Amca ve
hala, peder hükmündedir; teyze ve dayý, ana hükmündedir.

Ýþte o mübarek ihtiyarlarýn vücudlarýný istiskal edip ölümlerini arzu
etmek, ne kadar vicdansýzlýk ve ne kadar alçaklýktýr bil, ayýl! Evet hayatý-
ný senin hayatýna feda edenin zeval-i hayatýný arzu etmek, ne kadar çirkin
bir zulüm, bir vicdansýzlýk olduðunu anla!

Ey derd-i maiþetle mübtelâ olan insan! Bil ki senin hanendeki bere-
ket direði ve rahmet vesilesi ve musibet dafiasý, hanendeki o istiskal et-
tiðin ihtiyar veya kör akrabandýr. Sakýn deme: “Maiþetim dardýr, idare
edemiyorum.” Çünki onlarýn yüzünden gelen bereket olmasaydý, elbette
senin dîk-ý maiþetin daha ziyade olacaktý. Bu hakikati benden inan. Bu-
nun çok kat’î delillerini biliyorum, seni de inandýrabilirim. Fakat uzun git-
memek için kýsa kesiyorum. Þu sözüme kanaat et. Kasem ederim þu ha-
kikat gayet kat’îdir, hattâ nefis ve þeytaným dahi buna karþý teslim olmuþ-
lar. Nefsimin inadýný kýran ve þeytanýmý susturan bir hakikat, sana kanaat
vermeli. Evet kâinatýn þehadetiyle, nihayet derecede Rahman, Rahîm ve
Latif ve Kerim olan Hâlýk-ý Zülcelali Vel’ikram, çocuklarý dünyaya gönder-
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diði vakit, arkalarýndan rýzýklarýný gayet latif bir surette gönderip ve me-
meler musluðundan aðýzlarýna akýttýðý gibi; çocuk hükmüne gelen ve ço-
cuklardan daha ziyade merhamete lâyýk ve þefkate muhtaç olan ihtiyar-
larýn rýzýklarýný dahi, bereket suretinde gönderir. Onlarýn iaþelerini, ta-
ma’kâr ve bahil insanlara yükletmez. “Þüphesiz rýzýk veren saðlam kuvvet
sahibi olan ancak Allah’týr.” (Zariyat, 51/58) “Nice canlýlar vardýr ki, rýzýk-
larýný kendileri elde edemezler. Sizlerin de onlarýn da rýzkýný veren Al-
lah’týr.” (Ankebut, 29/60) âyetlerinin ifade ettikleri hakikatý, bütün zîhaya-
týn enva’-ý mahluklarý lisan-ý hal ile baðýrýp, o hakikat-ý kerimaneyi söylü-
yorlar. Hattâ deðil yalnýz ihtiyar akraba, belki insanlara arkadaþ verilen ve
rýzýklarý insanlarýn rýzýklarý içinde gönderilen kedi gibi bazý mahluklarýn rý-
zýklarý dahi, bereket suretinde geliyor. Bunu teyid eden ve kendim gördü-
ðüm bir misal: Benim yakýn dostlarým bilirler ki; iki-üç sene evvel her gün
yarým ekmek, -o köyün ekmeði küçük idi- muayyen bir tayinim vardý ki,
çok defa bana kâfi gelmiyordu. Sonra dört kedi bana misafir geldiler. O
ayný tayinim hem bana, hem onlara kâfi geldi. Çok kerre de fazla kalýrdý.
Ýþte þu hal o derece tekerrür edip bana kanaat verdi ki, ben kedilerin be-
reketinden istifade ediyordum. Kat’î bir surette ilân ediyorum: Onlar ba-
na bâr deðil; hem onlar benden deðil, ben onlardan minnet alýrdým.

Ey insan! Madem canavar suretinde bir hayvan, insanlarýn hanesine
misafir geldiði vakit berekete medar oluyor; öyle ise mahlukatýn en mü-
kerremi olan insan ve insanlarýn en mükemmeli olan ehl-i iman ve ehl-i
imanýn en ziyade hürmet ve merhamete þayan aceze, alîl ihtiyareler ve alîl
ihtiyarlarýn içinde þefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade lâyýk ve müs-
tehak bulunan akrabalar ve akrabalarýn içinde dahi en hakikî dost ve en
sadýk muhib olan peder ve vâlide, ihtiyarlýk halinde bir hanede bulunsa,
ne derece vesile-i bereket ve vasýta-i rahmet ve “Beli bükülmüþ ihtiyar-
larýnýz olmasa idi, belalar sel gibi üstünüze dökülecekti.”730 sýrrýyla, ne de-
rece sebeb-i def’-i musibet olduklarýný sen kýyas eyle.

Ýþte ey insan! Aklýný baþýna al. Eðer sen ölmezsen, ihtiyar olacaksýn.
“Ceza, yapýlan hatanýn cinsinden olur.” sýrrýyla, sen vâlideynine hürmet
etmezsen, senin evlâdýn dahi sana hizmet etmeyecektir. Eðer âhiretini se-

730 Ebu Ya’la, Müsned, 11/511; Münavî; Feyzu’l-Kadir, 1/266
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versen, iþte sana mühim bir define; onlara hizmet et, rýzalarýný tahsil eyle.
Eðer dünyayý seversen, yine onlarý memnun et ki, onlarýn yüzünden ha-
yatýn rahatlý ve rýzkýn bereketli geçsin. Yoksa onlarý istiskal etmek, ölüm-
lerini temenni etmek ve onlarýn nazik ve seri-üt teessür kalblerini rencide
etmek ile “hem dünyada hem de ahirette zarar ettiler” sýrrýna mazhar
olursun. Eðer rahmet-i Rahman istersen, o Rahman’ýn vedialarýna ve se-
nin hanendeki emanetlerine rahmet et.

Âhiret kardeþlerimden Mustafa Çavuþ isminde bir zât vardý. Dininde,
dünyasýnda muvaffakýyetli görüyordum. Sýrrýný bilmezdim. Sonra anla-
dým ki, o muvaffakýyetin sebebi: O zât ise, ihtiyar peder ve vâlidelerinin
haklarýný anlamýþ ve o hukuka tam riayet etmiþ ve onlarýn yüzünden ra-
hat ve rahmet bulmuþ. Ýnþâallah âhiretini de tamir etmiþ. Bahtiyar olmak
isteyen ona benzemeli. “Cennet analarýn ayaklarý altýndadýr.”731 diyen Yü-
ce Nebiye salat ve selâm olsun.”732

Konuyla ilgili birçok hadis-i þerif de bulunmaktadýr. Bir iki tanesini
kaydetmekle yetiniyoruz.

Peygamber Efendimiz bir gün: “Yazýklar olsun, yazýklar olsun, yazýk-
lar olsun!” dedi. “Kime yazýklar olsun” denilince þu cevabý verdi: “Anne-
babasýnýn ikisi veya biri yanýnda yaþlandýðý halde cennete giremeyen!”733

“Allah’ýn rýzasý, babanýn rýzasýndadýr. Allah’ýn memnuniyetsizliði de baba-
nýn memnuniyetsizliðindedir.”734 “Baba cennetin orta kapýsýdýr. Dilersen
onu terk et dilersen muhafaza et.”735

Ölümlerinden sonra anne-babanýn kalan haklarýný Efendimiz þöyle
dile getiriyor: “Onlara dua, günahlarýnýn affý için Allah’tan istiðfar etmek,
vasiyetlerini yerine getirmek, onlar vasýtasýyla akraba olanlarla sýla-i rah-
mi yerine getirmek ve dostlarýna ikramda bulunmak.”736

731 Feyzu’l-Kadir, III, 361.
732 B. S. Nursî, Mektubât, 259.
733 Müslim, Birr, 9; Tirmizî, Daavat, 110.
734 Tirmizî, Birr, 3.
735 Tirmizî, Birr, 3
736 Ebû Davud, Edeb, 129; Ýbn Mace, Edeb, 2.
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Komþuluk
Ýctimai bünye içerisinde kan ve akrabalýk baðlarýyla baðlý olmamak-

la beraber, hakký inkâr edilemez bir kurum da komþuluk kurumudur. Öy-
le ki Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) “Cibrîl bana komþu-
yu o kadar tavsiye etti ki, komþuyu komþuya varis kýlacak sandým.”737 bu-
yurmuþtur. Ayet-i Kerimede komþuluk þöyle dile getiriliyor: “Allah’a ibadet
edin, O’na ortak koþmayýn, ana ve babaya, akrabaya, yetimlere, yoksulla-
ra, yakýn ve uzak komþuya, yakýn arkadaþa, yolda kalmýþlara ve ellerinizin
altýndaki kimselere(köle, cariye, hizmetçi, iþçi) iyilik edin.” (Nisa, 4/36)

Konuyla ilgili birçok hadis nakledilmiþtir. Bir iki tanesini zikretmekle
yetinelim: “Komþu üçtür: Birincisi; komþuluk hakký, akrabalýk hakký ve
Ýslâm hakký olmak üzere üç hakka sahiptir. Ýkincisi, komþuluk ve Ýslâm hak-
ký olarak iki hakka sahiptir. Üçüncüsü ise sadece komþuluk hakkýna sahip-
tir ki, bu müþrik veya diðer dinlerden olan kiþidir.”738 Hz. Aiþe validemiz
anlatýyor: “Dedim ki, Ya Resûlallah! Ýki komþum var. Öncelikle hangisine
ikramda bulunayým? Þu cevabý verdi: Kapýsý sana en yakýn olandan baþ-
la.”739 Bir gün Peygamber Efendimiz, “Allah’a yemin ederim iman etme-
miþtir.” buyurdu ve bunu üç defa tekrar etti. Ashab “Kim Ya Resûlallah?”
deyince þu cevabý verdi: “Komþusu kendisinden emin olmayan”740

Bu ve benzeri nasslar ile geliþen kültür ýþýðýnda þu deðerlendirme ya-
pýlabilir: Komþuluk, ikamet yerine baðlý olarak, ayný mahalde müstakil bi-
rimler halinde yan yana ve üst üste yaþayan aileler arasýndaki iliþkiye ve-
rilen isimdir. Dar anlamý ile bu tarif, ayný semt ya da mahallede yaþayan
aileler arasýndaki iliþkileri hatýrlatrsa da, aile þartýna baðlý olmaksýzýn iþ ye-
ri iliþkileri de (dükkan komþuluðu), komþuluk kapsamýna girer. Hatta ge-
çici olarak ikâmet edilen bir mesire yerinde bile, yan yana barýnmaktan
hâsýl olan yakýnlýk da komþuluk iliþkisi sayýlýr.

Bir mahalde (mahalle, köy, çarþý, iþ haný, kamp vb.) yaþamak zorun-
da olan insanlarýn, insanlar arasýnda barýþ ve huzuru istikrara kavuþtur-

737 Buharî, Edeb, 28.
738 Heysemî, Zevaid, Edeb, VIII, 164.
739 Buharî, Edeb, 32.
740 Buharî, Edeb, 29.
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masý bakýmýndan komþuluk ve bu kavramýn etrafýnda geliþtirilen haklar
ve ödevler bütünü, insan topluluklarýnýn eriþti) en geliþmiþ beþeri iliþkiler-
den biridir. Komþuluk iliþkisinde akrabalýk ve kan baðý söz konusu deðil-
dir. Ayný ýrk, inanç ve felsefeye baðlý olmak þartý da aranmamýþtýr. Sosyal
mevkii ve tabiî nitelikleri ne olursa olsun, iki baðýmsýz birim þeklinde yan
yana yaþayan aileler (ya da insanlar) birbirinin komþusu sayýlýr ve sýrf bu
sebepten dolayý karþýlýklý hak ve ödevleri kapsayan bir hukuk dairesine
tâbi olurlar.

Kültürümüzün egemen olduðu coðrafyada komþuluk iliþkileri, nitelik
itibarýyla sýcak, samimi ve teklifsiz bir ortama dayanýr. Karþýlýklý güven ve
iyi niyet komþuluk iliþkisinin temelini teþkil eder. Komþuluk iliþkisi ilk te-
masla beraber baþlar. Henüz taþýnmakta olan komþunun yerleþmesine,
eþyasýnýn nakline yardým edilir. Ýlk gün, yemek piþirmelerine fýrsat olma-
dýðý düþüncesinden hareketle yeni komþuya yemek gönderilir ya da kom-
þu yemeðe davet edilir. Ara sýra içecek þeyler ikram edilir. Yerleþme ta-
mamlandýktan sonra ilk münasip fýrsatta aile halinde yeni komþuya “Hoþ
geldin” oturmasýna gidilerek komþuluk iliþkisi pekiþtirilir ve bu ziyaret es-
nasýnda iki komþu, birbirlerini daha yakýndan tanýma fýrsatý bulurlar. Bu
ziyaret yeni komþu tarafýndan mutlaka yakýn bir zamanda iade edilir.

“Komþunun akrabadan ileri olduðu” düþüncesi, komþuluk iliþkisinin
temeli sayýlýr; akraba ile belirli zaman aralýklarý ile görüþülebildiði halde,
komþu, daima yan yana ve yüz yüze bulunulan bir yakýn olarak kabule-
dilir. Ailenin sýkýntýlý veya neþeli anlarý, ilk anda daima komþu ile paylaþý-
lýr. Zaman zaman piþirilen güzel yemeklerden komþunun da mutlaka tat-
masý ihmal edilmez. Aile içinde alýnmasý gereken önemli kararlarda, sa-
mimiyet ve yakýnlýk derecesine göre komþu ya da komþularýn fikri sorulur.
Ölüm, niþan, düðün, hac dönüþü, asker yolcu etmek, hastalýk ya da tabiî
afetler gibi olaðanüstü hâdiselerde dayanýþmanýn ilk halkasýný komþular
teþkil eder. Karþýlýklý hediyeleþmek anlamýna gelen “yoklatma” âdeti, Ana-
dolu’da komþular için de geçerlidir.

Komþuluk iliþkilerini belirleyen hukukun ana çizgileri Ýslâm inancý ta-
rafýndan belirlenmiþtir. Bu hususta bilhassa, “Cibrîl hiç durmaz, komþu
hakkýna hürmet olunmasýný bana vasiyet ederdi, hatta ben yakýnda (Al-
lah’ýn emriyle komþuyu) komþuya mirasçý kýlacak sandým.” mealindeki
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hadis belirleyici bir rol oynamýþtýr. Komþusunun zulmünden, þerrinden
emin olmadýðý kiþinin kâmil imana eriþmiþ olamayacaðýný iþaret eden ha-
dis de bu cümledendir.

Komþuya eza etmemek, onlarla güzel geçinmek, hayýrhâh olmak, on-
larý zarardan korumak, nasihat edip görüp-gözetmek gibi emirler, Ýslâm’da
komþu hukukunun temel esaslarýný belirler. Komþu tabirinin oldukça ge-
niþ ve esnek tutulmasý dikkat çekicidir.

Buna göre, “müslim, kâfir, abid-fâsýk, dost-düþman, mukim-misafir,
menfaatli-mazarratlý, yakýn-uzak istisnasýz bütün komþular” komþu tabiri
içine girebilmektedir. Komþuluk hukukunun geçerli olduðu alan, genelde
kabule göre “her taraftan kýrk hane” olarak tarif edilmiþtir.

Bu hükümler çerçevesinde komþuluk, yer yer akrabalýk hukukuna
dahi aðýr basan niteliði ile bizim toplumumuzda çok ciddiye alýnan ve ti-
tizlikle riayet edilen bir iliþki bütünü olmuþtur. Komþuluk iliþkisi fizikî þart-
lar bakýmýndan sona ermiþ olsa bile, “eski komþu” tabiriyle vaktiyle kurul-
muþ olan yakýnlýðýn sürdürülmesi, bugün bile devam etmektedir.

“Komþuluk kardeþlikten ileridir.” “Komþunun sakalýný yoldularsa sen
dahi sakalýný yülüt (kestir).” “Komþuyu komþudan sorarlar.” “Komþu ek-
meði komþuya borçtur.” gibi komþuluk hukukunun olumlu deðerlerini ta-
þýyan sözler, bunun en açýk örneðini teþkil eder. Maalesef komþuluk iliþki-
leri, hýzlý ve plansýz þehirleþme, sanayileþme ve benzeri etkilerin oluþturdu-
ðu kültür þoku sonucunda, bilhassa büyük þehirlerde zayýflama belirtileri
göstermektedir.

Mahremiyet/Özel Hayat

Mahremiyet (gizlilik, özel hayat) insanlarda fýtrî olan bir duygudur.
Ýslâm bu duygunun korunmasýna özen göstermiþ, avret, halvet, ihtilat, te-
settür mefhumlarý çerçevesinde pek çok deðerin korunmasýný öngörmüþ-
tür. “Bir eve girerken izin istemek göz içindir.”741 hadisi bu konuyu aydýn-
latmaktadýr. Meskenin geniþ tutulmasý prensibi de, mahremiyetin daha ko-
lay korunmasý gayesiyle konmuþtur. Sünnet açýsýndan ev, sadece soðuk

741 Buharî, Libas, 75, Diyat, 23; Neseî, Kesame, 47; Ebû Davud, Edep, 136

728 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



ve sýcaða karþý sýðýnýlacak bir yer deðildir. Ayný zamanda mahremiyeti sað-
lama yeridir. Bu yüzden eve haram denmiþ ve sahibinin izni olmadan bu-
raya girilmesi yasaklanmýþtýr. Modern hukukta buna mesken ve özel haya-
týn korunmasý denmektedir. Mahremiyeti ihlâl sadece girmek, saldýrmak ve
kundaklamakla tahakkuk etmez; bakmak, dinleme cihazý yerleþtirmek, te-
lefon dinlemek vb. yollarla da bu ihlâl gerçekleþir. “Hiç kimse izin almadan
baþkasýnýn evinin içine bakmasýn,742 kim izinsiz bakarsa aynen girmiþ gibi-
dir.” hadisi bunu açýklamaktadýr. “Bir baþkasýnýn evinin içine bakarken, (ev
sahibi tarafýndan) gözü çýkarýlan kiþi diyet istemeye kalkýþmasýn, bilsin ki,
hiçbir hak talep etme durumunda deðildir.” hükmü, bu meselenin ciddiye-
tini vurgulamaktadýr. Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm), pen-
cereden kendi evine izinsiz bakmýþ olan bir adama, elindeki taraðý göste-
rerek, “Ýçeriye baktýðýný bilseydim þu taraðý gözüne sokardým.”743 buyur-
muþtur. Ýbn Abbas’ýn bildirdiðine göre, Hakem b. Ebu’l-As’ý içeriye bakar-
ken tesbit eden Peygamber Efendimiz, “Ben sað olduðum müddetçe Me-
dine’de oturmayacaksýn!” diyerek Taif’e sürmüþtür. Peygamber Efendimiz,
“Bir kimse kapýsý açýk býrakýlmýþ (veya giriþ kýsmýnda perde olmayan) bir
eve uðrar da (içeri) bakarsa kabahat onda deðildir, ev sahibindedir.” söz-
leriyle, korumanýn ev sahibi tarafýndan yapýlmasý gerektiðine parmak bas-
mýþtýr. Günümüzde moda haline gelen perdesizlik veya mahremiyeti sað-
lamayan kýsa veya ince perdeler düþündürücüdür.

Ancak mahremiyet sadece dýþarýya karþý deðildir. Ev içinde de aile
fertleri birbirlerine karþý dikkatli olmalý, mümkünse herkese bir oda ayrýl-
malý ve fertler birbirlerinin odalarýna izinsiz girmemelidirler. Anne-baba
çocuklarýna bu terbiyeyi vermeli ve onlarý deðiþik hislere sürükleyebilecek
söz, davranýþ ve kýyafete dikkat etmelidirler. Kur’ân-ý Kerim þu ayetlerle
konuyu açýklamaktadýr: “Ey iman edenler! Ellerinizin altýnda bulunan kö-
le ve hizmetçileriniz ile içinizden henüz bülûða ermemiþ çocuklarýnýz,
odanýza girmek için þu üç vakitte sizden izin istesinler:

Sabah namazýndan önce, öðle vakti istirahat için elbiselerinizi çýkar-
dýðýnýz zaman ve bir de yatsý namazýndan sonra. Ýþte bu üç vakit, mah-

742 Zira bu durum özel hayata bir tecavüzdur ve günümüz halk tabiriyle bir nevî röntgenciliktir.

743 Buharî, Diyat, 15, 23, Ýstizan, 11; Müslim, Adap, 42; Ebû Davud, Edep, 136
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remiyet vakitlerinizdir. Ama bunlarýn dýþýnda izinsiz girmelerinde sizin
için de, onlar için de bir mahzur yoktur. Çünkü sizin birbirinizin yanýna
girip çýkmanýz kaçýnýlmazdýr. Ýþte Allah size âyetlerini böylece açýklar.
Gerçekten Allah, alîm ve hakîmdir. (Her þeyi bilir, tam hüküm ve hikmet
sahibidir).

Çocuklarýnýz büluða erdiklerinde ise, kendilerinden büyük olanlarý
nasýl izin istiyorlardý ise, odanýza girmek için her vakitte izin istesinler. Ýþ-
te Allah size âyetlerini böylece açýklar. Çünkü Allah her þeyi bilir, her hük-
mü yerinde açýklar.” (Nûr, 24/58-59) Bu ifadelerden, Ýslâm’ýn ideal mes-
keninin, buluð çaðýna ermiþ her ferde bir oda tahsis etmeye imkân vere-
cek geniþlikte bir mesken olduðu da anlaþýlmaktadýr..
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382, 384, 386, 388, 390, 392, 394,
396, 398, 400, 402, 404, 406, 408,
410, 477, 506, 608, 622, 631, 633-
636, 643, 648, 651, 666, 672, 679,
710, 716

ahlâk dersleri, 216
ahlâk-ý hasene, 633-634
ahlâk-ý seyyie, 633
Ahmed Hamdi Akseki, 216
ahþap, 626
aidiyet gururlarý, 658
Âiþe, 104
akâid, 260
akbaba, 614, 616
akîka kurbaný, 20, 595-596
akýl, 16, 25, 31, 50-51, 53-54, 57, 72, 107,

112, 114, 124-125, 129, 140-142,
153, 156, 159-160, 169-170, 184,
192, 219, 229, 327, 395, 418, 426,
455, 476, 491, 503, 521-522, 582,
602, 619, 629, 644, 662, 673-674,
688, 695-697, 704, 713-714, 720

akîl, 494
âkýl, 229-230, 408, 503
akitlere vefa, 22, 674
aklýn zahirî nazarýnda, 701
akord, 419
akort, 285
aksiyon ve düþünce insaný, 226
aktüel eserler, 113
alafranga, 295
Alak suresi, 143, 329
alaturkalaþma, 295
a'lâ-yý illiyyîn, 710
alçak gönüllülük, 87, 641, 644-645
alçý, 271
âlem-i gaybýn lisaný, 112

Alexis Carrel, 248
Âl-i Ýmran suresi, 359
alîm, 78, 138, 140, 730
alýn teri, 476, 486
alýþ veriþ,  13, 238, 364, 372, 720
aliyy, 79
aliyyu'l-karî, 217
alkol, 250, 308
alkollü içkiler, 308
Allah, 5-8, 20-22, 24-25, 28-36, 43-68
Allah’ýn Ýsimleri, 6, 75
Allah’ýn Sýfatlarý, 6, 85
Allah'a ulaþma, 139, 279, 659
Allah’a vefa, 22, 674, 680
allâme, 182, 630
altýn, 21, 25, 35, 49, 51, 60, 67, 69-71, 87-

88, 98, 100, 102, 113, 115, 122,
124, 129, 146, 157, 170-172, 214,
223, 234, 246-247, 271, 283, 286-
289, 295, 297, 300, 335-336, 361,
371, 387, 391, 402, 420, 428-429,
431, 433, 438, 441, 465-466, 471,
475, 483, 485, 487-490, 496, 499-
501, 503, 509, 516, 537, 557, 574,
576, 583, 590, 596-597, 605, 624-
626, 650, 657-658, 663-664, 667-
668, 671-672, 693, 699, 701-702,
704, 707, 710, 725-726, 729

amelî, 23, 29, 44, 220, 232, 635, 640
amelî farz, 232
amelî hükümler, 23
ameli kesir, 354
amel-i salih, 24, 713
amin, 97, 336, 357-358, 386, 597
Amine, 143
Ammar b. Yasir, 151, 448
amûdî, 649
amudî velayet,  21, 649
amyant, 135
an'ane, 165
Ankebut sûresi, 117, 175
anne-babaya hürmet,  22, 721
apýþ arasý, 433, 647-649
araba, 345, 389-390, 432, 540
Arabistan, 115, 143
A’raf, 8, 32, 55, 83, 88, 95, 101-103, 150,

172, 175, 182, 200-201, 204-206,
473, 605, 675-677, 683, 687

Arafat, 17, 234, 261, 265, 392, 507, 510-
511, 517-521, 527, 531-534, 539,
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541-542, 549, 552, 556-558, 561,
563-565, 568-569

Arap coðrafyasý, 114
Arasat, 417, 519
arazi, 385, 495
arazî, 141
arefe günü, 15, 19, 375, 446, 449, 532-

535, 541-542, 549, 551, 558, 565,
568, 597

aristokrat, 282
arpa, 501, 504-505, 620
arsa, 289, 495, 499
arslan, 567, 706
arþ, 6, 97, 122, 190, 330, 381, 422, 571
arþ-ý Rahman, 122
arzî olanlarý semavileþtirmek, 141
asa, 100, 152, 164, 402, 493-494, 530,

635
asfiyâ, 135, 161, 167, 638, 716
Ashab-ý Kehf, 185
ashab-ý þimal, 197
ashab-ý yemin, 197
aslan, 612, 614, 616
aslî sünnetler, 548
astronomik hâdiseler, 217
aþýk, 259, 513
aþýlayýcý, 117
âþire, 159
aþk, 37-39, 135, 319, 516, 518, 573-576,

634, 701
aþkýn, 46, 50, 81, 119, 124-125, 131, 135-

136, 148, 159, 201, 515, 668, 704
Aþûre günü, 15, 446
Aþure orucu, 447
ata erkil, 721
atalarý taklit, 139
atbaþý, 520
ateþ,  85, 92, 99, 101, 121, 136, 144-145,

179-180, 204, 261, 341, 428, 612-
613, 639, 642, 653, 665, 677, 702,
705

ateþin özü, 99
ateþli ferman, 144-145
atýyye, 137
atlýlar, 302
atmaca, 102, 307, 309, 616
atmaca kuþu, 102
avamýn orucu, 454
avlamak, 289
avret, 11, 21, 267, 305, 309, 342, 356,

405, 407, 535, 621-623, 728

avuç içi, 308
ay tutulmasý, 13, 217, 386
ayakkabý, 261, 315, 372, 530, 555, 560,

565, 642, 694
aybaþý, 230, 264, 267, 273, 275, 540, 548,

560, 564
aydýnlýk, 89, 112, 122, 141-142, 160, 193,

284, 286, 298, 315-316, 321, 415,
418, 420, 454, 572, 709

Ayetü'l-Kürsî,  6, 64, 73
ayý, 127-128, 132, 192, 232, 268, 272,

302, 307, 324-325, 346, 361, 374-
376, 386-387, 407, 420-421, 429,
438-439, 446-448, 457-458, 469,
475, 493, 496, 503, 525, 531, 533,
587, 614, 616, 652, 675, 685

ayna, 36, 59, 67-68, 94, 134, 172-173
aynî farz, 291
azamet, 78-79, 94, 117, 175, 216, 287,

326, 328, 644
azgýn ve kibirli, 101
azgýnlýk, 209, 280, 433, 719
azý diþi, 614-615
azîm, 79, 162, 333, 381, 384
azîz, 78
Azrail,  6, 96

B

baba ocaðý, 161
baðcýksýz, 262
baðy, 719
bahçe, 114, 201, 572-574, 639, 687
bâis, 80
Bakara sûresi, 90, 95-96, 101, 137, 170,

175, 185, 194, 199, 212, 223
bâki, 81, 140, 318-319, 406
Bâkî, 82, 190
bâki-fâni, 140
Bakiü'l-Gargad, 252
bal, 150, 285, 297, 299, 361, 427, 464,

466, 498, 620, 646
bâlið, 229-230, 341, 455, 503
balýk pulu, 271
banyo, 274, 285, 300, 512, 623
Bâri, 78
ba's, 168, 175-177, 182-183
Basar, 86, 174
Basîr, 79
basiret, 30, 117, 122, 134, 174, 230
Bâsýt, 78
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ba'sü ba'de'l-mevt, 181
baþ zekâtý, 501
bâtýl,  9, 102, 111, 140, 176, 215, 238, 422
batýl dinlerdir, 29
bâtýn, 81, 108, 160, 692
battaniye, 531
bayýlma, 395, 463
bayýlmak, 257
bayraklar dikmek, 120
bayram, 13, 15, 18, 232, 265, 270, 311-

312, 324, 331, 335, 339, 347, 356,
363, 374-375, 385, 398, 403, 420,
449, 501-502, 504-505, 532, 541-
543, 545, 549, 565, 568, 581-583,
587, 590, 597, 717

bebek, 67, 98, 177
bedel ödeme, 19, 563, 566
bedevi, 54, 474, 692
Bedî, 82, 123
Bedir, 150, 231, 240, 637
Bediüzzaman, 36, 84, 132, 135, 167, 172,

226, 378, 430, 580, 664, 683, 712,
723

behimî, 428
Beka, 67, 85, 194, 517, 572
beka billâh, 517, 692
bekleme salonu, 133, 194
belaðat, 152
belde, 219, 367, 369-370, 385, 392, 513,

575-576, 599
beli bükülmüþ, 724
Belkýs'ýn tahtý, 136
Benî Haþim, 16, 494
Beni Mustalýk, 268
benlik, 62, 417, 641
beraat, 119, 387, 517
berat, 265
Berberî, 687
bereket, 125, 154, 157, 277, 320, 357-

358, 383, 385, 387, 450, 467, 483,
579, 669, 710, 720, 723-725

berr, 81
berþerbenr, 427
bertaraf, 48, 72, 139, 415
berzah, 194-195, 284, 290, 378-379
Besmele, 20, 255, 258, 267, 272, 308,

349-350, 357, 375, 589-590, 607-
608, 610, 613, 686

beþer,  7, 76, 106, 108, 112-113, 121, 130,
137, 139, 148, 150, 159, 167, 176,
192, 314, 572, 633, 687

beþerî çözüm, 113
beþerî müktesebat-üstü, 134
beyan, 33, 43-44, 46, 50, 72, 77, 95, 100,

116, 121-123, 133-134, 165-167, 180,
183, 186, 189-190, 287, 299, 422,
436, 448, 453, 455, 479-480, 500,
588, 630, 647, 650, 664, 686, 695-
696, 699-700, 711, 718-719

beyan gerdanlýðý, 121
beyan sultaný, 166
beyazlýk, 252, 318-319
beyin, 135, 612
Beyt-i Atik, 310, 534
Beytullah, 310, 315, 421, 507, 511, 515,

556
bez, 254, 257, 354, 407, 612, 671
bîkem u keyf, 298
Bilâl, 298
býldýrcýn, 606, 608
bilezik, 272, 531
bîm-i dûzah, 516
binek, 490, 495, 499, 534, 560, 570, 580,

606
bismillah, 590
Biþr-i Hâfî, 709
býyýk kesme, 547
býyýklarý kesmek, 529
biyolojik, 69, 135, 248
bolluk, 384, 719
bono, 499
borçlar, 490
borçlular, 16, 480, 492
boy abdesti, 10, 247, 262, 266, 270, 275,

306, 363, 533, 555-556, 558
boya, 159, 258, 529, 565
boynuzlanmýþ, 609
boynuzsuz, 586
boyun bükme, 352
boyun eðen, 30, 430
boyun eðme, 27
briyantin sürmek, 529, 565
buðday, 459, 464, 504-505
buluþma çadýrý, 619
bulut, 114, 118-120, 276, 298
bulutlar, 114, 118-120
buruksu, 417, 519
burulmuþ, 586
burun kanamasý, 259, 274
buzaðý, 498
bülûð çaðý, 9, 230
büvvet çeraðý, 158
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C

Cafer, 473, 494
Cafer ibn Ebî Tâlib, 473
cahîm, 203
câlib-i dünya, 164
cami, 12, 82, 250, 267, 281-282, 284,

339-342, 345, 362, 364-365, 367-
370, 375, 417, 419-420, 470, 584,
718

camiler, 281-282, 345, 368
can, 32, 54, 58-59, 61, 69, 76, 91, 100,

114, 118, 121-122, 125, 128, 132,
135-136, 147, 149, 164-165, 175,
178, 180-183, 187, 192-195, 200-
201, 225, 248, 250, 268-271, 285,
287, 290, 295, 297-301, 317-319,
327, 362, 365, 368, 379, 386, 406,
412, 416-417, 429, 437, 460, 476,
478, 481, 484, 500, 510, 514, 520-
521, 526, 572, 574, 598, 602, 607,
609, 614, 616, 619, 626-627, 667,
669, 671-672, 676, 680, 685-687,
691, 693, 700, 721, 724

canlý cansýz, 58
cazibe, 118, 160, 162, 522, 662, 700, 713
cebbar, 78, 326
Cebel-i Rahme, 533-534
Cebrail, 6, 71, 94, 96, 122, 330, 474, 526,

677, 720
cebren li'n-noksan, 303
cebrî, 45, 101, 244, 633
cehardet, 426
cehennemlik, 197, 204, 630
cehrî, 331
Celîl, 46, 79
celse, 337, 357
cem, 13, 18, 361, 390, 392-393, 533-534,

542-547, 549, 556, 558-559, 565,
663

Cemâl, 76
cemalullah, 155
cem-i takdim, 392, 533-534, 558
cem-i tehir, 18, 392, 542
Cemil, 76, 639
Cenâb-ý Hakk, 33, 36, 37, 108, 139, 140,

159, 206, 469, 514, 647, 651, 652,
669, 691-692, 701

cenah, 93

cenaze, 13, 232, 257, 260, 261, 265, 270,
291, 323, 342, 347, 361, 389, 406-
411, 413, 642, 661, 717

cenaze namazý, 13, 232, 291, 342, 406-
408

cenazenin kefenlenmesi, 13, 407
cenazenin yýkanmasý, 13, 407
Cennet, 8, 32, 102-103, 114, 121-122,

133, 139-140, 151, 155, 168, 186,
196-198, 201-206, 224, 286, 290,
294, 297, 299, 302, 355, 379, 404,
415, 424, 433, 471, 477, 484, 508,
515, 572-575, 621, 636, 639-640,
642, 645, 647, 649, 661, 669-670,
672, 675, 683, 687, 700, 722, 725

cennet davetiyesi, 700
Cennet ehli, 204-206, 683
cevâmiu'l-kelim, 166, 640
Cevþen, 6, 84-85
ceza, 19-20, 27, 79, 81-82, 95, 103, 128-

129, 140, 145, 173, 175, 187-188,
197, 200, 203, 208, 216, 226, 305,
456-458, 461, 472, 525, 528-529,
532-533, 535, 537-539, 545-546,
548, 560-568, 595, 627, 630, 665,
688, 711, 724

ceza hedyi, 561
cezaî sorumluluk, 230
Cibrîl, 44, 71, 94, 96, 107-108, 145, 244,

285, 315, 362, 454-455, 474, 652,
705, 726-727

cidal, 530
Cidde, 342, 380, 527-528
cihaz, 115, 468-469
cin, 47, 64, 76, 83, 92, 99-102, 115, 120,

136, 150, 153, 158, 189, 219, 222,
262-265, 268, 271, 273-274, 295,
306-309, 321, 369, 372, 391, 410,
420, 424, 438, 440, 442, 456, 460,
478, 495, 505, 525, 530, 537, 542,
547, 563-565, 584, 590, 592-595,
606-608, 623-624, 627-629, 646,
658, 664, 683, 694, 697, 717, 724

cinayetler,  19, 563-568, 595, 619
cinler,  6, 99-101, 295
cinnî, 102, 104-105
cinsel iliþki, 262, 264, 274, 306, 420, 456,

460, 530, 547
cinsî duygu, 230
cismanî, 94, 183-184, 204, 417, 627, 697
cûd, 666, 668, 670-671
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cuhfe, 527
cuma, 12-13, 15, 238, 265, 270, 291, 294,

311-312, 324, 331, 335, 339-341,
356, 360-372, 374-376, 385-386,
403, 449

cuma günü, 15, 291, 360, 362-364, 366,
449

cuma namazý, 12, 270, 291, 312, 335,
360-362, 364-372, 385

Cusame el-Müzeniye, 682
cümle kapýsý, 643
cünüb, 247, 265-266, 467
cünüp, 10, 250, 262-265, 267, 275, 306,

464, 540, 564-565
cünüplük, 10, 262-263, 275, 306, 564
cüz'î ihtiyarî, 216
cüz-î irade, 216
cüz'iyyat, 212

Ç

çaðrýþým, 135, 284-285, 416
çaðrýþtýran, 47, 136, 512
çakýl, 271
çamurlu 365
çarþý-pazar, 417, 420
çay, 131, 283, 307, 309, 616
çaylak, 307, 309, 616
çekim kuvveti, 66
çekingenlik, 649
çekirge, 566, 606, 614
çeþmeler, 118
çiçek, 59, 72, 75, 88, 256, 422, 465, 531,

574-575, 710
çiçek aþýsý, 465
çið et, 459
çið pirinç, 460
Çin, 35, 44, 55, 76, 116, 132, 177, 181,

251, 271, 320, 380, 580, 593, 613,
636, 651, 662, 668, 720, 728

çinko, 271
çýplak, 49, 92, 196, 555
çirkin, 140, 172, 207, 237, 245, 247, 383,

433, 453, 469, 615, 627-629, 636,
646, 664-666, 718, 723

çiy, 298
çizme, 261, 354, 560
çoban, 180
çocuk, 58, 67, 116, 122, 143, 147-148,

166, 177, 205, 230, 265, 275, 277,
288, 294, 297, 299, 341, 345, 355-

356, 367, 386, 406, 409, 455, 463,
470, 491, 494, 503, 506, 513, 552,
578-579, 582-583, 588, 594-595,
612, 641-642, 646, 680, 694, 708,
717-718, 721, 723-724, 729-730

çocuk emzirmek, 470
çorap, 261, 530, 555, 560, 565-566, 719
çürümüþ kemikler, 178, 180

D

dafia, 118
dâðidâr, 318
daðýnýk, 142, 281, 284, 286, 288, 421, 701
dahhak, 656
dalâlet, 91, 233, 690
dalgýnlýk, 395
damak, 108, 125, 250, 694
damarlar, 248, 274, 452, 611
damla, 121-122, 159, 163, 215, 240, 243,

254, 256, 464, 686, 721
dana, 44, 50, 58, 70, 76, 80, 118, 120,

139, 143, 146, 156, 175, 177-178,
180, 193, 210-211, 213-214, 218-
221, 224, 226, 229, 262-263, 271,
274, 296, 303, 305, 318, 395, 403,
417, 419, 435-436, 450, 465, 481,
486, 498, 510, 514, 568, 574, 586,
592, 594, 611-612, 648, 685, 696,
704, 721

dârr, 82
dâsitânî, 687
dâussýla, 286-287, 515, 518
dâüssýla, 299
davet, 143, 314, 361, 437, 443, 668, 704,

727
Davud, 44, 94, 110, 132, 136, 146, 200,

212, 215, 234, 241, 250, 253, 294,
302, 304, 307, 310, 316, 326, 329,
334, 341, 384, 411-412, 433, 443-445,
447-453, 472, 477-479, 494, 508, 572,
582, 588, 595-597, 617, 619, 622-623,
642, 650, 660-661, 683, 702, 705,
708, 716, 719, 725, 728, 729

davul, 643
debdebe, 420
deccal, 324-325
defnetmek, 410
deðerler üstü deðer, 83, 215
delik, 249, 251, 287, 586
delirmek, 257
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delk, 255
dem, 19, 62, 85, 159, 175, 295, 310, 319,

423, 528, 533-534, 539, 563-565,
567, 574, 635, 639, 644, 649, 671,
677, 681, 724

demagoji, 116, 123
demir, 136, 191, 271, 509, 625
deneyler, 33, 66
denge, 9, 21, 33, 82, 134, 164, 242-243,

248-250, 263, 281, 418, 444, 480,
486, 503, 620, 643, 660-661, 686,
688-689, 693, 696, 698

denizler, 114, 124
depo, 117-118
deprem, 67
dergi, 142, 646
derin kuyu, 203
derman, 73, 702
derya, 122-123, 159, 247, 430, 686-687
deryâ, 215
desen, 120, 132, 160, 164, 665
determinist, 221
devlet, 113, 163, 282, 369, 488, 491, 494,

599, 620, 672, 709, 714, 716
devlet baþkaný, 369
dikiþli elbise, 566
dikiþsiz, 407, 525, 529
dil, 31, 37, 39, 43, 59-60, 69, 75, 77, 83, 85,

96, 99, 106-109, 111, 114-115, 120-
121, 123, 135-137, 153-154, 158,
162, 164, 175, 192, 196, 199, 203-
204, 208, 212, 221, 233, 237, 254,
259, 262, 270-272, 276, 279, 285,
296, 299, 304, 312, 332-334, 339,
355, 357, 361, 365, 369, 379, 383,
407, 412, 420, 433, 448, 450, 454,
463, 473, 479, 483, 493, 506, 510,
516, 525, 535, 545, 561, 571, 578,
591, 593, 603, 605, 612, 628, 645,
649, 656, 658, 671, 684, 686-687,
695, 701, 704, 714, 719, 722, 726

din,  5, 23-24, 27-31, 33-36, 43, 46-48,
50, 52, 58, 62-63, 65, 68, 72, 77, 80,
85-86, 90, 93, 104-105, 111, 116-
117, 143-145, 147, 150, 152, 168-
169, 173-174, 179-180, 183-184,
191-193, 197, 200, 207, 221, 229,
231-232, 235, 238, 241-243, 246-
247, 250, 252, 266, 268, 276, 279,
281, 294, 315, 317-319, 324, 329,
342, 345, 347, 361, 364, 370, 372,

375-377, 380, 385, 405, 413, 422,
425-426, 431, 434, 448, 453-454,
462, 469-472, 476-477, 479, 488,
501, 504, 508, 526, 531, 533, 541,
549-550, 552, 556-557, 577-578,
580, 588-589, 593, 596, 604-605,
609, 611, 618-619, 622, 627, 629,
637, 639, 641, 644, 647, 651, 655,
658, 661-662, 665-666, 670-671,
673, 676, 678-679, 682, 684, 686-
687, 691

dinamik, 37, 54, 476, 482, 486, 650-651
dinci, 30, 111, 596
dindar, 30, 38-39, 618
dînî vecîbeler, 25
dipnot, 120
dýrahþan, 158
dirayet, 134, 204
direk, 23, 28, 190, 280, 338, 348
dirhem, 308, 583
diriliþ, 8, 169, 173-174, 180-181, 183-185,

206, 319
diþ çektirmek, 531
diþ dolgusu, 264
dýþ ezan, 370
dýþ ezaný, 361
diþ fýrçasý, 245, 258
dýþ yüzü ekþi, 88
diþler, 244, 250, 258, 339, 459, 702
diþleri fýrçalamak, 255, 531
diyalektik, 101, 116, 123
diyanet, 23, 30, 125, 229, 552
diz kapaðý, 309, 621-622
DNA, 51, 69
doðalgaz, 500
doðan, 62-63, 316, 318, 406, 503, 567,

595, 670, 681
doðmayan, 63
Doðu Hýristiyan, 110
doðuran, 58, 62-63, 391
doktor, 249, 269, 470, 619, 623
dolandýrýcýlýk, 149
domuz derisi, 610
domuz eti, 21, 237, 608-609, 611-612
domuz yaðý, 612-613
don, 407
dört baþý mamur, 332
döþek, 258
Dr. Rowy, 427
Dresden, 427
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dua, 6, 15, 60, 63, 80, 83-84, 112, 200,
240, 242, 245, 265, 277, 303, 326,
328-329, 338, 347-348, 357-359,
363, 378, 380-387, 404, 407-409,
411-413, 431, 450, 452, 484, 509-
510, 526, 534, 537, 540-542, 550,
556, 558-560, 589, 616, 629, 635,
638, 661, 678, 688, 723, 725

Duha, 168, 236, 379
duygu anaforu, 287
duyuþ, 285, 287, 289, 296, 512, 514
düðmeli, 339
dünya sevdasý, 141
dünyanýn üç yüzü, 172
dürüstlük, 638
düstur, 113
düþünce, 27, 31, 37-39, 44, 48-49, 57-58,

66, 72, 96, 100, 102, 112-113, 115,
120-121, 125-126, 134, 139, 154,
156, 158, 162, 166, 169-171, 173-
174, 176, 180, 183, 187-188, 190,
203, 208-209, 216, 220-222, 226,
229, 234, 240, 242, 244, 282-290,
294-295, 300, 311, 313, 332, 346,
400, 415, 417-419, 422, 428, 430,
443, 454, 473, 485, 511, 513-515,
522, 573, 575, 598, 603, 634, 637-
639, 643, 645, 651, 658, 660, 667-
671, 689, 696-697, 701, 710, 713-
716, 718, 727

düzen, 25, 33, 49, 53-54, 58-59, 66-67, 112,
115, 117, 148, 153, 190, 221, 273,
276, 281, 292-293, 332, 339, 366,
376, 601, 604, 627, 639, 646, 698

düzlük, 196, 288, 415, 519

E

ebe, 59, 65, 133, 140, 159, 168, 191, 193,
201, 250, 284, 394, 494, 520-522,
623, 630

ebed müddet, 295
ebedîleþme, 283
ebediyet, 133, 140, 159, 191, 250, 284, 522
ebrar, 135
Ebu Bekir el-Cessas, 622
Ebu Cehil, 150
Ebu Hureyre, 240, 267, 303, 422-423,

440, 446, 653-655, 708
Ebû Hureyre'den, 336
Ebû Hüreyre, 251

Ebu Leheb, 156
Ebû Saîd el- Hudri, 449
Ebu Saîd el-Hudrî, 501
Ebu Süfyan, 149
Ebu Talib, 143
Ebu Umame, 423
Ebû Yûsuf, 238, 385, 467, 615
Ebu'l Kasým, 448
Ebu'l-Hasan en-Nuri, 635
ecir-i müþterek, 372
eczahane, 36, 135
eda,  12, 19, 159, 164, 186, 210, 235, 243,

275, 281, 286, 294-295, 298-301,
303-304, 311, 316-318, 325, 329,
356, 361-362, 364, 367, 369, 372,
387, 392-395, 422, 428, 430, 433,
436, 451, 482, 487, 501, 507, 519,
521-525, 531-532, 538, 544-546,
548-550, 552-554, 558-559, 561,
568-570, 581-582, 665, 688, 695,
701, 707

ef'âl-i mükellefîn, 231
ef'âl-i zaruriye, 137
eðilmek, 328, 658
eðlence, 190, 192, 361-362, 426, 681, 690
eðlenme, 190
ehad, 57-59, 61-62, 64, 319
ehadiyet, 63
ehil, 102, 205, 230, 340, 582, 621
ehl-i kitap, 29, 608
ehl-i sünnet, 45, 77, 86, 196, 210, 216
ehliyet, 343, 503
ehriman, 59
ekim-biçim, 133
ekmek, 75-76, 237, 454, 619, 641, 688, 724
ekþimiþ, 611
el emeði, 486
el pençe divan, 121
el-ayak, 239, 248
elçi, 90, 93, 108, 127-128, 130, 132, 138,

152-153, 162, 166, 293, 421, 435,
474, 507, 641, 675, 677

elektrik, 180, 215, 249-251
elektron, 118
el-Emin, 707
elestü bi Rabbiküm, 298
el-Furkan, 111
eli çolak, 272
elinden-dilinden, 29
el-Kitab, 111
elmas ruhlu, 156
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el-Mescidü'l-Haram, 526
elpençe, 285, 520
el-pençe divan, 296, 314, 327
Elyesa, 132
emanette emin, 30
emare, 135, 242, 283, 319, 416, 639, 644,

658, 660, 690, 707
embriyo, 69, 177
emek, 340, 476, 500
emin, 29-30, 43, 96, 107, 117, 134-135,

142, 145, 150, 158, 161, 163, 167,
224, 373, 454, 492, 637-638, 644,
666, 707, 726, 728

emirler, 25, 31, 126, 136, 422, 470, 728
emniyet, 4, 30, 73, 78, 133, 142, 162-163,

224, 235, 417, 484, 526, 644-645,
672, 692

emraz-ý kalbiye, 684
emr-i bi'l-maruf, 304
emr-i itibârî, 215
emtia, 480, 489-490, 495, 499
emzirmek, 276, 356, 470
en'âm, 140, 584, 589, 607, 609
En'âm sûresi, 140
enbiyâ, 127, 137-138, 142, 161, 638, 701,

716
enbiyâ-yý Ýzam, 142
enbiyâ-yý Ýzâm, 137
ene, 62
enfiye, 459
engel,  20, 48, 59, 82, 139, 143, 147, 174,

176, 194, 220-221, 256, 258-259, 262,
269, 271, 308, 313-314, 323, 338,
343-345, 348-349, 366, 369, 372, 386,
410, 415, 420, 433, 450, 478, 482,
523, 568, 585, 643, 650, 673

enjekte, 465
en-Nâmus, 96
enstrümanlar, 295
enteresan, 114
eracif, 245
ergenlik, 15, 273, 455, 491, 673
eroin, 620
ervah, 299
eskiyip partallaþtýðý, 121
esma-i hüsna, 77
esmâ-i Ýlâhi, 76, 83-84
esneme, 339
esnemek, 353
esrar-ý rubûbiyet, 137
esrar-ý ulûhiyet, 132, 137

eþ sahibi, 58
eþ'ariler, 210
eþitlik, 282, 510
eþsiz, 6-7, 31, 36, 53, 58-59, 81-82, 87, 89,

91, 112, 146-148, 163, 190, 203,
676, 679, 693, 707

eþ-Þifa, 111
etek, 317, 360, 407, 429, 533, 629
et-tahiyyât, 290
et-Tenzil, 111
ev eþyalarý, 490
evkât, 325
evkat cetveli, 136
evliyâ, 135, 161, 167, 709
evrâd u ezkâr, 300
Evs Kabilesi, 662
evsat-ý mufassal, 336
evvabin namazý, 13, 379
evvâbin namazý, 302
evvel, 63, 81, 110, 118, 141, 158-159,

162, 167-168, 171-172, 211, 239,
244, 285, 301, 329-330, 334, 384,
403, 411, 689, 707, 712, 714, 724

eyvallah, 298
Eyyam-ý Bîyz, 15, 445
eyyam-ý nahr, 560, 562, 581
Eyyûb, 132
ezan, 11, 97, 198, 233, 250, 270, 283-285,

292-294, 298-300, 317-319, 334-
336, 340-341, 357, 359, 361, 370,
372, 386, 521, 534, 542, 708

ezan sesi, 318
ezelî, 59, 64-65, 112, 211, 221, 287, 522,

647
ez-Zikr, 111

F

fabrika, 49, 243, 426, 434, 469, 499
Fâhiþ mübaþeret, 257
fâite, 394
faiz, 114, 149, 473, 488
fakr u zaruret, 437
faktörler, 8, 98, 169-171, 658
falsosuz, 142
fani, 68, 89, 121, 172, 406, 425
fanî, 60, 64, 144, 191
faraklit, 146
faran, 145
faraza, 148, 190
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fare, 440-441, 456, 458-461, 505, 614,
616

fârice'lhemm, 84
farz-ý ayn, 9, 231
farz-ý kifaye, 265, 291, 341, 407
farz-ý kifâye, 9, 231-232, 291
fâsid, 9, 238
Fâtýr suresi, 131
fe lillâhi'l-huccetü'l-bâliða, 138
fecr-i sadýk, 316, 322-323, 534, 539, 541,

543-545, 559, 562
fecr-i sadýk'ýn, 322-323
felç, 365, 523, 612, 707
fenâ fillâh, 517
fenâfillah, 692
ferd-i ferid, 448
ferid-i kevn ü zaman, 158
fersah, 261, 688
feryat, 223, 519
fetânet, 7, 34, 130, 287
fettâh, 78
fevç fevç, 296
fevkalade donanýmlý, 129
fevkalâde donanýmlý, 28, 108, 131
fey-i zeval, 317
feyyaz, 125, 135, 141
fezleke, 34, 72
fî sebîlillah,  16, 492
fidye, 15, 439, 456-458, 461-463, 517
fihrist, 251
Fýkh-ý Ekber, 261
fýkýh, 231-232, 238, 254, 257, 260, 312,

321, 333, 367, 377, 491, 494, 504-
505, 522, 583, 602

film þeridi, 192
filoloji inkýlâbý, 115
filozof, 50, 58, 167, 180, 191, 613, 637
firdevs, 296-297, 299, 580
firdevslere, 296, 299
fýrtýna, 135, 235, 423, 687
fýsk 31, 608
fitil koymak, 460
fýtýr, 17, 19, 500-506, 566-567, 583
fitne, 151, 359, 392, 622-623, 683
fizik, 6, 45, 49, 68, 90-93, 95, 97-99, 101,

103, 105, 115, 136, 142, 160, 207-
208, 283-284, 521, 601, 633

fizik ötesi varlýklar, 92, 99
fizikî âlemde, 49, 55
fizikötesi, 68
frenleme, 437, 649

fuhþiyat, 280, 628, 711, 719
fuhuþ, 149, 648
Furkan-ý Zîþan, 120
Fuzayl b. Ýyâz, 709
fuzulî, 242, 315
fuzûlî, 516
fücur, 31
fürû, 506
füsuk, 530
füsûnlu, 522
fütursuz, 134
fütüvvet, 635

G

Gaffâr, 78
gafil, 49, 280, 312, 525, 723
Gafûr, 79
galiz, 11, 307-309, 469, 622
Ganiyy, 82
Ganj, 697
Gavres, 707
gayb, 83, 90, 132, 150, 158, 287, 658
gayb âlemi, 90
gayb-ý mutlak, 132
gaybu'l-gayb, 158
gayr-i menkuller,  16, 499
gayri semavî, 120
gazete, 646
gebelik, 470
gece, 11, 49, 56, 93, 95, 104, 117, 154,

156, 182-184, 246, 260, 265, 268,
279, 283, 293, 302, 315, 320, 322,
324-325, 331, 340, 363, 373, 376-
379, 386-387, 389, 391, 404, 415-
418, 436, 444-445, 449-451, 453-
455, 462-464, 467, 502, 520, 533,
535, 541-542, 544, 549, 558-559,
565-566, 587, 602, 649, 658, 666,
669, 687, 694, 720

gece karanlýðý, 11, 320
geceleri ihya, 379
geçimli, 642
Gedâi, 515
gemi, 34, 89, 135, 224, 512, 602, 677
gen, 35, 91, 136, 273, 418, 455, 460, 491,

629, 649, 673, 729
gerinmek, 353
gevþeme, 222
geyik, 309, 606, 608
gezegen, 91
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gýbta, 669, 682
gýrtlak, 250-251, 284
gýybet, 21, 236, 261, 429, 452-453, 469,

648, 659, 663-666, 672, 695
gizlice, 336, 347, 375, 398-399, 404, 408,

411
göbek, 309, 335-336, 621-622
göðüs, 88, 335-336, 407, 438, 612, 677,

687, 708
gökkuþaðý, 75, 289, 657
göklerötesi, 514, 519
gömlek kokusu, 288
gönlü kýrýk, 320
gönül insaný, 84
gözler, 53, 55, 132, 158, 177, 184, 202,

412, 452, 708
gözümün nuru, 83
gözyaþý, 294, 464, 709
gulyabanîler ülkesi, 120
gurûb, 318-319
gusul abdesti, 247
gusül, 10, 237, 240, 249, 262-267, 269-

270, 306-307, 380, 529, 623
güçsüz, 149, 463
gül, 163, 238, 257, 261, 355, 361, 403,

422, 467, 516, 518, 643, 671, 694,
698

gülmek, 238, 257, 355, 403, 694
gümüþ,  21, 172, 271, 489-490, 496, 499-

500, 502, 583, 624-625, 671
günah,  7, 17, 31, 78-79, 92, 98, 104, 131,

146, 166, 173, 199-200, 203, 205-
206, 209, 216, 218, 222-223, 226,
232, 234, 236-237, 240-242, 246,
261, 265, 280-281, 297, 303-304,
309, 311, 329-330, 336, 338, 343,
349, 359-360, 377, 380-381, 383-
384, 394, 397, 399, 410, 423-424,
432-433, 452-454, 456-458, 461,
469, 482, 508-509, 511, 530, 541,
550, 563-564, 593-594, 619, 624,
627-628, 649, 651-652, 659, 665,
675, 680-681, 686, 690, 700-701,
703-704, 711-713, 717, 725

günah tufaný, 423
gündüz, 56, 93, 95, 283, 293, 320, 324-

325, 331, 404, 415-417, 424, 426,
445, 461, 468, 533, 544, 565-566,
666

güneþ, 13, 49, 56, 88, 118, 120, 122, 190,
215, 217-218, 250, 290, 293, 315,

317-318, 321, 323-325, 386, 394,
419, 445, 461, 468, 519, 521, 533-
534, 542-543, 549, 551, 558, 565,
582, 587, 602, 686-687

güven insaný, 30
güven telkin eden, 130
güven vaad eden, 134
güven vaad etmesi, 29
güvercin, 295, 308-309, 606, 608
güzel kokular, 363, 422, 529

H

H. Ziya Ülken, 225
habbaz, 75
Habeþistan, 473
Habîr, 79, 621
habis, 243, 295, 618
hac, 17-19, 23-24, 27, 30, 114, 151, 156,

234, 253, 265, 324-325, 405, 421,
423, 425, 438, 441, 446, 471, 474,
482, 491, 507-510, 522-529, 531-
532, 534, 536, 538-542, 545-549

haccedenler, 509, 558
Hacerü'l- Esved, 534
hacet namazý, 302
hâcet namazý,  13, 380, 382
hades, 253, 305-306, 565
hadesten taharet,  11, 253, 305-306, 565
Hâdî, 82
hâdiselerin tercümaný, 112
hafaza melekleri, 97, 338, 342, 346
hafî, 331, 574
Hâfýd, 78
hafif necaset, 307
Hafîz, 79, 192-193
Hafsa, 379, 443
Hak, 29, 31, 33-37, 47, 49-51, 53, 56, 58,

71, 73-74, 76, 78, 80-81, 83-84, 89-
90, 93, 95, 97, 102, 105-106, 108-
109, 112, 117, 128, 130-131, 144-
145, 148-149, 151, 155-156, 169-
171, 173-174, 183-184, 186-187,
189, 194, 196, 198, 200-202, 204,
207, 209, 213-214, 216-217, 221,
230, 233, 238-241, 243, 245, 248-
250, 258, 275-276, 280, 304, 314-
315, 319-320, 323, 325, 327, 330,
335, 343, 346, 349-350, 360, 369,
371-372, 374, 381-383, 391, 402,
410, 421-422, 424, 426, 436, 444,
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446, 450, 456, 458, 467-469, 471-
473, 475-476, 481, 487-489, 507,
523, 550, 564, 572, 591-592, 594,
601, 603-604, 607, 614, 621, 623,
627, 630, 634, 639-640, 647-649,
651, 656, 659-663, 665

Hak rýzasý, 140
hak yolcularý, 124
hakem, 79, 164, 729
hakikat eri, 126
hakikî tesir, 63, 66
Hakîm, 24, 80, 138, 140, 175, 587, 703,

712
hakimiyet,  6, 72, 257
Hakk, 14, 30-31, 33, 45, 60, 63, 71-72,

75-77, 84-86, 93-94, 101, 122, 127,
134-135, 139-141, 158-161, 175,
190-192, 196, 206, 211-212, 219,
222, 239, 249-250, 283, 285, 287-
290, 296-297, 300, 303, 320, 328,
330, 360, 421-422, 424, 428-429,
432, 435, 437, 442, 445, 450, 470,
479, 511-512, 514-515, 517-521,
570, 573, 595, 598, 641, 643, 647,
649, 651-652, 657, 660-661, 670-
671, 677, 680, 684, 687-688, 690-
693, 700-701, 712, 714, 720-722

hakla muhavere, 298
halâvet, 164, 285
Halid, 149
halife, 70, 193, 424, 429, 475, 492, 641
Hâlik, 78
hâlikýyet-mahlûkýyet, 64
Halîm, 79, 381
halis, 57, 60, 99, 215, 311, 685, 696
halvet, 728
hamallýk, 486
hamd ü senâ, 289, 300
Hamele-i Arþ,  6, 97
Hamîd, 80
Hâmid, 75
hamiyyet, 635
hammâd, 75
hammâdun, 234
hamur, 258, 271, 460, 702
Hanefî mezhebi, 25, 273, 321, 338, 341,

344, 367, 369, 372, 390, 503-504,
532, 581, 583, 590, 607-608, 622

Hanefî ulemasý, 232
hararet, 63, 116, 121, 123, 135, 317
hardal tanesi, 187, 198

harem,  17, 284, 300, 526-528, 530, 532,
541-542, 545, 548-549, 551, 554,
556, 559-563, 566-568, 594, 596

haricî vücud, 132
hârika fýtrat, 133
Hâris, 494
Harûn, 131
Hasan ve Hüseyin, 595
hasat zemini, 133
hasbiyallah, 135
hased, 22, 665, 682-684
Hasîb, 79
hassas, 49, 135, 161, 248, 277, 344, 445,

574, 616, 688-689, 695, 711
hasta bakýcý, 365
hasta namazý,  13, 387
hastalýk, 12, 88, 152, 219, 224, 246-247,

249, 256, 263, 273-277, 349, 355,
365, 387, 393, 418, 426-427, 439,
456-457, 461-463, 470, 484, 523,
540, 544, 568-570, 610-611, 615,
617, 619, 644, 662, 673, 682, 684,
696, 705, 727

Haþir, 8, 33, 54, 195-196, 206, 319, 412,
488, 670

haþiye, 120, 377, 413
haþr, 28, 77, 113, 168, 176, 181, 667-668
haþyet, 124, 164, 289, 299-300, 333, 431,

698
Hatice, 143, 478, 682, 720-721
hatim, 233, 415, 470, 535
havale, 61, 63, 105, 141, 219, 691
havassýn orucu, 454
havuz, 198-199, 613
haya, 21, 23, 27, 29-30, 32, 35, 47, 52, 59,

86-88, 98-99, 112-114, 116-117,
143, 146-149, 155, 157, 168-170,
172-175, 177-178, 180-183, 185-
195, 198, 201, 206-209, 213, 219-
220, 226, 229, 234-236, 245, 248,
250, 252, 258-259, 265-266, 273,
275, 279-282, 292, 303-304, 311,
315, 318-320, 325, 327, 339-340,
357, 359, 361, 372, 406, 410, 424-
425, 428-429, 431, 433-438, 454,
467, 471-472, 476-477, 484, 487-
488, 500, 509-510, 553, 571-572,
579, 586, 589-590, 601, 603-604,
613, 617-618, 623-624, 628, 630,
634-635, 637, 642-644, 646, 649,
657, 662
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hayat,  7, 22-24, 29-30, 32, 35-36, 39, 48,
52, 54, 56, 65, 80, 86, 88, 91-93, 99-
100, 103-104, 114, 125, 129, 131,
134-136, 138-139, 141, 146-148, 160,
168-169, 171, 173, 175, 177-179,
181-185, 187-191, 193-195, 197, 199,
201, 203, 205-207, 209, 215, 220,
223-226, 229, 234, 248, 250, 261,
273, 275, 283, 285-286, 288, 357,
361, 369, 406, 410, 427-428, 433,
435-436, 462, 480-482, 485-487,
500-501, 505, 514, 525, 574-575,
601-602, 610-611, 627, 634-635, 643,
646, 650-651, 664-665, 677, 679,
682-684, 690, 699, 710, 713, 719,
721, 723, 728

hayata hayat, 29-30, 220, 229
Haydar-ý Kerrar, 707
hayýz, 10, 15, 230, 262, 264-266, 273-

277, 306-307, 394, 439, 441, 449-
450, 458-459, 548, 560, 564, 610

haysü hüve hüve, 132
Hayy, 5, 65, 80
hazîrat'ül-kuds, 573
Hazîratü'l-Kuds, 288, 290
Hazreti Davud, 136
Hazreti Ýbrahim, 135
Hazreti Ýsa, 136
Hazreti Musa, 136
Hazreti Nuh, 135
Hazreti Süleyman, 136
Hazreti Vassaf, 124
Hazreti Yusuf, 136
Hazreti Zât, 124
hedef iþtiyaký, 298
hedy, 19-20, 560-562, 594-596
hekim, 142, 246, 251
helâl, 21, 25, 87, 172, 207-208, 236-238,

433-434, 441, 482, 525, 602, 604-
609, 612-618, 648-649, 665, 709,
712

helâl dairesi, 172, 602
hemhudut, 283
hemþire, 623
hendek, 394
Henri Lahman, 427
Herkül, 687
hesap, 8, 27, 36, 97, 168, 173-175, 187,

195, 197-198, 200, 207-208, 245,
303, 314, 325, 327, 412, 496, 498,
516, 519, 680, 704, 722

hesap ve sual, 8, 195, 197
heva, 48, 51-52, 140, 171-172
heyecan, 121, 200-201, 287, 295, 297,

299-301, 317, 319, 362, 416-417,
437, 514, 520-521, 572, 574

hibe, 71, 137, 289-290, 583
hidayet, 44-45, 51, 82, 108, 110, 122,

140, 373, 454, 688
hidâyet, 359
hýfz, 80, 192, 304
hýfzýssýhha, 244
hikmet, 24-25, 37, 59, 67, 80, 82, 88, 91,

101, 117, 120, 122, 132-133, 137-
138, 155, 159, 161, 185, 189, 192,
201, 208, 216, 219, 221, 224-225,
304, 306, 314, 316, 335, 339, 406,
425, 437, 448, 469, 481, 491, 509-
510, 578-580, 583, 587, 603, 608,
611, 620-621, 624, 634, 682, 698,
730

hilkat, 126, 501, 721
hilkatin gayesi, 133
Hill, 17, 526-528, 554
Hind, 149
hindi, 308, 593, 606, 608
Hindistan, 527
Hint, 593
hýrsýzlýk, 61, 149, 485
his tûfâný, 287
hisse senedi, 499
hissi yýkýk, 320
hizbul-hasîn, 378
hizbul-masûn, 378
hizmet, 95, 129, 137, 199, 281-282, 349,

493, 638, 642, 644, 667, 678, 685,
694, 699, 723-726, 729

hor görme, 225, 644, 696
hortum, 378
Hristiyanlýk, 29, 604
hudu, 281, 333, 427, 434
Huluk, 162, 633, 635
huluk-u azîm, 162
Huneyn, 707
Hureys Ýbni Kabîsa, 303
hurma, 15, 121, 157, 440, 451, 457, 468,

483, 501, 504-505
huþu, 281, 333, 396, 554
huþû, 281, 296, 333-334, 698
hutame, 203
hutbe, 12, 166, 324, 361, 364, 369-370,

374-375, 385, 533, 549

743Dizin 



Huveylid, 143
huy, 25, 134, 139-140, 149, 160, 466,

469, 596, 612, 633-634, 636, 642,
645, 666, 698, 704

huzur, 4, 6, 32, 45, 73, 87, 89, 98, 113,
147, 207, 223-225, 232, 234, 237,
281, 290, 310, 317, 320, 338, 476,
481, 486-487, 530, 621, 672, 691

huzur ve emniyet, 73
hücre, 51, 69, 76, 143, 267, 571, 721
hücre çekirdeði, 69
hücre-i saadet, 571
hükmî bülûð, 230
hükmî temizlik, 253
hükümdar, 149, 152
Hülefay-ý Râþidin, 504
Hürmüz, 59
hürriyet,  12, 16, 366, 490, 491, 635-636
hüsnüzan,  21, 659, 661
hüsn-ü zan, 659-662
hüsûf, 13, 386
hüþyar sîneler, 121
hüzün, 83, 516, 522, 574
Hz. Abbas, 494
Hz. Aiþe, 266-267, 376, 387, 443, 445,

447, 449, 560, 622, 634, 660, 726
Hz. Âiþe, 104
Hz. Ali, 478, 494, 592, 597, 669, 704, 707
Hz. Dâvûd, 476
Hz. Ebu Bekir, 76, 340, 361, 478, 708, 721
Hz. Ebû Bekir, 472, 475, 668, 679
Hz. Enes, 239, 451, 545, 694
Hz. Esma, 622
Hz. Eyyub, 701
Hz. Hacer, 516
Hz. Halil, 639
Hz. Hasan, 151, 641
Hz. Ýbrahim, 94, 109, 144, 185, 310, 319,

508, 526, 537, 578-579, 676-677,
692

Hz. Ýbrâhim, 511, 521
Hz. Ýdris, 109
Hz. Ýsa, 29, 60, 110, 145, 146, 152, 156,

185
Hz. Ýsmail, 144-145, 577, 676
Hz. Musa, 29, 34, 55, 110, 144-145, 152,

174
Hz. Nuh, 34, 677
Hz. Osman, 361, 478
Hz. Ömer, 212, 361, 475, 478, 492, 536,

641, 655-656, 661, 679

Hz. Süleyman, 100, 722
Hz. Þit, 109
Hz. Üzeyr, 60
Hz. Yuþa, 145

I - Ý

ýrk, 510, 527, 727
ýrz, 602
ýþýk, 33, 45, 56, 63, 92, 100, 112, 116,

120-122, 125, 158, 184, 241, 281,
286-287, 290, 297, 299, 320, 378,
415-419, 514-516, 519-520, 522,
540, 570, 573-574, 709

ýþýk çaðlayaný, 299
ýþýk tufaný, 158
iade, 126, 305, 311, 323, 348, 393, 397-

399, 402, 564-565, 571-572, 624,
727

ibadât, 23
ibadet, 23-25, 27-29, 33, 38, 46-47, 70,

93, 111, 114, 129, 133, 139, 155,
201, 232-234, 237, 240, 242-243,
252-253, 258-259, 263-264, 268,
270, 274-275, 280-284, 287, 290,
292, 304, 306, 309, 311, 317, 320,
323, 325, 330, 357, 362, 374-375,
387, 417, 419, 421-426, 430, 434,
439, 442-443, 445, 448-450, 453,
455, 462, 467, 470-474, 477, 479-
480, 482, 486, 490-491, 494, 501,
506-509, 511-512, 522, 526, 541,
550-552, 554, 569-570, 572, 577-
578, 580, 582-585, 587, 589, 592,
595, 598, 601, 603-604, 635, 652,
654-656, 669, 674, 680, 684-686,
688, 694, 700-701, 703, 705, 713,
716, 726

Ýblis, 101-102, 676
Ýbn Abbas, 315, 377, 508, 520, 641, 729
Ýbn Ebi Muðis, 656
Ýbn Mesud, 155
Ýbn-i Abbas, 315, 361, 454, 630
Ýbrahim Hakký, 73, 138, 693
Ýbrahim Hakký Hazretleri, 73
Ýbrahim Ýbn Edhem, 705
Ýbranice, 110
Ýbranîce, 110
icabet, 80, 229, 290, 295, 363, 382, 451-

452, 525, 638, 642
icabet saati, 363
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icraat, 64-65, 96, 138, 153, 156, 224
iç donaným, 137
iç ezan, 370
içki, 114, 149, 250, 308, 618-620
içtihad, 136
Ýçyaðý, 459
ideolojile, 38
idrak, 24, 37, 53, 55-56, 77, 81, 93-94,

107-108, 125, 132, 138, 159, 169,
178, 183, 192, 195, 202, 330, 362,
437, 633

idrak ufku, 24, 77
idrar, 243, 254, 256, 263, 307, 309
ifada tavafý, 534
iffet, 104, 133, 622-623, 627-629, 646-

648
iffet, 21, 646
iffetsizlik, 646
iflas, 435, 488
ifrað etme, 136, 165
ifrit, 123, 134, 136
ifritten hâdiseler, 134
iftarlar, 417
iftira, 114, 116, 236, 648, 659-660, 663,

665, 681-682
iftitah, 314, 326-327, 335, 345, 367, 374,

388, 400, 408
iftitah tekbiri, 11, 306, 325, 335
iðne, 465-466, 531
iðne ucu, 256
iðrenç, 608, 614, 616, 648
ihlâs, 30, 57, 60-63, 133, 377, 514, 537,

588, 657, 672, 684-685, 711-712
Ýhlâs, 5, 22, 56-61, 64, 529, 654, 657-658,

684
ihram, 17, 19, 507, 511, 525, 527-529,

531, 546-547, 557, 560, 565-567
ihram namazý, 529, 551, 555
ihsan, 30, 44, 53-54, 58, 60, 79, 94, 137-

139, 143, 158, 193, 198, 289, 319,
358, 382, 385, 413, 416, 424, 452,
469, 478, 487, 492, 588, 650, 659,
666-667, 669-670, 682-684, 690,
705, 718-719

ihsan þuuru, 22, 705
ihsan-ý ilahi, 478
ihsar hedyi, 568
ihsar hedyi, 561
ihtilâm, 230, 464
ihtilat, 728
ihtiraslý, 689

ihtiþam, 284, 515
ihya, 136, 139, 265, 378-379, 436, 509
Ýkamet, 12, 366
iki bacak arasý, 648
iki büklüm, 76, 124, 240, 288, 325, 327-

328, 642, 644, 651
iki cihan mutluluðu, 121
ikinci bir tabiat, 23
ikinci tehallül, 18, 547
iklim, 273, 299, 321, 416, 418
Ýkrime, 149
iksir, 39, 142, 693, 714
iktida, 246, 280, 313, 343, 686
iktiran, 77, 84, 139, 425, 639
iktisat, 113, 147, 430
ilâç akýtmak, 460
ilâç almak, 466
ilâç çekmek, 460
ilâç zerketmek, 466
ilâh, 58-59, 62-63, 65, 77, 208, 330, 357,

381, 385, 421, 474, 507
ilahî icraat, 65
ilâhî icraatýn alkýþçýlarý, 96
ilâhî iltifatlarýn senedi, 112
ilâhî kanunlar, 28, 111, 229
ilâhî kitap, 32, 106-107, 110
ilâhî nizam, 221
ilâhî sofra, 121
îlân-ý harp, 303
ilham, 71, 97, 108, 122, 169, 517
ilham, 71
ilim, 27-28, 33-39, 49, 54, 56, 59, 67, 71,

98, 118, 121, 129, 150, 158-159,
193, 211-212, 217-218, 260, 343,
431, 492, 620, 643, 645-646, 671,
679, 712

ilim, 5, 33, 35-36, 86, 98, 118, 149, 153,
261, 282, 427, 474, 481, 500

ilk tehallül, 547
Ýlk Tehallül, 18, 547, 565
ille-i gâiyesi, 158, 163
illiyet, 66, 157
illiyyûn, 97
ilmihâl, 25
Ýlmihal, 27, 292
Ýlyas, 132
imâ, 388
ima etmek, 108
Ýmam Azam, 261, 271, 318, 331, 333,

352, 365, 389-390, 562, 594, 624
Ýmam Gazali, 248
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Ýmam Gazalî, 636
Ýmam Malik, 266, 271, 347, 366-367
Ýmam Muhammed, 257, 266, 318, 333,

342, 355, 367-368, 389, 546, 562,
594, 615

Ýmam Rabbani, 312
Ýmam Züfer, 367, 388-389
Ýmam-ý Hulvanî, 260
Ýmam-ý Muhammed, 238, 385
imamlýk, 314-315, 341-342, 344
iman, 5, 23-24, 27, 30, 32, 39, 43-47, 50,

60-61, 73, 77-78, 87-90, 94, 97, 106-
107, 110, 122, 124, 127-128, 134-
135, 139, 142, 156-157, 161, 174,
188, 194, 198, 206-207, 211-216,
218-221, 223-226, 240-241, 246-
247, 254, 261, 289, 361, 364, 373,
409, 420, 452, 478, 491, 509, 514,
518, 553, 579, 582, 593, 604, 616,
618, 637, 640, 659, 674, 682-683,
686-688, 698, 704, 707, 716, 718,
723-724, 726, 729

iman, 5-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30-32, 34, 36, 38, 41, 43-
45, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84,
86-89, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104,
107-108, 110, 112, 114, 116, 118,
120, 122, 124, 126, 128, 130, 132,
134, 136, 138, 140, 142, 144, 146,
148, 150, 152, 154-156, 158, 160,
162, 164, 166, 168, 170, 172, 174,
176, 178, 180, 182, 184, 186, 188,
190, 192, 194, 196, 198, 200, 202,
204, 206, 208, 210-212, 214-216,
218, 220-222, 224, 226, 228, 230,
232, 234, 236, 238, 240, 242-246,
248, 250, 252, 254, 256, 258, 260,
262, 264, 266, 268, 270, 272, 274,
276, 278-280, 282, 284, 286, 288,
290, 292, 294, 296, 298, 300, 302,
304, 306, 308, 310, 312, 314, 316,
377, 404, 412, 421, 472-474, 476,
479, 484, 486, 571, 637, 639-640,
650, 655, 659-660, 682, 706, 709,
720

iman esaslarý, 23, 27, 39, 46, 90, 174, 212-
213, 223

imdat, 412, 515
imrendirebilecek, 138
imsak, 316, 468

imtihan, 32, 57, 70, 82-83, 156, 481, 578,
587, 603-604, 668, 712

imtihan sýrrý, 57, 156
inabe, 31
inananlarýn vesile-i saadeti, 112
inanç, 23, 29-30, 46-47, 49, 87-89, 103,

139, 149, 188, 206-207, 574, 601,
608, 638, 688-689, 691-692, 727

ince, 33, 35-36, 53, 57, 61, 76, 79, 88, 96,
99, 112, 121, 124, 151, 167, 185,
189, 193, 197, 213, 257, 263, 277,
284, 296, 300, 416-417, 428, 465,
517, 574, 611, 622, 649, 693, 729

Ýncil, 110, 144-146, 150, 472, 611, 619,
627, 675

incirâr, 215
infak, 44, 471, 478, 484, 500, 585, 670-

671
inhiraf, 138-139, 161, 433, 643
inkiþaf, 102, 126, 128, 137, 155, 202, 430
inkýyat, 29
inlemek, 355
insan, 23-24, 28, 30-36, 43, 47-54, 56, 58,

61, 64, 70-72, 74, 76, 79, 83-89, 94-
95, 98-105, 107-108, 110-112, 114-
115, 117-119, 127-131, 143-144,
147-150, 154, 156, 168-174, 177-
179, 181-187

insan öldürmek, 630
Ýnsan tabiatý, 208, 461
insan-ý kâmil, 85, 126
insanî ufka, 295
insanlýk âlemi, 31
insî, 102, 105
insicam, 281
inþa, 135, 161, 179, 198, 281-282, 292,

295, 362
internet, 136
intibak eðitimi, 435
intizam eðitimi, 436
ip, 52, 152, 217, 270, 362, 486, 522, 613,

701, 709
ipek, 521, 618, 624-625
irade, 28, 30, 33, 44-45, 47, 54, 56, 58-59,

67-68, 70, 72, 78, 86, 100-101, 103,
105, 117, 126, 136, 138-139, 152-
154, 156, 170, 190, 192, 211-219,
221-226, 229, 244, 249-250, 276,
291, 297-298, 311, 327, 386, 417,
426, 432, 443, 476, 567, 588, 604-

746 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



605, 613, 633, 636, 643, 649, 674,
687, 691, 695, 700, 703-704, 720

irade, 8, 86, 126, 213-214, 219
irem, 150, 687
irþad, 135, 688
irtibat, 32, 88, 290, 416, 423, 430, 436,

511, 521, 700, 721
îsâr, 21, 668, 670
isfar, 321
Ýshak, 109, 131, 144, 472
isimler, 75-77, 83-84, 96, 111, 203, 666
Ýslâmcý, 30
Ýslâmiyet'in özü, 112
ismen dua etmek, 412
Ýsm-i A'zam, 84, 638-639
ispirto, 308
Ýsrafil, 6, 96, 122, 319
Ýsrâfil, 285
Ýsrailoðullarý, 145, 447
istatistikler, 620
istibra, 242-243, 254
istibra, 9, 254
istidât, 76
istîdat, 133-134, 136, 167
istiðfar, 31, 241-242, 297, 363, 383-385,

387, 394, 412, 450, 469, 534, 542,
558, 563, 722, 725

istihare namazý, 302
istihare namazý, 13, 382-383
istihaze, 10, 274
istikamet, 26, 133-134, 185, 199, 217,

428, 602, 673, 688, 721
istikbâl-i kýble, 11, 305, 310
istilâm, 536
istimna, 461
istinca, 239, 254, 461, 466
isti'sâr, 83
istiska, 302, 384-385
istiska duasý, 384
istiskal, 714, 721, 723, 725
istiþare mekanizmasý, 714
istitaat, 522-523
isyan, 92, 103, 203, 209, 373, 410, 429,

442, 593, 607, 644, 719, 721
iþaret, 35, 388
iþarî, 58
iþçi, 371-372, 426, 487, 726
itab, 234, 305
itikad, 25, 27, 39, 122
itimat, 30, 74, 223, 335, 691-692, 697,

707

itminan, 134, 139, 166, 187, 295
ittiba, 134-135, 138, 141, 233-235
iz'an, 30, 43, 139
izar, 529, 555
izâr, 407
izdiham, 202, 544, 557
izn-i âm, 366
iztýba, 537, 557, 560

J

Japon, 593
jimnastik salonu, 304

K

Kâbe, 115, 310-311, 417, 507, 511-517,
520, 522

Kâ'be-i Mükerreme, 260
Kab-ý kavseyni ev ednâ, 160
kâbiliyet, 76
kabir âlemi, 194
Kâbýz, 78
kâbus, 320
ka'de, 12, 306, 329, 337, 348, 357-358,

360, 367, 398
ka'de-i ahîre, 12, 306, 329, 358
kader, 8, 210-213, 215, 217-226, 242
kadercilik, 218, 220
kadere iman, 44, 211-212, 215-216, 218,

220-221, 224-226
Kâdir, 81
Kadir Gecesi, 363, 387, 436, 720
kadirþinas ruhlar, 121
kâðýt, 254, 260, 645-646
Kahhâr, 78, 645
kâhin, 115
kahkaha, 257, 261, 698
kâinat, 5, 33-36, 43, 47, 49, 53, 56-59, 61,

64, 66-69, 72-73, 75-77, 88, 91-92,
95-96, 102, 107, 112, 119-120, 123-
124, 126, 128-129, 132, 134-135,
137, 156, 158-159, 161-162, 170,
174, 178, 189-190, 193, 213, 216,
220-221, 223-224, 317, 679, 686,
697

kalak, 87
kalb, 124-126, 133, 138, 160-161, 163,

237, 239-243, 248, 258, 281, 298,
310, 312, 353, 362-363, 431, 468,
525, 580, 587, 655-656, 659, 683-
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684, 689, 691, 698, 704-705, 711-
712, 723, 725

kalbî, 10, 30, 43, 134, 139, 141, 281, 285,
372, 432, 522, 572, 650, 671, 684,
686, 691, 700, 712

kalem, 38, 71, 147, 165, 188, 421, 455,
574, 634, 666

kalýtým, 273
kâmet, 11, 292, 294, 339, 361, 370, 386,

534, 537, 712
kâmil-i mükemmel, 234
kamýþ, 343, 410
kan, 21, 49, 51, 60, 69, 78, 81, 83, 85, 88,

92, 95, 104-105, 111, 113, 116, 120,
126, 130, 134, 138, 140, 143, 149,
156, 163, 167, 172-173, 213, 215,
219-220, 231, 244-246, 248-249,
251, 256-257, 259, 262-267, 269,
271, 273, 276, 282, 284, 299, 304,
307-309, 329-330, 332-333, 343-
344, 354, 365-366, 376-377, 388,
396, 403, 405-407, 411, 420, 427,
431-433, 435, 448, 450, 453, 461,
464, 466-467, 478, 484, 487, 505,
512, 514, 516, 526, 531, 536, 541,
549, 552, 568, 575, 579-580, 583,
587-588, 596, 598, 607-612, 615-
616, 620, 628, 641, 650, 654, 666,
669, 675, 678, 683, 687, 689, 703-
706, 708, 710, 717, 720, 726-727

kanaatkâr, 689
kanser, 251
kanun vazýý, 159
kanunlar, 28, 33, 35-36, 65-67, 111, 153,

221, 229
kaplan, 614, 616
kaplumbaða, 607, 614, 616
karanlýk devirler, 122
karanlýklar, 114
karga, 614, 616
karýnca, 48, 128, 132, 136
karnü'l-menazil, 527
kartal, 307, 309, 616
kasab, 592
kâse, 297, 433, 516, 619
Kasým b. Muheymere, 655
kasrü's-salat, 391
kaþife'lðamm, 84
katýksýz, 60
katýr, 21, 309, 615

kavga, 37, 87, 115, 282, 452-453, 486-
487, 530, 627

kavga-gürültü, 453
Kavî, 80, 134
kavisli duruþ, 328
kavramlar, 27, 471, 673
kaya tuzu, 271
Kayyûm, 5, 65, 67-68, 73, 80
kayyumiyet, 67
kaz, 67, 308, 500, 584, 606, 608
kaza, 13, 15, 24, 27, 32-33, 35, 57, 75,

103, 115, 172, 177, 185, 187, 196-
197, 210-213, 215-216, 218, 220-
221, 225-226, 232, 234, 236-237,
242, 261, 270, 274-275, 291, 294,
307, 311, 313, 322-325, 330-332,
335, 349, 351-352, 366, 371, 373,
387, 389, 393-395, 397, 402, 404,
406, 434, 438-440, 442-443, 449-
450, 460-463, 466, 468, 470, 476,
483, 544-545, 550, 552, 562-564,
567-569, 576, 595, 619, 627, 636,
649, 672, 700, 720

kazâ borcu, 459
Kebîr, 79, 84, 326, 589
keçi, 489, 498, 528, 533, 563-565, 567,

583-584, 590, 606, 608, 612
kedi, 288, 307, 614, 616, 724
kefaret orucu, 15, 438, 440, 458
kefaret oruçlarý, 14, 438, 440
kefen, 318, 406-407, 410
kefil, 433, 647
Kehf sûresi, 96, 101, 185, 193, 197, 201,

207, 213
kelâm, 33, 86, 107
kelime-i þehadet, 256, 279, 297, 407
kemer takmak, 531
kemik, 76, 171, 178, 180, 259, 261, 586,

596
kenz-i mahfî, 289
kerahet vakti, 256, 323-324, 375, 394,

403, 529, 555
kerih, 237, 616
Kerîm, 32, 34, 77, 79, 96, 193, 235, 310,

350, 359, 381, 411, 505, 541, 593,
605, 668

kerûbiyyûn, 97
kesif-lâtif, 132
kesik, 263, 465, 523, 585-586
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keþ, 36-37, 71, 87, 118, 135, 153, 285,
378-379, 432, 485, 501, 521, 571,
574, 636, 686

kevnî mucizele, 139
kevser, 8, 121, 135, 195, 198-199, 286-

287, 297, 331, 433, 581, 712
kibir, 48, 87-88, 93, 101, 138-139, 171,

174, 222, 243, 326, 418, 482, 624,
636, 641, 644-645, 658, 697

Kýbrýs, 151
kýdem, 85, 310, 534
kifâî farz, 291
kýlcal damarlar, 248
kýlýç, 149, 385, 707
kýlýf, 50, 52, 220, 265
kilitli, 287, 514
kin, 37-39, 48, 58, 62, 87, 89, 91-92, 102,

104, 108, 128, 130, 132, 137-138,
140, 142, 160, 163-165, 169, 172,
177, 201, 207, 209, 226, 230, 232,
234, 236-238, 245, 247, 256, 260,
273, 285, 288-290, 296, 355, 363,
383-384, 392, 404, 406, 411-412,
416, 433, 437, 445, 453-454, 469,
480, 482, 486-487, 491, 501, 512,
514, 526, 528-529, 531, 539, 546,
548, 565, 574-575, 578, 581, 583,
589, 614-615, 618, 627-629, 636,
638, 646, 649-651, 664-666, 671-
672, 682-684, 687, 693, 697-698,
706-708, 710-711, 713, 718, 723

kýna, 84, 165, 225, 233-234, 246, 248,
258, 263, 305, 338, 430, 483, 565,
657, 672, 680, 682, 698, 726-727

kýnama, 234, 305, 338
kir, 23, 30-32, 34, 44, 47, 49-51, 54, 61,

63-64, 68-69, 73, 76, 78, 91, 93, 97-
98, 102, 113, 149, 170, 173, 182,
189-190, 198, 221, 232, 236, 239-
241, 244-246, 248-254, 259-260,
262-265, 267, 269, 274, 276, 282,
291, 304-307, 309-310, 312-314,
318-319, 323-324, 327, 331, 333-
334, 340, 342, 344, 347, 349, 352-
353, 361, 363-364, 366-368, 371,
373, 378, 387-388, 391, 393-394,
396, 398, 400-401, 403-406, 412,
430, 433, 435, 437-443, 454-463,
468-470, 472, 475, 478, 480, 482,
485-491, 493, 502-506

Kirâmen Kâtibîn, 6, 97

kýran hedyi, 561
kireç, 248, 500
kiremit, 271
kýrmýzýlýk, 319
kirpi, 614, 616
kýsar-i emel, 689
kýskançlýk, 482, 485-486, 612, 671, 683
Kisra elçileri, 162
kitap, 6, 23-25, 27, 29, 32-33, 44, 53-54,

57, 83, 90-91, 106-110, 113-114,
116-117, 119-124, 127, 142, 144-
145, 150, 152, 155-156, 163, 165,
175-176, 193, 196, 207, 211-213,
222, 242, 249, 254, 257, 324, 333,
342, 364, 377, 391, 411, 424, 426,
454, 472, 479, 505, 522, 583, 589,
602, 608, 638, 658, 673-676, 682,
700, 710

kývýlcým, 241, 298, 704
kýyam bi-nefsihi, 86
Kýyame sûresi, 109, 111, 174, 192, 202
kýzýllýk, 318
klonlama, 69
koç, 579, 590, 597, 676
koðuculuk, 261, 666
koku sürünme, 547
kokulu sabun, 529
kokuþmuþ, 611
koleksiyon, 499
kollar, 271-272, 544
kolonya, 308
koltuk altý, 246, 529, 555
kolye, 147
kompleks, 148
komþuluk, 22, 721, 726-728
konsantrasyon, 284-285, 521
kontakt, 234
konuþma üstadý, 123
kopyalama, 69
koridor, 194, 512, 573
korku, 12, 73-74, 89, 114, 200, 205, 208,

224, 238, 270-271, 298, 355, 365,
394, 418, 429, 467, 478, 635, 640,
649, 668, 685-686, 691, 697-698,
706-707, 710, 720

koro, 285, 296, 516, 520
kova, 245, 270, 302, 517, 707
koyun, 16, 307, 309, 489, 496-498, 528,

533, 563-565, 567, 580, 583-584,
590, 594, 597, 605-606, 608, 612,
616, 642, 711
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kozmolojik, 69, 220
köklü, 143
köle, 148, 282, 366-367, 440, 442, 456-

457, 490-492, 501, 598, 642, 675,
687, 726, 729

kömür ruhlu, 156
köpek, 334, 567, 612, 614, 616
köprü, 194, 198, 480, 487, 488, 502, 580
köpüren duygular, 120
kör, 37, 136, 138, 170, 174, 191, 196,

213, 297, 349, 365, 425, 523, 585,
602, 613, 644, 659, 673, 675, 723

körlük, 12, 138, 170, 365, 523, 613, 673,
675

köstebek, 614, 616
köþe taþý, 146
kötürümlük, 12, 365, 523
köy, 341, 367-369, 726
Kuba Mescidi, 239, 362, 576, 678
Kuddûs, 77
kudret, 32-33, 48, 54, 56, 58-59, 63-64,

67-68, 72, 78, 81, 83, 86, 107, 117-
118, 126, 132, 141, 176, 179, 182,
191, 208, 211-212, 216, 221-222,
250, 319, 341, 418, 574, 613, 666,
677, 686

kudret-i ezeliye, 48, 132
kudreti sonsuz, 34, 59, 89, 121, 300
kudsi yolculuk, 512
kudüm tavafý, 18, 528, 535, 538, 549, 556-

557
kulak, 57, 108, 115, 132, 158, 167, 284,

296, 317-318, 326, 329-330, 335,
419, 453-454, 465, 468, 518-519,
536, 586, 659, 704

kulluk, 27, 33, 44, 47, 54, 77, 89, 99, 112,
117, 125, 134, 139, 156, 186, 218,
242, 283, 288-290, 330, 415-416,
422, 424, 469, 472, 511, 575, 579,
602-603, 636, 655-657, 684, 690,
706, 718, 723

kulübe, 91, 179
kum, 51, 222, 271, 319, 332, 488, 693
kumar, 114, 149, 236, 609, 618, 620
kumpas, 488
Kunut, 13, 331, 335, 347-348, 373, 398,

521
Kunut duasý, 13, 331, 347, 348, 373, 398
kunut tekbiri, 331, 335, 398
Kur'ân, 5, 7-8, 11, 14-15, 25, 27, 29-35,

44, 48, 51-54, 60-61, 64, 66-67, 71-

72, 77, 83, 85, 90, 92-97, 99-103,
106-119, 127-131, 145-147, 149-
155, 157, 168-181

kurbaða, 607, 615-616
Kurban bayramý, 291, 321, 332, 352, 375,

442, 449, 539, 541, 545-546, 561-
562, 577, 581-582, 587, 595-598

kurbanlýk, 20, 578-581, 583-585, 587,
590-592, 598

kurbet, 11, 158, 283, 285, 289-290, 301,
303, 512, 587, 591, 649, 651

Kureyþ, 43, 143, 721
kurt, 341, 612, 614, 616
kuru hurma, 451
kuru üzüm, 501, 504-505
kurumuþ çamur, 543
kusmak, 256, 460
kusursuz görüntü, 134
kuþ, 93, 101, 128, 136, 185, 236, 257,

297, 302, 304, 307-309, 379, 446,
519, 556, 606, 608, 610-611, 614,
616, 672, 691, 709, 711

Kuþeyri, 634, 636, 640, 643, 691, 694,
702, 710, 712

kuþluk, 13, 236, 302, 304, 379, 446
kuþluk namazý, 13, 302, 446
kutuplarda namaz, 11, 324
Kuveyt, 527
kuyular, 118
Küleyb el-Hanefi, 719
küllî, 34, 67, 113, 214, 216
kültür, 25, 165, 188, 273, 292, 510, 593,

681, 726, 728
kümes, 308
küre, 67, 125, 159, 318, 429, 452, 511
kürsü, 65, 72, 287
küsûf, 13, 386
küsuf namazý, 302
kütüb, 106

L

laboratuar, 34, 135
lahit, 410
lâhûtî, 121, 135, 158, 296, 299
Latîf, 79, 621
lâubâli, 705
lemyezel, 319
leþ, 20, 48, 64, 69, 87, 105, 114, 128, 133,

136, 148-149, 151, 154, 160, 175-
176, 183, 193, 205, 215, 220, 224,

750 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



231, 239, 247-248, 251, 281-286,
288-290, 301, 308, 314, 318, 326,
364, 369-370, 372, 381, 392, 415-
416, 432, 436, 463, 481, 484, 487-
488, 495, 500, 515, 517-519, 521,
554, 559, 567-568, 570-571, 578,
583, 596, 606, 609-612, 620, 627,
634, 649, 655-656, 671, 673-674,
681, 684, 686-688, 701, 706, 709,
714, 717-718, 720, 727-729

letâfet, 285
levm, 234
lezâ, 203
liaynihî, 237
li-aynihi vacip, 291
lifâfe, 407
ligayrihî, 237
li-gayrihi vacip, 291
lika, 428
lisan-ý Ahmedî, 285
lisan-ý Muhammedî, 299
lisân-ý sýdk, 639
livâu'l-hamd, 234, 317
loðusalýk, 274
lokma, 15, 425, 450, 461, 709
lüks, 114, 437, 486
lütuf, 58, 128, 138-139, 143, 251, 275,

290, 361, 383, 391, 424, 438, 478,
675

M

M. Unamuno, 191
maaþ, 492
mabed, 282, 419, 509
Mabud-u Mutlak, 330
Mâcid, 81
maddî temizlik, 253
maden, 271, 490, 499, 543
madenler, 17, 271, 499
mahalle, 282, 328, 420, 461, 527, 575,

622, 726
mahfaza, 265
mahiyeti meçhul, 136
mahkemeler, 119
Mahmud b. Lebid, 655
mahþer, 8, 195-197, 200, 241, 327, 651,

679
Mâide sûresi, 110, 114, 170, 185
makam, 35, 92, 111, 141, 147, 155, 203,

207, 300, 330, 429, 481, 510, 537,

557, 575, 633, 643, 645, 649, 671,
678, 692, 695, 701, 716

Makam-ý Ýbrahim, 537, 557
makam-mansýp, 141
makro ve mikro âlemlerin müfessiri, 112
Maksud-u bi'l-Ýstihkak, 330
malayanî, 433, 704
mâlikiyet-memlûkiyet, 64
Mâlikü'l-mülk, 82
mana urbalarý, 120
manevî temizlik, 253
Mâni, 11, 82, 307-309, 459, 585, 640
mantýk, 101, 124, 134, 141-142, 521
mantýku'l-hayvânât, 136
marangozluk, 75-76
mâric, 99
mârifet, 93, 135, 159, 164, 712
Mâriye, 708
Ma'ruf, 76
maslahat, 24, 37, 132-133, 138, 161, 425,

486, 499, 587, 603, 665
mastürbasyon, 461
mâsûm, 137
masûn, 137, 378
ma'þerî vicdan, 521
materyalizm, 220
Maturidîler, 210
mazeret, 8, 129, 218, 257, 262, 273, 305,

334, 365, 393-395, 439, 533, 537-
538, 543-544, 548, 562-563, 567-
568, 571

mazi, 193, 301
mazlum, 432, 706
mazmaza, 264
mebde ve müntehânýn birleþik noktasý, 137
meb'us, 153
Mecîd, 80
Mecusî, 59
Medine, 143, 147, 265, 268, 282, 292,

303, 362, 420, 440, 447, 473-474,
527-528, 571-572, 661, 668, 678,
687, 729

meditasyon, 29
medya, 488, 696
medyûn, 679
mefkûre, 288, 300
mehâbet potasý, 289
mehafet, 126, 246
mekârih, 246
Mekke, 143, 145, 147, 234, 240, 265, 292,

310, 362, 473, 526-528, 530, 532-
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533, 538, 542, 546, 548-550, 554,
556-560, 562, 572, 594, 643, 668,
678, 707-709

mektup, 107, 110, 203, 412, 717
Mele-i Ala, 422
Mele-i A'lâ, 120
melek, 6, 44, 60, 90-99, 101-102, 107-

108, 113, 122, 125, 127, 134, 138,
140, 143, 153, 155, 158, 160, 164,
194, 196, 205, 212-213, 276, 279,
283, 285, 297-298, 310, 315, 322,
330, 336, 338, 342, 346, 360, 416-
417, 428-429, 432, 450, 484, 519-
520, 636, 640, 651, 653, 678

melekî, 424, 426, 428
meleklerin sayýlarý, 95
melekutun sesi, 120
Melik, 77, 128, 703
meme, 31, 63, 71, 85, 87, 114, 121, 128,

140, 148, 154, 163, 165, 186, 188,
194, 217, 219, 222, 234-235, 243,
247, 262, 264, 269, 273-277, 309,
326, 333, 335, 340, 344, 349, 356,
365, 370-371, 376, 386, 422, 426,
429, 434, 438, 452, 458, 461, 471,
473, 476, 493, 524, 527, 536, 546,
555, 561, 568, 570, 586, 589-590,
592, 604-605, 608, 610, 616, 622,
624, 639, 641-642, 645, 654, 663,
666-667, 672, 677, 680-681, 684-
685, 690-692, 694, 696-697, 702-
703, 709, 712, 714, 719, 724, 729

memur-sivil, 282
menasik, 18, 507-509, 532, 538-539, 545-

546, 548, 552, 558, 563, 572
menhelü'l-azbi'l-mevrûd, 140
meni, 211, 222, 256, 263-264, 307, 373,

377, 382, 421, 461, 464, 680, 723
menî, 263
menzil, 204-205
merasim, 417, 635
merdâne, 163
merh ve afâr, 179
merkep, 309
mermer, 271, 500
Merv, 709
Merve, 261, 515, 538-541, 551-552
Meryem oðlu Ýsa, 110
Mes'a, 539
mesbuk, 12, 338, 349-352, 402-403
Mescid-i Aksâ, 154

Mescid-i Haram, 154, 310, 535, 538, 556,
572

Mescid-i Nebevi, 571
Mescid-i Nebi, 292, 572
mesh, 10, 257, 261-262, 356
Mesnevi, 702
mest, 10, 257, 261-262, 287, 301, 356,

391, 560, 574-575
mesuliyet, 133, 140, 361, 488, 582, 704,

714
meþakkat, 387, 391, 393, 470, 683
meþ'ale, 34, 43, 298, 709
meþ'aleler, 709
Meþar-i Haram, 541
meþher, 124, 135, 687
meþhur, 83, 107, 110-111, 156, 338, 358,

474, 635, 652, 665, 709
meþiet, 139
meþîet-i hâssa, 304
meþveret, 665, 714, 716
metaf, 516, 535
metâf-ý kudsiyân, 573
metafizik, 49, 98, 103, 115, 136, 160, 207-

208, 283-284, 521, 601
metafizik gerilim, 207, 283-284, 521
Metîn, 80
mevhibe, 71, 137, 289-290
mevki, 35, 97, 147, 430, 510, 580
Mevla, 24, 26, 73, 283, 482, 488, 587,

692-693, 695
Mevlâna, 692, 702
mevsim, 181, 321-322, 561, 687
mevtâ, 320, 406
meyte, 308, 609
meyyit, 406, 412, 692
mezi, 222, 256, 263-264, 307, 425, 461,

683
mezmum, 241, 664
midye, 607
mihrap, 285
mikat, 526-528, 547-548, 551, 553-554,

557, 564
millî, 115, 301, 658
millî kahraman, 115
Mina, 18, 24, 141, 155, 175, 234, 285,

295-301, 361, 418-420, 517-518,
521, 533, 539, 541-542, 545-546,
549-550, 552, 558-559, 562

minare, 285, 295-301, 361, 418-420
minareler, 285, 295-297, 299-300, 361,

418-420
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minarelerin sesi, 11, 295, 297-298
Mirac gecesi, 279, 387
Mýsýr, 152, 527
misk, 198, 422, 467
miskal, 583
misvak, 244-245, 255, 258, 466
moda, 673, 729
modern, 34, 136, 193, 427, 612, 620, 729
modern laboratuarlar, 34
Moliere, 427
muahhir, 81
muallimler, 129, 148
muamelat, 23, 25, 27, 29
muamelât, 23
muarýzlar, 123
Muaz Ýbn Cebel, 474-475
mucize, 7, 34, 63, 88, 122, 125, 129, 135-

136, 139, 148, 151-157
mucizevârî, 136
Muðnî, 82, 654
muhakeme, 108, 134, 141-142, 163, 166,

188, 714
muhakeme abidesi, 166
muhâlefetün li'l-havadis, 85
Muharrem, 446
muhassab, 18, 550
Muhbir-i Sâdýk, 304
muhbis, 243
Muhsî, 80
muhtazar, 406-407
Muhyî, 80
Mu'îd, 80
Mu'iz, 79
mukabele, 330, 362, 409, 453-455, 478,

480, 572, 690, 701, 703, 706, 709
mukaddesler, 145
mukaddim, 81
mukarrebîn, 135
Mukarrebûn melekleri, 6, 97
mukavemet, 703
Mukît, 79
Muksýt, 82
muktedi, 344, 347, 352, 357, 403
Muktedir, 15, 81, 88, 180, 207, 429, 433,

455, 501
Mu'min suresi, 131
Mu'min sûresi, 97, 169, 175, 194
murdar, 604, 606, 608, 610-611, 618, 666
Musavvir, 78
musibet, 83, 88, 163, 207, 219, 222-223,

226, 690, 701, 703, 723-724

mûsýkî banyosu, 285
mutaassýp, 149
mutabakat, 33-34
Mutaffifîn sûresi, 173, 201
Mûtezile, 196
muvâcehe, 573-574
muvazzaf bir müþerri, 159
muztar, 84
mübah, 15, 21, 231, 236, 238, 459, 470,

525, 595, 602, 606-607, 611, 617,
621, 623, 689

mücessem, 25, 634, 658
mücessem ahlâk, 25
mücevherat, 495
Mücîb, 80
müdhal-i sýdk, 639
müekked, 312, 337, 341, 376, 551, 581
Müellefe-i Kulûb, 16, 491, 494
müeyyide, 341
müezzin, 284, 292, 300, 342, 346
müezzinlik, 342
müfettehü'l-ebvâb, 159
müfsidât-ý salât, 353
Müheymin, 78
müjdeleyici, 48, 129
mükemmel mesajlar, 111
mülkiyet, 16, 475-476, 489-490
mümin, 30, 32, 73-74, 89, 151, 199, 218,

239-241, 243, 245-248, 252, 280,
294, 310-311, 314, 326-329, 333,
339, 359, 361, 363, 369, 386, 405,
408-409, 412, 436, 585, 616, 637-
639, 643-644, 656, 658, 661, 669,
678, 680, 686, 702

mü'min, 24, 78, 90, 95, 97-99, 126-127,
140, 156, 170, 174, 178, 188, 196-
197, 199-203, 219, 224-225, 235-
236, 266-267, 295, 300, 418, 426,
429, 434-436, 438, 442, 453-454,
469, 473, 478, 483, 638, 641, 644,
646, 660, 670, 682, 686, 692, 700,
716, 722

Mü'min sûresi, 174, 178
Mü'minûn sûresi, 171
Mümît, 80
münâcât, 300
münâkaþa, 218-219, 696, 705
Münker ve Nekir, 6, 97
münker ve nekîr, 97, 195
münkerat, 280
Müntakim, 81
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müraî, 343
mürsel, 127
mürselîn-i kiram, 138
mürþid, 134, 141-142, 148
Müslüman, 15-16, 20, 23, 25, 27, 30-31,

46, 104, 106-107, 110, 127, 188,
215-216, 219-220, 231-232, 235,
247-248, 264-265, 268-269, 279,
281-282, 291-293, 316, 339, 341,
343, 352, 361-363, 367, 386, 390-
391, 394-395, 407-408, 418, 422,
434, 439, 441-442, 448-449, 455,
470, 490-492, 494-495, 501-503,
505-508, 510-511, 522, 551-552,
582, 584, 587-589, 605, 608, 617-
618, 622-623, 627, 637, 643, 660,
662, 668, 694, 715, 718

Müslümanlýk, 25, 27, 643
müstakim tabiat, 137
müstehab vakitler, 321
müstesna dimaðlar, 160
müþârun bil-benân, 134
mütecessis, 135
mütefennin, 166-167
Mütekebbir, 78, 162, 326, 645
mütevatir, 244, 338, 358
mütevâzin, 134
müvâlât, 255
Müzdelife, 18, 234, 321, 392, 517, 519-

521, 538-539, 541-542, 546, 549,
552, 558, 564

Müzill, 79

N

naat, 25, 300, 480, 591, 637, 723-724
Nâbi, 572
nâçar, 73
Nâfi, 82, 236, 303, 315, 404, 538
Nâfi Ýbn-i Ezrak, 315
nâfile, 236, 303, 404, 538
Nâgah, 73
Nahl sûresi, 95-96, 174-175, 189
nahoþ, 225, 701
nâhoþ, 237
nahr, 560, 562, 581, 590
namaz, 10-13, 23-24, 27, 44, 92, 97, 109,

114, 231, 233-235, 237-242, 244,
246-247, 250, 254, 256-257, 259-
260, 264-268, 270, 272-275, 277,
279-283, 291-294, 301-310

namazý bozan haller, 12, 352-353
namazýn mekruhlarý, 12, 352
namus, 133, 164, 627, 646, 660, 681
nankörlük, 613, 673, 675
Nas sûresi, 105
nâsih, 134
natürel, 135
nazik, 416-418, 693, 695-696, 725
Nazým, 123
Nebi, 28, 35, 49, 108, 116, 131-133, 140,

145, 153, 158, 160-161, 183, 206-
207, 219, 235, 241, 267, 282, 292,
298, 330, 333, 366, 435, 496, 503,
505-506, 510-511, 528, 558, 568,
572, 604, 608, 623, 629, 636, 638,
644-645, 648, 652, 662, 673, 676-
677, 687, 691, 700, 702, 705, 708,
710, 720, 725

nebî, 71, 122, 127, 134, 136-137, 290, 684
Nebiler, 158, 160-161, 241, 267, 510, 662,

708
nebîler, 135, 140
Nebiler Serveri, 267, 662, 708
nebze, 142, 648, 703
necâbet, 164
necaset-i galîza, 307
necaset-i hafîfe, 307
necasetten taharet, 253, 305, 307, 342,

536
Necâþî, 473
Neccâr, 75-76
Neccaroðullarý, 293
Necdet, 22, 706
Necid, 527
necis, 243, 267, 307-308
Necm suresi, 154
nefis, 51, 61, 83, 87, 129, 139, 160, 211,

214, 222, 226, 295, 383, 422, 429,
431, 435, 517, 521-522, 627, 636,
641, 659, 665, 670, 674, 691, 723

nefret, 37-38, 128, 164, 188, 201, 226,
344, 482, 486-487, 664, 671, 684,
689, 714

nefsanî faktörler, 8, 171
negatif, 92, 118, 201, 433, 602, 718-719
nehir, 114, 139, 245, 368
nehiy, 25, 231, 422, 647
nehiyler, 25, 422
nehy-i ani'l-münker, 304
nema, 16, 164, 489-490, 720
nemime, 666
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Nemîre Mescidi, 533
Neml sûresi, 119, 170, 213
Nesîmî, 287
nesir, 115, 123
neþve, 316, 318, 417, 575
nezaket, 315, 418
nezâket, 22, 693-696
nezaretçiler, 96
nezir, 14, 20, 291, 442, 462, 538, 561,

590, 592-593, 674
nezîr, 131
nezre vefa, 22, 674
nifak, 31, 652, 668, 673, 675-676
nifas, 10, 262, 264-266, 273-274, 277,

307, 394, 439, 449, 458-459, 548,
560, 564

nisab, 16, 489-491, 493, 496-498
niyet, 11, 30, 34-35, 37, 50, 54, 73, 78, 86,

117, 129, 133, 142, 162-163, 189,
216, 220, 224, 235-237, 245, 253,
255, 258, 267-268, 270-272, 290,
305, 311-314, 338, 345, 351, 356,
371, 382, 392-393, 395, 408, 412-
413, 417, 456, 458, 461-462, 484,
488, 495, 506, 525-527, 529, 533,
535, 537, 539, 541, 551-557, 561-
563, 568, 570, 588, 595, 597-599,
638-639, 644-645, 652, 667, 672,
679, 692, 696, 701, 713, 715, 725,
727

nizam, 14, 54, 73, 82, 132, 135, 179, 200,
220-221, 418, 436, 621

nohut, 354, 459-460, 464
normo, 177, 211
Nûr, 82, 111, 234, 474, 511, 574, 646-

647, 730
nurefþan, 158
nurlar, 34, 97, 120, 158, 195, 212, 290,

416, 445, 617, 661
nüans, 30, 61, 693
nübüvvet, 7, 28, 33, 127, 129-131, 133,

135-137, 139, 141-143, 145, 147,
149, 151, 153, 155, 157-159, 161,
163, 165-167, 206, 382

Nübüvvet çeraðý, 158
nüfuz, 30, 81, 93, 460, 465, 466, 621, 716

O - Ö

odak noktasý, 193
odun desteleri, 250

oje, 258-259, 529
ok, 115, 166, 209, 297, 317, 382, 385,

452, 454, 461, 464-465, 467, 518,
521, 565, 618, 704

oksijen, 115, 518
okþamak, 461, 464, 565
oluþum, 23, 44, 125
ondalýk, 472
organizma, 195
orijinal, 29, 32, 106, 113, 115, 172
orta yer, 204
ortak nokta, 29, 608, 696
oruç, 14-15, 19, 23-24, 27, 44, 114, 231,

264, 274-275, 306-307, 315, 325,
333, 377, 387, 391, 415, 420-441

oruçlu, 15, 315, 417-418, 422, 424, 428,
430-436, 443, 445-448, 450-454,
461-464, 466-470, 502, 534

Osman b. Maz'ûn, 647
otel, 512
ovalamak, 255, 267
öbür âleme, 133
ödüller, 658
ödünç, 675
öfke, 92, 104-105, 116, 123, 163-164,

261, 634-635, 684, 696-697
öðle namazý, 270, 291, 302, 313, 317,

321, 343, 345, 356, 364-367, 370-
371, 376, 390, 393, 399, 532, 534,
558

öðretmen, 217, 698
öksürmek, 254, 354
ölçme, 210, 674
ölçü, 22-24, 33-34, 36, 38, 57, 71, 84, 89,

112-113, 125-126, 134, 138, 157,
164, 167, 169, 202-203, 220-221,
235, 252, 256, 258, 263, 286, 288,
299, 309, 321, 325, 331, 336, 354,
368, 387-388, 391, 395, 411, 416,
418, 431-432, 468, 470, 480-481,
495, 499, 504-506, 518, 520, 544,
583, 588, 592, 601, 603, 615, 617,
622-624, 638, 647, 650-651, 658,
660, 662-663, 666, 673-674, 677,
680, 691, 697, 702, 710

ölüm ötesi, 7, 36, 168-169, 171-175, 177,
179-181, 183, 185, 187, 189, 191,
193, 195, 197, 199, 201, 203, 205-
207, 209

Ömer b. Abdülaziz, 475
öpmek, 461, 464, 565
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ördek, 308, 584, 606, 608
örtü, 99, 114-115, 174, 201, 257, 267,

310, 320, 405, 407, 411, 525, 529,
531, 535, 537, 555, 560, 695

örümcek, 288
öþür, 471-472, 499-500
özel donanýmlý, 34, 71, 91, 131-133
özen, 235, 243, 254, 259, 281, 396, 445,

454, 693, 723, 728
özür, 19, 232, 238, 257, 259, 264, 266,

269, 273-274, 322, 342, 349, 351,
354, 356, 365, 387, 389-390, 393-
394, 440-442, 457, 466, 504, 564,
567, 703

özür sahibi, 257, 356
özürlü, 257, 259, 266, 342

P

palto, 530-531
paragraf, 120
paralellikler, 29
paran, 144-145, 566
paratoner, 280
parazit, 485, 610-611
pardösü, 530
parmaklar, 259, 272
pastýrma, 459
Pazartesi-Perþembe, 15, 445
Pazartesi-Perþembe günleri, 445
pedagoglar, 662
pedagoji eðitimi, 148
pederþâhî, 721
perde, 34, 36, 73, 108, 123-124, 132, 134-

135, 172, 174, 188, 192, 194, 204,
259, 348, 512, 574, 659, 691, 729

perdesizlik, 729
pervane, 241
pervasýz, 134, 695
petrol, 500
Peygamber, 5, 7, 14, 19, 22, 24, 28-35, 43-

44, 48, 50, 53-55, 57, 61, 71, 77, 80,
85, 90-95, 100, 102, 105-111, 114,
116, 119, 127-131, 142-155, 157,
170, 174-175, 180, 198-202, 205,
212-213, 218-219

peygamberler, 7, 28-29, 31, 34, 48, 50, 54,
57, 77, 91, 93-94, 108-109, 128-131,
140, 142, 144, 155, 170, 175, 199,
205, 242-243, 286, 431, 616, 662-
663, 672, 676, 678

peygamberlerin vazifeleri, 139
peygamberlik, 7, 33, 127-129, 131-133,

135, 137, 139, 141-143, 145-149,
151, 153, 155, 157, 159, 161, 163,
165-167, 445, 638, 684, 698

Pezdevî, 196
Piriklitos, 146
pýrýl pýrýl, 133, 165, 418, 520
pislik, 237, 243, 247, 253, 271, 307-308,

540, 611, 613
piyasa, 149, 488, 496
plaketler, 658
plân, 33, 49, 54, 141, 215, 220-221
plastize, 634
postalamak, 412
pozitif-negatif, 118
pragmatist, 103
program, 8, 33, 48-49, 89, 159, 211, 213,

220, 224, 417, 621, 646, 648, 690
psikologlar, 619
putlar, 60, 697
putperest, 60, 613

R

rabbânî, 134, 136-137, 139, 163
racih, 713
Râfi, 79
Rahîm, 77, 194, 385, 723
Rahmân, 77, 641
Rahman sûresi, 99-100, 175, 186, 194
rahmet, 31, 38, 56, 67, 84, 98, 122, 152-

153, 201-202, 206, 223, 281, 285,
287, 290, 297, 301, 322, 330, 359,
380, 409, 412, 416, 432, 450, 483-
484, 509, 516, 519, 534, 578, 627,
639, 685-686, 702, 708, 717, 723-
725

Rakîb, 79
Ramazan, 14, 233, 291, 302, 332, 360,

363, 374-377, 387, 391, 415-421,
426, 436, 438-440, 442, 446-449,
454-458, 460-463, 467, 469-470,
474, 493, 501, 503, 505, 551, 669

Ramazanýn nazlý geceleri, 416
Ramazanlaþýrken, 14, 415
rasat, 158, 298
rasih, 717
rasyonel, 50, 66
Raûf, 82
Ravza, 19, 572-575, 655
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recâ, 281, 328, 516, 685
regaib, 292, 386
rehber, 34, 36-37, 50, 53, 57, 121, 127-

130, 133-135, 149, 163, 167, 329,
420, 431, 581, 601, 640, 692, 712

rehberler, 50, 53, 129
rehin, 214
remel, 537, 557, 560
remel yapmak, 537
remy-i cimar, 18, 538, 542
renk, 92, 120-121, 132, 160, 164-165,

184, 258, 263, 287, 289-290, 415,
417, 510, 515, 522, 687, 712

resim, 120, 136
reþha, 137
reþid, 230
Reþîd, 82
revatib, 9, 234, 292, 303
revâtib sünnetler, 13, 302, 376
rezonans, 234
Rezzak, 427, 666
Rezzâk, 76, 78
ribat, 283, 713
rida, 529, 537, 555
Risalet, 111, 122, 127, 143, 159, 679
riya, 60, 425, 550, 636, 652, 656-658, 698
riyakâr, 652, 658
rýza eksenli, 30
Roma, 110, 628
rubûbiyet, 60, 64, 134, 137, 140
ruh, 38-39, 43, 78, 93, 96, 111-112, 114,

120-121, 123, 125-126, 132-137,
139-140, 156, 158-162, 165, 174,
194, 204-205, 237-238, 249, 251,
259, 263, 266, 268-269, 284-289,
294-301, 317, 320, 322-324, 333,
335, 342-349, 352-353, 355, 357,
366, 372, 390-392, 399, 410-411,
413, 416-420, 422, 425-427, 430-
431, 450, 455, 458, 466-467, 470,
481, 512-514, 526, 529, 537-538,
542-546, 548, 551, 555, 583-584,
587, 589, 605-606, 611, 614-616,
619, 621, 624, 633, 636, 640, 644,
682, 686-688, 700, 703, 706, 711-
712, 714, 717

ruhanî, 92, 94, 135, 183, 279, 426, 431
ruhanîler, 121
ruhânîlerle, 295

ruhî, 24-25, 130, 134-135, 143, 280-281,
303, 372, 430, 432, 619-620, 627,
634, 638, 671, 686, 691, 712, 720

Ruh-u A'zam, 159
Ruh-u Revân-ý Muhammedî, 299
Rûh-u Seyyid-ül-Enâm, 576
ruhu'l-emin, 96, 145
ruhu'l-kudüs, 96
Ruhu-l'Kudüs, 159
ruj, 258-259, 529
rusül, 127
rükûlu, 257
rüþd çaðý, 491
rüþvet, 149
rüya, 183, 286, 288, 292, 378-379, 419,

519, 577-579
rüzgâr, 308, 360, 386, 455
rüzgârlar, 118, 669

S

sâ, 501, 504-505
sabah-akþam, 194, 242, 319, 441, 456-

457, 505
sabýrlý, 82, 578, 646, 690, 701
Sabûr, 82
saç baþ, 410
saçlarý dipten kazýtma, 532, 538
saç-sakal, 239
sadef, 120
sader tavafý, 547
Safa, 140, 267, 348, 362, 428, 538-541,

551-552, 557
Safâ, 261, 515
Safiye, 239, 662-663
Safvan, 149
sað kol, 259
sahabe, 113, 119, 125, 151, 155, 157,

205, 246, 252, 269, 316, 362, 377,
404, 412, 475, 478, 504, 580, 637,
663, 678, 714-715

Sahabî topluluðu, 125
sahih ilmam, 554
sahne, 150, 153, 169, 181, 205, 224, 646
sahur vakti, 461
sahura kalkmak, 467
sahurlar, 415, 417
sahuru geciktirmek, 15, 450
Said b. Museyyeb, 656
saîr, 203
Sâir, 144, 324
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sakal týraþý, 529, 555
sakar, 203, 252
sakatat, 611
sâki, 433
sakýndýran, 131
sakýz, 258, 354, 467
Saksonya, 427
Salavât, 358
salim, 29, 77, 362, 380, 585
Samed, 57-58, 60, 62, 64, 81, 319
Samediyet, 63
Sâmirîce, 110
san'at, 36, 53-54, 57, 573
sanat eseri, 53, 203
sanat harikalarý, 91
sandalye, 338
sandýk, 265
saniye, 56, 159, 203, 235, 428, 664, 723
saray, 91-92, 135
sargý, 10, 261-262, 303, 407, 531
sarhoþ olmak, 257
sarýmsak, 250
sathî, 49, 170
satýh, 328
Sâtir, 75
savm, 15, 245, 420-422, 433-434, 440,

443-449, 451-453, 455, 457, 467
Savm-ý Dâvûd, 15, 444
Savorin, 613
sa'y, 18, 261, 515-516, 532, 537-541, 551,

557
sa'y etmek, 261
saygýlý, 140, 288, 342, 418, 660, 680, 682,

713
Sebe' sûresi, 100
sebepler, 13, 15, 48, 61-63, 66-67, 101,

153, 156-157, 171-172, 209, 263,
267, 277, 349, 368-369, 382, 386,
392, 394, 396, 470, 540, 562, 568-
570

sebepler dairesi, 157
sebeplere riayet, 63, 692
sebep-sonuç, 50, 66-67, 153, 156
seccade, 242-243, 277, 320, 592
secdeli, 257
secî, 115
seciye, 133, 633, 648
sedir, 30, 71, 390, 406, 407, 513, 628, 637
sefalet, 223, 480

sefer, 246, 289, 315, 390-391, 393, 395,
439, 455, 470, 524, 556, 572, 666,
708

seferî, 20, 366-367, 375, 390-392, 583
sehâvet, 666-667
sehiv, 13, 305, 333, 347, 350, 356, 373,

395-404
sehiv secdesi, 13, 305, 333, 347, 350, 356,

373, 395-396, 398-400, 402-404
sehven, 305, 397, 404, 608
sel, 23-24, 28-32, 35, 39, 49-50, 52-53,

66, 69, 77, 79, 83, 90, 92, 100-101,
105, 109-111, 115-116, 121, 127,
139, 142, 146, 148, 157-158, 173,
180, 182, 190, 198-201, 207, 218,
224, 233-234, 239-241, 244-246,
250-251, 262-264, 266, 273-274,
279, 282, 293-294, 298, 302-304,
306-307, 315, 318, 320, 324, 326,
329-330, 334, 336, 342, 360-363,
379, 390, 392, 394, 406-407, 410,
412-413, 420, 428, 440, 443, 455-
457, 460, 494, 508, 521, 525, 530,
541, 546-547, 556, 564, 570-572,
575, 581, 584, 588-593, 605, 612,
614-615, 617, 620, 622-624, 627-
628, 634, 637, 642, 645, 653, 681,
687, 699, 701-702, 705, 707-708,
716-717, 719, 724

selâm, 31, 34-35, 43-44, 48, 54-55, 61, 77,
85, 94-95, 100, 109-110, 132, 142-
145, 147, 149-150, 152-153, 155-
157, 174, 196, 202, 204-205, 212,
232, 241, 252, 273, 279, 292, 305,
321, 326, 328, 330, 332, 337-338,
345-346, 348-353, 356-358, 360,
363, 377-378, 381, 384, 392, 394-
397, 399-400, 403-404, 408, 412,
422-423, 431-433, 436, 440, 443-
456, 472, 479-480, 483, 485-487,
501, 507-509, 527, 532, 537, 545-
546, 548, 570, 572, 576, 578, 580,
585, 592, 594, 597, 618, 628, 634,
637, 640-646, 650

selâm vermek, 332, 353, 356
Selef-i Sâlihîn, 236
selim fýtrat, 137
semahat, 437
semâvî yolculuk, 522
sembolik, 342
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Semi, 79, 86, 336, 347, 357, 405, 480,
484

semt-i Uluhiyet, 314
Semud, 150
Semuel, 144
senet, 161, 496, 499
sera, 24
Serahsî, 260, 584-585
serasý, 24
serçe, 102, 259, 272, 308-309, 335-336,

606, 705
serfiraz, 136-137, 165, 251, 298
sermediyet þîvesi, 300
seslenmek, 353
set, 24, 27, 36, 49, 56, 67, 75, 84, 92, 94,

98, 113, 116-117, 122, 125-126,
128, 134, 137, 139, 141, 143, 160,
163-164, 172, 176, 190, 194, 221,
225, 245, 253, 284, 289, 305, 307-
308, 342, 356, 364, 394, 410, 415-
416, 418, 423, 425, 427, 431, 435,
437, 460, 508, 514, 536, 576-577,
616, 641, 650, 671, 685, 699, 711,
728

setr-i avret, 11, 305, 309, 342, 621
Settâr, 75
sevgili, 303, 443, 574, 597, 700
sevimli, 89, 194, 468, 580, 648, 669
sevinç, 89, 196, 297, 412, 415, 418, 422,

428, 690, 699-700, 717, 722
sevk eden, 28, 116, 169-170, 173, 220,

427, 486, 658
sevk-i ilâhî, 136
seyr fillâh, 515
Sýdk, 21, 84, 637-640
Sidretü'l-Müntehâ, 514
sifah, 628
sýfât, 132, 159, 657
Sýfat-ý Sübhâniye, 84
sýfatlar, 6, 36, 76, 85-86, 154, 714
sýfatü's-salat, 356
sigara, 149, 250-251, 460, 464
sigorta, 24, 488
sýðýr, 16, 489, 496-498, 564, 583-584, 590,

605-606, 608, 616
sýðýrcýk, 606
sýhhat þartlarý, 12, 305, 364, 366, 370,

374, 583
sihir, 115, 120, 123, 152, 215, 285-286,

296, 299, 415, 418-419, 513, 574,
684, 710

sihirli, 7, 120, 123, 215, 285-286, 296,
299, 415, 418-419, 513, 574, 684,
710

sýkýntý, 88, 95, 113, 143, 195, 205-206,
223, 226, 232, 241, 259, 317, 365,
380, 383, 387, 391, 417, 428, 432,
435, 437-438, 467, 470, 480, 485-
488, 510, 602, 644, 668, 678, 680,
683, 690, 700, 721, 727

sýkýntýlý, 88, 95, 195, 226, 241, 480, 727
sýkýþýk, 353
silah taþýmak, 531
silm u selâmet, 29
silsile, 66
sýmsýcak, 161, 280, 417, 512, 517, 641
Sina, 144-145, 185
sinek, 163, 464, 614, 616
Sýrat, 8, 168, 195, 198, 241, 580, 706
sýrlý, 33, 115, 126, 135, 160, 215, 283,

286, 418, 422, 433, 512, 514, 517,
574, 676, 685, 716

sýrt, 169, 328, 337, 388, 407, 441, 616,
622

sýrtlan, 616
sis, 31, 48, 83, 91-92, 107-108, 113, 123,

135, 206, 208, 248-249, 276, 282,
303, 316, 318, 425, 436, 438, 449,
471, 476, 480, 487-488, 492, 511,
612, 619, 635, 639, 648, 669, 710,
716-717, 720, 730

sivak, 245
siyah taþlýk yerler, 440
sýyânet eden, 142
siyaset, 27
soðan, 250
soðuk, 56, 121, 163, 180, 246-249, 251,

263, 273, 280, 349, 365, 386, 465,
467, 621, 689, 706, 728

sol kol, 259, 336
solucan, 614, 616
son nokta, 28, 126, 133, 185, 187, 248,

512
sondaj, 136
Sonsuz Nur, 291, 297, 716
sopa, 385, 610, 615
sorumluluk, 24, 30, 60, 70, 99-100, 102,

117, 132-133, 137-138, 159, 161,
207, 216, 230, 265, 455, 481, 511,
593, 663, 671, 673, 684, 690, 701

sövmek, 261
söz cevheri, 165
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söz cevherleri, 124, 166
Söz Sultaný, 163
sözleþme, 372, 593, 674, 681
su, 15, 20-21, 23-24, 27, 30-32, 34, 36, 44,

47, 49, 51-52, 56, 58-68, 71-72, 75-
76, 81, 84-86, 89, 92-94, 96, 98-105,
108-109, 111, 113-119, 129, 131,
142-143, 145, 148-149, 151, 153-157,
170-171, 173, 175-184, 187-188,
190-191, 194-206, 208-209, 211-219,
226, 229, 233, 235-237

su hayvanlarý, 20, 607
subûtî, 85
Subutî Sýfatlar, 6, 86
suhuf, 109
sultan, 91, 123, 163, 200, 476, 639
sur, 36-37, 75, 77, 92, 98, 118, 122-123,

134, 142, 147, 156, 177-178, 184,
186, 196, 204, 216, 221, 254, 301,
305, 327-329, 361, 395, 397, 427,
429, 433, 471, 474, 477-478, 481-
482, 484, 487, 523, 573, 585-587,
595, 639, 643, 650, 663, 680, 712,
714, 716-717, 721

sûr, 296, 298
Sûr sesi, 298
Suriye, 143, 527
susam, 354, 459, 464
susuz, 157, 268-270, 417, 423, 427-428,

437-438, 452-453, 470, 615, 617,
683-684

susuz kalan, 269
susuzluk, 21, 270, 417, 438, 452-453, 470,

617, 683
Sübhaneke, 335, 347, 349-350, 352, 357,

374, 397, 408
Sübhanellah, 338, 355
Süfyân-ý Sevrî, 690
Süleyman, 100, 109, 132, 136, 451, 472, 722
Sünnet, 9-10, 14-15, 25, 27, 33-34, 45,

77, 86, 94, 108, 149, 156, 196, 210,
231-237, 253, 255-256, 258-259,
263-265, 267, 272, 292, 294, 301-
303, 305, 308, 311, 316, 328, 334-
338, 341, 344, 346-347, 352-353,
356, 363-364, 370-371, 373-378,
384, 390, 393-394, 396-397, 399,
404-405, 408-411, 421, 444, 446,
451, 507, 526, 529, 533-538, 540-
544, 546, 548-551, 558-559, 562,

576, 581-584, 595, 606, 635-636,
673, 700, 713, 718, 728

Sünnet namazlar, 9, 234, 292, 301, 311,
394, 399

Sünnet olan oruçlar, 15, 444
Sünnet-i ayn, 233
Sünnet-i Hüdâ, 233
Sünnet-i Sahîha, 34
Sünnet-i Zevâid, 233
sünnetsiz, 196
sünnetullah, 66-67
sünûhat, 514
sürme, 52, 102, 129, 187, 354, 369, 464,

467, 522, 531, 681
sürme çekmek, 464, 531
sürprizler, 201, 573
süs eþyasý, 499
süt, 10, 198, 276-277, 338, 349, 356, 433,

497, 574, 607, 704, 722
sütre, 338, 349, 433, 574, 704

Þ

Þaban, 15, 268, 387, 420, 447-448
þafak, 315, 318-319, 521
Þafiî mezhebi, 25, 255, 344, 368, 377,

440, 502, 504, 524, 532, 535, 546,
568, 582, 587, 590

þahidi, 24, 665
Þam, 114, 194, 233, 242, 275, 284, 291,

296, 302, 315, 318-319, 322, 324,
331, 336, 350, 362, 373, 376, 379,
390, 392-393, 395, 398, 400-402,
404, 416, 418, 426, 436, 441, 451,
456-458, 468, 478, 484, 505, 515,
542, 558, 624, 677, 691

þarap, 237, 308, 617-619, 635
Þeâir-i Ýslâmiye, 376
þecaat, 22, 706-708
þedd-i rihâl, 521
þefaat, 5, 60, 65, 69, 74, 168, 199-200, 381,

396, 409, 424, 429, 571, 598, 685
þefaatçi, 60, 381, 396, 409, 571, 598, 685
þeffaf, 71, 263, 622
þefkat, 22, 32, 81, 88, 140, 164, 194, 297,

299, 412, 418, 436, 447, 450-451,
480, 513, 518-519, 629, 641-642,
644, 652, 678, 680, 698-699, 701,
708, 717, 721, 723-724

Þefkat Peygamberi, 22, 629, 708
þehbal, 285, 297, 299, 361
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þehevî, 171, 173, 208, 422, 427-428, 464
Þehîd, 80
þehir, 12, 91, 269, 282, 361, 367-370, 668,

728
þehitler, 199
þehrayinler, 121
Þekûr, 79
þelâleler, 284, 300, 419
þe'n, 76
þerare, 99, 121, 703
þerh, 120, 161, 241, 266
þeriat, 27, 110, 127, 511, 712
Þevval, 15, 446, 523, 531
Þeybe, 150, 373-374, 377
þeytan, 18, 61, 83, 92, 99, 101-105, 121,

136, 243, 261, 267, 294, 328, 341,
404, 429, 454, 478, 521, 531, 538,
542-544, 546, 558-559, 564, 566,
638, 645, 663, 668, 674, 687

þeytanî, 243, 294-295, 424
þeytanlar, 6, 99, 101-102
þifahen, 145
þifreler, 71
þiir müsabakalarý, 115
þimþek, 118
þirk, 47, 58-63, 652, 654-656, 710-711
þiþmanlýk, 426
þive, 122, 132, 290, 516
þîve, 295, 300-301
þok, 69, 590
þoklama, 590
Þuarâ suresi, 145
Þuayb, 131, 677
þube, 29-30, 637
þuhh, 670
þûra, 56, 686, 716
þuûnat-ý ilâhiye, 76
þuur sahibi, 91, 132, 215
þükür kurbaný, 553-554, 562, 594
þükür secdesi, 13, 306, 406, 515
þükür zemini, 289

T

taabbüdilik, 603
taayyün, 159
tabiat, 23, 65-66, 121, 134, 137, 139, 160-

161, 237, 615, 633, 657
tabiatlarýnýn bir yaný, 137
tabiî bülûð, 230
tâbiîn, 709

tablo, 89, 118, 136, 142, 204-205, 378,
496, 510, 520, 574, 648, 692, 707

tabut, 406
Taðlis, 321
tahakküm, 149, 487
tahiyyat, 329-330, 337, 347, 349-350,

352, 357-358, 396, 398-399, 404
tahiyyetü'l-mescid, 13, 302, 380, 538
Tahiyyetü'l-Mescid Tavafý, 538
tahkir, 31, 487, 644, 665, 685, 695
tahmid, 288, 304, 346
tahmîd, 300, 337
tahrimen mekruh, 342, 347, 353, 372,

538, 551, 584, 616
tahrîmen mekrûh, 237
tahsîb, 550
tahta, 126, 407, 410, 694
Taif, 729
takdir etme, 188, 210
takva, 141, 239, 431-432, 588, 601, 636,

677, 689-690, 706, 710, 712-713
takvâ, 22, 237, 709-713
tarafa, 201, 217, 310, 336, 338, 346-347,

361, 385, 392, 396-397, 407, 431,
487, 625, 635, 661, 686

târik-i dünya, 164
tartý, 198, 584, 601, 674, 677
târumâr, 295
tasadduk, 19, 476, 478, 563, 566, 591-

592, 596-598, 719
tasarruf, 59, 64, 81-82, 96, 112, 221, 244,

275, 475-476, 489, 603, 633
tasavvur, 44, 58, 192, 201, 283, 287-288,

301, 311, 327, 573-574, 638, 642,
671, 718

taþ, 48, 58, 87, 121, 139, 145, 153, 157,
239, 271, 280, 311, 318, 411, 440,
453, 460, 499, 521, 531, 538, 542-
547, 556, 558-559, 564-566, 615,
644, 649, 697, 719

taþkýnlýk, 48, 87, 280, 644, 649, 697, 719
taþlama, 18, 521, 531, 538, 542-546, 558-

559, 564, 566
tatavvu, 236, 378, 384, 443, 538
tavaf, 19, 124, 260, 266, 310-311, 507,

510-511, 513, 515, 521, 528, 531,
534-541, 548, 551-552, 556-557,
560-561, 564-566, 568, 715

tavaf yeri, 310
tavuk, 308, 584, 606, 608, 616
Tavus b. Keysan, 655
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tayy-ý mekân, 298
tayy-ý zaman, 298
tayyib, 236
tayyibat, 330, 357, 608
tebcîlât, 296
tebe-i tâbiîn, 709
teberrüken, 361
teblið memuru, 140
teblið ve temsil, 28-29, 31-32
teblið ve temsili, 24, 31
Tebuk, 116
tecrübe, 33, 87, 92, 141-143, 180, 182,

226, 269, 512, 673, 696, 714
tedavi, 21, 27, 249, 303, 427, 478, 528,

612, 617-618, 662
tedricilik, 473
tedris rahlesi, 165
teferruat, 28
tefviz, 691-693
tehdid, 581
Teheccüd, 11, 234, 290, 302, 320, 373,

383, 417
Teheccüt namazý, 13, 322, 378-379, 468
tehlike, 43, 61, 103, 192, 208-209, 247,

269, 273, 312, 339, 365, 432-433,
587, 598, 610-612, 618, 620, 658,
662, 667-668, 683, 706

tehlil, 285, 288, 304, 536-537, 540-541,
556, 558, 589

tekbir, 265, 280, 285, 288, 290, 300, 304,
313-314, 317, 325-326, 332, 335-
337, 345-349, 351-353, 371, 373-
375, 398, 400, 404, 406, 408, 417,
534, 536-537, 540-542, 556, 558,
560, 589-590

tekellüfsüz, 418
tekfin, 406
teklif, 9, 23, 32, 196, 215, 218, 222, 229,

231, 233, 235, 237, 411, 425, 727
teknik, 25, 35, 117, 136, 386, 501
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