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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
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5.  DĠN ĠLMĠN, AHLAKIN VE MEDENĠYETĠN KAYNAĞIDIR 

5.1 Dine KarĢı Olan Devletlerin Sonu 

5.2 Ġslam Devletlerinin Durumu 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

PEYGAMBERLERE ĠMAN 
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2. PEYGAMBERLERĠN SAYISI  

3. PEYGAMBERLERĠN DERECELERĠ 
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9.  PEYGAMBERLERĠN SIFATLARI  

9.1 Peygamberler Hakkında Caiz Olan Hususlar 

10. MAHLÛKATIN FAZĠLET DERECELERĠ 

HULEFA-Ġ RAġĠDĠN VE AġERE-Ġ MÜBEġġERENĠN ÖRNEK HAYATLARI 

A.  Hulefa-i RaĢidin  

B. AĢere-i MübeĢĢere  

Sahabelerle Ġlgili Görevlerimiz  

Ezvâc-ı Tahirat: (Peygamberimizin (sav) Temiz Zevceleri) 

 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 
KĠTAPLARA ĠMAN 

 

GĠRĠġ 

1. ĠLAHÎ KĠTAPLAR 

2. KUR‟AN-I KERĠM 
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2.2 Kur‟ân-ı Kerim Bilgileri  
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4.5  Kur‟ân-ı Kerime KarĢı Görevlerimiz: 
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MELEKLERE ĠMAN 
GĠRĠġ 
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3.9 Ġlham Melekleri ve Vesvese Veren ġeytan: 

3.10 Müdebbirat Melekleri (=Mahlûkata Müekkel Melekler): 

3.10.1 Sevr ve Hut Meleği: 

3.10.2 Melek-i Ra‟d, Meleku‟l-Cibal ve Meleku‟l-Emtar, Meleku‟l-Bihar: 

4. MELEKLERĠN VAZĠFELERĠ 

4.1 Melekler Allah‟ın Ġzzetini Korumakla Görevlidirler 

4.2. Sebeplerin ve Meleklerin Hiçbir Tesiri Yoktur 

5.  CĠNLER VE ġEYTANLAR 

5.1 CĠNLER 
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5.1.5 Cinlerden Korunmak  

5.2 ġEYTANLAR:  

5.2.1 ġeytan Ġnsanları FuhĢiyata ve Allah‟ı Ġnkâra TeĢvik Eder     

5.2.2 ġeytanın Hilesi Zayıftır 

5.2.3 ġeytan Ġhlâslı Kulları Aldatamaz 

5.2.4 ġeytanın ve ġerlerin Yaratılmasının Hikmeti 

5.2.5 ġerlerin ve ġeytanların YaratılıĢ Hikmetleri  

 

 

YEDĠNCĠ BÖLÜM 

AHĠRET GÜNÜNE ĠMAN 
1. RUH NEDĠR? 

1.1 Ruhun Ġspatı: 

2. ÖLÜM NEDĠR?   

3. AHĠRET NEDĠR? 

4. AHĠRETĠN VARLIĞININ ĠSPATI  

5.  AHĠRETE ĠMANIN FAYDALARI 

6.  ÂLEM-Ġ BERZAH (KABĠR ÂLEMĠ) 
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6.1 Kabir Suali ve Azabı: 

7.  KIYAMET VE ALAMETLERĠ 

7.1 Kıyametin Alametleri  

7.1 Küçük Alametler 

7.2 Kıyametin Büyük Alametleri  

8.  KIYAMETĠN KOPMASI  

8.1 Sura Üflenmesi  

8.2 Kıyametin Kopmasını Keyfiyeti 

9.  MAHġER MEYDANININ KURULMASI 

10. ĠNSANLARIN HESABA ÇEKĠLMESĠ 

10.1 Amellerin Mizana Çekilmesi  

10.2 Amel Defterlerinin Verilmesi 

11.  SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇĠġ  

12. KEVSER HAVUZU 

13.  ġEFAAT 

13.1 ġefaat Kimlere Olacaktır? 

13.2 ġefaat-i Uzma (Büyük ġefaat)  

14.  CEHENNEM  

15.  CENNET 

15.1 Cennette Allah‟ın Görülmesi (Rü‟yetullah)   

15.2 Cennetin Nimetleri  

 

 
SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM 

KADERE ĠMAN 
 

 

1. KADER ĠLE ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR 

1.1 Kader 

1.2 Kaza  

1.3 Kadere Ġman  

1.4 Ġrade  

2. KADERĠN ĠSPATI 

2.1 Kaderin Her ġeyi Güzeldir 

2.2 Kader - Amel ĠliĢkisi 

2.3 Âlim Olmayanın Kader Konusunda KonuĢması YanlıĢtır  

2.4 Hz. Ali‟nin (ra) Kader Ġle Ġlgili Bir Muhaveresi 

3.  KADER VE CÜZ‟Ġ ĠHTĠYARĠ 

4. KADER DEĞĠġĠR MĠ? 

5. HAYIR VE ġER ALLAHTANDIR  

5.a ġerrin Yaratılması ġer Değil Midir? 

5.b ġeytanların Yaratılması ġer Değil Midir? 

6. HĠDAYET VE DALALET ALLAH‟TANDIR 

7. ĠYĠLĠK ALLAH‟TAN KÖTÜLÜK NEFĠSTENDĠR 

8. KALPLERĠN MÜHÜRLENMESĠ 

9. TEVEKKÜL 

10. RIZIK ALLAH‟IN TAKDĠRĠDĠR 

11.  ECEL ALLAH‟IN TAKDĠRĠ ĠLEDĠR 

HÜLASA VE SONUÇ 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

ĠMAN VE KÜFÜR 
 

1.  ĠMAN 

1.1 Ġmanın Tarifi 

1.2 Bilgi Ġman Değildir   

1.3 Ġman Kalbin Amelidir  

1.4 Dil Ġle Ġnandım Diyene Mü‟min Muamelesi Yapılır  

1.5 Ġmanın ġartları 

1.6 Ġman Bir Bütündür Bölünme ve Parçalanma Kabul Etmez  

1.7 Amel, Ġmanın Bir Parçası Değildir  

1.8 Kamil Ġman 

2.  ĠSLAM 

3.  ĠMANIN GÜÇLENMESĠ VE MERTEBELERĠ   

3.1 Ġmanın Mertebeleri  

3.1.1 Taklidî Ġman 

3.1.2 Tahkikî Ġman 

4.  ĠMANIN SIHHATĠNĠN ġARTLARI  

5.  TASDĠK VE ĠNKÂR BAKIMINDAN ĠNSANLARIN DURUMU  

5.1 Mü‟min  

5.2 Kâfir 

5.3 Münafık    

6.  ġĠRK 

7.  KÜFÜR 

8. ĠRTĠDAT 

9.  ĠNSANI KÜFRE GÖTÜREN HALLER 

10.  BÜYÜK GÜNAHLAR 

11. EHL-Ġ FETRETĠN ĠMANI  

 

 

ONUNCU BÖLÜM 

YÖNETĠM VE SĠYASET 
     (ĠMAMET VE HĠLAFET) 

 

1.  HĠLÂFET 

1.1 Devlet BaĢkanının Seçimi  

1.2 Siyaset ve Seçim Dünyaya Ait Teknik Bir Görevdir 

1.3 Devlet Ġdaresine Liyakat ve Ehliyet ġartları  

2.  HĠLÂFET – DEMOKRASĠ VE CUMHURĠYET 

2.1 Hilafetin Keyfiyeti 

2.2 Hilafet ve Saltanat  

3.  CUMHURĠYET 

3.1 Cumhuriyet En Güzel Tatbikatını Asr-ı Saadette BulmuĢtur  

3.2 Demokratik Cumhuriyetin Temel Prensipleri  

4.  ĠSTĠBDAT 

5.  LÂĠKLĠK  
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ON BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ĠÇTĠHAT VE ĠÇTĠHADIN ġARTLARI 
 

 

1. ĠÇTĠHAT VE ġARTLARI 

1.1 Ġçtihat Nedir? 

1.2 Ġçtihadın Ģartları: 

1.3 Ġçtihadın Hükmü: 

1.4 Müçtehitlerin Tabakaları: 

2.  TAKLĠT VE MUKALLĠT 

2.1 Ġtikatta Taklit: 

2.2 Amelde Taklit: 

2.3 Mezhep DeğiĢtirmek: 

3.  ĠÇTĠHAT KAPISININ AÇILMASI: 

4. TECDĠT VE MÜCEDDĠTLER 

5.  ZAMANIN ĠMAMINI TANIMAK 

 

 

ON ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ĠSRA VE MĠRAÇ MUCĠZESĠ 

 
1. Ġsra ve Miraç Nedir? 

2.  Miraç Mucizesinin Vukuu 

2.1 Semalarda Cereyan Eden Olaylar  

2.2 Peygamberimizin (sav) “Sidretü‟l-Münteha” Makamına Yükselmesi ve 

“Rü‟yetullah”a Mazhar Olması 

3.  Kur‟an-ı Kerim Ġsra ve Miracı Anlatıyor 

4. Peygamberimizin (sav) Huzuru Ġlâhî‟de Yaptığı Selamlama KonuĢması 

5.  Mirac‟dan DönüĢ 

6.  Abdulmuttalip Oğullarının Peygamberimizi (sav) Gece Aramaları 

7. Peygamberimiz (sav) MüĢriklere Miracı Anlatıyor 

8. Cebrail‟in (as) Peygamberimize (sav) Ġmam Olup BeĢ Vakit Namazın Vakitlerini 

Tayin Etmesi 

9. Peygamberimiz (sav) Sahabelerine Miracı Anlatıyor 

10. Peygamberimiz (sav) Sahabelerine Cennet ve Cehennemi Anlatıyor 
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ÖNSÖZ 

 

Çocuklarımıza ve gençlerimize önce imanı öğretmek gerekmektedir. Gelişme çağına 

giren çocuklarımıza öğretmemiz gereken temel bilgiler imana dair olan bilgilerdir. Bunlar 

―Allah‘ın varlığı ve birliği, varlıkları ve bilhassa insanları başıboş yaratmadığı ve her şeyin bir 

amaca hizmet ettiği gibi insanın da kendisinden üstün bir varlığa yani Allah‘ın dinine hizmet 

etmesi gereğini‖ anlatmalıdır. Bunun sonucu olarak da uhrevi saadetin varlığı ve gerekliliği 

üzerinde durulmalıdır.  

İman esasları olan ve ―Âmentü‖ ile özetlenen hakikatleri anlayacağı dille, seviyesine 

uygun olarak anlatmak her anne ve babanın asıl vazifeleri arasındadır. Dini öğretmek ona 

imanı anlatmak ve bu konuda ister-istemez soracağı sorulara aklının alacağı şekilde cevaplar 

vermekten ibarettir. İmanı özümseyen birinin inancına aykırı hareket etmesi düşünülemez. 

Her insan inandığı gibi yaşar ve inancının gereğini yerine getirmekten şeref duyar. Sıkıntı 

inancın doğru olmamasından kaynaklanır.  

İman eğitimi din eğitiminin başı ve temeli olduğu için peygamberimiz (sav) kendisine 

gelen gençlere mutlaka önce imana ait bilgileri verir, sonra ibadete taalluk eden hususlara 

onları teşvik ederdi. Nitekim sahabelerden Cündüp bin Abdullah (ra) der ki: ―Biz ergenlik 

çağına yaklaşmış bir gurup genç ile beraber Resulullah (sav) in huzuruna geldik. Bize Kur‘anı 

öğretmesini istedik. O da bize Kur‘an-ı Kerimi öğretmeden önce imanı öğretti. İman ile ilgili 

bilgileri ders verdi. Allah‘ın varlığını, kudretini, ilmini, iradesini ve insanı yaratılış amacını 

öğrettikten sonra Kur‘anı öğretti. Bundan sonra biz Kur‘an okudukça imanımız daha da 

güçlendi ve inkişaf etti.‖
1
 

Bu hadis-i şerif bize imanı öğrenmenin önemini anlatmaktadır. Bundan dolayı önce 

imanı öğretmek sonra İslam konusunda iman ile bağlantılı olarak bilgi vermek tâlim ve 

terbiye, eğitim ve öğretim metodu açısından takip edilecek en doğru yoldur. Peygamberimizin 

(sav) bu husustaki sünneti budur.  

Din demek iman demektir. İmandan sonra imanın gereği ve tezahürü olan ibadet ve 

imandan kaynaklanan ahlak kişiyi cehennemden uzaklaştırarak Allah‘a yaklaştırır. İman 

sağlam olmazsa ibadette gevşeklik ve ahlakta bozukluk ortaya çıkar. İmanda az bir zafiyet 

ibadette ve ahlakta büyük sıkıntılara sebeptir. Bunun için Bediüzzaman ―Ben bütün mesaimi 

iman üzerine teksif etmiş bulunuyorum‖ demiştir. 

İman şüphesiz tasdik demektir. Bunun için şüphe imanı yok eder. İmanlı birisinin imanı 

sevmesi ve küfürden nefret etmesi gerekir. Yüce Allah ―Allah size imanı sevdirdi ve onun ile 

kalplerinizi süsledi. Küfrü, fıskı ve isyanı ise çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar 

bunlardır‖
2
 buyurur. İmanın gereği Allah‘ı sevmek ve Allah‘ın düşmanlarına da düşman 

olmaktır. Allah düşmanlarına sevgi ve muhabbetle beraber Allah sevgisi bir kalpte bulunmaz. 

Bu eşyanın tabiatına zıt ve muhal bir durumdur.  

Peygamberimizin (sav) yolundan giden Bediüzzaman hazretlerinin ―mesaisini iman 

üzere teksif etmesinin‖ sebebi budur. Din demek iman demektir. Dini bilgiler iman için yeterli 

değildir. Böyle olsaydı İslam dini konusunda eserler yazan ve peygamberimizin hayatını 

inceleyen sair dine mensup olanları da Müslüman olurlardı. Hâlbuki bu dini bilgiler onların 

müslüman olmasına yetmemektedir. Çünkü din demek iman demektir. İmana dair bilgileri 

kabul ederek öğrenmeyen kimse sadece ―Din Kültürü‖ edinmiş olur. Bu da inanmak için 

yeterli olmaz. 

İtikada ait bilgiler İslam fıkhının temelini teşkil eder. Sahabeler her şeyden önce 

peygamberimizden ―İman Dersi‖ almışlardı. Sahabelerden sonra Tabiîn ve Tebe-i Tabiîn her 

şeyden önce imana önem vermişlerdir. İlk olarak yazılan risaleler imana aittir.  

                                                 
1
 İbn-i Mace, 1:93 (Hadis No: 61) 

2
 Hucurat, 49:7 



 10 

İslam bilginleri ―kişinin lehinde ve aleyhinde olan bilgilere ―Fıkıh‖ demişlerdir. Bu 

konudaki en önemli bilgilere ―Fıkh-ı Ekber‖ adını vermişlerdir. İmam-ı Azam‘ın eserin adı da 

―Fıkh-ı Ekber‖ olup imana ait bilgileri içine alır. Bu risale İman hakikatlerinden ve imanın 

esaslarından bahseder. İmam-ı Azam hazretlerinin amele taalluk eden fıkhî görüşlerini 

talebelerinden İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed kitaplaştırmışlardır. İmam-ı Azam 

kendi eli ile talebelerine yazdığı risaleler ise imanın esaslarından ve Allah katında makbul bir 

imanı kazanmanın öneminden bahsetmektedir.  

İslam bilginleri ―Fıkhu‘l-Ekber ehlisünnet akidesinin temel kitabıdır‖ demişlerdir.
3
 

Ayrıca el-Fıkhü'l Ebsât, Kitâbü'l Âlim ve'l Müteallim, Kitâbü'r Risâle, el- Vasiyye, el-

Kasîdetü'n Numâniye, Marifetü'l-Mezâhib, adlı eserler de imamdan rivâyet edilmiştir. 

Genellikle imana ait meseleleri içine alır. 

İmam-ı Azam hazretleri şöyle der: ―Fıkh-ı Ekber iman ilmidir. İman ilmi ise ehl-i 

kıbleden hiç kimseyi küfür ile ittiham etmemek, imandan uzaklaştırmamak, ma‘rufu 

emretmek ve münkerden nehyetmek, insan için takdir olunanın mutlaka ulaşacağına inanmak, 

peygamberimizin (sav) sahabelerinden hiçbirisini ayırmadan hepsinin hak ve hidayet üzere 

olduğunu kabul etmek, hepsini sevmek ve aralarındaki ihtilafları ise Allah‘a bırakmaktır.‖ 

Fıkhı ikiye ayıran İmam-ı Azam ―Dinde fıkıh İman İlmidir. Amelde fıkıh ise ilmihal 

bilgileridir. Dinde fıkıh olan iman ilmi, amelde fıkıh olan ilmihal bilgilerinden üstündür. 

İlmihal bilgileri de diğer bilgilerden üstündür. Fıkhın en faziletlisi imanı, şeriati ve sünnetleri 

bilmektir‖ der.  

Bundan dolayıdır ki Bediüzzaman hazretleri dinin iman yönüne önem vererek ―Ben 

bütün mesaimi iman üzerine teksif ettim‖ derken, Bediüzzaman‘ın talebelerinden Zübeyir 

Gündüzalp ―İlimlerin şahı ve padişahı iman ilmidir‖ demiştir.  

Din demek iman demektir. Dini öğrenmek isteyen imanı öğrenmelidir. ―İman edip salih 

amel işleyenlerin kurtulacağını‖
4
 müjdeleyen yüce Allah imansız ameli asla kabul etmez. 

Bunun için iman amelden üstündür. Müsteşrikler İslam dininin amel yönüne ve 

peygamberimizin ahlak yönüne baktıkları ve iman ile ilgili hususlarda araştırma yapmadıkları 

için İslam ve peygamberimiz (sav) ile ilgili kitaplar yazmakta ama inanmamaktadırlar.  

İman şüphesiz ve kesin olarak inanmaktır. Bundan dolayı şüphe imanı giderir. İnanan 

insan inancını övünerek haykırmalıdır. İnandığı için Allah‘a şükretmelidir. Bunun için imana 

dair bir şüphenin giderilmesi beden ve mal ile yapılan amellerden çok üstündür. Gerçek din 

adamları konuşmaları ile imanı kuvvetlendiren, şüpheleri gideren, insanları kardeşliğe, 

tevazua,  ihlâsa ve ahirete davet edenlerdir. Çünkü dinin insana vermek istediği şeyler 

bunlardır.  

İman peygamberimizin (sav) bir hadisine göre ―Allah‘ın birliğine, Hz. Muhammed (sav) 

in Allah‘ın elçisi olduğuna, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere 

yani, hayır ve şerrin Allah‘tan olduğuna Kur‘anın haber verdiği şekilde inanmaktır.‖
5
 İslam 

ise imanın gereği olan ibadetleri yapmaktır. Bu da ―Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât 

vermek, hacca gitmek ve cünüplükten yıkanmaktır.‖
6
  Kalp ile inanıp dil ile ikrar eden bir kişi 

mü‘mindir. İmanın gereği olan salih ameli işleyenler ise ―Müslim‖ vasfını alır. Böyle birisi 

Allah‘ın dinine teslim olan iyi bir müslümandır.  

İman amelden farklıdır, yani iman amelin bir cüzü değildir. Çünkü iman herkese farzdır; 

amel ise şartları tutmayanlara zekât ve hac gibi farz değildir. İman devamlıdır; amel ise 

zamana ve vakte bağlıdır. Ancak iman kuvvetlendikçe amel artar. Çünkü amel imanın 

kemaline ve kuvvetine göre artar, ahlak imanın kemaline göre mükemmelleşir.  

                                                 
3
 İmam Fahrü'l İslâm Pezdevî, Usûlü'l-Fıkh, I: 8;  İbnü'n-Nedîm, Kitâbü'l-Fihrist, I:204 

4
 Asr, 103: 1–3 

5
 Buhari, İman, 1; Müslim, İman, 1  

6
 Buhari, İman, 1: Müslim, İman, 1 
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İman amelden ayrıdır; ancak imanın alameti ve kemalini gösteren ibadettir. Bu da 

imandan sonra gelir. Kişinin ibadet ve ahlak konusundaki gevşekliği iman za‘fından veya 

inanmamaktan kaynaklanır. Bunun için İman İlmini ve bize İmanı anlatan, imana ait bütün 

şüpheleri gideren bir temel kitaba olan ihtiyacı gidermek amacı ile bu çalışmayı yapmış 

bulunuyoruz. 

Amacımız okuyanın imanına hizmet etmektir. 

Çalışmak bizden Tevfik ve hidayet Allah‘tandır. 

M. Ali KAYA 

07.01.2008 

Turhal 

 
 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

DĠNĠN MAHĠYETĠ VE GEREĞĠ 

 

1.  DĠNĠN TARĠFĠ 

Din Allah tarafından konulmuş kanunlar ve prensipler mecmuasıdır.  

―Din, insanın ve kâinatın yaratılış gayesini bildiren ve yaratıcısını tanıttıran, ölüm ve 

ötesinin sırlarını açıklayan, insanı dünya ve ahiret saadetine ulaştıran prensipleri ihtiva eden, 

akla ve vicdana doğru yolu gösteren, Allah tarafından peygamberleri aracılığı ile vahyedilmiş 

ilahi hakikatler mecmuasıdır.‖ 

Din ilmin neticesi, inkâr ve küfür ise cehaletin meyvesidir.  

Allah‘ın iki çeşit kanunu vardır:  

Birincisi: İrade ve Kudretinin eseri olan ―Sünnetullah‖ ve ―Âdetullah‖ tabir edilen 

―Tabiat Kanunları‖dır. Tüm varlıkların uymak mecburiyetinde olduğu Tabiat Kanunları 

dediğimiz Fizik, Kimya, Astronomi gibi ilimlerin keşfettiği kuralları Allah‘ın iradesinden 

başka bir şey değildir. Tabiat kanunları Allah‘ın ―İrade‖sinin eseridir. Allah nasıl dilemişse 

öyle olmuştur. Yaratılan tüm varlıklar da Allah‘ın Kudretinin eseridir. İrade ister, Kudret 

yaratır. 

Ġkincisi: Kelam sıfatı ile insanlar ile konuşmasının gereği olan Kelam-ı İlâhî adı verilen 

ve İrade ile Kudret sahibi insanları ilgilendiren Allah‘ın peygamberlerine konuşması ile 

insanlara tebliğ edilen kurallardır. Ancak genellikle ―Din‖ peygamberlerin tebliğ ettiği ilahi 

kaynaklı kurallara denilmiştir. Ancak Kur‘an-ı Kerimde ―Din Günü‖ olarak ―ahiret âlemi‖ ve 

―hesap günü‖ anlatılmıştır.  

İnsana ve ahirete bakan yönü ile ―Din: Allah-u Teâla tarafından va‘z olunmuş bir 

kanundur. İnsanları yaratılış amacından haberdar eder ve yaratılış amacına yönlendirir. İnsana 

dine ve dünyaya ait görevlerini öğretir. İnsanlara hidayet ve saadet yollarını gösterir. 

Yaratıcıyı tanıtır, nasıl itaat ve ibadet edileceğini öğretir. Akıl sahiplerini hayırlı olan işlere 

sevk eder.  

Bu ilahî hakikatler akıl, ahlak, fazilet bakımından mükemmel olan ve Allah tarafından 

seçilen peygamberlere Cebrail (as) vasıtası ile ―vahy‖ edilir. Peygamberler de kendilerine 

vahyedildiği gibi insanlara ―Tebliğ‖ ederler.  

Bunun için dinin vazı-ı hakikisi Allah‘tır. Menşei vahiydir. Mübelliği peygamberdir. 

Allah‘ın sözü olan vahiyden ve peygamberlerin tebliğinden kaynaklanmayan bir takım felsefi 

görüş, düşünce ve ayinlere din namı verilemez. Peygamberler dâhil insanlar din ortaya 

koyamazlar. Peygamberlerin görevi din ortaya koymak değil, dine uymak, gereklerini yerine 

getirmek ve bu konuda insanlara örnek olmaktır.  
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Dinde iki temel unsur vardır. Birincisi, ―İman Öğretisi‖ ikincisi ise inancın gereği olan 

―Amel-i Salih‖ denilen ibadettir. Peygamberlerin görevi sadece dini tebliğ değildir, tebliğ ile 

beraber Salih Amel ve ibadet kısmını tatbik etmek de en önemli görevlerindendir.  

Filozofların ortaya koydukları esaslara ―Felsefî Meslek‖ denir; asla din denmez. Hiçbir 

felsefi düşünce ve görüş insanın saadetini temin edemez. Vahy ve ilhama dayanmayan, 

kökleri ulvi bir kaynağa dayanmayan insanların ruhlarına ve kalplerine nüfuz edemez ve 

kalplere hâkim olamaz. 

Ahlakın ve faziletin en sağlam istinatgâhları ve dayanakları dindir. Kalplere ve akıllara 

hükmeden Allah‘a ve ahiret gününe iman ve Allah korkusu olmazsa fertlerde yüksek ahlak ve 

faziletten eser görülemez. Dinden mahrum bir cemiyetin nizamı ve ahengi olmaz. Dinin yerini 

hiçbir şey tutamaz.  

 

2.  DĠNĠN TARĠHĠ 

İnsanlığın ilk inancı ―Tevhit‖ ve ―Tenzih‖ dini olan İslamiyet‘tir. Yüce Allah insanlığın 

ilk atası olan Hz. Âdem‘e (as) vahy yolu ile tevhit dinini va‘zetmiştir. Yazılı olmayan 10 

sahifelik bir kitabı da Hz. Âdeme vahyetmiştir. Âdem (as) bu kitabı dilden dile öğretip 

ezberleterek çocuklarına öğretmiştir.  

Daha sonra Âdem‘in (as) torunlarından olan Şit‘e (as) yüce Allah 50 sahifelik bir kitap 

daha vahyetmiştir. Böylece insanlık dinsiz, peygambersiz ve kitapsız asla kalmamıştır. Bütün 

güzel ve hayır olan her şey bize dinden, peygamberden ve Allah‘ın kitaplarından gelmiştir. 

Bütün bâtıl mezhepler, sapık ve yanlış düşünceler hak dinden şöyle veya böyle sapma ve 

ayrılmadan kaynaklanır.   

―İnsanlar bir ümmet, bir millet ve din üzere iken‖
7
 zamanla isyana ve cehâlete 

düşmüşlerdir. Küfür isyan ve cehaletten kaynaklanır. Küfür ve inkâr bir kazanım değil 

kayıptır. Küfür, ilim ve gayretin, izah ve ispatın sonucu değil, cehaletten kaynaklanan ret ve 

inkârın ürünüdür. Bunun için bütün peygamberler cehalet, ahlaksızlık ve zulümle mücadele 

etmişler, ilim ve imanla dinin akıllara, kalplere ve hayata hâkim olması için çalışmışlardır.  

Yüce Allah her ümmete ve millete hak din üzere rahmetiyle cenneti müjdeleyici ve 

cehennem azabından sakındırıcı olarak peygamberler göndermiştir. İçlerinde peygamber 

gelmeyen hiçbir millet yoktur.
8
 Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―peygamber göndermediği 

kavme azap etmeyeceğini‖
9
 de açıkça beyan etmiştir.  

İnsanlığın Ortadoğu‘dan çoğalarak dünyaya yayıldığı bir gerçektir. Peygamberimizden 

(sav) önce gelen son peygamber Hz. İsa‘dır. (as) Hz. İsa‘nın (as) doğumu milat sayıldığına 

göre insanlık 2000 sene önce Asya, Avrupa ve Afrika dışında yaşamadığı bir gerçektir. Hz. 

İsa‘dan (as) 571 sene sonra peygamberimiz (sav) dünyaya gelmiştir. İnsanların Kutuplara, 

Amerika‘ya, Avustralya‘ya ve Afrika‘nın güneyine ve dünyanın uzak yerlerine gitmeleri 

peygamberimizden (sav) sonradır. Bunun için yüce Allah‘ın ―Peygamber göndermediği 

kavme azap etmemesi, her kavme peygamber göndermesi doğrudur. Peygamberimizden (sav) 

sonra ise insanlık terakki ve tekâmül ettiği için başka peygambere ihtiyaç kalmamıştır. Hem 

dünyanın şartları, ulaşım ve haberleşme vasıtaları çoğaldığı için peygamberimizin (sav) 

davetinin ulaşmadığı yer de kalmamıştır.  

Bütün güzel davranışların kaynağı dindir. Kötü davranış itiyat ve ahlakın kaynağı ise 

cehâlet, his ve heves veya nefsin kötü arzularıdır. Diğer milletlerin de sahip oldukları 

güzellikler yine dinlerinden kaynaklanır. Çünkü dinin olmadığı bir zaman ve devir yoktur. 

Mısır kazılarında çok eski tarihlere ait olarak ―Semavat ve arzın yaratıcısı olan Allah her şeyi 

yaratandır. Ezelidir, ebedidir. Sonradan yaratılmamıştır. Ne evveli vardır; ne de sonu 

olacaktır‖ ibareleri çıkmıştır. 

                                                 
7
 Bakara, 2:213; Yunus, 10:19 

8
 Fatır, 35:24 

9
 İsra, 17:15 
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―Tarih-i Edyan‖ müellifi Max Müller yaptığı araştırmalarında insanlıkta din duygusunun 

fıtrî ve devamlı olduğunu ispat etmiştir. Dinler Tarihi bilginlerinden Benjamin Kostant ise 

―Din insanlık tarihinde en fazla insanlığa hâkim olan amildir. Din insan tabiatının fıtrî bir 

vasfı ve insanlardan ayrılmayan bir hassasıdır. İnsanın mahiyetinin dinden ayrılması 

imkânsızdır‖ demiştir.  

 

3.  ĠNSAN AKLININ VE VĠCDANININ GÖREVĠ 

Akıl, insanın anlama aletidir. İtiraz ve inkâr aleti değildir. Akıl ilk bakışta anlamadığı bir 

şeyi üzerinde durdukça ve bilgisi ile anlamaya çalıştıkça yeni bilgilere ulaşır ve anlamaya 

başlar. Aklın görevi dini ve dinin hakikatlerini anlamaya çalışmaktır. Vicdanın görevi ise 

dinin hükümlerini dinin ahkâmını tasdik etmek ve doğruluğuna hükmetmektir. 

Akıl insanın görmeye yarayan gözü gibidir. Göz dış âlemi gördüğü gibi, akıl da sanat, 

ilim, anlam gibi soyut gerçekleri görür, anlar ve açıklar. Gözün varlığı yeterli değildir. Güneş 

ışığı olmadan göremez. Aynı şekilde akıl da ―Vahiy Bilgisi‖ olmazsa gerçekleri anlayamaz. 

Bunun için akıl göze, vahiy ise ışığa benzer. İkisi birbirini tamamlar. Gözün güneşe ihtiyacı 

vardır. İnsan aklının da gerçekleri anlayabilmesi için vahye ihtiyacı vardır.  

Kendi aklına güvenen ve vahyi kabul etmeyen yıldız böceği gibi güneşin ışığını kabul 

etmeyerek kendi ışığı ile karanlık içinde yapayalnız kalır. Vahye itibar etmeyen ve kendi 

aklına güvenen insan da karanlık içinde el yordamı ile eşyayı tanımaya ve yol bulmaya 

çalışan insan gibidir. Gerçekleri tam olarak anlayamaz ve doğruyu bulamaz. 

Vicdan ayna gibidir. Bozulmamış temiz bir vicdan sahibi insanın vicdanı doğruları en 

güzel şekilde yansıtır ve kabul eder. Dinden mahrum olan vicdanlar ise kararmış aynaya 

benzer hiçbir güzel hasleti yansıtmaz ve gerçekleri güzel göstermez ve doğru kabul edemez.  

İnsan hem maddi, hem manevi yönden dine muhtaçtır. İnsanı ahlâk, vicdan, akıl, duygu 

yönünden, ilmî, edebî, sosyal ve siyasi yönden tekâmül ettiren dinden daha ulvî, daha mühim 

bir âmil olamaz. İnsan kalbi ve ruhu dinî yönden tatmin olmazsa safay-ı kalple, inşirâh-ı ruha 

ve vicdana nâil olması düşünülemez. Dolayısıyla diyanet duygusu inanlık için fıtrîdir. Bunun 

için ilk çağdan itibaren insanlığın ekseriyeti dindardır.  

Yüce Allah bu konuda şöyle buyurur:  

―Allah insanı fıtrat üzere yaratmıştır. Allah‘ın dini de fıtratın dinidir. Allah‘ın 

yaratılışınızı değiştiremezsiniz, öyle ise yüzünüzü fıtrat dini olan İslâm‘a çevirin. Allah‘ın 

kadim dini de budur. Ama ne var ki insanların çoğu bunu bilmiyorlar.‖
10

  

Peygamberimiz (sav) de bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır: 

―Her doğan İslam fıtratı üzere yaratılmıştır. Daha sonra ebeveyni onu Yahudi, Nasranî 

ve Mecusi yapar.‖
11

  

 

4.  HAK DĠNĠN VASIFLARI 

Hak olan ve Hak‘dan gelen ilâhî dinlerin temel özellikleri aynıdır. Aynı kaynaktan 

beslenen elbette aynı vasıfları taşıyacaktır. Bu temel vasıflar şunlardır: 

1. Bütün hak dinlerin temel inancı Allah‘ın birliğidir. Bütün peygamberler ve kutsal 

kitaplar insanlara Allah‘ın birliğini ders vermişlerdir. Bunun için Allah‘ın birliğini 

kabul etmeyen bir din hak din olamaz.  

2. Bütün hak dinler İmanın altı şartında ittifak ederler. İman esasları asla değişmez. 

Tüm hak dinlerde Allah‘ın birliğine, ahiret gününe, peygamberlere, kitaplara, 

meleklere ve kadere iman vardır. Tüm peygamberler ve kutsal kitaplar insanlara 

temel iman esaslarını tam olarak ders vermişlerdir.  

                                                 
10

 Rum Suresi, 30:30 
11

 Buhâri, Cenâiz, 79; Müslîm, Kader, 23–25; İman, 264 
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3. Tüm hak dinlerde Allah‘a ibadet vardır ve bu ibadet ―Namaz‖dır. Ayrıca Kurban, 

Zekât, Oruç ve Hac ibadeti de bulunmaktadır. Ancak bunların vakitleri, rekâtları, 

zamanları ve şekilleri farklı olabilir.  

4. Tüm hak dinler ―Vahye‖ dayanan kitaplara dayanır. Allah‘ın kitabını insanlara 

öğretmeyi amaç edinirler.  

5. Tüm hak dinler peygamberler tarafından öğretilmiştir ve peygamberin sünnetine ve 

ahlakına uymayı insanlara öğretir. 

6. Bütün hak dinlerde insanlığın dünya saadetini temin eden hak ve adaleti esas alan 

prensipleri içine alır ve bu prensipleri insanlara ders verirler.  

 

5.  DĠN ĠLMĠN, AHLAKIN VE MEDENĠYETĠN KAYNAĞIDIR 

Din ilmin kaynağıdır. İnsanlara lazım olan dini, ahlâkî ve sanata ait temel bilimler bize 

peygamberlerin mirası olarak gelmişlerdir. ―Peygamberler insanlığa mal miras bırakmazlar; 

ancak miras olarak ilim bırakırlar. Bunun için âlimler peygamberlerin varisidirler.‖
12

 

Peygamberin mirası olan ilim sadece din ve ahlak ilmi değil, fen ve sanata ait temel bilimler 

ve sanatlar da peygamberlerin mirasıdır. Her peygamber insanlara bir fen ve sanat öğreterek 

insanların maddi gelişimlerinin de yolunu açmışlardır. Her peygamberin bir sanatı vardır. 

Bunun için her sanat erbabı bir peygamberi pir kabul etmişlerdir.  

Hz. Âdem (as) çiftçidir. Nuh (as) dülger, yani marangoz ve gemi yapımcısıdır. Hz. İdris 

(as) terziliği ve yazıyı insanlara öğretmiştir. Hz. Davud (as) ise demirin ve bakırın çıkarılıp 

kullanılmasını öğreterek demircilerin piri olmuştur. Yusuf (as) saatçi, Lokman (as) eczacı ve 

hekimdir.  

 

5.1  Dine KarĢı Olan Devletlerin Sonu 

Medeniyet ancak ahlak ve fazilet ile gelişir ve kemaline erer. Ahlak ve faziletin kaynağı 

ise dindir. Din olmadıkça yüksek ahlaktan asla söz edilemez. Ahlak ve faziletten mahrum bir 

cemiyette ise medenî ve toplumsal güzellikler meydana gelmez. Ahlaksızlık ve dinsizlik 

medeniyetleri yıkar. Dinden mahrum olan bir toplum sosyal anarşi ve kargaşa içinde 

felaketten felâkete sürüklenir ve zeval çukuruna yuvarlanır. Tarih buna en güzel şahittir.  

Batı Roma Hz. İsa‘nın (as) dini ile mücadele ettiği ve Havarileri idam ettiği için kısa 

zamanda yıkıldı ve mücadele ettiği Hıristiyanlığa mağlup oldu. Sonunda Hıristiyanlığın 

merkezi oldu. Doğru Roma ise bozuk da olsa dine dayandığı için 1453 yılına kadar ayakta 

kaldı ve hak dinin mensubu olan Fatih Sultan Mehmet‘e teslim oldu.  

İsrailoğulları Hz. Musa (as) ile pek çok nimete mazhar olmuşlar ve Mısırlıların 

esaretinden kurtulmuşlar, asıl memleketlerine dönmüşlerdi. Dinlerine bağlı kaldıkları Hz. 

Davud ve Hz. Süleyman (as) zamanında ―Arz-ı Mevûd‖a ve o zaman insanlığın yaşadığı 

dünyaya hâkim olmuşlardı. Ne zaman ki peygamberlerine karşı çıktılar ve onların bir kısmını 

öldürdüler ve hak dinden ayrıldılar. Keldanilerin, İranlıların, Yunanlıların ve Romalıların 

esareti altına girdiler.  

Yunanlılar dine ve ahlakî değerlere saygılı, Allah‘a ve ahiret inandıkları ve ahlaklı, 

vatanperver oldukları zaman parlak bir medeniyet kurdular. İlim ve felsefede ileri giderek 

Sokrat, Platon, Diyojen ve Aristo gibi filozoflar yetiştirdiler. Aristo‘nun talebesi olan 

İskender-i Rumî zamanında İranlılara galip gelerek tüm Anadolu, İran, Ortadoğu ve Mısır‘a 

hâkim oldular. Daha sonra Epikür‘ün (M. 893–963) ahireti inkâr eden, bencillik ve zevki esas 

alan ―Haz Felsefesi‖nin yayılması ile inkâra, tembelliğe, eğlenceye ve ahlaksızlığa düşerek 

yıkıldılar. Medeniyetleri söndü. 

Romalılar insana saygı, ahlak, gayret, sevgi ve iffetle ileri gittiler. Yunanların 

ahlaksızlığı milletlerine sirayet etti ve fuhuş yayıldı, ahlak bozuldu ve Roma gücünü kaybetti.  

                                                 
12

 Buhârî, İlim, 10; Ebû Dâvud, İlim, 1; İbn Mâce, Mukaddime, 17 
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Farslılar/Sasaniler de dinlerine bağlı kaldıkları sürece medeniyetler kurdular Melik 

Kubad zamanında Mazdek dinlerini ve ahlaklarını bozdu, ahlaksızlık ve fuhuş yayıldı gücünü 

kaybetti. 

Büyük iddialarla kurulan ve dinsizliğe dayanan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 

de çok büyük bir imparatorluğa rağmen 70 sene kadar dayandı ama sonunda çökmeye 

mahkûm oldu.  

Bütün bu örnekler göstermektedir ki dine dayanmayan bir devletin bekası yoktur. 

Dinden mahrum bir milletin manevi, ahlaki ve fazilete ait duyguları zayıflar ve menfaat 

kavgası ve ahlaksızlık, anarşi ve teröre mahkûm olur ve yıkılır. 

 Yüce Allah Kur‘an-ı Kerim bize bu gerçekleri şöyle hatırlatır: 

―Sizlerden önce niceleri gelip geçti. Yeryüzünde gezip dolaşın da Allah‘ın ayetlerini 

yalanlayanların akıbetlerinin ne olduğuna bir bakın.‖
13

 ―Yeryüzünde dolaşın, sonra bakın, 

peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün!‖
14

 

5.2  Ġslam Devletlerinin Durumu 

Müslümanlar ne zaman dinlerine sadakat ile bağlı kadılar ve dinin gereklerini yerine 

getirdilerse o zaman maddi ve manevi yönden terakki ve tekâmül ederek bütün düşmanlarına 

galebe etmişlerdir. Ne zamana dinde lakayt davranmış ve dine önem vermemişlerse o zaman 

da tedenni ederek gerilemiş, düşman istilasına ve ahlaksızlığa maruz kalarak yıkılmışlardır.  

Sahabeler dinlerine sadakatle hizmet ettiler ve 50 sene gibi kısa bir zamanda doğuya ve 

batıya hâkim oldular. O zamanın en medeni ve güçlü devletlerine galebe ettiler. Daha sonra 

Emeviler dinde salâbeti ve istikameti kaybederek ırkçılığa yöneldiler ve kısa zamanda 

yıkıldılar.  

Abbasiler ise dine değer verdikleri zaman rahat ettiler ve hizmet ettiler ne zaman zulme 

ve haksızlığa yöneldiler o zaman Hülâgû liderliğindeki Moğolların istilasına uğrayarak 

yıkıldılar. Selçuklular ve Osmanlılar da aynı şekilde dine hizmet ettikleri zaman terakki etmiş, 

dinden uzaklaşınca yıkılmışlardır.  

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu da yine dini duygular ve kaygılar ile olmuştur. Ancak 

dine gereken önemi göstermediği için çağdaş ülkeler seviyesine çıkamamaktadır. 

Yüce Allah bu konuda Kur‘an-i kerimde şöyle buyurdular: 

―Bir topluluk kendilerine verilen kabiliyet ve nimetlerin yönünü değiştirerek isyan ve 

inkâra sapmadıkça Allah onların durumunu değiştirerek verdiği nimeti azaba çevirmez.‖
15

 

 

6.  DĠNĠN YERĠNĠ HĠÇBĠR ġEY TUTAMAZ 

Dinler Tarihi araştırmacısı Benjamin Constant ―Din, insanlık tarihînde hâkim olan ve 

toplumları ayakta tutan en büyük âmil ve en büyük kuvvettir‖ der. Dinsiz bir millet 

yaşayamaz ve millet olma özelliğini kaybeder. Gerek fertlerin gerekse fertlerden oluşan 

cemiyetin ve milletin saadet ve intizamı için kutsî bir kuvvete ihtiyaç vardır. Bu kuvvet ise 

dindir. Bunun yerini insanların yaptıkları kanunlar ve ahlak terbiyesi ve saire tutamaz.  

Saadet ve tekâmülün sebepleri iffet, vazifeşinaslık ve hukuka riayettir. Fertlerde bunu 

temin eden ise Allah korkusu ve ahiret duygusudur. Allah ve ahiret inancı kalplere hâkim 

olmaz, her insanın kalbinde ve vicdanında Allah korkusundan kaynaklanan bir yasakçı 

bulunmazsa polisiye tedbirler kötülüğün ve haksızlığın önünü alamaz.  

Toplumun murakabesi ve ayıplaması ferdi kötülüklerden menedebilir. Kişi kanundan 

kurtulsa toplumun ayıplamasından kendisini kurtaramaz; ancak bu da yine dindar 

toplumlarda, dine dayanan cemiyetlerde olur. Vicdan da insanı doğru yola sevk eden bir 

manevi kuvvettir. Yaptıklarımızdan vicdanen ya haz duyarız veya azap çekeriz. Bu halet-i 

ruhiye bizi faziletli hayırlı işlere sevk eder, rezil ve kötü işlerden men eder. Ancak vicdan 
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telkine müsaittir. Kötü telkinat ile bozulan vicdandan hayırlı iş zuhur etmez. Dinden uzak olan 

ve dini değerler ile nurlanmayan vicdan insanı hayır ve hidayete yöneltmez.  

Kanunlar da adalet için konulmuş kurallardır. Ülke asayişine hizmet eder. Ancak 

kanunlar ilâhî bir kaynaktan ve vahiyden nemalanmaz ise adaleti temin edemez; ancak kanun 

koyucunun menfaatine hizmet eder. Dolayısıyla toplumun saadetine ve faziletine dayanak 

olamaz.  

Bütün bunlardan dolayıdır ki peygamberimiz (sav) ―Hikmetin başı Allah korkusudur‖ 

buyurmuşlardır. Allah‘tan korkarak günahlardan ve yasaklardan kaçmayanın ve peygambere 

itaat etmeyenin de Allah sevgisi iddiası yalandır asla gerçeği ifade etmez. Çünkü yüce Allah 

Kur‘an-ı Kerimde ―Eğer Allah‘ı seviyorsanız peygambere itaat edin ki Allah da sizi sevsin‖
16

 

buyurur.  

 

7. ĠSLAM DĠNĠN YÜCE DEĞERLERĠ VE ÖZELLĠKLERĠ 

 

7.1 Ġslam Dininin Değerleri 

İlahi dinlerde iman esasları ve Tevhit inancı ortaktır. Ancak milletlere, zamanlara ve 

şartlara göre şeraitlerde, yani emir ve yasaklarda farklılıklar bulunmaktadır. Mevsimlere göre 

elbiseler, yiyecekler değiştiği, mizaçlara ve hastalıklara göre ilaçlar ve tedavi yöntemleri 

değiştiği gibi peygamberlere ve gönderilen toplumlara göre de şeraitlerde değişiklikler 

olmuştur.  

İslam dini Hâtemu‘l-Enbiyâ Hz. Muhammed‘in (sav) Allah tarafından tebliğine memur 

edilen en son ve en ekmel dindir. İslamiyet bütün peygamberleri ve kendisinden evvel nazil 

olan bütün kitapları tasdik etmekle beraber onlardaki bütün hakikatleri de kendisinde 

toplamıştır. Bunun için onları neshetmiştir. Allah‘ın en son ve en ekmel kitabı olan Kur‘an-ı 

Kerim daha önceki kitapların doğrularını tasdik eder, insanlar tarafından değiştirilen 

kısımlarını ise tashih eder, düzeltir. Ahkâmı kıyamete kadar bakidir, hükümleri çağlar boyu 

geçerlidir.  

Kur‘an-ı Kerimden önceki kitaplar birbirini neshetmez, ancak birbirini tamamlardı. 

Kur‘an-ı Kerim ise en mükemmel kitap olduğu için artık diğer kitaplara ihtiyaç kalmamış ve 

hükümleri de geçersi sayılarak Allah tarafından neshedilmiş ve geçersiz sayılmıştır. Daha 

önce nazil olan ilk büyük kitap Tevrat‘tır. Zebur Tevrat‘ı neshetmediği gibi, İncil de Tevrat‘ı 

ve Zebur‘u neshetmez. Bilakis Zebur Tevrat‘ın hükümlerine uymaya çağırdığı gibi, İncil de 

ahkâmda Tevrat‘a uymaya davet eder. Kur‘an-ı Kerim ise bütün dinleri ve kitapları 

neshederek artık hükümlerinin kalktığını ve geçersiz olduğunu ilan etmiştir.  

Bu hususa Yüce Allah şöyle buyurur: ―Allah katında makbul din İslâmdır. Ehl-i Kitap 

seninle çekişecek olurlarsa sen onlara ‗Ben Allah‘a yönelerek teslim oldum. Bana uyanlar da 

böyle yaptılar. Sizler de İslâmı kabul ederek Allah‘a teslim oldunuz mu?‘ diye sor. Onlar da 

eğer İslam‘a girerlerse doğru yolu bulmuş olurlar. Şayet yüz çevirirlerse senin vazifen bu 

gerçekleri onlara tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görür.‖
17

 

 

7.2  Ġslam Dininin Özellikleri: 

 

1. Ġslâmiyet son dindir: Allah İslamiyet ile dinini tamamlamıştır. Bu husus Kur‘an-ı 

Kerimde ―Bugün dininizi kemâle erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. 

Size din olarak İslamı seçtim ve bu dinden razı oldum‖
18

 ayeti ile açıkça ifade edilir. 

2. Ġslam fıtrat dini olup umumidir ve tüm insanlara hitap eder. Kur‘an-ı Kerimin 

hitapları umumidir; bütün insanlara hitap eder. Kur‘an-ı Kerimde ―Ey İnsanlar!‖ 
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hitabı en az 20 ayette geçmektedir. Bu ayetlerde yüce Allah tüm insanları ―İmana ve 

ibadete‖
19

 ―Yeryüzünde helal ve temiz olan nimetleri yemeğe‖
20

 ―Allah‘tan 

kokmaya‖
21

 ―Hak ve hakikati ders veren ahir zaman peygamberi olan Hz. 

Muhammed‘e (sav) uymaya‖
22

 ―Deliller ve mucizeler ile gelen ve elinde nur ve 

hidayet rehberi olan kitap bulunan peygambere inanmaya ve itaat etmeye‖
23

 

çağırmaktadır. Ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed‘in (sav) bütün insanlara 

gönderildiğini de şöyle belirtir: ―Ey Resulüm! Biz seni insanların tümüne birden 

müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik; lâkin insanların çoğu bunu bilmezler.‖
24

  

3. Ġslâm‟ın hükümleri kıyamet kadar geçerlidir: Bu husus Kur‘an-ı Kerimde açıkça 

ifadesini bulur. Yüce Allah  ―Muhammed sizden hiçbir erkeğin babası değildir; 

Lakin Allah‘ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur‖
25

 buyurur.  

4. Ġslam dini “Ġlim” ve “Hikmet” üzerine kurulmuĢtur: İlâhiyat, ibadet, içtimaiyat 

ve ahlâkiyat konusunda en yüksek kaidelerin ve usullerin hepsini içinde 

bulunmaktadır. Kur‘an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerdeki yüce hakikatler bunu ispata 

kâfidir. Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde şöyle buyurur: ―Hiç bilenlerle bilmeyenler bir 

olur mu? Ancak akl-ı selim sahipleri öğüt alırlar.‖
26

 ―Allah kime ilim ve hikmet 

vermişse ona pek çok hayır vermiştir.‖
27

 ―Allah‘tan ancak ilim sahibi olan kullar 

korkar.‖
28

 ―Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaları görüp gözetmeyi emretmiştir; 

zulmü, haksızlığı ve her türlü kötülüğü yasaklamıştır. Allah sizlere böyle öğütte 

bulunmaktadır tâ ki, düşünerek ibret alasınız.‖
29

  ―Ey insanlar! Ben sizi bir erkek ve 

bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışasınız ve aranızdaki münasebetlerinizi 

bilemezsiniz diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en şerefliniz 

Allah‘tan en çok korkanınızdır. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, her 

şeyden hakkıyla haberdardır.‖
30

  

5. Ġslam dininde ruhbanlık ve dünyayı terk etmek yoktur: İslam dininde ruhâni bir 

sınıf yoktur. İnanan tüm insanlar aynı esaslar çerçevesinde mükelleftir. Dini yaşama 

konusunda hiçbir kimsenin imtiyazı ve ayrıcalığı yoktur. Herkesin hakkı ve hürriyeti 

korunmuştur. ―Dinde zorlama olmadığı‖
31

 gibi ―ırçılık ve ruhbanlık da yoktur.‖
32

 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Allah‘ın sana verdiği nimetlerle ahiret yurdunu 

kazanmaya çalış; dünyada da nasibini unutma!‖
33

 buyurur. Bunun için bir kısım 

kimselerin dünyayı terk ederek nefislerine zulmetmeleri doğru değildir. Yüce Allah 

―Nefislerinizi öldürmeyin‖
34

 buyurur. Nefis yüce Allah‘ın insana verdiği ve ıslahını 

istediği insanı amaca götüren en önemli varlığıdır. Nefis öldürülmemeli ama ona 

hizmet ettirilmelidir. İnsan Allah‘ın nimetlerinin değerini ancak nefis ile anlar ve 

nefisle şükür ve ibadete yönelir. Herkes dini vazifelerini yapmakla mükelleftir. 

Herkesin işlediği amel ve ibadetin sevabı kendisine, günahının cezası da kendisine 
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aittir. ―Hiç kimse başkasının günahını yüklenemez.‖
35

 İslam dininde ulema sınıfının 

vazifesi insanlara dini vazifelerini öğretmek ve yaşayarak örnek olmaktan ibarettir. 

İslam dini sadece akla, ruha, vicdana hitap eden bir din değildir; aynı zamanda insan 

bedeni, malı, ailesi ve toplumu hayatını da tanzim eder ve saadete sevk eder. Hayatın 

bütün yönlerini kapsayan bilumum güzel hasletleri içine almaktadır.  

6. Ġslam dininde ilmin her çeĢidi övülür ve teĢvik görür: Her ilim Allah‘ın bir 

ismine dayanır ve her ilmin kaynağı Allah‘ın bir ismidir. Peygamberimiz (sav) ―İlim 

öğrenmek kadın erkek bütün Müslümanlara farzdır‖
36

 buyurur. Bediüzzaman‘ın 

ifadesi ile: ―Bizim düşmanımız cehâlet, zaruret ve ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı 

sanat, marifet ve ittifak silahı ile cihat edeceğiz.‖ ―Vicdanın ziyası din ilimleridir; 

aklın nuru fen ilimleridir. Her ikisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder. İftirak 

ettikleri vakit, birincisinden taassup ikincisinden hile ve şüphe tevellüt eder. Her iki 

kanat ile talebenin himmeti pervaz eder.‖  

7. Ġslam Dini Hürriyete Önem Verir: İslam dinine göre Allah insanı hür yaratmıştır. 

Hürriyet Allah‘ın insanlara verdiği hakkıdır; kimsenin kimseye verdiği bir lütuf 

değildir. ―Şeriat âleme gelmiş ki, her türlü bası ve istibdadı kaldırsın, herkes harekât-

ı meşruasında şahane serbest olsun.‖ Bunun için İslamiyet köleliği kaldırmıştır. 

Başka dinlerde görülen din adamlarının imtiyazı ve ruhbaniyeti islamiyette yoktur. 

Hidayet ve dalalet kimsenin kimseye verebileceği bir husus olmayıp hür olan insanın 

kendi iradesinin ürünüdür. Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde peygamberimize (sav) 

hitaben ―Sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin; lâkin Allah dilediğini hidayete 

erdirir‖
37

 buyurarak peygamberin bile sevdiklerini hidayete erdirme hususunda 

etkisinin olmadığını belirtmiştir. Ahirette insanların dereceleri akılları ve iradelerini 

kullanmaları ölçüsündedir. Dini anlamak ve uygulamak konusunda kişinin gayreti ve 

ameli derecesinde mükâfat göreceği İslam dininin hakikatlerindendir. Bunun için 

yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde cehenneme girenlerin ―Keşke dünyada peygamberlere 

kulak verseydik ve düşünerek aklımızı çalıştırsaydık bu cehenneme girmezdik‖
38

 

diyerek pişmanlıklarını dile getireceklerini ifade etmektedir. 

8. Ġslam dini hurafe ve akla uymayan batıl inançlardan uzaktır: İslam akla ulviyet, 

fikre nuraniyet vermiştir. İnananlarını da meskenetten, sefaletten, vehim ve zan ile 

hüküm vermekten korumuş ve kurtarmıştır. Hayata nizam, fikre istikamet ve nur 

vermiştir. İslam ile hayatın amacı ve insanın vazifesi, insan hakları ve insanın değeri 

ortaya çıkmıştır. İslam dini sayesinde hayatın ağır teklifleri ve zahmetleri 

hafiflemiştir. İslam dinin emir ve yasaklarındaki genişlik, güzellik, kolaylık, hikmet 

ve maslahat buna şahittir. Peygamberimiz (sav) her zaman ―Din kolaylıktır.
39

 

Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin‖
40

 buyurmuşlardır.  

9. Ġslam dini insanlığın maddi ve manevi geliĢimine sebeptir: Bir milletin maddi 

terakkisi iktisadi ve siyasi gücüne bağlıdır. Manevi gelişimi ise ilim, irfan, 

fikirlerinin yüceliği, inancının doğruluğu ve istikameti ve ahlaken mükemmel 

olmasına bağlıdır. İslam dini bütün bunları kendisinde cemettiği için islamiyetin 

yaşandığı dönemlerde Müslümanların ilerlemeleri bunun delilidir. Yüce Allah 

Kur‘an-ı Kerimde ―İnsan için çalıştığının karşılığı vardır. Çalışmasının karşılığını 

muhakkak görecektir‖
41

 ―Herkes kendi kazancı ile karşılık görür‖
42

 buyurur. 
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Peygamberimiz (sav) de ―Çalışıp kazanan Allah‘ın sevgili kuludur. İnsanların 

hayırlısı insanlara faydalı olandır‖
43

 buyurarak çalışmaya ve helal kazanarak 

başkalarına yardımcı olmaya teşvik buyurmuşlardır.  

10. Ġslam Cihad Dinidir: İslam‘da mücadele yoktur; ancak mücahede vardır. İslam‘da 

Cihad küfürden imana, cehaletten ilme, zulümden adalete ve fuhşiyattan iffet ve 

ahlaka yöneltmek içindir. Peygamberimizin (sav) Mekke döneminde ehl-i küfrü 

yıllarca güzel öğüt ve imani deliller ile, rıfk ve mülayemetle, yumuşaklıkla ve aklî 

deliller ile hak ve hidayete davet etmiştir. Kâfirler dinlemediler, bundan 

etkilenmediler ve anlamadılar; bilakis peygamberimizin hayatına kastettiler, 

inananlara da olmadık zulüm ve işkenceler yaptılar. Hicretten sonra da rahat 

bırakmadılar ve inananları ortadan kaldırmak amacı ile ordular ile üzerine gittiler. 

Nihayet Müslümanlar dinlerini, canlarını, mallarını, namuslarını ve şereflerini 

korumak için Allah tarafından savaş ile emrolundular. Bunun da gereğinin 

kahramanca yerine getirdiler.  Bununla beraber savaş en son çaredir. İslam dini 

hikmet ve nasihat üzere kurulmuştur. Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―İnsanları 

Allah‘ın yoluna hikmetle ve güzel öğüt ile davet etmeyi, onlarla en güzel şekilde 

mücadele etmeyi‖
44

 emr-ü ferman buyurmuştur. Cihadın mana ve muhtevası çok 

geniştir. Cihat ayrı, savaş ayrıdır. İslam‘da cihat umumidir ve her ferdin nefisle cihat 

etmekten tutun Allah için yaptığı bütün mücadeleleri kapsamına alırken savaş, 

devlet başkanının emrinde hariçten tecavüz eden düşmana has bir mücadele şeklidir. 

Silahla savaş ancak zulme engel olmak ve hukuk ve hürriyeti korumak amacına 

yöneliktir ve devlet eli ile yapılır. İslam‘ın yayılması savaş ile değil, ilim ve 

hikmetin, iman ve kur‘an hakikatlerinin intişarı ve kalplere gönüllere yerleşmesi ile 

olmuştur. İslam savaş ile kendini korumuştur. Bununla beraber İslam dini umumi ve 

tüm insanları dairesine alan umumi bir dindir. Tarihte peyk çok İslam devletleri ve 

hükümetleri kurulmuştur. Hükümetlere ve devletlere sahip olacak bir dinin savaş ile 

ilgili hukukunun olmaması düşünülemez. Savaş hukuku ile ilgili ahkâmının 

bulunmaması onun için bir eksikliktir. İslam dini bütün eksikliklerden beridir. 

Elbette milletler arası hukuku ve savaş hukukunu düzenleyen ve insanları haksızlık 

ve zulümden koruyacak olan ahkâmı bulunacaktır. Bununla beraber peygamberimiz 

(sav) ―En büyük ibadet Allah‘ı zikretmek, an büyük cihat farzları yapmak ve en 

büyük hicret günahlardan kaçmaktır‖
45

 buyurarak manevi cihada dikkatleri çekmiş 

ve ümmetini buna yönlendirmiştir. 

11. Ġslamiyet siyası yönden çok yüksek prensipleri havidir: Adalet, hürriyet, 

meşveret, hukuk karşısında tüm insanların eşit olması ve hür seçim, hür muhalefet 

gibi hususlar ile din ve vicdan hürriyeti, fikir hürriyeti gibi temel insan haklarını 

İslamiyet getirerek insanlığa hediye etmiştir. İnsanlığı zalimlerin ve zorbaların 

ellerinden kurtararak her nevi zulmü ve istibdadı ortadan kaldırmıştır. Hukukullah 

ve hukuk-u ibadı koruyacak tüm prensipleri islamiyet getirmiştir. Devleti ve 

memuriyeti insanlara hizmet müessesesi haline getiren ―İnsanların efendisi insanlara 

hizmet edendir‖
46

 prensibini koyan islamiyettir. İdarecisini seçimle belirlemeyi ve 

seçilmiş olan idareciye itaati emreden islamiyettir. Böylece her çeşit başıboşluktan 

ve anarşiden ülkeyi ve milleti kurtaran da islamiyettir. Siyasi sistem olarak da 

islamiyet hukukun üstünlüğünü ve hür seçimi esas alan ―Cumhurî Demokrasiyi‖ 

tavsiye eder. Bunun için sahabeler seçimi esas alarak 30 sene hilafet ile bulundukları 
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dönemi ―Asr-ı Saadet‖ haline getirmişler ve dünyaya çok güzel bir model 

sunmuşlardır.   

 

Sonuç olarak: İslamiyet dayanak noktası olarak Hakkı esas alır. İnsanları Allah rızası 

amacına yöneltir. İnsanlar arasında yardımlaşma prensibini koyar. İnsanları bir birine 

yaklaştırmak için din kardeşliği prensibini getirir. İnsanı nefsini terbiye ederek ruhunu ve 

duygularını yüceltmeye sevk eder. Bütün bunların sonucu ise iki dünya saadetidir.   

   

 

 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

AHKÂM-I ASLĠYE  
(TEMEL HÜKÜMLER) 

 
Hüküm, ―bir konuda verilen kesin karar‖ anlamına gelir. Çoğulu ―Ahkâm‖dır. Ahkâm 

genelde ―Aklî Hükümler‖ ve ―Dinî Hükümler‖ olmak üzere ikiye ayrılır.  

Dinî hükümlerin bir kısmı aslî ve itikâdîdir; diğer kısmı ise fer‘î ve amelîdir. Aslî ve 

İtikâdî olan ahkâma ―İlmü‘t-Tevhit ve‘s-Sıfat‖ adı verilir. Fer‘î ve Amelî kısmına ise ―İlmü‘ş-

Şeriat ve‘l-Ahkâm‖ adı verilmektedir.  

 

1.  AKLÎ HÜKÜMLER: 

İnsanın anlama, muhakeme etme ve kavrama gücüne akıl denir. Akıl ayrıca ―bilinenden 

yola çıkarak yeni bilgiler elde etme ve gelecek ile ilgili isabetli tahminlerde bulunma‖ 

şeklinde tarif edenler de vardır. Aklın bir fonksiyonu da zekâdır. Akıl zekâdan daha geniş 

olan düşünce, muhakeme ve yorumlama kabiliyetleri ile daha geniş bir alana sahiptir. 

Güzellik, çirkinlik, kemal ve noksanı kavrama akıl sayesindedir. İnsana faydalı ve zararlı, 

hayırlı ve şerli olan her şey akıl sayesinde bilinebilir.  

Bilgi akıl sayesinde kazanılmaktadır ve aklın gelişimine de büyük katkı sağlamaktadır. 

Bilgi arttıkça aklın anlama ve kavrama özellikleri de gelişme kaydetmektedir. ―Zaruriyat‖ 

dediğimiz beş duyu ve hislerimizle kazanılan insanın olmazsa olmaz temel bilgilerini anlayan 

güç yine akıldır. Yüce Allah ―Onlar sağır, dilsiz ve kördürler, zira akletmezler‖
47

 buyurarak 

bu hususa dikkatimizi çekmiştir. 

Peygamberimiz (sav) ―Allah akıldan daha yüce bir varlık yaratmamıştır. Hiç kimse 

kendisini hidayete götüren veya tehlikeden alıkoyan akılından daha faziletli bir şeye sahip 

değildir‖ buyurmuşlardır.
48

  

Akıl vücut itibarıyla üç türlü hüküm verir: Vacip, Mümkün, Muhal.  

1.a Vâcip: Varlığı zarurî ve zatının gereği, yokluğu muhal olan şeye vacip denir. 

Eşyanın varlığı ustanın varlığını, sanatlı olması ise ustanın ilmini zaruri olarak gerekli kılar. 

Bunun için Allah‘ın varlığı zaruridir. Tüm varlık onun varlığına, varlıklardaki sanat ve 

maharet ise ilmine, iradesine ve kudretine delildir. Bundan dolayı yüce Allah‘a ―Vâcibu‘l-

Vücut‖ denir. Vücubun şartları vardır. Bunlar: Birincisi: Vücup adem ile mesbuk değildir. 

İkincisi: Vacibin ebediyeti zaruridir. Üçüncüsü: Vacip olan mürekkep de değildir.    
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1.b Mümkün: Varlığı ve yokluğu müsavi ve mümkün olan, varlığı zatının gereği 

olmayan ve varlığı için bir sebebe muhtaç olan şeye mümkün denir. Mümküne ―câiz‖ de 

denir. Mümkünâtın özellikleri: Birincisi, varlığı için bir sebebe muhtaç olması, Ġkincisi, 

Varlığın sebebinin ortadan kalkması ile mümkün de ortadan kalkar. Üçüncüsü, Mümkün 

hâdisdir. Vücudu ârızîdir, sonradan yaratılmıştır. Bunun için mümkünatta sebep ile müsebbeb, 

yani sebep ile sonuç beraber düşünülür. Hayat ve ölüm mümkünattan olunca her ikisi için de 

sebep sonuç ilişkisine göre hükmedilir. Sebep yoksa sonuca hükmedilemez. Meselâ, bir 

insanın ölümü silahın patlamasına bağlı ise, silahın ateş almaması halinde ölüme 

hükmedilemez. Ancak bu husus kullar içindir. Allah‘ın yaratması hakkında sebep aranmaz. 

Çünkü Allah ―Müsebbibu‘l-Esbâbdır‖ bir şeyi yaratacağı zaman sebepleri ile beraber yaratır. 

Bununla beraber sebepsiz olarak yoktan yaratan Allah‘tır. Allah‘ın zatına has sıfatlarından 

biriside yoktan sebepsiz olarak yaratmasıdır. Allah‘ın işi budur.  

1.c Muhal: Varlığı düşünülmeyen ve yokluğu zatının gereği olan şeydir. Akıl onun 

varlığına hükmedemez. Allah‘ın yokluğuna hükmedilemeyeceği gibi, eşyanın bir anda hem 

var olmasına, hem de yok olmasına hükmedilemez. Bu hususlar aklen muhal ve mümtenidir. 

Aynı şekilde Allah‘ın zati ve subûtî sıfatlarının yokluğuna hükmedilemez. Allah‘ın varlığın 

kabul ile beraber ezeli, ebedi olmaması, eşyaya benzemesi, varlığı için bir şeye muhtaç olması 

muhal olduğu gibi, ilminin, iradesinin, kudretinin olmaması, konuşmaması, görmemesi, 

işitmemesi de muhaldir. 

 

2.  ĠSLAMDA VARLIK TELAKKĠSĠ 

Ehl-i Hak olan Ehl-i Sünnet ve‘l-Cemaat mezhebine göre ―Varlık ve eşyanın hakikati 

vardır ve sabittir.‖
49

 Ehl-i Sünnetin Kelam uleması ―Hakâiku‟l-eĢyai sabitetün‖ temel 

kuralını kabul etmişlerdir. İlim bu realiteye göre ilim olur.  

Kur‘an-ı Kerimin tavsiye ve kabul ettiği iman, kâinattaki varlıkların tetkikinden ve 

müşahedesinden sonra fertlerde hâsıl olan imandır. Bu iman sadece işitmeye dayanan 

―Taklidî Ġman‖dan üstündür ve araştırmaya, aklın kabulü ve kalbin tatminine dayanan bu 

imana ―Tahkîkî Ġman‖ denir.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde şöyle buyurur: ―Yerlerin ve göklerin yaratılışında, gece 

ve gündüzün arka arkaya gelmesinde, akıl ve düşünce sahipleri için Allah‘ın varlığına ve 

birliğine nice deliller vardır.‖
50

 ―Semavat ve arzda olan acayip ve garaip işlere bakınız ki 

Allah‘ın büyüklüğünü anlayasınız.‖
51

 Kur‘an-ı Kerim Allah‘ın varlığına isim ve sıfatlarına 

delil olarak kâinat ve varlıkları göstermektedir. Buna benzer Kur‘an-ı Kerimde yüzlerce ayet 

vardır. 

Kâinat ve içindeki varlıklar sonradan yaratılmışlardır ve tümü değişmeyen kanunlara 

tabidirler. Tümü sonradan yaratılırlar, yaşarlar, büyürler ve ölüme mahkûm olurlar. ―Varlık- 

Hareket-Ölüm‖ üçgeninde varlıkları devam eder. Vücuda geldikten sonra hayatlarını devam 

ettirmek için de pek çok şeylere ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlarını karşılamada aciz oldukları 

için de her an ve her zaman Allah‘a muhtaçtırlar. Çünkü ölümsüz olan ve her ihtiyacı 

karşılayan ve her şeyi gören, bilen ve her şeye gücü yeten Allah‘tır. Bunun için ―Madde, 

hayat, hareket, ihtiyaç ve ölüm‖ kanunları asla değişmez. Bunlar ―nizam ve intizam‖ kanunu 

ile devam eder. 

Varlıklar hayatları ile kendilerini yaratan ve hayat veren Allah‘ın varlığına delil 

oldukları gibi, ölümleri ile de ölümsüz olan Allah‘ın ebediyetine delildirler. Zira ölümlerinden 

sonra da yine kendileri gibi aynı kanuna tabi varlıların ve nesillerin gelmesi Allah‘ın 

ölümsüzlüğüne en büyük delildir. Akıl bir eserin kendi dışında bir sebeple meydana geldiğini 
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kabul eder. Madde varlığı ve hareketi için kendi dışında bir sebebe muhtaçtır. Madde ne 

kendisini yaratmaya ve ne de kendisini yok etmeye muktedir değildir. Bunun için maddeye 

ezeliyet veren ―Materyalizm‖ aklın değil vehmin eseridir. Materyalizmin dayanağı akıl değil 

―Vehimiyat‖tır. Vehim ise zanna dayandığı ve şüphe ürettiği için ilim değildir.  

İlmin kaynağı olan eşya ve kanunlar inkâr edilirse ilim inkâr edilmiş olur. İlim inkâr 

edilirse o zaman iman da inkâra uğrar. Bu ise muhaldir ve safsatadır.  

İslam‘a göre âlem Allah tarafından sonradan yaratılmıştır, bir gün Allah‘ın takdir ettiği 

zaman tamamlanınca yine Allah tarafından yok edilecektir. Kâinat Allah‘ın eseridir ve bunun 

için ilmine, iradesine ve kudretine delildir. Yaratılışının amacı yaratıcının kendisini tanıtmak 

istemesindendir. Kâinatta olan her şey Allah‘ın eseridir. Eşya akılsız ve şuursuz olduğu için 

kendi kendine hiçbir hareketi yoktur. Kâinatta görülen maddeyi bir amaca yönlendiren nizam, 

intizam, âhenk, rahmet, inayet, hikmet gibi maslahatlar ve ihya, imate, tehlik ve terzik, yani 

diriltme, öldürme, yaratma, rızık verme gibi fiiller, şuurlu işler ve külli hakikatler bu fiillerin 

faili olan Allah‘ın varlığı, birliği, ilmi, iradesi ve kudreti ile meydana gelebilirler. Bunun için 

her şey Allah‘ın varlığına ve sıfatlarına delildir.   

İslam felsefesine göre âlem âyan ve arazdır. Yani, cisim ve cevherdir. Yani, madde ve 

renk, tat, koku, şekil gibi maddeye bağlı şeylerden müteşekkildir. Bunlar da belli kanunlar 

dâhilinde devam eder. Kanunlar ise hayata bağlıdır. Hayat da ruha bağlıdır ve ruh ile kâimdir. 

Hayat ruh ile devam eder. Dolayısıyla maddenin tekâmül seyri şöyledir:  ―Madde – Ayan -   

Araz – Kanun – Hayat – Ruh ve Şuur.‖ 

 

3.  KÂĠNATIN VE MADDENĠN MAHĠYETĠ  

Âlem, Allah‘ın eseri olup Saniin bilinmesine vasıta olan Allah‘tan gayrı tüm 

varlıklardır. Buna ―Mâsivâ‖ denir. Âlem Allah‘ın varlığına emare, alamet ve delil demektir. 

Buna ―âyet‖ de denir.  

Allah âlemlerin Rabbidir. Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimi ―Âlemlerin Rabbi olan Allah‘a 

hamdolsun‖
52

 diye açar. Âlemler çoktur. Kâinatta bütün âlemler iç içedir. İnsan bedeninde 

binlerce maddi ve manevî âlemler bulunduğu gibi kâinatta da iç içedir. Âlemler cisimler 

âlemi, arazlar âlemi, bitkiler, hayvanlar, insanlar, ruhlar, melekler, cinler âlemi gibi âlemler 

vardır. Ayrıca âlem-i gayb, âlem-i şahadet, âlem-i berzah, âlem-i âhiret gibi âlemler de vardır. 

Rivayetlere göre 18 bin veya 28 bin âlem vardır. Bu ifade de çokluktan kinayedir.  

Âlemler Allah‘ın isim ve sıfatlarının tecelligâhıdır. Ancak Allah‘ın sıfatları âlem tabiri 

dışındadır. Zira Sıfatullah zât-ı ilâhinin ne aynıdır; ne de gayrıdır. 

Varlıklar ya âyan veya ârazdır. Âyan, bizatihi kendi başına kâim olan varlıktır. Bu da ya 

mürekkeptir veya değildir. Mürekkep olana cisim, olmayana cevher denir. Cevher cüz‘-ü 

lâyetecezza denilen ―Atom‖lardır. Âraz ise kendi başlarına kâim olmayan cevher ve cisimlere 

bağlı olarak meydana gelen şeylerdir. Şekiller, tatlar, kokular, renklerdir. Araz cisme ve 

maddeye bağımlı olarak vücuda gelen kendi başlarına olmayan şeylere denir.  

İslam filozoflarına göre varlıklar: 

1. Vâcip ve Zaruri varlık: Bu ―Vacibu‘l-vücut‖ olan Allah‘tır. 

2. Mümkünü‟l-Vücut olan varlıklar: Mümkünat dediğimiz Allah‘ın gayrı olan 

―Masiva‖dır. Mümkün de ikiye ayrılır:  Cevherler ve Ârazlar. 

Cevherler de beş nevidir:  

1. Heyulâ: (Esir) Şekilsiz madde 

2. Suret: (Form) Heyulânın şeklidir. 

3. Cisim: Heyula ile suretten mürekkeptir.  

4. Nefs: (Ruh) Maddeyi idare eden ve sevk eden, yönlendiren cevher.  

5. Akıl: Bedende tasarruf etmez, ama yol gösterir.  
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4.  ĠSLAMDA BĠLGĠ TELAKKĠSĠ 

Ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve‘l-Cemaatin bilgi konusundaki kesin görüşü ―Halkın 

hakikatlerle ilgili bilgisi gerçektir‖
53

 şeklindedir. Bilgi ise, ―Akıl ve duygularla zıddına ihtimal 

verilmeyecek şekilde eşyanın mahiyetini olduğu gibi idrak etmek ve birbirinden ayırt 

etmektir.‖  

İlim, ―Kadîm‖ ve ―Hâdis‖ olmak üzere ikiye ayrılır.  

1. KADÎM ĠLĠM: Allah‘ın zatı ve zatı ile kâim olan sıfat ve esma ilmidir. Allah‘ın isim 

ve sıfatları Allah‘ın zatı ile kâim olduğu için bununla ilgili ilim de Allah‘ın ―Alîm‖ insime 

dayanarak kadîm olmuş olur. 

2. HÂDĠS ĠLĠM: Yaratılanların varlıklarla ilgili iktisâbî, yani daha sonradan 

kazandıkları bilgileridir. Bu bilgi de ―Zarurî‖ ve ―Nazarî ve İstidlâlî İlim‖ olmak üzere ikiye 

ayrılır. 

2.1 ZARURĠ BĠLGĠLER: İnsanın duyular ile ilk anda elde edeceği ve delile ihtiyacı 

olmayan bilgi zarurî bilgidir. Ayrıca aklın ilk anda kabul edebileceği ve yanlışlığına ihtimal 

vermeyeceği bilgiler de zaruri bilgilerdir. 

Zaruri bilgi kendi arasında altıya ayrılır: 

2.1.1 Bedihiyat: Doğruluğu kesin belli olan hususları kapsar. ―Bütün parçasından 

büyüktür‖ gibi. Bu bilgiler herkesin itiraz etmeden kabul edebileceği temel bilgilerdir.    

2.1.2 Fıtriyyat: Yaratılışa uygun olan ve olması gerekeni belirleyen bilgilerdir. Sayılar 

ve rakamlar fıtrî olan şeylerdir. ―Bir tek, iki çift sayıdır‖ gibi önermeler böyledir. 

2.1.3 MüĢâhedât: Beş duyusu normal olan insanların hisleri ile kazandıkları ve 

müşahedeye dayanan bilgilerdir. ―Ateş yakıcıdır‖ gibi bilgiler.  Açlık, susuzluk ve acı hissi 

veren hususlar Müşâhedât kısmına giren zaruri bilgilerdendir.   

2.1.4 Mücerrebât: Kişinin tecrübe ile kazandığı bilgilerdir. ―Sert yerlere vurmak insana 

acı verir‖ gibi tecrübe sonucu kazanılan bilgiler bu nevi bilgilerdir.  

2.1.5 Mütevâtirat: Mekke‘nin ve İstanbul‘un varlığı gibi yalan üzerine ittifakları 

mümkün olmayan bir topluluğun verdikleri haberler bu nevi zaruri bilgileri içerir. 

2.1.6 Hadsiyyat: ―Her eser ustasının varlığına delildir.‖ ―Bir harf kâtipsiz olmaz, bir 

iğne ustasız olmaz ve bir köy muhtarsız olmaz‖ gibi aklın bir anda doğruluğuna intikal 

edeceği bilgiler de zaruri bilgilerimizi oluştururlar. 

 

2.2 NAZARÎ VE ĠSTĠDLÂLĠ BĠLGĠLER: Akıl sahibi olan insanların düşünme ve 

araştırma sonucu kazandıkları bilgilere denir. Bu nevi bilgilere ―Kesbî‖ bilgiler de denir. Bu 

nevi bilgiler de ―Yakînî Bilgi‖ ve ―Zannî Bilgi‖ olmak üzere ikiye ayrılır.  

2.2.1 Yakînî Bilgi (Yakîniyyat): Yakîn, ―Kesin Bilgi‖ demektir. Doğruluğu kesin olan 

ve yanlış olma ihtimali olmayan bilgilere ―Yakînî Bilgi‖ denilmektedir. Bu bilginin de üç 

mertebesi vardır: 

2.2.1.1 Ġlme‟l-Yakîn: Akıl ve naklin, nazar ve haberin ifade ettikleri manalara denir. Bir 

şeyi ilim ve delil ile kesin olarak bilme, tanıma, kabul etme; aksi mümkün olmayan açık, 

kesin ve sağlam bilgilerdir. Kitabî bilgilerimizin çoğu teorik ve ilmî bilgilerdir. Bunların tümü 

İlme‘l Yakîn bilgilerimizi oluştururlar. Yine dumanın ateşe delaleti de İlme‘l Yakin bilgidir. 

Dünyanın yuvarlaklığını bilmemiz ilmin bu mertebesidir.  

2.2.1.2 Ayne‟l-Yakîn: Hissin ve müşahedenin verdiği bilgidir. Göz ile görmektir. 

―Ateşi görmek‖ Ayne‘l- Yakîn bir bilgidir. Uzaydan dünyayı görmemiz dünyanın yuvarlaklığı 

konusundaki bilgimizi ilme‘l yakînden ayne‘l yakîn mertebesine çıkarır. Yine İstanbul‘u veya 

Tokyo‘yu görmek gibi bilgiler de bu nevidendir. Hz. İbrahim‘in (as) ―Yarabbi! Ölüleri nasıl 
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diriltirsin?‖
54

 sorusunu sormasının sebebi bu konudaki bilgisini ―Ayne‘l-Yakine‖ çıkarmak 

içindir.  

2.2.1.3 Hakka‟l-Yakîn: Araştırma, deliller ve tecrübe neticesi olan ve eşyanın 

hakikatine ulaşma sonucu hâsıl olan kesin bilgidir. Böyle bir bilgi kişiyi iknâ eder, müşahede 

ve denemeye dayanır. Bilginin en yüce mertebesi budur. Ateşin yakıcı olduğunu tecrübe 

etmekle beraber yakıcılığının mahiyetini, ısının derecelerini ve fonksiyonlarını bilmek ateşi 

hakka‘l-yakîn tanımak demektir. Hakka‘l-yakîn bizzat yaşamak demektir. Ankara‘yı görmek 

ayne‘l-yakîn, Ankara‘da yaşamak ise Ankara‘yı hakka‘l-yakîn tanımak demektir.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde yakînin mertebelerini haber vermektedir. Tekâsür 

Suresinde Kabir meselesini ve kabir azabını haber verirken ―Kabre girince bileceksiniz. Sonra 

kıyamette yine bileceksiniz. Keşke dünyada ‗İlme‘l-Yakîn‘ bilseydiniz. Cehennemi kabirde 

göreceksiniz. Sonra da ahirette ‗Ayne‘l-Yakîn‘ tekrar göreceksiniz. Sonra da mahşerde size 

verilen nimetlerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz‖
55

  Vakıa suresinde ise cehenneme 

girerek azabı tadanların durumunu anlatarak şöyle buyurur: ―Allah‘ın ayetlerini yalanlayan 

sapıkların sonu cehennem ateşine atılmaktır. İşte o zaman onlar ‗Hakka‘l-Yakîn‘ cehennemi 

bileceksiniz‖
56

 buyurarak hakka‘l-yakîn mertebesinin bizzat yaşamak olduğunu ifade 

etmektedir. Hakka Suresinde ise kâfirlerin tüm dostlarından ayrılarak büyük bir pişmanlık ve 

hasreti yaşayacaklarını ifade için ―onlar bunu ‗hakka‘l-yakîn‘ bilecekleri‖
57

 ifade edilir.  

 

2.2.2 Zannî Bilgiler (Zanniyât): Kesinliği henüz ispat edilemeyen tahmine, teoriye ve 

hipoteze dayanan doğruluğu %50‘nin üzerinde bir ihtimale dayanan; ama yanlış olma ihtimali 

de olan bilgilerdir. Bunlar da altı kısma ayrılır: 

2.2.2.1 MeĢhurât: Her insanın kabul ettiği şeylerdir. ―Adalet iyidir, zulüm kötüdür.‖ 

―Sokrat büyük bir filozoftur‖ gibi bilgiler böyledir. Bu gibi hususlar meşhur bilgilerdir.  

2.2.2.2 Müsellemât: Muhatapça kabul edilen önermelerdir. Hz. Peygamberin (sav) 

miracına itiraz eden bir Hıristiyan‘a Hz. İsa‘nın (as) göklere ref‘ini delil getirmek gibi karşı 

tarafın itiraz edemeyeceği hususlara Müsellemât denir.   

2.2.2.3 Makbûlât: Otorite sayılan ilim adamlarının ve meşhurların sözlerinin kabul 

görmesi gibi hususlara Makbûlât denir. Hz. Ömer‘in (ra) ―Adalet mülkün temelidir‖ sözü gibi.  

2.2.2.4 Muhayyelât: Yanlışlığı bilindiği halde psikolojik olarak kullanılır. ―Bal iğrenç 

bir kusmuktur‖ gibi veya ―Tilkinin yetişemediği üzüme koruk‖ demesi birer muhayelâttır.   

2.2.2.5 Vehimiyât: Vehim ve hayal mahsulü olan ve gerçeklerle ilgisi ve alakası 

olmayan şeylere denir. ―Her varlık yer kaplar. Allah da bir varlıktır. Allah da bir yer kaplar‖ 

demek vehimiyattandır. Aynı şekilde ―Allah‘ı kim yarattı?‖ veya ―Allah kendisinden büyük 

bir şey yaratabilir mi?‖ gibi sorular da vehimiyattır ve hayal mahsulü şeylerdir.    

2.2.2.6 Zanniyât: Zanna ve tahmine dayanan ve tahmini olarak söylenen şeylerdir. 

Gece duyulan bir tıkırtıyı hırsız zannetmek ve sallanan bir ipi yılan zannetmek ve korkmak 

gibi şeyler bu kısma girer.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde inkârcıların inkârlarının zan ve tahmine dayandığını ifade 

eder. Zan ve tahminin ise gerçek karşısında hiçbir değerinin olmadığını belirtir.  Bu konuda 

şöyle buyurur: ―Zalimler Allah‘ın huzuruna toplanmayacaklarını zannettiler.‖
58

 ―Kıyametin 

geleceğini zannetmeleri‖
59

 Kur‘ân-ı Kerim ―Firavunun Hz. Musa‘nın peygamber olmadığını 

zannettiğini
60

 Yahudilerin Hz. İsa‘yı öldürdüklerini zannettiklerini ve bu konuda kesin 
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bilgilerinin olmadığını
61

 ifade etmektedir. Yine insanların çoğunun zanna uyduklarını ve 

insanların çoğuna uyacak olursak onların inananları Allah yolundan saptıracaklarını
62

 Zannın 

çoğundan kaçınmak gerektiğini ve zannın bir kısmının günah olduğunu
63

 inkârcıların 

bilgilerinin olmadığını ve zanna kapıldıklarını, zannın ise hak ve gerçek karşısında hiçbir 

değerinin olmadığını
64

 ifade etmektedir.  

 

5. BATI FELSEFESĠNĠN BĠLGĠ TELAKKĠSĠ  

Batılı filozoflar ―Bilgi‖ konusunda ―Dogmatikler‖ ve ―Sofistler‖ olmak üzere ikiye 

ayrılmışlardır.  

3.1 Dogmatikler: Felsefecilerin hakperest olanları bunlardır. İtirazı imkânsız olan akli 

bilgilerin varlığını ve eşyanın hakkaniyetini kabul ederler. İlk filozoflar dogmatiktirler. 

Kelamcılar da dogmatik sayılırlar. İnsanlığa faydalı olan bilgileri ve bilimleri kabul ederek 

pek çok ilmin ortaya çıkmasına ve insanlığa faydalı buluşların doğmasına hizmet etmişlerdir. 

Bunlar ―Bilgi-Seven‖ ve ―Ehl-i Hikmet‖ olan filozoflardır.  

3.2 Sofistler (Septikler): Mugalata ve safsataya dayanırlar. Sokrates‘ten önce de 

vardılar, sonra da var olmaya devem ettiler. Septicisime, Sophisme ve Cristisizme gibi felsefi 

ekoller bunlardandır. Sofistler eşyayı ―hayal ve vehim‖ olarak kabul ederler. ―Eşyayı nasıl 

algılarsanız öyledir‖ derler. Bir kısmı da her şeyden şüphe ederler. Bunlara ―Reybîye=Ehl-i 

Şek‖ dendiği gibi, ―Lâ-Edriyye‖ de denilmektedir.  

Bir kısmı da ―Bilgilerimiz hislere dayanır. Hislerimiz ise bizi yanıltır‖ derler. Şaşının 

çift görmesini delil gösterirler. Ne gariptir ki bunlar ―Galat-ı Hissi‖ kabul ederler de, ―Sahih 

Hissi‖ kabul etmezler. Feyâ lil-acep!  

İşte bunun içindir ki Nesefî ve Taftazanî gibi Ehl-i Sünnetin Kelam bilginleri ―Eşyanın 

hakikati vardır. Sofestailere muhalif olarak, halkın eşya hakkındaki bilgisi gerçektir‖
65

 

demişlerdir.    

 

6.  BĠLGĠNĠN KAYNAKLARI 

İlim, vakıa mutabık doğru bilgidir. Henüz hipotez ve varsayıma dayanan ve doğruluğu 

kesinleşmeyen şeyler bilgi değil, mesmuat ve malumattır. Her işitilen ve haber verilen şey 

doğru olmadığı için bilgi vasfını kazanmaz. Zanniyât ve muhayyelât kabilinden malumat 

olarak kalırlar.  

İslam hukemâsına ve kelâmına göre Bilgi, doğru olan malumattır ve bilginin üç kaynağı 

vardır: Havass-ı Selime, Haber-i Sadık ve Akıl.  

 

6.1 HAVASS-I SELĠME: Kusur ve eksiklikten salim olan duyular ve duygulardır. 

Bunlar da ―Havas-ı Zâhire‖ ve ―Havâs-ı Bâtına‖ olmak üzere ikiye ayrılır.  

 a) Havass-ı Zahire: İnsanın ―Görme, İşitme, Koklama, Tatma, Hissetme Duyları‖ 

olan Beş duyusudur. Sağlam olan beş duyu ile kazanılan bilgiler doğru bilgilerdir. İnsanın 

bilgilerinin büyük bir kısmını beş duyunun kazanımı olan bilgilerdir.  

 b) Havâss-ı Batına: Bu duygular da Kalp, Vicdan, Şefkat, Merhamet, Hayâ ve Şecaat 

gibi duygulardır.  

Bu duyguların algılama alanları sınırlıdır. Ancak insan için gerekli olan doğru bilgileri 

verirler. Her organ ve duyu kendi alanı ve sınırı içinde algılaması gerekeni algılar diğer organ 

ve duygunun alanına girmez. Biz buna da ―Âdetullah‖ ve ―Sünnetullah‖ diyoruz. Allah her 

organı ve duyguyu kendi sınırları içinde kendisine ait olanı algılaması için yaratmıştır. 
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Sınırlarını belirlemiş ve kanunlarını koymuştur; bunun dışına çıkmaları imkânsızdır. Ancak 

her duygu eğer illet ve sekamdan, yani hastalık ve eksiklikten salim ise doğru olanı algılar ve 

doğru bilgileri verir.  

6.2 HABER-Ġ SÂDIK: Gerçeğe uygun, yani vâkıa mutabık haberdir. Gerçeğe uygun 

olmayan habere ―Yalan Haber‖ denir. Haber-i Sadık da ikiye ayrılır: ―Haber-i Mütevâtir‖ ve 

―Haber-i Resul‖dür.  

 a) Haber-i Mütevâtir: Yalan üzerinde ittifak etmeleri imkânsız olan bir topluluğun 

verdiği haberdir. Birbirlerini görmedikleri halde veya aynı haberin farklı rivayetleri bir araya 

gelse ortak doğru bir sonucu doğurur. Bu haberde yanlışlık olsa da yalan olmaz.  

Mütevatir haberin üç şartı vardır: 

Birincisi: Sağlam bir hisse dayanmalıdır. Yani haberi verenin duyguları sağlam olmalı 

ve bilgiyi doğru olarak algılamış olmalıdır. Amanın bir olay ile ilgili bilgisi geçerli sayılmaz. 

Yine efsanenin nakli bilgi sayılmaz.  

Ġkincisi: Nakilciler arasında ittifak olmalıdır. İhtilaf varsa bu bilgi Mütevatir sayılmaz.  

Üçüncüsü: Verilen haber kesin Nass‘lara ve bizatihi akla aykırı olmamalıdır.  

Zanna dayanan ve ihtilafları netice veren haberler ve bilgiler kesin bilgi vermezler.
66

 

b) Haber-i Resul: Ellerinde mucize bulunan ve ―Doğruluk‖ sıfatının kemalinde olan 

peygamberlerin verdikleri haberlerdir. Haber-i Resul tevâtüren sabit olan bilgi gibidir.  

Haber-i Resul mütevatiren gelmiş ise zaruri bilgiyi, ahad rivayetle gelmiş ise istidlâli 

gerektirir. İstidlal sonucu Resule aidiyeti kesinleşirse o da zaruri bilgi gibidir. Haber-i vâhid 

ilim ifade etmez. Bunun için onunla hüküm verilmez. Haber-i vâhidle sabit olan bir bilgi 

ahkâma merci olmaz; ancak tergib ve terhibe kaynak olabilir. Zira bu gibi haberlerde resule 

aidiyetinde şüphe ve tereddütler çıkabilir. 

Haber-i Resule ait rivayetlerde istidlal haberin manasına değildir; zira mana doğru 

olabilir. İstidlâl gerektiren husus o haberin hafızlarının ve ravilerinin zincirindeki doğruluk ve 

sağlamlıktadır. Yani senedinin tahkiki gerekir. Hadisin zayıf olması veya mevzudur denmesi 

rivayet zincirindeki kopukluk veya sakatlıktan dolayıdır.   

 

6.3 AKIL: Akıl bilginin kaynağıdır ve eldeki duygular ve haberlerin oluşturduğu 

bilgilerden yeni bilgiler üretir. Akıl insana mahsus bir manevi kuvvet olup onunla hak ve 

bâtıl, doğru ile yanlış bilinir. Dinin doğruluğu, peygamberin hak peygamber olduğu ve eldeki 

bilgilerin doğruluğu akıl ile bilinir. Din akıllı kişileri muhatap alır. Bunun için aklı olmayanın 

dini de yoktur. İlim ve idrak kabiliyeti akıldır. 

Akıl hisler ile elde edilen bilgi ile haberle elde edilen bilgileri terkip ve tahlil ederek 

başka bilgilere ulaşır. İnsanın şerefi ve diğer varlıklardan farkı akıl iledir. Akıl ile kazanılan 

bilgi ―zaruri bilgidir.‖ ―Bir bütünün parçalarından büyük olması‖ aklın kabul ettiği zaruri 

bilgilerdendir.  

Filozoflar aklı ―Doğru ile yanlış bilgiyi ayırt eden latif bir cevher‖ olarak tarif ederler. 

İslam felsefesi olan Kelamcılara göre akıl, ―insanın eşyayı idrak eden kuvvesidir.‖ İnsan aklı 

ile vahye muhatap ve dinin emir ve yasaklarından sorumlu olur. Eş‘ari bilginlerinden Pezdevî, 

Bakıllânî ve Şemsu‘l-Eimme‘ye göre ―Akıl, dini ve dünyevî meselelerin kendisi ile aydınlığa 

kavuştuğu bir nurdur. Göz nasıl ışık vasıtası ile eşyayı idrak ediyorsa, kalp de akıl vasıtası ile 

hakikatleri idrak eder.‖  

Bir insanda aklın varlığı yaptığı işlerinin hayırlı ve iyi sonuçlanması, iyiyi, doğruyu 

seçmesi ve doğruya isabet etmesi ile kendisini belli eder. akıl, olmuştan olacağı, geçmişten 

geleceği sezme kabiliyetidir. Ayrıca akıl, zanda isabet ve geleceği görme olarak da 

yorumlanmaktadır. 
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Akıl yaratılışta ―bil-kuvve‖ mevcut iken ―ilim ve tecrübe‖ ile tekâmül ederek ―kâmil 

akla‖ ulaşır. Bunun için çocukların ve cahillerin aklı eksiktir. Herkese eşit akıl verilmemiştir; 

ancak ne var ki herkes aklından memnundur. Bunun için herkes kendi aklını beğenir.  

Kur‘an-ı Kerimde yüce Allah‘ın istişareyi emretmesi akıllı insanların akıllarını bir araya 

getirmeleri ve ―Ortak Akla‖ ulaşmaları içindir. Çünkü akıl, akıldan üstündür. Birleşen akıllar 

en üstün aklı oluştururlar. Üstün aklın isabet etme şansı daha yüksektir.   

Dini mükellefiyetin şartı ―Akıl ve Buluğ‖dur. Akıl bedenin ve organları gelişimi ile 

gelişir, buluğ ile kendi başına karar verebilme noktasına ulaşmış olur. İslam dininde kişinin 

aklı ile karar verebilme yaşı 15 (On beş) olarak kabul edilmiştir. Buna büluğ çağı denir.  

Kelamda dini akidelerin tespitinde ―Haber-i Sadık‖, mesâile mebde olan vesilelerde his 

ve akıl kullanılır. Din, aklı sürçmekten ve yanılmaktan kurtarır. Akıl da nakli anlar ve 

delillerle destekler, naklin getirdiği esas ve hükümlerin hikmetini anlar. Bunun için Kur‘anın 

pek çok ayeti insanı düşünmeye ve akletmeye çağırır.
67

  

Kelamcılara göre dinde aklı ve mantığı iptal eden hiçbir nass yoktur; bilakis dinin bütün 

meseleleri akla ve mantığa uygundur. Ancak aklın henüz tam tekâmül etmediği ve bilmediği 

için anlamadığı meseleler olabilir. Din tebliğ eder, akıl da onu benimser ve anlamaya çalışır. 

Bunun için ―Akıl ile nakil tearuz ederse akıl asıl kabul edilir ve nakil te‘vil edilir. Ancak o 

akıl akl-ı selim olması gerekir.‖
68

  

Aklın istidlali ile sabit olan bilgiler iktisâbî, yani kişinin sonradan kazandığı bilgilerdir. 

Akl-ı kâmil insanı dünyada buhrandan ve rezillikten, ahirette ise azaptan ve 

pişmanlıktan kurtarır. 

 

6.4 AKLÎ BĠLGĠLER ĠSTĠDLÂLĠ BĠLGĠLERDĠR 

Aklın ortaya çıkardığı bilgiler delile dayanan bilgilerdir. Aklı bir bilginin doğruluğuna 

delillere dayanarak hükmeder. İstidlâli bilgilerden birisi de kıyas yoluyla elde edilen bilgidir. 

―Âlem hâdistir; her hâdisin bir muhdisi vardır. Bu âlemin muhdisi de Cenâb-ı Allah‘tır‖ gibi 

bilgiler istidlâli bilgidir. 

―Bürhân-ı İnnî‖ ve ―Bürhân-ı Limmî‖ olmak üzere iki nevi istidlâl vardır. 

Bürhân-ı Ġnnî: Sonuçtan sebebe, eserden müessire, sanattan sanatkâra intikal etmektir. 

Buna İstikrâ ve İndüksiyon da denir. Dumanın ateşe, kâinatın Allah‘a olan delaleti bu 

nevidendir. İslam felsefesi olan Kelâm ilminin ve kelamcıların delilleri bu nevidendir.   

Bürhân-ı Limmi: İlletten malûle, müessirden esere, sanatkârdan sanata, sebepten 

neticeye intikal etmektir. Ateşin dumana, sanatkârın sanata delâleti bu nevidendir. Selefiyenin 

ve Sufiyenin delilleri de bu çeşit delillerdir. Buna da ―Dedüksiyon‖ ve ―Ta‘lil‖ denir.   

Ehl-i İcmânın veya tevatürle gelen haberin haberi doğrudan ilim ifade etmez; ancak 

İcmânın ve tevatürün delil oluşunu gösteren delillere dayanarak İcmanın ve tevatürün ilim 

ifade ettiğine hükmedilir.     

 

Akılla Ġlgili Meseleler: 

1. Aklın Yeri: Filozoflara göre aklın yeri dimağdır, nuru ise kalptedir. Yani akıl 

dimağdan kalbi nurlandırır. Hz. Ali (ra) ise ―Akıl kalptedir, ziyası dimağdadır‖ demiştir. 

Allah meleklere akıl vermiş; ama nefis vermemiştir; hayvanlara da nefis vermiş ama akıl 

vermemiştir. İnsanda her ikisi de vardır. Aklı nefsine ve şehvetine hâkim olan meleklerden 

üstündür; nefsi ve şehveti aklına galip gelen ise hayvanlardan daha aşağıya düşer. Bunun için 

―Ruh bedenin hayatıdır; akıl da ruhun nurudur‖ denilmiştir.  

2.  Akıl Hüsün ve Kubhu Bilebilir mi? Güzel ve çirkin üç şekilde bilinebilir: 
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 a) Bir şey ya zatında güzel ve mükemmeldir veya noksan ve çirkindir. İlim ve cehil 

gibi. Bu her akıl sahibi tarafından idrak edilir ve itiraz edilmez. Bunun için cahiller dahi 

kendilerine cahil denmekten hoşlanmazlar. 

 b) İnsan fıtratına uygun ve hoştur veya nefret verir. Sevinç ve keder; acı ve tatlı gibi. 

 c) Bir şey ya takdir edilir veya tenkit edilir. Ya insanın saadetine sebeptir veya 

şakavetine sebeptir. Bu üçüncüsünün akılca bilinebileceği hususu ihtilaflıdır. Münakaşa bu 

üçüncü şıkta vaki olmaktadır.    

İnsanın saadet ve şakavetine sebep olan hususlarda emreden ve yasaklayan yüce 

Allah‘tır. Ehl-i Sünnete göre ―Allah bir şeyi emrederse güzel olur, yasaklarsa o şey çirkin 

olur.‖ Akla önem vermede ifrata kaçan Mutezile‘ye göre ise ―Bir şey zatında güzel olduğu ve 

aklen de bilindiği için Allah emreder ve zatında çirkin olduğu için de yasaklar‖ derler. Onlara 

göre Allah aklın güzel gördüğü şeyi emretmiş ve çirkin gördüğünü yasaklamıştır. Buna göre 

aklın güzel gördüğü şeyi yapmak farzdır. Bunlar aklı belirleyici olarak kabul eder ve 

nasslardan önde tutarlar. ―Allah‘a iman aklîdir; inanmayan ehl-i fetret de olsa cehennemliktir‖ 

derler. Bunlar Hz. İbrahim‘in (as) küçük yaşta akıl ile Allah‘ı bulmasını ve babası Âzer‘e 

―Seni ve kavmini sapıklık içinde görüyorum‖ demesini delil olarak gösterirler.
69

 Tabii bu 

görüşlerini dile getirirlerken yüce Allah‘ın zamanlara ve şartlara göre şeriatlarını, emir ve 

yasaklarını değiştirmesini ve Allah‘ın iradesini dikkate almazlar. Çünkü Allah bir şeraitte 

yasakladığı bir hususu başka bir şeraitte yasaklamamış, emrettiğini de emretmemiştir. Asırlara 

ve peygamberlere göre şeriatlar değişmiştir.   

Eş‘arilere göre ise ―Allah bir şeyi emreden güzel olur; yasaklar o şey çirkin olur.‖ Farz 

ve haramlar emr-i ilâhî iledir. Hem ―Allah peygamber göndermediği kavme azap etmez‖
70

 

ayeti gereği dini davetin ulaşmadığı kimse mesul olmaz. ―Yüce Allah peygamberlerini rahmet 

müjdecisi ve azap habercisi olarak göndermiştir ki insanların yarın ahirette hiçbir mazeretleri 

kalmasın‖
71

 ayetlerini delil getirirler. 

Maturudi‘lere göre ise insan aklı sadece yaratıcının varlığını bilme konusunda mazur 

değildir. Çünkü her şey Allah‘ın varlığına delildir. Aklın görevi de yaratıcıyı varlıklardan 

istidlal ederek bilmektir. Güzel ve çirkini ancak emir ve yasakla tam olarak bilinebilir. Akıl 

yanlış bilgi ve eğitim ile yanılabilir ve cerbeze ile doğrudan sapabilir. Aklın istikameti, 

hidayeti ve doğru yolu bulması ancak vahyin ışığı iledir.  

Hz. Ali (ra) ―Din akıldır; akıl da dindir. Eğer akıl dini anlamaktan aciz ise akıl değildir. 

Eğer din, akl-ı selimden uzaklaşırsa din değildir‖ demiştir. Ancak akıl tek başına doğruyu 

bulmaktan acizdir. Şayet bulabilseydi felsefi ekoller ve kanaatler birbirine muhalif ve birbirini 

nakz ve tekzip edecek şekilde aykırı olmazdı. Bunun içi felsefeyi tenkit eden İmam-ı Gazali 

(ra) ―Akıl göze, vahiy ise ışığa benzer. İkisi hakikatin ortaya çıkmasına hizmet eder. Işık 

olmazsa göz, göz olmazsa ışık bir şeye yaramaz‖ demiştir.  

Şeraitlerin amacı dünya ve ahiret işlerinin selâmetle yürümesi ve sosyal hayatın nizam 

ve intizamının muhafaza edilmesidir. Bu da beş şeyin korunması ile olur. Bunlar: 

1. Aklı Muhafaza: Aklın yanlış ve sapık düşüncelerden korunmasıdır. 

2. Dini Muhafaza: Dinin tevhit inancını, batıl akidelerden korumaktır. 

3. Nefsi Muhafaza: Allah‘ın emaneti olan nefsi ve duyguları şerlerden korumaktır. 

4. Nesli Muhafaza: Namuslu, iffetli ve şerefli bir şekilde yaşamaktır.  

5. Malı Muhafaza: Helal kazanç peşinde koşmak ve hukuk-u ibadı korumaktır. 

Bu beş esasa ―Şeriatların Ruhu‖ denilir. Dindeki emir ve yasakların amacı bunları 

muhafaza ve insan ile toplumun saadetini temin etmek, haksızlık ve zulümden korumaktır.  

3. Ġlham ve Feyiz Ġlim Vasıtası Olabilir mi? İslama göre ilham bir şeyin sıhhatini 

bilme sebebi değildir. Feyz ve ilhamla kazanılan bilgiler ilim ifade etmez. İlham, feyiz 
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yoluyla kalbe bir mananın konulması demektir. Haber-i Resul ile gelen Nass‘lara ve Aklın 

kabulüne aykırı olan ilhamlar dince kabul edilemez; ancak Nass‘ları akla uygun bir şekilde 

açıklamak ve aklın kabulü için istidlal anlamındaki ilham ve feyizler makbuldür. Çünkü 

bunlar yeni bir ilim ve bilgi olmayıp nassların akla uygun anlaşılmasını sağlayan istidlâlî 

bilgilerdir.  

Ehl-i Sünnetin imamlarından Gazalî, Râzî ve Âmidî gibi bilginler ilham vasıtası ile 

yakînî ve kat‘î bilgilerin elde edilebileceğine kanidirler. Fakat bunlar İlhamı Vehimden 

ayırırlar. İlham ile gelen bilgilerin âyet ve hadislerle kontrolünü esas alırlar.   

 Allah‘ın velilerinin ve dostlarının kalplerine ilka ettiği ilham nassları açıklamaya ait ise 

bu yakînî bilginin kaynağını teşkil eder. Firak-ı Dâlle‘nin iddiası gibi ―Yeni ahkâmın 

kaynağını teşkil eder‖ denilirse itibar edilmez. İlhâmın temel özelliği enfüsî (sübjektif) 

olmasıdır. Kelam ve Fıkıh ise âfâkî (objektif) olmaya büyük önem verir.  

Mutasavvıflar, Şiiler ve Rafiziler ilhamı bir ilim kaynağı olarak görürler. ―Biz ona iyiliği 

de kötülüğü de ilham ederiz‖
72

 ayetini delil gösterirler. Ancak bu nassları ve bunlardaki ilahî 

hakikatleri açıklamaya ve aklın kabulü ve kalbin tatminine yönelik ise makbuldür. Yeni 

ahkâma ve akaide mercidir denilirse vehimdir ve makbul değildir.  

 

7.  ĠSTĠDLÂL / DELĠLLER: 

Mürşit ve rehber anlamına gelen delil insanı amaca ulaştıran şeydir. Bizi bir şey 

hakkında hüküm vermeye götürür. 

Deliller üç şekilde tasnif olunurlar: 

1. Aklî ve Naklî Deliller: Mukaddimeleri akla dayanan delile ―Aklî Delil‖, nakle ve 

habere dayanan delile ise ―Naklî Delil‖ denir. ―Âlem değişkendir, her değişken olan hâdistir. 

Öyle ise âlem hâdistir, sonradan yaratılmıştır‖ önermesi aklî delile örnektir. ―Her asi Allah‘ın 

emrini terk eder. Allah‘ın emrini terk eden de ateşe müstahak olur‖ önermesi ise naklî delile 

örnektir. 

2. Kat‟î ve Zannî Deliller: Katî delil, medlulün başka ihtimale imkân vermeyen 

delillerdir. Zannî delil ise muhâlif ihtimalini kaldırmayan ve tevile ihtimali olandır. 

Kelâmcılar naklî delillerden hem sübutu, hem de manaya delâleti kat‘î olanları itikâdiyatta 

delil olarak alırlar. Mütevâtir olmayan meşhur ve ahad deliller ilm-i kelâmda kat‘î delil kabul 

edilmezler.  

3. Burhan ve Hatâbe: Aklî delil kat‘i ve kesin olursa bürhân, zannî olursa hatâbe denir. 

Burhanı ancak âlim ve kültürlü olanlar anlarlar. Hatabe ise avamın da anlayacağı delillerdir; 

ancak itiraza da müsaittir. Kur‘an-ı Kerimde her iki nevi deliller bulunmaktadır. ―Allah‘ı 

seviyorsanız peygambere itaat edin ki Allah da sizi sevsin. Peygambere itaatiniz yoksa 

Allah‘a muhabbetiniz yoktur‖
73

 ayeti burhana delildir. ―Bir şeyi yoktan yaratan tekrar 

diriltmeye kadir değil midir?‖
74

 ayeti ise hatâbeye delildir.     

  

ĠSTĠDLÂLĠN ÇEġĠTLERĠ: 

Medlulü ispat için delil takdirine istidlal denir. Felsefe ve Mantıkta kullanılan istidlâl üç 

nevidir.  

1. Ta‟lîl: (Bürhân-ı Limmi, Kıyas-ı Mantıkî, Tümden Gelim, Dedüksiyon) Külliden 

cüzî‘ye, müessirden esere illetten malule intikâldir. ―Tüm insanlar ölümlüdür. Ahmet 

insandır. Ahmet de ölümlüdür‖ gibi.  

2. Ġstikrâ: (Bürhân-ı İnnî, Endüksiyon, Tümevarım) Cüzî‘den külliye eserden müessire, 

ma‘lülden illete varış metodudur. ―Ali, Ahmet ve Mehmet ölümlüdür. Ali, Ahmet ve Mehmet 

insandır. Öyle ise tüm insanlar ölümlüdür‖ gibi.  
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3. Kıyas ve Temsil: (Analoji) İki şey arasındaki benzerliğe dayanıp birine ait hükmü 

diğerine teşmil etmektir. En çok kullanılan istidlâl çeşididir. Pek çok nevi vardır: 

 a) Olmayana Ergi Metodu: Tüm ihtimaller sıralanır ve olmayanlar çürütülür. ―Bir 

mevcudun vücuduna dört sebep vardır. Ya tabiat yapar, ya kendi kendine olmuştur, ya 

sebepler yapmıştır veya Kadir-i Külli Şey yaratmıştır. İlk üçü çürütülse bizzarure dördüncü 

şık kabul edilir.‖ Tabiat Risalesinin bu metodu Analojinin Olmayana Ergi Metodu‘dur. 

b) Gaibi ġahide Kıyas Etmek: Âlim kendisinde ilim vasfı olandır. Allah âlimdir, ilim 

vasfı vardır.‖ Bu ifade de bilinenden bilinmeyene kıyas yolu ile ulaşmamızı sağlar.  

c) Sıhhati ve Fesadı Kıyas Etmek: Allah‘ın bir şeyi bu gün yaratması imkânsız ise 

geçmiş ve gelecekte de imkânsızdır. Mümkün ise mümkündür‖ gibi. 

d)  Aklî hükümlerin bir kısmına ve şer‘î hükümlerin tamamına, kitap, sünnet, icma ve 

kıyas ile istidlâl olunur.         

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

ALLAH‟IN VARLIĞI VE SIFATLARI 
 

Âlemi yoktan yaratan Allah‘tır. Allah-u Taalâ birdir, ezeli, ebedi, hayy, kayyum, sem‘i, 

basir ve müriddir. Her şeye kâdirdir. Noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla 

muttasıftır. Varlığı kendi zatının gereğidir. Yaratılmışların hiçbirine benzemez.  

Araz, cisim, cevher ve şekilden münezzehtir. Cüz‘e bölünmekten, bileşik ve sınırlı 

olmaktan âlidir. Cins ve keyfiyetle mahdut olamaz. Zaman ve mekânla kayıtlanamaz. Hiçbir 

şeye benzemez. İlim ve kudretinden hiçbir şey hâriç kalamaz. Kendisi hiçbir şeye muhtaç 

değildir; her şey ona muhtaçtır.  

Allah‘ın ezelî, zâtıyla kâim sıfatları vardır. Bu sıfatlar zatının ne aynıdır ne de gayrıdır. 

Zatının aynıdır denirse ―Taaddüt-ü Kudemâ‖ olur. Zatına has sıfatlar yoktur denilirse o zaman 

da ―Sıfatullah‘ı inkâr‖ olur. Bunun için ―Allah‘ın sıfatları zatının lâzıme-i zaruriyesidir‖ 

denilir.  

 

1. ALLAH‟IN SIFATLARI: 

Allah‘ın Sıfatları Beş Kısma Ayrılır: 

1. Sıfat-ı Nefsiye: Vücut Sıfatıdır. 

2. Sıfat-ı Selbiye: Tenzihî Sıfatlardır. 

3. Sıfat-ı Subûtiye: Vâcip Sıfatlardır.  

4. Sıfat-ı Fiiliye: Câiz sıfatlardır. 

5. Sıfat-ı Haberiye: Nasslarda Geçen Sıfatlardır. 

Bu sıfatların dışında Allah‘ın isimleri vardır. İsimler fiillere delalet ederler. Her fiil ve iş 

bir isimle anılır ve tanımlı hale gelir. Bunun için isimler çoktur ve buna ―Esmâ-i Hüsnâ‖ 

denilmiştir. Bunların dışında esma ve sıfatın tecelliyatından kaynaklanan ―Şuûnât-ı İlahiye‖ 

denilen Allah‘ın işleri vardır. Çünkü Allah ―Fa‘âlün lima yürîd‖dir.
75

 Daima fa‘âldir.  

1.1 Sıfât-ı Nefsiye: (Vücût Sıfatı) 

Vücut, var olmak demektir. Allah vardır. Fiil ve icraatı varlığının eseri ve delilleridir. 

Allah‘ın varlığı hayat, ilim, irade, kudret, işitmek, görmek ve konuşma sıfatlarını zaruri olarak 

gerektirir. Vücudun zıddı olan adem ona arız olamaz. Bu cihetle Allah‘ın varlığı zaruridir ve 

vücut bütün sıfatların aslı ve merciidir. Bütün bu sebeplerden dolayı Allah‘a ―Vâcibu‟l-

Vücut‖ denir. Allah‘ın varlığını ispat eden bütün deliller aynı zamanda Vücudunu tasdik ve 

ispat ederler.  
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Kelam âlimlerinden Ebu‘l-Hasen el-Eşâri‘ye (v. 324/926) göre Vücut zatın üzerine zait 

bir sıfat olmayıp zatının ayrı ve gayrı değildir. 

1.2 Sıfat-ı Selbiye ve Tenzihiyye: Allah‘ı noksan sıfatlardan münezzeh kılan sıfatlardır. 

Bu sıfatlar Vücut ile beraber zâtî sıfatlardır. Vücudun dışında beş tanedir. Bu sıfatlar bir bütün 

olup biri birisiz olması imkânsızdır.  

 a) Kıdem: Allah‘ın varlığının başlangıcı yoktur. Ezelidir. Sonradan yaratılmış 

değildir. Yüce Allah li-zâthî ezelî olup, vâcibu‘l-vücuttur. Hudûsu muhaldir. Allah‘ın kıdemi, 

kıyam bizâtihî sıfatı ile ittisafı burhan ile sabit olduğu vechile bir başka şeye ihtiyacı tasavvur 

olunamaz. Ebediyeti ve vahdaniyeti sabit olur. Bu sıfatların tümünün varlığı ile vücut 

vâcibu‘l-vücut olur.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde buyurur: ―Allah kendisinden başka ilah olmayan 

varlıktır.
76

 O evveldir ve âhirdir.
77

 ―Doğmamış ve doğurmamıştır.‖
78

  

 b) Bekâ: Allah ebedidir, ebediyen var olacaktır. Bekâ, Allah‘ın mevcudiyetinin devam 

etmesi demektir. Bekâsı vâcip li-zâtihî ola Allah‘ın fenası muhal ve mümtenîdir. Ezelî olan 

elbette ebedidir. Başlangıcı olmayanın elbette sonu olmayacaktır. Vacibu‘l-Vücut olan elbette 

fenaya gitmeyecektir. ―O Allah evveldir, âhirdir, zâhirdir ve bâtındır. O her şeyi bilir ve her 

şeyi işitir.‖
79

  ―Her şey helak olarak fenaya gidecektir. Ancak Allah bâkidir. Hüküm ve 

hâkimiyet ancak O‘nundur ve her şey sonuçta ona döndürülerek huzurunda toplanılacaktır.‖
80

 

―Her şey fenaya mahkûmdur. Ancak celal ve ikram sahibi olan Allah bakidir.‖
81

  

c) Muhalefetün Lil-Havâdis: Allah‘ın yarattığı varlıklardan hiçbirine benzememesi 

demektir. Zaten yaratan ezeli ve ebedi olan ve vücudu vacip olan, bir olan ve hiçbir şeye 

ihtiyacı olmayan yaratılan, fani olan, başkalarına muhtaç olan ve mürekkep olana elbette 

benzemez. Yaratılan ve muhtaç olan, yaratılmayan ve muhtaç olmayana, aciz olan kâdir olana 

elbette benzemeyecektir. Benzemesi muhaldir. Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Onun misli ve 

benzeri gibisi asla yoktur. O Allah her şeyi görür ve her ihtiyacı işitir‖
82

 buyurarak buna işaret 

etmiştir. 

Cisim, cevher ve araz olmayan; şekil, zaman ve mekân ile kayıtlanmayan; her zaman ve 

her yerde hâzır ve nâzır olan yüce Allah elbette bunlarla kayıtlı olan cüz ve külle mensup 

şeylerden münezzehtir. Bunun için Allah‘a ―Mevcud-u Meçhul‖ unvanı ile bakılmak lâzımdır 

ki ma‘ruf olsun. Yüce Allah hakkında ―Fevk‖ ―Uluvv‖ ―Âlî‖ demek mahiyeti bizce meçhul 

olup mahlukattan müstağnî demektir.  

Kur‘an-ı Kerimde geçen Allah‘ın sıfatları Selefin anladığı, Kur‘an ve sünnetin 

bütününün kabul ettiği şekilde te‘vil etmek vâciptir. ―Melekler ve Ruh ona uruc ederler.‖
83

 

―Kelime-i Tayyibe olan güzel kelimeler ve zikirler Ona uruc ederek yükselir.‖
84

 ―Rabbin ve 

melekler saf saf geldiği zaman‖
85

 gibi ayetlerin ifade ettiği yüksek ilahi hakikatler ve manalar 

yüce Allah‘ın keyfiyetten uzak yüceliğine, Rahmet ve ataya-i ilâhiyenin nüzulüne işarettir.  

Peygamberimizin (sav) buyurduğu ―Allah insanı Rahman suretinde yarattı‖
86

 hadisinin 

anlamı ―Rahman olan Allah insanı rahmetini tam olarak gösterir bir ayine şeklinde yarattı‖ 

anlamındadır. Yani Rahman ismini azam mertebede gösterir bir şekilde insanı yarattığını 

ifade eder. Bediüzzaman bu hadisi ―İnsan ism-i Rahmanı tamamen gösterir bir surette 
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yaratmıştır‖
87

 şeklinde açıklar.  ―Allah‘ın vechinin baki olması‖ ise ―Allah rızası için yapılan 

işlerin bekaya sebep olduğuna ve âlem-i bâkide ebedü‘l-abad insana menfaat vereceği‖ 

şeklinde te‘vil edilir. ―Allah‘ın elinin bütün ellerin üstünde olması‖
88

 ise ―Allah‘ın nusret ve 

yardımının üzerlerinde tevâli ve devam edeceği‖ şeklinde te‘vil edilerek gerçeği ortaya 

çıkarmak vâciptir.  

Ehl-i Kelâm, ehl-i te‘vil demektir. Te‘vil ise bir şeyin hakikatini akla, nassa ve gerçeğe 

uygun bir şekilde izah etmek, muhatabı ikna etmek demektir. Ehl-i ilim izah eden, anlayan ve 

anlatandır. Anlaşılmayan hususları anlaşılır hale getirendir. Gerçeği gören, bilen ve izah eden 

kimse ―İlimde rüsuh peyda eden‖ yani ihtisas sahibi olan gerçek ilim ehlidir. İzah ilimden, 

inkâr ise cehilden kaynaklanır. Bunun için kâfirler inkârcı, mü‘minler ise akla ve burhana 

dayanarak anlayan ve kabul edenlerdir.  

d) Kıyam bi-Nefsihî: Allah‘ın varlığı için hiçbir şeye muhtaç olmaması ve varlığının 

kendi zatının gereği olmasıdır. Yüce Allah İhlâs suresinde ―Allah birdir ve Sameddir, hiçbir 

şeye muhtaç değildir‖
89

 buyurur. Yine Fatır Suresinde ―Ey İnsalar! Sizler fakir muhtaçsınız, 

Allah ise zengindir, hiçbir şeye muhtaç değildir, hamd ve şükür, medih ve minnet ona 

hastır‖
90

 buyurulur. Bu ise kıyam bi-zatihi ve kıyam bi-nefsihi olmayı zaruri kılar. Başkasına 

muhtaç olan kıyam li-gayrihidir ve başkasının yardımı ile ayakta durur. Bu durum ise bir 

mucide, mekâna ve cevher ihtiyaç demektir. Vacibu‘l-vücut ise bilcümle ihtiyaçtan 

münezzehtir. 

Allah kayyum-u bizzattır. Kayyumiyet ile ezelden muttasıftır. Kadimdir, vacibu‘l-

vücuttur. Ahaddir. Sameddir. Mucide, zamana, mekâna, hulûle ihtiyaçtan münezzehtir. 

Âlemde ve tabiatta mütecelli kudretin asarını görüp, tabiatın yaratıcısının tabiata hulul ve 

ittihadına ve imtizacına zahip olmak en büyük gaflet, cehâlet ve dalalettir. Yüce Allah 

Kur‘an-ı Kerimde şöyle buyurur: ―Allah onların söylediklerinden ve zannettiklerinden çok 

daha yücedir ve âlidir.‖
91

  

e) Vahdaniyet: Yüce Allah zâtında, sıfatlarında, ef‘âlinde, uluhiyet ve mabudiyetinde 

müteferrittir, ferttir, ehaddir ve vâhittir. Şerik ve nezirden münezzehtir. Her işi yapan 

Allah‘tır. Her yerde ilim, irade ve kudreti her mahlûkun yanında hazır ve nazır olup her 

mahlûkun her işini bizzat yapar. Her sesi işitir, her şeyi görür ve her iyiliği kelâmı ile bizzat 

ilham eder. Vahdaniyetin ve ferdaniyetin zıddı olan taaddüt ve iştirakten mümteni ve 

münezzehtir.  

Ehadiyet, Allah‘ın her varlığa olan yakınlığı, her varlığa olan tecellisidir. Vahidiyet ise 

tüm nev‘ine ve umuma olan tecellisidir. Her ikisi de yüce Allah‘ın vahdaniyetini ispat eder. 

Bunun için ―Ehad‖ ayrı bir isim, ―Vahid‖ bir başka isim olarak zikredilmiştir. Çünkü, 

tecelliyatları ayrı ayrıdır. Bütün ―Ef‘âl-i Rabbaniye‖ ve ―Şuûnât-ı İlâhiye‖ bize ispat eder ki 

Allah‘tan başka hiçbir varlık icâda muktedir değildir. Ancak münfail ve Şuûnât-ı ilâhiyeye 

kabiliyetine göre mazhar olur. Yapan Allah‘tır. Zatının ve sıfatının benzeri olmadığı gibi ef‘al 

ve şuûnâtına da kimse iştirak edemez.  

Tabiat, tesadüf ve sebepler Allah‘ın işlerine müdahale edemez. Çünkü varlıklar içinde 

en geniş irade ve ihtiyar sahibi insandır. İnsan bu özellikleri ile dahi dikkatle bakarsa hiçbir 

şeyi yapıyor değildir. İnsan Allah‘ın yaptığı şeyleri düzenlemek, emr-i ilâhi dairesinde 

tefekkür ve temâşâ etmek ve Allah‘ın yaptığı işleri tesbih, tekbir, tahmid ile mukabele etmek, 

Allah‘tan gelene rıza, tevekkül ve kanaatle mukabele etmek ve onu zikretmekle mükelleftir. 

Her işi bizzat yapan sonsuz ilim, irade ve kudreti ile ancak Allah‘tır. En basit iş olan nefes 

almak dahi Allah‘ın ilim, irade ve kudreti ile gerçekleşir. İnsan müdahale ederse veya 
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yapmaya kalkarsa asla yapamaz. Bu gün ilim bize öğretmektedir ki nefes almak ve geri 

vermek, kanı temizlemek, vücut ısısını ayarlamak, konuşabilmek gibi çok önemli sonuçları 

olan kompleks bir faaliyettir. Ancak Allah‘ın ilim, irade ve kudreti ile yapılabilir.  

Elhâsıl, Allah-ü Teâlâ Vâcibu‘l-Vücut olmak itibariyle vâhittir. Sıfat-ı İlâhiyesi 

itibariyle vâhiddir. Ef‘al ve hâlıkıyetinde vâhiddir. Ulûhiyet ve ma‘budiyetinde vâhiddir. 

Rububiyetinde, yaratma, rızık verme ve terbiye etmesinde Vâhid-i Ehaddir. Ef‘âl ve 

Şuûnatına kimse müdahale edemez. Varlıklar masdar ve münfail olurlar; yani, Allah‘ın 

yaratmasına, icadına ve üzerinde iş yapmasına karışamazlar. İcad-ı ilâhiyeyi ancak kabul 

ederler.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde buyurur: ―Sizi gökten ve yerden rızıklandıracak Allah‘tan 

başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur.‖
92

 ―Eğer göklerde ve 

yerde Allah‘tan başka bir ilâhlar olsaydı ikisi de fesada giderdi. Arşın sahibi olan Allah, 

onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.‖
93

 

Yüce Allah zati sıfatlarına dair olan bu hakikatleri bir adı da ―Tevhit Suresi‖ olan ―İhlâs 

Suresi‖nde bize ders vermektedir. Bu sure Allah‘ın zati sıfatlarını ders verdiği ve hâlis imanı 

öğrettiği için sureye ―İhlas Suresi‖ denilmiştir.  

Yüce Allah Ġhlâs Suresinde Ģöyle buyurur:
94

 

1. Kul Hüvellahü: Ey Resulüm de ki; Her şeyi yoktan yaratan Allah vardır. 

2. Ahad: O Allah birdir. Kendisinden başka yaratıcı yoktur.  

3. Allahü‟s-Samed: Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Varlığı zatının gereğidir. 

4. Lem yelid: Allah ezelidir. Başlangıcı düşünülemez. Sonradan yaratılmamıştır. 

5. Ve lem yuled: Allah ebedidir. Zevali ve ölümü düşünülemez.  

6. Ve lem yekün lehü küfüven ehad: Allah hiçbir varlığa benzemez. Her şey 

onun eseridir. Bunun için hiçbir şey onun dengi ve benzeri değildir.  

 

1.3 Sıfât-ı Subûtiye ve Meâniye (Vacip Sıfatlar): Bu sıfatlar Allah hakkında 

vâciptir. Yüce Allah kendisini tanımları ve ilmini, iradesini, kudretini, sanatını, esma ve 

sıfatını anlamak için varlıklara cüz‘î olarak vermiştir. Sıfat-ı Zatiye ise ancak Allah‘ın zatına 

hastır; yaratılmış olan varlıklarda bulunması muhaldir.  

Sıfat-ı Sübûtiye Allah‘ın zatı ile kâim ezelî ve ebedî sıfatlardır. Kemâli ile zatına hastır. 

Mahlûkatına da tecellisi ile cüz‘î olarak verilmiştir. Bu sıfatlar Allah‘ın zatının ne aynıdır, ne 

de gayrıdır. Zâtı ile kâim ezeli sıfatlarıdır.  

Sıfat-ı Sübutiye Yedidir:
95

  

 a) Hayat: Yüce Allah ―Hayy‖dır. Hayat Allah‘ın lâzıme-i zaruriyesidir. Hayatı ezelî 

ve ebedidir. Hayatın kaynağı Allah‘tır. Bütün varlıklara hayat veren O‘dur. Hayy ve 

Kayyumdur. Hayatı veren ve hayat için gereken bütün ihtiyaçları temin eden ve hayatı devam 

ettirmesi de Kayyumiyetindendir. Hayat olmazsa İlim, İrade ve Kudret, semi, Kelam ve Basar 

sıfatları ile ittisaf kabil olmaz. Hayatın zıddı olan mevt ve adem Allah hakkında muhaldir.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde şöyle buyurur: ―Allah kendisinden başka ilah olmayan, 

Hayy ve Kayyum olandır. Kendisine uyuma ve uyuklama arız olmaz.‖
96

 ―Ölüden diriyi, 

diriden ölüyü, geceden gündüzü çıkaran Allah‘tır.‖
97

  

b) Ġlim: Allah her şeyi kemâliyle bilir. Geçmiş, gelecek, olmuş, olacak her şey Allah‘a 

malumdur. İlm-i İlâhî ilm-i ezelidir, asla tebeddül etmez, değişikliğe uğramaz ve değişmez.  
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Yüce Allah hem cüz‘iyatı hem de külliyatı bilir. Hiçbir şey ilminin haricine çıkamaz. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Allah her şeyi bilir‖
98

 buyurur. ―Kalplerden geçenleri bilir‖
99

 

―Gaybın anahtarları Allah‘ın ilmindedir. Gaybı Allah‘tan başkası bilemez. Karada ve denizde 

olanları da o bilir. Onun ilmi olmadan ne bir yaprak düşer, ne de yeryüzünün karanlıklarında 

bir dane saklı kalır. Yaş ve kuru ne varda bunların hepsi apaçık kitab-ı mübinde vardır.‖
100

  

Yüce Allah bütün konuşmaları da bilir, bütün sesleri de işitir ve ihtiyaçlarını yerine 

getirir. ―Göklerde ve yerde ne varsa Allah‘ın hepsini bildiğini görmedin mi? Üç kişi arasında 

geçen konuşmaları işiten dördüncü olarak Allah‘tır. Beş kişinin de altıncısı Allah‘tır. Bundan 

az da olsalar, çok da olsalar Allah tümünü işitir. Nerede olursanız olun Allah sizinle 

beraberdir. Kıyamet gününde de Allah tüm yaptıklarını onlara haber verecektir. Şüphesi Allah 

her şeyi hakkıyla bilir.‖
101

  

c) Ġrade: Allah‘ın iradesi vardır. Dilediği olur, dilemediği ve istemediği olmaz. 

Dilediğini dilediği şekilde yapar. İrade Allah‘ın vacip sıfatı olup iradenin zıddı olan icab, yani 

her suale ve isteğe mutlaka cevap vermek ve ikrah ve kerâhiyat denilen zorunlu olarak 

yapmak Allah hakkında mümteni ve muhaldir.  

İnsanları iyiye ve kötüye zorlamak ve mecbur bırakmak zulümdür. Allah zulümden 

münezzeh olduğu için insanı hür yaratmıştır, imana ve küfre zorlamamıştır. Bunun için dinde 

zorlama yoktur. Hürriyet dinin amacıdır. Bununla beraber peygamberimizin (sav) buyurduğu 

gibi ―Allah‘ın dilediği olur, dilemediği olmaz.‖
102

 

―Meşîet‖ Allah‘ın dilemesidir. Ancak irade sıfatı câizata ve mümkünâta mütealliktir. 

Zira vâcip ve muhal zaruriyattandır. Varlığı vacip olan hususlar Allah‘ın zatı ve sıfatlarına 

taalluk eden hususlardır. Muhal olanlar ise vacibin ve zaruriyatın zıddı olan hususlardır. 

Mümkünatta da Allah‘ın dilediği olur, dilemediği olmaz.  

Allah dilemedikçe insanlar dileyemez ve isteyemezler. Çünkü akıllara ve kalplere 

hükmeden, iyiliği ve kötülüğü ilham eden, yapılacak olan işi sevdiren ve kaçınılması gereken 

hususlardan nefret ettiren, emreden ve yasaklayan Allah‘tır. Bunun için Allah imanı ve küfrü, 

hayrı ve şerri dilemiştir. Şeytanı ve cehennemi yaratmıştır. İnsanları hür yaratmıştır. Hayrı ve 

şerri, iyiliği ve kötülüğü, rızasına uygun olanı ve olmayanı bildirmiş ve insanlara öğretmiştir. 

Hayra rızası vardır, şerre rızası yoktur. Bunu da bildirmiştir. Allah‘ın rızasını isteyerek imana, 

iyiliğe ve hayra koşanı cennete, bilerek ve isteyerek iradesi ile şerri isteyen ve Allah‘ın 

öfkesini çekeceğini bildiği halde şerre koşanı da cehenneme atacağını va‘d etmiştir. Bunun 

için hayır ve şer yüce Allah‘ın dilemesi ve yaratması ile olur. Ancak hayra rızası var, şerre 

rızası yoktur. Allah‘tan rızasını ve mükâfatını niyet ederek hayrı dileyene hayrı, Allah‘ın 

öfkeleneceğini bildiği halde nefsine ve şeytana uyarak kendi rızası ile şerri isteyene şerri 

yaratır. Zarara rızası ile girene ise acınmaz. Bunun için yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Allah 

dilemedikçe sizler hiçbir şey isteyemezsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir, her işi 

hikmetle yapar. O dilediğini rahmete ulaştırır. Zalimler için de pek acı bir azap 

hazırlamıştır.‖
103

 ―Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah‘ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine 

kız çocuğu bağışlar, dilediğine de erkek çocuğu verir.‖
104

  

Yüce Allah insanlık âleminde diğer mahlûkatın aksine olarak insan iradesini kendi 

iradesinin taallukuna bir şart-ı âdî, bir adî sebep kılmıştır. Buna bir nevi ―Allah‘ın iradesi 

insanın iradesine tâbidir‖ denilebilir. İnsan ister, Allah yaratır. Yani Allah mânen der: ―Kulum 

sen ne istersen ben onu yaratırım. Ancak benim hayra rızam var, şerre rızam yoktur. Rızamı 
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talep edeni cennete alırım, öfkemi çekecek olan işleri ve yasakladığım fiilleri işleyenleri 

cehenneme atarım. Çünkü ben bütün bunları peygamberlerim aracılığı ile sizlere haber 

vermişim.‖  

Allah külli iradesinden bir cüz‘isini de iradesinin varlığını anlamaları için insanlara 

vermiştir. Tıpkı hayat, kudret, işitme, görme gibi. Çünkü insanın irade ve hürriyeti olmazsa 

sorumluluğu da olmaz. İnsanın iradesi de Allah‘ın iradesinin ve kudretinin taallukuna bir şart-

ı âdidir. İnsanın iradesi Meşîet-i ilahiyeye taalluk ederse kudret onu icat eder. Dolayısıyla 

hayır ve şer Allah‘tandır. 

Allah‘ü Teâlânın iki türlü iradesi vardır: ―Tekvînî İrade‖ ve ―Teşrîi İrade.‖  

c1. Tekvînî Ġrade: Yüce Allah‘ın tüm mahlûkatı kapsayan iradesidir. Tekvînî İrade 

neye taalluk ederse o hemen oluverir. Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde buyurdu: ―Allah bir şeyi 

dilediği zaman sözü ancak ―Ol!‖ demekten ibarettir; o da oluverir.‖
105

 ―Allah bir şeyin 

olmasını irade ettiği zaman onun işi sadece ―Ol!‖ demektir. O da anında oluverir.‖
106

 

c2. TeĢriî Ġrade: Yüce Allah‘ın insana yönelik olarak peygamberleri aracılığı ile emir 

ve yasaklarına taalluk eden iradesidir. Emirlerine uymak ve yasaklarından kaçmak Allah‘ın 

muhabbetini ve rızasını celbeder. Emirlerini ve yasaklarını çiğnemek de öfkesini celbeder. 

Yüce Allah bu hususta şöyle buyurur: ―Allah adaleti, iyilik yapmayı ve kullukta bulunmayı ve 

akrabaya ikram etmeyi emreder. Fuhşiyatı kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. Allah, düşünüp 

ibret almanız için size böyle öğütler verir.‖
107

  

İnsanın tekvîni iradeye itaat etmemesi halinde cezasını dünyada çekerken, teşrîi 

iradeye itaatin ve itaatsizliğin cezası ve mukafatı ahirettedir.  

Kâinatın sonradan yaratılması, topraktan bütün bitkilerin ve bir damla sudan bütün 

hayvanların yaratılması, ayrı ayrı taşahhusâtı, irade ve meşiet-i ilâhiyyenin en büyük delilidir.  

d) Kudret: Allah-u Teâlanın kâffe-i mümkünâta iradesi ile tesiri ve kudreti ile 

tasarrufa kâdir olmasıdır. Kudret zât-ı İlâhiye vacip, zıddı olan acz muhaldir. Her şey bir 

mucizedir ve ancak Allah‘ın kudreti ile vücuda gelebilir. Bunun için her şey kudretine şâhit ve 

delildir. Araştırmalar göstermektedir ki, tüm ilimler ve fenler Allah‘ın ilminin, iradesinin ve 

kudretinin delilidir. 

Kudret-i İlâhiye zatiyedir. Zıddı olan acz ona asla hulul edemez. Onda mertebeler 

olmaz. Bir çiçeği yarattığı gibi bir baharı da yaratır. Baharı yarattığı gibi aynı suhulet ve 

kolaylıkla cenneti de yaratır. Allah‘ın kudreti karşısında az ile çok, cüz ile külli birdir. Bir 

insanı yaratmak ile tüm insanları yaratması arasında fark yoktur. 

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde buyurur: ―Allah‘ın rahmet eserlerine bakınız ki kışın 

ölümünden sonra baharın yeryüzünü nasıl diriltiyor. İşte ölülerin dirilmesi de böyledir. O 

Allah her şeye kadirdir.‖
108

 ―Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz bir tek nefsin yaratılması 

gibidir.‖
109

 ―Kıyametin kopması ve tekrar insanların diriltilmesi göz açıp kapayacak kadar 

yahut daha kolaydır.‖
110

  

e) Semi‟: Allahu Teâlâ her şeyi kemâliyle işitir. Hiçbir ses ondan gizlenemez. 

İşitmemek nâkisedir. Yüce Allah bilcümle kusurlardan münezzehtir. Bunun için Allah her 

mahlûkun sesini kemâliyle işitir. Her muhtacın ihtiyacını bilir. Allah işitmek için organa ve 

vasıtaya muhtaç değildir. Kalpten geçenleri ve en küçük fısıltıları işitir.  

Sesleri yaratan, sesi işitmek için kulakları yaratan yüce Allah‘ın işitmemesi ve 

duymaması düşünülemez. Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde şöyle buyurur: ―Rabbimiz! Bizim 
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duamızı kabul et. Sen her şeyi hakkıyla bilen ve kemâliyle işitensin.‖
111

 ―Allah bütün duaları 

hakkıyla işitir.‖
112

  

f) Basar: Allah-u Teâlâ her şeyi kemâliyle görür ve işe kemâliyle muttalî olur. Allah 

habîrdir. Her şeyden haberdardır. Basîrdir, her şeyi görür. Hiçbir varlık ondan gizlenemez; her 

şey nazar-ı şuhudundadır. Hiçbir fert ondan gizlenemez çünkü her şey onun huzurundadır. 

Görmemek ve haberdâr olmamak zât-ı vâcibu‘l-vücuda muhaldir. Bir iş bir işe mani olmaz. 

Yüce Allah buyurdu: ―Allah gözlerin hâinâne bakışlarını bilir, gönüllerde 

sakladıklarınızı da bilir. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işiten ve her şeyi kemaliyle 

görendir.‖
113

 

g) Kelâm: Allah‘ın kelam sıfatı zatı ile kâim olup ezelidir. Allah-u Taala mahlûkatı ile 

konuşur. Allah‘ın konuşması Vahy ve İlham şeklindedir. Peygamberlere gelen kitaplar 

Allah‘ın kelamıdır. Yüce Allah peygamberlerine kitaplar indirdiği gibi bazı peygamberleri ile 

de konuşmuştur. Musa (as) ile konuştuğu ―Musa‘ya Allah bizzat kelamı ile hitap buyurdu‖
 114

 

ayeti ile sabittir. ―Musa (as) tayin olunan vakitte gelip bizzat Rabbi ona hitap buyurduğunda 

o, ‗Ey Rabbim bana cemalini göster‘ demişti. Allah da ‗Sen beni göremezsin‘ demişti ‖
115

 

ayeti de Musa‘nın (as) Allah‘ın kelâmını bizzat işittiğini ispat etmektedir. 

Allah-u Taala ―Kelam‖ sıfatı ile varlıklarla konuşur, haber verir, emreder ve yasaklar. 

―Tenezzülü İlâhî‖ ve ―Taarrüf-ü Rabbanî‖ ve Mukabele-i Rahmanî‖ ile yüce Allah‘ın 

insanların akılarına ve anlayışlarına göre konuşarak kendini tanıtmak istemesi Allah‘ın Kelam 

sıfatı ile konuşmasını gerektirir.‖
116

  Allah‘ın konuşması iki şekildedir.  

Birincisi: Vahiy ile Cebrail (as) ve peygamberleri aracılığı ile konuşarak fermanını 

inzal buyurması ve teşrii emirlerini kelamı ile insanlığa bildirmesidir. Allah böylece 

kitaplarını insanlara inzal etmiştir. Emir ve yasaklarını fermanı ile bildirmiş ve insanları 

sorumlu tutmuştur. 

Ġkincisi: İlham vasıtası ile tüm mahlûkatı ile konuşarak kalplerine hakikatleri ve 

ihtiyacı olan şeyleri bildirmesi ve onlarla hususi konuşmasıdır. İlhamı vahiyden ayıran iki 

temel özellik vardır: Birincisi: Vahiy ekseriyet itibarıyla melâike vasıtası iledir. İlham ise 

vasıtasızdır. Nasıl ki padişahın iki şekilde konuşması olur. Birincisi, Sultanlık unvanı ile bir 

elçisini bir valiye gönderir ve ona hâkimiyet ve amiriyetin gereği olan bir fermanını ve 

kanununu tebliğ eder. Raiyetinin ona uymasını ister. İkincisi, sultanlık ve padişahlık unvanı 

ile değil, hususi münasebeti ve cüz‘î bir muamelesi bulunan bir hizmetçisi ile hususi bir 

teflonu ile hususi konuşmasıdır. Vahyi ilhamdan ayran ikinci özellik ise, vahiy gölgesizdir, 

safidir ve havassa hastır. İlham ise gölgelidir, umumidir. Melâike ilhamları, insan ilhamları, 

hayvanat ilhamları gibi pek çok nevileri ile denizlerin damlaları kadar, mahlûkat sayısı kadar 

çoktur. ―Rabbimin sözlerin yazmak için bütün denizler mürekkep olsa, ağaçlar ve otlar da 

kalem olsa o denizler tükenir Rabbimin kelâmı tükenmez‖
117

 ayeti buna işaret eder. 

Bir zatın vücudunu bildiren en zâhir alameti konuşmasıdır. Allah‘ın konuşması da 

varlığına en büyük delildir. ―Denizler mürekkep olsa Allah‘ın sözlerini ve kelamını yazıp 

bitiremezsiniz‖ ayeti Allah‘ın kelâmının nihayetsiz olduğunu ispat eder. Çünkü bütün 

meleklere, insanlara ve hatta hayvanlara gelen umumi ilhamlar bir nevi kelimât-ı ilâhidir. Bu 

kelâmın kelimâtı elbette sonsuzdur.
118
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Kur‘an-ı kerim Kelâm-ı Ezelidir, Fermân-ı İlâhîdir, ezelden gelmiştir ve ebede 

gidecektir. Bunun için mahlûk değildir. Kelam sıfatının azam mertebede tecellisidir. 

Kelamullah olduğu için kadîmdir. 

Kalplerde olan manalara ―kelâm-ı nefsî‖ denir. Huruf ve savtlara da ―Kelâm-ı lafzî‖ 

denir. Kelâm-ı nefsî ses ve harften berî iken kelâm-ı lafzî için ses ve harfe ihtiyaç vardır. 

Kelâm-ı nefsî Eş‘ariye göre işitilebilir. Zira var olan bir şeyin duyulması da mümkündür. 

Mâturudi‘ye göre ise işitilemez. ―Kelâm-ı Zât-ı İlâhî‖ Zatullah ile kâim ezelî bir sıfattır. Huruf 

ve asvattan, tertip ve te‘liften, lügat ve ittisaftan beridir. ―Kelâm-ı Lafz-ı İlâhî‖ ise kelâm-ı 

zâtî‘yi idrake vesile olan ibare ve işaretlerden mürekkeptir. Elfaz ve huruftan, sureler ve 

ayetlerden müellef ve vahy-i ilâhiye müstenittir. Bu hususta hiçbir mahlûkun dahli yoktur. 

Bunun için Kur‘an-ı Kerimin surelerinin tertibi, ayetlerin dizilişi ve yazılışı hepsi Vahy-i 

İlâhiye müstenittir.  

Ehl-i Sünnet ve‘l-Cemaat Kelâm-ı Zât-ı İlâhînin sübutuna kâil oldukları için Kur‘an-ı 

Kerimin gayr-ı mahluk olduğuna inanırlar. Kur‘an mahlûk değildir; ancak Kur‘an-ı Kerimi 

okurken çıkardığımız sesler ve yazdığımız harfler mahlûktur. 

 

1.4 Sıfat-ı Fiiliye: (Allah Hakkında Caiz Olan Sıfatlar)  
Allah hakkında caiz olan ve vacip olmayan sıfatlardır. Allah‘ın ilim, irade ve kudretinin 

taalluku ile meydana gelirler. Beş kısımda ele alınabilir.  

a) Tehlik: Allah‘ın yaratmasıdır. Hayrı, şerri, iyiyi, kötüyü dilediği şekilde 

yaratmasıdır. Mâturudi bunu vacip sıfatlardan addederek ―Tekvin‖ sıfatı olarak değerlendirse 

de Eş‘ârî ―İlim, İrade ve Kudret‖ sıfatının tecellisi olup câiz sıfat olarak görür. Ancak Allah‘ın 

hayrı, şerri yaratması câiz ise de hayra rızası vardır, şerre rızası yoktur. ―Şerri yaratmak şer 

değildir.‖ Pek çok hayırlı neticelerin husulü için ehven-i şer olarak yaratılmıştır. Ancak ―kesb-

i şer şerdir.‖ İradesi ile şerri isteyerek şerre sebep olanlar hakkında şer olup cezası da Allah‘ın 

öfkesi, tövbe etmezse cehennem azabıdır. 

Yaratmak Allah‘a aittir ve her şeyin yaratıcısı Allah‘tır. Allahtan başka hiçbir varlık 

yaratılışa müdahale edemez. ―Allah her şeyin yaratıcısıdır.‖
119

 ―Allah dilediğini yaratır. Bir 

şeyin yaratılmasını irade ettiği zaman onun işi sadece ‗Ol!‘ demektir; oda hemen oluverir.‖
120

  

b) Terzik: Rızk vermek demektir. Allah dilediğine dilediği rızkı verir. ―Allah 

dilediğini dilediği gibi hesapsız rızıklandırır.‖
121

 ―Yoktan yaratan, tekrar diriltecek olan ve 

rızk veren Allah‘tan başka kim vardır?‖
122

  

c) Hidayet ve Dalalet Vermek: Hidayet ve dalalet Allah‘tandır. Allah dilediğine ve 

dileyene hidayet ve dalalet verir. Dilediğine hidayeti, dilediğine de dalaleti yaratır. ―Allah 

dilediğine hidayet ve dilediğine de hidayet verir.‖
123

 Allah‘ın hidayet ve dalaleti verendir. 

Ancak bunu rızık ve şifa gibi iradesi ile isteyene ve arayana verir. Nasıl ki rızık da şifa da 

Allah‘tandır; ama Allah bunları arayana, isteyene ve peşinde koşana vermektedir. Hidayet de 

böyledir. Allah dileyene hidayeti, dileyene de dalaleti verir. Zarara rızası ile girene de 

acınmaz. Sonucuna da katlanır.    

d) Ten‟îm ve Tazib: Allah dilediğine nimet verir, dilediğine de azap eder. Dilerse affı 

gereği affeder, dilerse adaleti gereği en küçük suçu da cezasız bırakmaz. ―Allah kendisine şirk 

koşulmasını affetmez; bunun dışında dilediği günahları affeder.‖
124
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Nimet vermek ve azab etmek Allah‘a vâcip değildir. Dilerse azab eder, dilerse nimet 

vererek ihsan ve ikram eder. Yüce Allah buyurdu: ―Allah dilediğini bağışlar ve dilediğine 

azap eder.‖
125

  

e) Terbiye, Tertip, Tasvir ve Tanzim: Allah‘ın mahlûkatını terbiye etmesi, dilediği 

sureti ve şekli vermesi ve dilediği gibi tasarruf etmesi câizdir. Bütün bunları yapmak Allah 

için zorunlu ve vacip değildir. İlim, irade ve kudretinin tecellisi ile dilediği gibi tanzim eder 

ve dilediği şekilde terbiye eder. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde buyurdu: ―O Allah hâlıktır. Her şeyin yaratıcısıdır. 

Bârî‘dir. Dilediğini dilediği şekilde yoktan örneksiz yaratır. Musavvir‘dir. Dilediğine dilediği 

sureti verir. En güzel işler ve bu işlere taalluk eden isimler O‘na hastır. Göklerde ve yerde ne 

varsa her şey onu tesbih eder, onu överek zikrederler. Onun kudreti her şeye gâliptir ve 

hikmeti her şeyi kuşatmıştır.‖
126

 

Allah âlemlerin Rabbidir; bütün varlıkları terbiye düzene sokandır.
127

 ―Allah dilediğini 

seçer ve dilediği şekilde yaratır. Yaratıkların ise tercih ve seçme hakkı yoktur. Allah onların 

şirk koştuğu şeylerden münezzeh ve yücedir.‖
128

  

Bu âyetler bize bildiriyor ki Allah dilediğini peygamber olarak seçer ve gönderir. 

Ancak Allah‘ın seçmesi hikmet ve maslahata göredir. Bir işinde bin hikmet vardır. Allah 

hakîmdir hikmetsiz işi yoktur. Hikmeti ise fayda ve maslahata mebnîdir. 

 

1.5 Haberî Sıfatlar: Nasslarda geçen yalnız semaî ve haberle sabit olan sıfatlara denir. 

Zahiri manası tecsim ve teşbih ifade eder. Ancak bunlar diğer nasslara muvafık tevil olunur. 

Yüce Allah bunları ―Tenezzülât-ı İlâhiye‖ olarak insanlar anlasın diyerek insanların 

makamına inerek ifade etmiştir. Dar akıllar azamet-i ilâhiyeyi ihâta ederek anlayamadıkları 

için teşbih ve tevillerle ifade etmiştir. 

 a) Yed: Allah‘ın elinin olmasıdır. Allah‘ın elinin olması rahmet ve nimetinin, nusret 

ve yardımının, kudret ve hikmetinin tevâlî ve devamı anlamındadır. Bu husus Kur‘an-ı 

kerimde şöyle ifadesini bulur: ―Allah‘ın eli onların elinin üzerindedir.‖
129

 ―Yâ İblîs! Elimle 

yarattığım şeye secde etmekten seni men eden şey nedir?‖
130

 Birinci ayette ―Allah‘ın rahmet 

ve nusreti‖, ikinci ayette ise ―Allah‘ın kudreti‖ olarak yorumlanır. Burada Yüce Allah 

insanların anlayışlarına hitap ederek elini rahmet ve kudretine teşbih etmiştir. 

b) Vech: Yüz demektir. Allah‘ın yüzü, rızası ve Allah için yapılan işler anlamında 

yorumlanır. Yüce Allah buyurdu: ―Her şey fenaya gider, bâkî olan ise Celal ve İkram sahibi 

olan Allah‘ın vechidir.‖
131

 Yani Allah‘ın rızası için yapılan her şeyin bekâya mazhar 

olacakları ve fenâya gitmeyeceği Allah‘ın bekası ile bekâ bulacağı ifade edilmiştir.  

c) Ayn: Göz demektir. Kur‘an-ı Kerimde ―Gözümün önünde olsun diye tarafımdan bir 

sevimlilik verdim‖
132

 ayetinde ifade edilen ayn, teşbih olup ―nezaretim altında olsun‖ 

anlamındadır. Teşbih olarak insanlar ―gözümün önünde olsun‖ derler. Bu da aynı anlamdadır.  

d) Ġstiva: Arşa istiva etmek, hâkimiyeti altında bulundurmak ve hükmetmek demektir. 

Arş ise Allah‘ın her yere aynı mesafede olması, yani her yerde ilmi, iradesi, kudreti ve sıfat-ı 

seb‘ası ile hazır ve nâzır olmasıdır. Yüce Allah buyurdu: ―Rahmân arşa istivâ etmiş, 

hâkimiyeti her yeri kuşatmıştır.‖
133

 Bu ayet Allah‘ın rahmetinin her şeyi kuşattığı anlamında 

da yorumlanabilir.  
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e) Mecî: Allah‘ın gelmesi demektir. Kur‘an-ı Kerimde ―Rabbinin ve saf saf 

meleklerinin geldiği zaman‖
134

 ayetinde geçen ―Allah‘ın gelmesi‖ Allah‘ın emir ve iradesinin 

hükmetmesi anlamına gelmektedir. Kudret ve saltanatının herkese görünmesi anlamına da 

gelmektedir. Bu ise ahirette gözle görünecek derecede zahir olacaktır. Ayet bunu ifade eder.  

f) Nüzul: Allah‘ın dünya semasına nüzulü pek çok hadislerde geçmektedir. Bunlardan 

birisi şu hadistir: ―Gecenin son üçte birlik kısmı geçince Rabbiniz dünya semasına nüzul 

eder.‖
135

 Burada Allah‘ın rahmetinin, af ve merhametinin dünya semasını kuşatarak ibadet 

eden af ve merhamet dileyeni merhameti ile affedeceği, dilek ve istekte bulunanın da 

dileklerinin kabul edileceği ifade edilmektedir.  

Ehl-i Sünnet ―Haberî Sıfatları‖ Nasslara uygun te‘vil ederken Mücessime, Müşebbihe ve 

Haşeviyye gibi mezhepler zahirî manasına hamlederek ―Leyse kemislihî şey‘ün‖
136

 ayetinde 

ifadesini bulan ―Allah‘ın hiçbir benzeri olmaması‖nı nazara almamışlardır. Yine onlar ―Ve 

lem yekün lehü küfüven ehad‖
137

 ayetinde açıkça belirtilen ―Allah‘ın hiçbir denginin 

olmaması‖ tevhidî gerçeğini de görmemezlikten gelmişlerdir. 

Birinci Kuşak ―Selef Uleması‖ ise bu konularda ―Amennâ bihi küllün min indi 

Rabbinâ‖
138

 ―Biz bu ayetlerin Allah‘ın katından geldiğine inanırız‖ diyerek sükût etmişlerdir.  

Cehmiyye, Kaderiye ve Mutezile ise zâhirî mânâsı ile anlaşılmaz, imkân olursa te‘vil 

edilir; âciz kalınırsa ta‘til ve inkâra gidilir demişlerdir. ―Yed‖ ve ―vechi‖ te‘vil ederken 

Rü‘yetullah‘ı da inkâr etmişlerdir. 

Selef ulemasının susması meseleyi çözmediği ve yanlış anlaşılmalara kapı açtığı için 

takipçileri olan Ehl-i Sünnetin üçüncü kuşak uleması İmamü‘l-Harameyni‘l-Cüveynî 

(478/1085) den itibaren te‘vili Ehl-i Sünnet Kelam‘ına sokmuşlardır. ―İlimde rüsuh peyda 

eden ulemanın‖
139

 ―Gerçek anlamı Allah katındadır; ancak bizim bundan anladığımız şudur‖ 

diyerek diğer Nass‘lara uygun şekilde te‘vil ve izah etmişlerdir. Bunlar ―yed‖i nimet ve 

kudret; ―istiva‖yı istilâ ve hâkimiyet; ―vech‖i vücut ve zât; ―ayn‖ı hıfz ve himâye; ―mecî‖i 

emr-i ilâhinin gelmesi; ―nüzûl‖ü de rahmetinin inmesi olarak te‘vil etmişlerdir.  

Haberî sıfatların mümâselet ve müşâbehet ihâm eden zahirî anlamları maksut değildir. 

Çünkü Şân-ı Bârî‘de ―Muhalefetün-Lil Havâdis‖ sıfat-ı celîli sabit, zıddı olan ―mümâselet‖ ve 

―müşâbehet‖ muhal ve müstahildir. Binaenaleyh haberî sıfatlardan şân-ı ilâhiye layık olan 

sahih manalar maksut olduğuna itakat etmek vaciptir. 

Ehl-i Sünnet ―Kelam Ulemasının‖ bu konuda kesin itikadı ―Küllü mâ hatara bi-bâlike / 

Vallah-ü Taalâ ğayrü zâlike‖ ―İnsan aklına ne gelirse Allah-u Teâla bunun dışındadır‖ veciz 

ifadesi ile özetlenmiştir.   

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde şöyle buyurur: ―Tesbih ederiz o zâtı ki, onların 

söyledikleri şeylerden çok yüce her nevi kusur ve eksiklikten münezzehtir. Yedi gök ve 

yerdeki her şey onu över, onu Tesbih ederler. Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp Tesbih etmesin 

ama ne var ki sizler onların tesbihâtını tam olarak anlamazsınız. Şüphesiz Allah pek halîmdir, 

ceza vermekte acele etmez; gafûrdur, günahları çokça bağışlar.‖
140

  

 

 

2.  SIFATLAR KONUSUNDA SON DEĞERLENDĠRMELER 

Allah‘ın sıfatlarından İlim, İrade, Kudret, Semi ve Basar‘ın kendilerine has tecellileri ve 

taallukları vardır. İrade ve Kudret sıfatları yalnız câizâta taalluk eder. İrade sıfatı taalluk ettiği 
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şeyi bir veche tahsis eder ve bir şeyin icâdıyla terki şıklarından birine müreccih olur. Kudret 

sıfatının taallukuyla da Cenâb-ı Hakkın bir şeyi vücuda getirip getirmemesi sabit olur. Kudret-

i İlâhiye İrade-i Ezeliye ye muhalif bir surette tecelli etmez.  

İlim ve kelam sıfat ise hem câizâta hem de vâcibât ve mümteniâta taalluk eder. İlim 

sıfatının taalluku Cenâb-ı Hakka bir şeyin münkeşif olmasını icâb eder. Kelâm sıfatının 

taalluku da Cenâb-ı Hakk‘ın mahlûkatı ile konuşması ve emirlerini ve nehiylerini ve sair 

hükümlerini melâike-i kiram ile enbiyây-ı izâmın telakki etmelerine delâlet eder.  

Semi‘ ve Basar sıfatları gerek vâcip ve gerekse câiz olan mevcuda taalluk ederek 

mevcudatın kemâl-i inkişâfına sebep olur. Fakat vücuda gelmesi câiz olsun, olmasın 

ma‘dumâta taalluk etmez. Çünkü ma‘dumat görülmeye ve işitilmeye müsait değildir. 

Allah her şeye kâdirdir. Aklın imkân dâhilindeki şeylerin dışında olan ve olmayan her 

şeyi yaratmak, kullar hakkında iyi olan ve olmayan durumları vücuda getirmek, hidâyet ve 

dalâlet fiillerini yaratmak, küfür ve şirkten maada dilediği günahı affetmek şan-ı ilâhide aklen 

câizdir. Çünkü Allah‘ü Taalâ hazretleri kudret ve hikmete mâlik, mülkünde dilediği gibi 

harekete ve tasarrufa müstahaktır. Bizim nâil olacağımız sevap ve mükâfat şüphesiz bizlere 

fazl-ı ilâhidir. Maruz kalacağımız azab ve mücâzat da adalet-i ilâhiyenin tecellisinden başka 

bir şey değildir.          

Allah zatının ve sıfatlarının hakikatini daha iyi bilir. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde buyurur: ―Hamdolsun o yüce Allah‘a ki evlât edinmekten 

münezzehtir, mülkünde şeriki ve ortağı yoktur; hiçbir şeyden aciz değildir ki yardımcıya 

ihtiyacı olsun. Öyle ise hürmet, tazim ve tekbir ile Onun yüceliğini an ve kâinata ilan et!‖
141

  

―Peygamberler dediler ki: Yâ Rabbi! Benimle inkâr edenlerin arasında hak ile hükmet. 

Rabbim, inkârcıların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir ve onlara karşı kendisinden yardım 

istenilecek olan Rahman de O‘dur‖
142

 

 

3.  ESMÂ-Ġ HÜSNÂ (Allah‟ın Güzel Ġsimleri)  

Yüce Allah‘ın Sıfatları dışında bir de isimleri vardır. Allah‘ın isimleri çoktur ve bunlara 

Kur‘an-ı Kerim ―Esmâ-i Hüsnâ‖
143

 adını vermiştir. Peygamberimiz (sav) bize bu isimlerden 

99 adedini öğretmiş ve ―Allah‘ın doksan dokuz ismi vardır, kim bu isimleri öğrenir ve 

gereğini yaparsa cennete girer‖
144

 buyurmuştur. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Allah‘a ister Allah diye, ister Rahman diye dua edin. En 

güzel isimler O‘nundur‖
145

 buyurarak ―Esma-i Hüsnâ‖ ile dua edilmesini istemektedir. 

Allah‘ın isimleri Kur‘an-ı Kerimde geçen ve peygamberimizin (sav) de haber vermiş olduğu 

―Esmâ-i Hüsnâ‖ ile sınırlı değildir. Allah‘ın sonsuz isimleri vardır. Çünkü Allah sonsuz 

fiillerin ve sonsuz güzelliklerin sahibidir. Her fiil ve iş bir isim ile kendisini tanımlı hale 

getirdiği için isimler sonsuzdur. Dolayısıyla Allah‘ın isimleri de sonsuzdur. Kur‘anın genel ve 

kapsayıcı ifadesi ile ―Bütün güzel isimler O‘na aittir.‖
146

 

a) Ġsm-i Has (Özel Ġsim): Zât-ı İlâhînin özel ismi ―Allah‖ ismidir. Buna Arapça‘da 

―Alem‖ denir. Özel isimdir, değiştirilemez, hiçbir dile tercüme edilemez. Hiçbir isim onun 

yerini tutmaz. Zaten özel isimlerin temel özelliği budur. 

Allah-u Teâlâ yüce zatını ―Allah‖ olarak isimlendirmiştir. Diğer isimler sıfat ve fiil 

isimleridir. Bütün diğer isimler İsm-i Zât olan Allah‘a râcidir. Bediüzzaman Said Nursi 

hazretleri bu konuda şöyle der: ―Allah Lafza-i Celâli, bütün sıfat-ı kemâliyeyi tazammun eden 

bir sadeftir. Çünkü Lafza-i Celâl Zât-ı Akdese delâlet eder. Zât-ı Akdes de bütün sıfat-ı 
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kemâliyeyi istilzam eder. Öyle ise o lafza-i mukaddese delâlet-i iltizâmiye ile bütün sıfat-ı 

kemâliyeye delâlet eder. Başka ism-i haslarda bu delâlet yoktur. Çünkü başka zatlarda sıfat-ı 

kemâliyeyi istilzam etmek yoktur.‖
147

 

Allah ismi Arapça bir isim de değildir. Müzekkeri müennesi, cemisi, ism-i tafdili, fâili, 

mefûlü, ism-i tasğîri yoktur. Zât-ı İlâhî gibi benzersizdir. Şedde ile beraber beş kelimden 

oluşur ve her harfi yine o Zât-ı Akdese delâlet eder. Her harfi gerek mürekkep, gerekse müfret 

yine O‘na delâlet eder. ―Allah‖ zaten ismidir. ―Lillah‖ yine ―Allah‖ demektir. ―Lehu‖ Allah‘a 

delâlet eder. ―Hu‖ zaten yine Allah‘ın adıdır. Bundan dolayı Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde 

―Allah göklerin ve yerin ve her ikisinin arasındakileri Rabbidir. Ona ibadet et ve ibadetinde 

sabırlı ol! Hiç o isimle çağrılan bir başka birisini bilir misin?‖
148

 buyurarak Allah isminin 

sadece yüce Allah‘a ait olduğunu ve bir başka varlığın o ismi almadığını ve alamayacağını 

açıkça beyan etmişlerdir. Bundan dolayı İslam bilginlerine göre Allah isminin yerine hiçbir 

isim konulamaz. Şayet konulursa bu onun bir sıfatını ifade eder, Zât-ı Akdesi ifade etmez. 

İmam-ı Eş‘ariye göre ―Nasslarda geçmeyen bir ifade Allah için kullanılamaz.‖ 

b) Esmâ-i Hüsnâ (Diğer Ġsimler): Esmâ- Hüsnâ genellikle sıfat ve fiil isimleridir. 

Allah ismi gibi bu güzel isimler de tevfîkîdir. Yani, Allah tarafından vahiyle Kur‘an-ı 

Kerimde ve ilham ile peygamberimize (sav) bildirilmiştir. Biz de o kaynaklardan öğreniriz. 

―Bu fiilî isimlerin kesretle tenevvüü, Kudret-i Ezeliye‘nin kâinattaki mevcudatın nevilerine, 

fertlerine olan taallukundan husule gelir.‖
149

 Bu fiilî isimlerin Gaffâr, Settâr, Muhyî, Mümît 

gibi pek çok nevileri vardır. Peygamberimizin (sav) en meşhur dualarından olan ―Cevşenü‘l-

Kebir‖ duası yüce Allah‘ın peygamberimize (sav) Cebrail (as) tariki ile ―Hadis-i Kutsi‖ 

nevinden getirilerek hediye edilen bir duasıdır. Burada peygamberimiz (sav) Yüce Allah‘a 

1001 (Bin bir) ismi ile Allah‘ı tesbih etmekte ve dua ederek cehennem azabından ve her nevi 

azaptan Allah‘ın bu güzel isimlerine sığınmaktadır.  

Bütün bunlarla beraber ―Bütün güzel isimler Allah‘a hastır‖ kutsî kaidesince Allah‘ı en 

güzel vasıflarla vasıflandırmak ve isimlendirmek câizdir. Bunun için Hz. Ali (ra) ―Muhricu‘n-

Nebât‖ ―Bitkileri çıkaran‖, ―Fâtihu‘n-Necâh‖ ―Kurtuluş kapılarını açan‖ ―Cabiru‘l-Kesir‖ 

―Kırık kalpleri onaran‖ şeklinde isimlendirmiş ve dua etmiştir. Filozoflar da ―Vâcibu‘l-

Vücut‖ ―Vücûd-u Mutlak‖ ―Kâdir-i Mutlak‖ gibi isimler vermişlerdir. Bu isimler Allah‘ın 

tenzihine ve takdisine münâfî değildir. Ancak ism-i zat ve has olan ―Allah‖ ismi yerine ikâme 

olunamaz ve istimal edilemezler. 

c) Ġsm-i Azam (En Yüce Ġsimler): Allah‘ın her isminin binler mertebesi vardır. Her 

ismin azam mertebede tecellisine de ―İsm-i Âzam‖ denir. Çünkü meselâ ―Rab‖ isminin bir 

insandan ―Rabbü‘l-Âlemîn‖e kadar mertebeleri olduğu gibi, ―Hâlık‖ isminin ―Benim hâlıkım 

olmasından tutun tüm varlıkların hâlıkı ve yaratıcısı olmasına kadar mertebeleri vardır. Diğer 

isimleri buna kıyas edebiliriz. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri ―Allah‘ın isimleri içinde 

öne çıkan isimleri olduğu gibi İmam-ı Âzam, İmam-ı Gazâlî, Celâleddin-i Süyûtî, İmam-ı 

Rabbânî, Şâh-ı Geylânî gibi sıddıkîn-i muhakkıkîn, İsm-i Âzamı ayrı ayrı görmüşler. İmam-ı 

Âzam ―el-Adl, el-Hakem ism-i âzamdır‖ demiştir.
150

  

İmam-ı Ali (ra) ―Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs‖ isimlerinin İsm-i Azam 

olduğunu ―Sekine‖ isimli duasında da bu altı isimle dua ettiği meşhurdur. Bediüzzaman Said 

Nursi hazretleri 30. Lem‘a isimli ―İsm-i Azam‖ namındaki eserini ve altı ismin kâinattan nasıl 

azam mertebede tecelli ettiğini çok güzel bir şekilde anlatmaktadır. Yine Bediüzzaman buna 

ilaveten ―Allahu Ahad‖ ismini de İsm-i Azam‘ın yedincisi olarak ele alır ve Birinci Şua‘da 

izah eder.
151
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Dolayısıyla İsm-i Azam bu sayılan isimlerden ve her ismin mertebe-i azamından tezahür 

eder. İsm-i Âzamın da bir mertebe-i âzamı vardır ki Resûl-i Ekrem (sav) buna mazhar 

olmuştur. Varlıklar Allah‘ın isimlerine ne kadar mazhar olursa Allah‘a yakınlıkları da o derce 

artar. Allah‘ın tüm isimlerine İnsan mazhar olduğu için ―İnsan, İsm-i Âzamı taşıyan bir 

varlıktır.‖
152

 İnsanın sadece simasında 70 isim tezahür etmektedir. Hayatında da Allah‘ın 

isimlerini tanıyarak hangi isme yapışıp o isimde azam mertebeye ulaşmış ise o isim onun 

hakkında ―İsm-i Azam‖ olmaktadır. İmam-ı Azam ―Hakîm‖ ismine mazhar olduğu için 

hükümleri her zaman geçerli olmuştur. Abdu‘l-Kadir Geylani ―Hayy‖ ismine azam derecede 

mazhar olduğu için ölmüş tavuğu diriltmiştir. Hz. Ömer (ra) ―Adl‖ ismine azam derecede 

mazhar olduğu için ―Ömer-i Âdil‖ adını almıştır.  

Peygamberlerden de Hz. İsa (as) ―Hayy‖ ismine azam derecede mazhar olduğu için, 

babasız doğmuş ve ölüleri diriltmiş ve Hz. Musa (as) ―Kelam‖ ismine azam mertebede 

mazhar olduğundan Allah‘ın kelamını işitmiş ve kendisine ―Kelimullah‖ denilmiştir. 

Peygamberimiz (sav) bütün esmaya azam mertebede mazhar olduğu için Miraç ile 

şereflenerek Zat-i İlâhiyi görmüş ve onunla konuşmuştur. Mucizeleri de her neviden olmuştur. 

Peygamberimizin (sav) sair peygamberlere üstünlüğü de yine ism-i azamın tümüne ve her 

ismin azam mertebesine mazhar olmasındandır. 

Peygamberimizden (sav) gelen rivayetlerde ve İsm-i Âzam ile ilgili sorulan suallere 

verdiği cevaplarda ―Allah-u Lâ İlâhe İlla Hu‖ ―El-Hayyu‘l-Kayyum‖ isimlerinin ve ―Zü‘l-

Celâl-i ve‘l-İkrâm‖ isminin ―İsm-i Âzam‖ olduğunu belirtmiş ve bu isimlerle yapılan duaların 

kabul edileceğini haber vermiştir. Yine namazın sonundaki tesbihatta mutlaka okunmasını 

tavsiye ettiği ―Lâ İlâhe İllallahu, vahdehu, lâ şerike lehu, lehul‘-mülkü ve lehu‘l-hamdü ve 

hüve ala külli şeyin kadîr‖ zikrinin ism-i âzamı taşıdığını ifade etmişlerdir.
153

  

d) ġuûnât-ı Ġlâhiye: Şe‘n küçük işler anlamına gelir. Allah‘ın cüz‘iyatı ve en küçük 

teferruatı dahi yaratması, varlıkların fiillerini, sanat inceliklerini bizzat yapmasına şuunât 

denilir. Yüce Allah‘ın Zat-ı İlâhisi, zatından ayrı olmayan Esma-i İlâhiyesi vardır. Esma-i 

İlâhiye‘nin de Sıfat haline gelmiş olan Sıfat-ı İlâhiyesi vardır. Sıfatlar ve sıfatlardan çıkan 

sanatlar ve ustalık isteyen ince işler de Şuunât-ı İlâhiye‘ye delâlet ederler.  

Böylece Şuunât, Sıfat, Esma hepsi Zât-ı İlâhiyeye delâlet ederler. Ancak şuunât, zât-ı 

ilâhiyeden ayrılmayan esma ve sıfatın eşyadaki tezahürüdür. Şuunat esmaya, esma sıfata, sıfat 

da Zât-ı İlâhiyeye delâlet ederler. Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde buyrulduğu, Allah‘ın 

kendisini vasfettiği gibi ―Külle yevmin Hüve fî Şe‘n‖ 
154

dir. Yani ―Her an, her zaman ve her 

gün bir iştedir.‖ ―Fa‘âlün Limâ Yürîd‖
155

 dir. Yani ―Dilediği gibi devamlı fa‘âldir.‖ Devamlı 

faaliyet halindedir. Allah‘ın yarattığı varlıklara, kâinata bakan her insan bunu görür, aklı ve 

kalbi olan anlar ve kabul eder.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Allah‘ın Şuûnâtını şöyle izah eder:   

―Nasıl mükemmel, muntazam, san‘atlı, saray gibi bir eser, bilbedahe muntazam bir fiile 

delalet eder. Yani bir bina, bir dülgerliğe delalet eder. Ve mükemmel, muntazam bir fiil, 

bizzarure mükemmel bir fâile ve mahir bir ustaya, bir dülgere delalet eder. Ve mükemmel 

usta ve dülger unvanları, bilbedahe mükemmel bir sıfata, yani sanat melekesine delalet eder. 

Ve mükemmel sıfat ve o mükemmel meleke-i sanat, bilbedahe mükemmel bir istidadın 

vücuduna delalet eder. Ve mükemmel bir istidat ise, âlî bir ruh ve yüksek bir zâtın vücuduna 

delalet eder. 

Öyle de: Zeminin yüzünü, belki kâinatı dolduran müteceddid eserler, bilbedahe gayet 

derece-i kemalde bulunan ef'ali gösteriyor. Ve şu nihayet derecedeki intizam ve hikmet 

dairesindeki ef'al, bilbedahe unvanları ve isimleri mükemmel olan bir fâili gösteriyor. Çünkü 
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muntazam, hakîmane fiiller, fâilsiz olmadığı kat'iyyen malûm. Ve son derece mükemmel 

unvanlar, o fâilin son derece kemaldeki sıfatlarına delalet eder. Çünki fenn-i Sarfça nasıl ism-i 

fâil masdardan yapılır. Öyle de, unvanların ve isimlerin dahi masdarları ve menşe‘leri, 

sıfatlardır. Ve son derece-i kemalde sıfatlar, şüphesiz son derece mükemmel olan şuunat-ı 

zâtiyeye delalet eder. Ve kabiliyet-i zâtiye (tabir edemediğimiz) o mükemmel şuun-u zâtiye, 

bihakkalyakîn hadsiz derece-i kemalde olan bir zâta delalet eder. 

İşte bütün âlemdeki âsâr-ı san'at ve bütün mahlukat, her biri birer eser-i mükemmel 

olduğundan, her biri bir fiile ve fiil ise isme, isim ise vasfa ve vasıf ise şe‘ne ve şe‘n ise zâta 

şahadet ettikleri için; masnuat adedince bir tek Sâni'-i Zülcelal‘in vücub-u vücuduna şahadet 

ve ehadiyetine işaret ettikleri gibi; heyet-i mecmuası ile silsile-i mahlukat kadar kuvvetli bir 

tarzda bir mi'rac-ı marifettir. Hiçbir cihette içine şüphe girmeyen müteselsil bir bürhan-ı 

hakikattir.‖
156

 

Kâinatta, dünyada ve insanda yapılan bütün işler, tasarruflar, değişimler ve dönüşümler 

hepsi Allah‘ın halk ve icadı ile tedbir ve tasarrufu iledir.
157

 Hiçbir işte hiçbir mahlûkun icat ve 

yaratmada müdahalesi söz konusu değildir. Ancak insan gibi şuurlu, akıllı ve irade sahibi ise 

o zaman iradesi ile tercih hakkına sahiptir. İş yapan kudret-i ilâhiyedir. Bunun için yüce Allah 

Kur‘an-ı Kerimde ―Allah her şeyin yaratıcısıdır. Her şeyin vekili, görüp gözeteni de O‘dur. 

Her şeyin hazinesi ve anahtarları O‘nun elindedir. Göklerin ve yerin ve içindeki her şeyin 

tedbir ve tasarrufu O‘na aittir‖
158

 buyurur.  

İnsan Cenâb-ı Hakkın Rububiyetine ait şuûnâtına ve ahvâline şâhittir. Cenâb-ı hakkın 

kâinattaki tasarrufu ve şuûnâtından anlaşılıyor ki arz meydanında yapılan her iş O‘nun ilmi, 

iradesi ve kudretiyle yapılmaktadır. İnsan ise onun şâhidi ve dellâlıdır. Mevcudatta görünen 

intizam-ı hikmet, tezyîn-i inâyet, tevzîn-i adalet, Sani-i Hakîmin şuûnâtına âyinelerdir.  

Zirâ, eserin kemâli bilmüşâhede fiilin kemâline, fiilin kemâli bilbedahe ismin kemâline, 

ismin kemâli bizzarure sıfatın kemâline, sıfatın kemâli hads-i yakîn ile şuûnâtın kemâline 

delâlet eder. Şe‘nin kemâli ise, hakka‘l-yakîn bir surette Zâtın kemâlini gösterir.‖
159

 

Peygamberimizin (sav) Beraet Gecesinde secdeye kapanarak Allah‘a yaptığı ve Vitir 

Namazlarında okuduğu tesbih ve ta‘zim duası yüce Allah‘ın Zât, Sıfat, Esma ve Şuunâtının 

tamamını kapsamaktadır. Tesbih budur: ―Allahümme İnnî eûzü bi-rızâke min sahatike, ve bi-

muâfâtike min ukûbetik. Ve bike minke. Lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ 

nefsik.‖
160

 ―Allahım! Öfkenden rızana, azabından affına, Senden yine Sana sığınırım. Biz seni 

nasıl övebiliriz ki, Sen kendini senâ ettiğin gibisin. Biz ancak buna inanırız.‖  

Bu Hadis-i Şerif ve Tesbih-i Nebevîde birinci cümle Sıfata, ikincisi Esmâya, üçüncüsü 

Zata, dördüncüsü ise Şuunâtı-ı İlâhiyeye delâlet etmektedir.  

    

4.  EF‟ÂL-Ġ ĠBAD: 

Kulların fiilleri ve yaptıkları işlere ―Ef‘âl-i İbad‖ denir. Kulların fiilleri insanın hür 

iradesi, Allah‘ın iradesi ve kudreti ile vücuda gelir. Kul ister Allah da irade ve kudreti ile 

kulun isteğine cevap verirse o işin olması vacip olur.  

İnsan yüce Allah‘ın en mükemmel ve Ahsen-i takvimde yarattığı nazdar ve niyazdar, en 

âciz ve en fakir ve istidatça en mükemmel varlıktır. İnsan, kâinatın yaratılış amacı ve meyvesi 

olduğu için Allah tarafından İrade ve Hürriyet verilmiştir. Bunun için Allah insanın isteğini ve 

iradesini kendi iradesine bir şart-ı âdî, bir sebep yapmıştır. Kul ister Allah yaratır. İnsan hür 

iradesi ile istediği için de için sonucundan mesul tutar. Ya mükâfat veya ceza verir.  
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Kul cüz‘î iradesini ve cüz‘î kudretini bir şeye yöneltir, niyeti ve samimiyeti ile bir işe 

çevirir, kasdını, gayretini ve gücünü sarf ederek Allah‘tan isterse Allah da âdeti gereği o fiili 

yaratır. Kulun fiili, kendi kisbi ve Allah‘ın yaratması ile hâsıl olur. Ancak kul ne derece 

isterse istesin Allah murad etmedikçe o iş olmaz. Sonuçta Allah‘ın iradesi her şeyin 

üstündedir. Çükü yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz 

hiçbir şeyi isteyemezsiniz‖
161

 buyurur.   

Bu Ehl-i Hak ve Ehl-i İstikamet olan Ehl-i Sünnet ve‘l-Cemaatin görüşüdür. Cebriye 

insanın cüz‘î iradesini inkâr ederek tefrite düşerken Mutezile ―İnsan fiilinin yaratıcısıdır‖ 

diyerek ifrata sapmışlardır. Ehl-i Sünnet ise ―Kul kâsib, Allah hâliktır‖ ―Kul ister Allah 

yaratır‖ diyerek orta yolu ve istikâmeti bulmuşlardır.  

a) Ġstitâat: (Güç Yetirebilme) Kulun gücü ferdin fiili ile başlar, fiilin bitmesi ile sona 

erer. Kulun istitaati fiili yapan kudretin kendisidir. Allah kuluna güç vermezse kul acizdir bir 

şey yapamaz. İstitaat esbâbın, âletlerin ve azaların salim, sabit olması ile mümkündür.  

Allah kula gücünün yetmediği bir şeyi emretmez, teklif etmez, vermediği nimetin 

hesabını da sormaz. Vermediği şeyden mesul tutmaz. Zengin olmayandan zekât, sağlıklı 

olmayandan oruç istemediği ve sorumlu tutmadığı gibi diğer nimetler de böyledir.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde şöyle buyurur: ―Allah kimseyi gücünün yettiğinden 

fazlası ile mükellef tutmaz. Herkesin kazandığı hayır kendi lehine, kesbettiği, kazandığı ve 

işlediği şer de kendi aleyhinedir.‖
162

  

Kulların fiillerini ve fiillerinin sonucunda hâsıl olan işi de yaratan yüce Allah‘tır. 

Eş‘ariye göre insanın cüz‘î iradesini de yaratan yüce Allah‘tır. İnsanın fiildeki hissesi ancak 

kesb ve iktisaptır. Kesb hayır olana yönelme, iktisap ise şerre meyil ve temâyülüdür. Kişi 

niyet, kast ile sorumluluğu yüklenir. Neticesine katlanarak bir tarafa meyleder ve tercihini 

kullanır. 

Allah sebepler tahtında hikmeti ile iş yapar. Dolayısıyla alet ve azaların salim olması ile 

kulda mevcut olan İstitaat, teklifin yani emir ve nehyin sıhhati içindir. Fiil ile olan İstitaat ise 

sevap ve azaba istihkakın sebebidir. Yüce Allah buyurdu: ―Kâbe‘ye varmaya gücü yetenin 

Kâbe‘yi tavaf etmesi Allah‘ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır.‖
163

 Bu ayette Allah-u Taalâ 

gücü yetene teklif etmekte ve sorumluluk yüklemektedir. Gücü yeten hacca gider ve zengin 

olan zekât verir.    

Yüce Allah müsebbibü‘l-esbabdır. Bir şeyi dilediği zaman sebeplerini de icat eder. 

Bunun için ―Sebeplere sarılmak peygamberlerin sünnetidir‖ denilmiştir. Esbaba teşebbüs ve 

sebeplere sarılmak Allah‘ın istediği tevekkülün tâ kendisidir. Tevekkül çalışmaya ve 

sebeplere teşebbüse değil, sonucadır. Tevekkülün şartları, çalışma, gayret, sebeplere sarılmak 

gibi hususlardır.  

b) Allah Her ġeyin Yaratıcısıdır: Kulların fiillerinin hepsi Allah‘ın iradesi, dilemesi, 

hükmü, kazası ve takdiri iledir. Ancak kulların ihtiyarî fiilleri vardır. Kul kendi iradesi ve 

ihtiyarı, niyeti ve kastı ile tercihte bulunur. İmanı ve küfrü, günahı ve sevabı, hayrı ve şerri 

tercih etmek kula bırakılmıştır. Bundan dolayı da ceza ve mükâfatı, sorumluluğu hak eder. 

Kulun ihtiyarı dâhilinde olmayan ve yapmak zorunda kaldığı ―İztırârî Fiiller‖den dolayı mesul 

değildir. Mesuliyeti ―İhtiyarî Fiiller‖den dolayıdır.  

Kulların yaptığı iyi ve güzel olan fiillerde Allah‘ın rızası vardır. Fena ve çirkin fiillere 

ise rızası yoktur. Ama kulun isteğine göre iyiyi ve kötüyü, hayrı ve şerri yaratan Allah‘tır. 

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Allah her şeyin yaratıcısıdır‖
164

 ―Sizi de yaptıklarınızı da 

yaratan Allah‘tır‖
165

 buyurur. 
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Yüce Allah hayrı ve şerri, iyiyi ve kötüyü, razı olduğu işleri ve olmadığı fiilleri kullarına 

haber vermiştir. Emirlerini ve nehiylerini bildirmiştir. Kul ister Allah kulun arzusuna irade ve 

kudreti ile cevap verir ama ―Allah‘ın kulların küfrüne ve günahlarına rızası yoktur. 

Şükrederseniz, Allah şükrünüzden razı olur. Hiç kimse bir başkasının günahını çekmez. 

Sonuçta dönüşünüz Allah‘adır ve O size yaptıklarınızın hepsini haber verecektir. Muhakkak 

ki Allah gönüllerde saklı olanı hakkıyla bilir‖
166

 buyurur. Elbette Allah‘ın rızasını kazananlar 

mükâfatı hak ederlerken, razı olmadığı işleri yapanlar elbette cezayı hak ederler.  

c) Dalâlet ve Hidayet: Hidayet ve Dalalet Allah‘tandır. Hidayeti ve dalaleti isteyen ve 

iradesi ile tercih eden insandır; yaratan ise Allah‘tır. Kulun iradesi ve gayreti ile olduğu için 

de mesuliyeti kul çeker. Hidayet ve dalaleti kesbetmek kuldan yaratmak Allah‘tandır. Nasıl ki 

rızkı veren Allah‘tır; ama kul rızk için elinden gelen gayreti göstermekle mükelleftir. Yine 

şifayı veren Allah‘tır; ama insan şifa için tedavi çarelerini arayarak doktorun verdiği ilaçları 

kullanmak ve şifayı Allah‘tan beklemek gerekiyorsa hidayet de Allah‘tandır; ama kul bunun 

için irade ve kudretini sarf ederek hidayeti kesb etmesi ve Allah‘tan istemesi gerekmektedir. 

Dalalet de aynı şekilde kulun kendi iktisabıdır.   

Şerri yaratmak şer değildir. Kural olarak ―Halk-ı şer, şer değildir; kesb-i şer şerdir‖ 

denilmiştir. Halk-ı şer umumidir ve umumi zarar ve menfaate bakar. Kesb ise hususi bir 

mübaşeret olduğu için hususi neticeye bakar. Umum anlamda hayra sebep olduğu için 

yaratılması hayır, hususi netice ferde ait olduğu için fert açısından şerdir. Ferdin irade ve 

tercihi ile olduğu için de mesuliyeti fert çeker. Meselâ, yağmurun gelmesinin binler faydaları 

ve neticeleri vardır, bütünü de güzeldir. Ancak sû-i ihtiyarı ile bazıları yağmurdan zarar görse 

‗yağmurun icadı rahmet değildir‘ diyemez. Aynı şekilde ateşin yaratılmasında çok faydalar 

var, bütünü de hayırdır. Ancak bazıları ateşe elini soksa ve yansa ateşin yaratılması şerdir 

diyemez. Belki o kendi sû-i ihtiyarı ile yemeğini pişiren ateşe elini soktu ve o hizmetkârını 

kendisine düşman eyledi.
167

 

Kul kâsip Allah hâlıktır. ―Allah kul için sadece hayrı olanı yaratmalıydı‖ denemez. 

Allah Hakîmdir, Rahimdir ve Kerîmdir. Hikmetini, rahmetini ve keremini ittiham etmek 

kulluk edebine aykırıdır. 

d) Rızk ve Ecel: Rızk insanın istifade ettiği her şeydir. İnsanın istifadesi ise ya helal 

yoldandır veya haram yoldandır. Bunun her ikisi de Allah‘tandır. Ancak kul helalden isterse 

Allah rızkını helâlden verir; haramdan isterse Allah haramdan verir. Sonra da kulu mesul 

tutar. Çünkü isteyen kuldur, kulun isteğine uygun olarak yaratan ve veren ise Allah‘tır. 

Allah‘ın helale rızası vardır, harama rızası yoktur. Helâl ve haramı bunun için peygamberleri 

aracılığı ile kullarına bildirmiştir. Hiç kimse bir başkasının rızkını yiyemez. Rızk ve ecel 

takdir edilmiştir. Takdirden fazlası olmaz.    

e) Allah‟ın Günahları Affetmesi: Allah şirk hariç bütün günahları affeder. Kur‘ân-ı 

Kerimde ―Allah şirki affetmez, bunun dışında dilediği günahı affeder‖
168

 buyrulmaktadır. 

Çünkü insanın yaratılış amacı kendisini ve kâinatı yaratan yüce Allah‘ı tanımaktır. İman ile 

Allah‘ı tanıyan ve sıfatları ile Allah‘ı bilen bir mü‘min yaratılış amacını gerçekleştirdiği için 

işlediği günahların affedilme hakkını elde etmiş olur. Affedilmese bile imanından dolayı 

cehennemde cezasını çeker ve bir gün mutlaka cennete girer.  

İnsan yaratılış amacı Allah‘ı iman ile tanımaktır. Amacı doğrultusunda Allah‘ın tanımaz 

ve sıfatlarını inkâr ederek Allah hakkında vacip olanı inkâr ve muhal olanı kabul ve iddia 

etmekle şirke düşerse o zaman affedilmez büyük bir günaha girmiş olur. Allah şirk koşanı 

affetmeyeceğini açıkça belirtmiştir. Şirk koşan Allah‘ın yaratılış amacına aykırı hareket etmiş 

ve yaratılıştan istenen gayeyi gerçekleştirmemiş demektir.  
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Allah‘a şirk koşmak Mekke müşriklerinin yaptıkları gibi sadece putlara tapmak değildir. 

Allah‘ın mülkünü tabiata ve tesadüfe havale ederek tabiatı, doğayı, sebepleri ve tesadüfü 

Allah‘ın işlerine yardımcı ve ortak yapmak şirkin en büyüklerindendir.  

Allah affedicidir. Gerek büyük günahlar ve gerekse kulun işlediği küçük günahlar 

Allah‘ın lütfu, keremi ve affı ile affedilir. Yeter ki kul şirke düşmesin, hatasını anlasın ve 

Allah‘tan af dilesin. Allah hatasını ve günahını itiraf ederek kendisinden af dilemeyeni de 

dünyada affetmez; ancak ahirette Allah dilerse imanlı insanların günahlarını imanlarından ve 

yaptığı iyi ve hayırlı amellerinden dolayı veya hayırlı mü‘minlerin, âlimlerin, hafızların ve 

şehitlerin şefaatleri ile dilerse affeder, dilerse affetmez.    

 

5.  RÜ‟YETULLAH:    

Zât-ı Bâri-i İlâhî‘nin şân-ı Uluhiyetine layık bir vecihle görülmesi aklen câiz ve naklen 

sabittir. Mü‘minler dâr-ı bekâda bu büyük nimet-i uzmâya nâil olacaklardır. Nitekim yüce 

Allah Kur‘an-ı Kerimde ―O günde öyle yüzler vardır ki parlaktır; Rablerine nâzırdır, 

bakarlar‖
169

 ayetleri buna delildir.  

Peygamberimiz (sav) ―Hiçbir hail ve engel olmadan gökyüzünde bedir halindeki ayı 

nasıl görüyorsanız ahirette Rabbinizi öyle göreceksiniz‖
170

 buyurmuşlardır. Allah-ü Teala 

zaman, mekân, ışık ve mesafe yardımı ile değil bunlardan beri, keyfiyetsiz olarak görülebilir. 

Allah‘ın görülemeyeceği hususu bu dünya şartlarına göredir. Ahiret ve cennet ise bu dünyaya 

elbette benzemez. Zaten kastedilen rü‘yet ahiretteki rü‘yettir.  

Şia ve Mutezile ―Gözler onu göremez; o ise bütün gözleri görür‖
171

 ayetini delil 

getirerek Allah‘ın görülemeyeceğini iddia ederler. Hâlbuki, bu husus dünya hayatı içindir. 

Yüce Allah bu ayette ―asla göremezsiniz‖ buyurmuyor. Rü‘yet için tahayyüz, tekâbül ve 

sairenin şart olması bu fenâ âlemine aittir. Gaibi, şahide kıyas etmek rü‘yet-i ilâhiyi diğer 

rü‘yetler ile bir addetmek doğru olmaz. Bu gibi adî şartlara ihtiyaç olmaksızın keyfiyet ve 

ihatadan beri olarak rü‘yetullah ahirette vaki olabilir.  

Elhâsıl, her mü‘minin en büyük arzusu ve en büyük nimet-i zevki Rü‘yetullahtır; 

Cemâl-i İlâhiyi müşahede etmektir. ―İyi kullarıma yaptıklarından daha güzeliyle karşılık 

vardır ve fazladan da mükâfatları vardır‖
172

 ayetinde belirtilen husus ise rü‘yetullahtır. 

5.1 Ehl-i Sünnetin Rü‟yetullah Konusunda Delilleri: Ehl-i Sünnet peygamberimizin 

(sav) hadislerini esas alarak ahirette yüce Allah‘ın görülebileceğini şöyle izah ederler. 

a) Var olan her varlık aklen görülebilir. Allah‘ın da ―Vücut‖ sıfatı olduğuna göre 

görülebileceğine hükmetmişlerdir.  

b) Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde Musa‘nın (as) ―Ey Rabbim, bana zatını göster de seni 

göreyim‖
173

 demesidir. Şayet Allah görülemeyecek bir varlık olsaydı Allah‘ın kelâmını işiten 

ve kelamına muhatap olan Musa‘nın (as) Allah‘tan muhal bir şeyi istemezdi. Musa‘nın (as) 

Allah‘ın görülemeyeceğini bilmemesi cahilliktir. Bu ise peygambere yakışmaz. İkinci bir 

husus da Yüce Allah ―Beni asla göremezsin‖ demiyor; ancak dağa tecelli edeceğini ve dağ 

tecelliye dayanabilirse Musa‘nın da (as) dünya gözü ile zatını görebileceği ifade edilmektedir. 

Dağ tecelliye dayanmadığı için Musa (as) da görmeyi istemekten vazgeçiyor. Bu aslında yüce 

Allah‘ın görülebileceğine ancak dünya şartlarında görülemeyeceğine delildir.  

c) Peygamberimizin Miraçta Rü‘yete mazhar olmasıdır. Yüce Allah Musa‘ya kelamını 

işittirmiş, Muhammed‘e (sav) de Miraç gibi yüce bir makama çıkararak ahiret âlemine 

götürmüş ve Rü‘yetine mazhar etmiştir. Peygamberimizin bir insan olarak baş gözü ile 
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Rü‘yete mazhar olması ümmetinin de ahirette Rü‘yetullah‘a mazhar olacağının delili ve 

müjdesidir. 

5.2 Allah‟ı Görme Konusunda Meseleler: Allah‘ın görülmesi hususu çok önemli bir 

meseledir. Bu konuda çok çeşitli meseleler İslam bilginleri arasında tartışma konusu olmuştur. 

Biz bunlardan bir kısmını ele alıp inceleyeceğiz.   

5.2.1 Ahirette Allah‟ı Görmek: Ehl-i Cennet‘in cennette Cuma ve Bayram günlerinde 

Rab‘lerini görecekleri, Allah‘a daha yakın olan mü‘minlerin havassının ise sabah-akşam 

Rabb‘lerini görecekleri hadis-i şeriflerde varit ve sabittir.
174

 

Fatih‘in hocası ve kadısı olan Hızır Bey ―Kaside-i Nuniyye‖sinde ―Mü‘minler baş 

gözleri ile ahirette Allah‘ı göreceklerdir; ancak kalp gözleri imansızlıktan dolayı kör olanlar 

bundan mahrum kalacaklardır‖ der. Yine ―Allah‘ı görmek mü‘min olan insanlara hastır. 

Melekler ve cinler Allah‘ı göremeyeceklerdir.‖
175

 Eş‘ârî ise ―Melekler de Allah‘ı 

göreceklerdir‖ der. Beyhâkî, İbn-i Kayyum el-Cevzî ve Celaleddin-i Suyûtî de bu görüştedir. 

Cinlerin mü‘minlerinin de cennette Allah‘ı göreceği İbnü‘l-Lekkânî ―Cevheretu‘t-Tevhit‖ 

haşiyesinde belirtmiştir.   

İmam-ı Âzam‘ın ―Fıkh-ı Ekber‖inde ―Cennette mü‘minler Allah‘ı baş gözleriyle 

mesafe, teşbih ve keyfiyet olmaksızın göreceklerdir‖ der. Delilleri de ―O gün yüzler vardır, 

Rabblerine bakarlar‖
176

 ayeti ile ―Rabbinizi ayın on dördünü gördüğünüz gibi göreceksiniz‖
177

 

hadisidir. Bu hadis-i Şerif başta Hulefâ-i Erbaa, (ra) Abdullah bin Abbas, (ra) Abdullah bin 

Mesud, (ra) Suheyb bin Enes, (ra) gibi meşhur 20 (yirmi) sahabeden mütavatiren rivayet 

edilmiştir. Böylece bu hususta bir nevi icma vaki olmuştur.  

Neticede ahirette Rü‘yetullah‘ın vukuu Kitap, Sünnet ve İcma ile sabit olmuştur. 

5.2.2 Rüyada Allah‟ı Görmek: Rüyada Allah‘ı görmeye mani bir şey yoktur. Ancak bu 

hakiki bir görüş değildir.
178

 Saad-ı Taftazanî ―Şerhu‘l-Akâid‖ isimli eserinde ―Rüyada Allah‘ı 

görmek bir çeşit müşahededir. Kalp ile olur, göz ile değildir‖ der. Bu husus Self-i Salihin‘den 

rivayet edilmiştir. Bu husus Hz. Ömer (ra) İmam-ı Azam, Ahmet bin Hambel, Ebu Yezid gibi 

büyükler Rabb‘lerini rüyada gördüklerini rivayet etmişlerdir.
179

 Ancak İmam Maturudî bu 

hususu reddeder. Zira bu ―Hayal ve misâldir. Allah bu gibi hususlardan münezzehtir‖
180

 der. 

5.2.3. Dünyada Allah‟ı Görmek: Dünyada Allah-u Teâlâyı baş gözü ile gören sadece 

peygamberimiz (sav) dir. Peygamberimiz (sav) de ancak bir nevi uhrevi âlem olan Miraç‘ta 

görmüştür. Kalp gözü ile ise defalarca görmüştür. Allame İbrahim Lekkânî ―Cevheru‘t-

Tevhît‖ de ―Allah‘ı görmek câizdir. Nebî (sav) ise dünyada Rabbini görmüştür‖ demektedir. 

Hâşiyesini yazan İbrâhim Beycurî ise ―Cumhur-u ulemâya göre peygamberimiz (sav) miraçta 

baş gözü ile rabbini görmüştür. İbn-i Abbas (ra) hadisi buna delildir. Hz. Âişe (ra) bunu 

reddetse de İbn-i Abbas (ra) Hz. Aişe‘den (ra) daha bilgilidir. Bu konuda ―Cumhur-u 

Ulema‖nın görüşü budur.  

İbn-i Abbas (ra) Hâkim, Nesâî ve Taberânî gibi allameler şöyle derler: ―Allah-u Tealâ 

Musa‘ya (as) ―Kelâm‖ İbrahim‘e (ra) ―Hıllet‖ ve Hz. Muhammed‘e (as) ―Rü‘yet‖ ile ihtisas 

buyurdu.‖ İmam-ı Eş‘ârî‘de aynı görüştedir. Bazı âlimler ise bu hususta ―Tevakkuf‖ 

etmişlerdir. Bu reddetmek anlamında değildir. Tartışmaya girmemişlerdir demektir. Aliyyu‘l-

Kârî, ―Şerh-u Şifa‖da, İmam Nevevî ―Fetevâ‖da ―Rü‘yetin vâkî olduğunu doğrulamış ve bunu 

muhakkikîn-i ulemâdan nakletmişlerdir.‖
181
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Son olarak Bediüzzaman Said Nursi (ra) ―Sözler‖ isimli eserinde 31. Söz olan ―Miraç 

Risalesi‖nde peygamberimizin (sav) cismen Mirac‘a çıkarak baş gözü ile Rabbini gördüğünü‖ 

ispat etmiştir.
182

 

Sonuç olarak, dünyada, dünya şartlarında Allah‘ı görmek mümkün olmadığından bir 

kısım ulema bu konuda sükût ederek konuşmamış, bir kısmı da Hz. Musa‘nın (as) Allah‘ı 

görmek istemesine mukabil ―Beni göremezsin‖ buyurmasını delil göstererek kabul 

etmemiştir. Ama peygamberimizin (sav) Miraç‘ta Allah‘ı görmesi dünya şartlarından farklı 

olduğu için bu konuda itiraz olmamıştır. Bir kısmı da peygamberimizin miracını dünyadan 

saydıkları için dünyada bunun sadece peygamberimize has olduğunu söylemişlerdir. Ahirette 

ve cennette görme konusunda ise ittifak vardır ve ihtilaf yoktur.  

 

6.  ALLAH-U TEÂLANIN VÜCUT VE VAHDETĠ HAKKINDA HÜLASA 

Tevhidin aslı ve hakikati, Allah‘ın birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, 

öldükten sonra dirilmeye, kadere yani hayır ve şerrin Allah‘tan olduğuna, hesaba, mizana, 

sırata, cennet ve cehennemin hak olduğuna şeksiz ve şüphesiz inanmaktır.  

Yüce Allah sayı yönü ile değil, ortağı, benzeri ve naziri olmaması yönüyle birdir. 

Doğmamıştır, anaya, ataya muhtaç değildir. Doğurmamıştır, nesil ve evlada ihtiyacı yoktur. 

Yaratıklarının hiçbirine benzemez; hiçbir şey onun dengi ve benzeri olmaz. Zatında isim ve 

sıfatlarında vahiddir, benzersizdir. Ezeli, ebedi olması, varlığı kendi zatını gereği bulunması, 

hiçbir şeye muhtaç olmaması ve yaratıklarının hiçbirine benzememesi yönüyle birdir, 

eşsizidir.  

Allah şeriki ve naziri olmaması cihetiyle birdir, zâtî ve subûtî sıfatlarıyla kadimdir. Her 

şeye gücü yeter, hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Hiçbir şey ona zor gelmez. Bir çiçeği bahar 

kolaylığında, cenneti bahar rahatlığında yaratır. Bütün varlıkları bir insan gibi kolay yaratır. 

Fâil-i Mutlak odur, fiil onun ezelî sıfatıdır. Her şey onun takdiri ve yaratması iledir. 

Yaratıcılık onun ezelî sıfatıdır. Allah‘ın mahlûkatla ilgisi her şeyin onun eseri olması 

cihetiyledir.  

Allah ezelî, ebedî, eşsiz ve benzersiz, ortaksız ve şeriksiz tek ve yekta kudrettir. Sınırı ve 

sonu olmayan gerçek birdir. Allah ezelde vardı, ondan başka hiçbir şey yoktu. Ne uzay, ne 

zaman, ne arş ve ne de semâ. O ise şimdi nasıl ise öyledir. Peygamberimiz (sav) buyurdular: 

―Allah vardı, başka hiçbir şey yoktu. O şimdi de öyledir.‖ 

Allah Arşı yaratmış ve ona istiva etmiştir. Yani ilim, irade ve kudreti ile ona hâkim 

olmuştur. Hâkimiyetini arş üzerine kurduğu için her şeye her şeyden daha yakındır ve her 

şeyde tasarruf eden odur. Kürsisi ise sema ve arzdan daha geniştir. Hadis-i Şerife göre 

Allah‘ın arşı yanında kâinat okyanustan bir damla gibidir. Yine arşı kürsisi yanında denizden 

bir damla gibidir. Böylece Allah‘ın melekûtu mülkünden, sırrı da melekûtundan daha geniştir. 

Cisim, cevher (Atom), esir, nur, arş, kürsi onun ilim, irade ve kudretinin hâkimiyetinin 

esbabını teşkil eder. Bütün bunlar Allah‘ı, isim ve sıfatlarını tanımak için vasıtlarıdır. Bütün 

yapılan işler, keyfiyetler, duyu ve duygulardan meydana gelen maddi ve manevi şeyler de 

Allah‘ın Şuûnâtını teşkil ederler. O ise daima fa‘âldir ve daima bir iştedir.  

Allah‘ın faaliyeti şuûnâtı ile görünür. Şuûnâtı ise Esmâi-i Hüsnâsının ve Sıfat-ı 

Seb‘asının ayineleridir. Bütün kemâlat ve güzellik O‘na, kusurlar ve eksiklikler ise 

ayinelerinin kabiliyetsizliğindendir. Bunun için ―Güzellikler Allah‘tan, kusurlar ise 

nefistendir.‖ Arş ve kürsi her yeri istilâ ettiği için onda tasarruf her şeyde tasarrufunu ve her 

yerde hâzır-nâzır olmasını netice verir.  

Allah her şeyi yoktan yaratmıştır. Allah‘ın hazinesi yokluktur. Yine Allah‘ın hazinesi 

kelâmıdır. Bunun için asla bitmez ve tükenmez. ―Bir şeyin olmasını irade ederse ―Ol!‖ der 

oluverir.‖
183

 Böylece Allah ―Kaf-Nûn‖ tezgâhında ilmi ve kudreti ile yoktan yaratır, varlık ve 
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vücut sahasına getirir. Allah‘ın yaratması iki şekildedir. Birincisi ―İbda‖ olup yoktan 

yaratmasıdır. İkincisi de ―İnşâ‖ olup varlıkların şekillerini ve keyfiyetlerini atomlardan ve 

moleküllerden inşa eder. Her ikisi de sadece Allah‘a aittir.
184

 Filozofların zannı gibi ibda 

Allah‘a inşa tabiata ait değildir. 

Allah her yerde hazır ve her şeye nâzırdır. Allah‘a yakınlık ve uzaklık esmasına 

mazhariyet ile mütenâsiptir. Varlıklar esmasına mazhariyeti ölçüsünde ona yakındır. Gafleti 

ve dalaleti nispetinde de Allah‘tan uzaktır. Bunun için bitkiler, hayvanlar ve melekler mazhar 

oldukları esma kadar Allah‘a yakındırlar. İnsanlar da esma-i ilahiyeye şuurlu bir şekilde 

mazhar oldukları ve esmaya yapıştıkları ölçüde yakınlaşır, gafletleri ve inkârları derecesinde 

uzaklaşırlar. Bunun için Allah‘a en yakın olan peygamberimiz (sav) dir. Çünkü bütün esmaya 

azam mertebede mazhardır. Bunun için Miraç peygamberimize hastır. Yakınlık ve uzaklık 

kemiyet ciheti ile değil, keyfiyet cihetiyledir. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde bu gerçeği pek çok ayetleri ile ifade etmiştir. ―Allah 

müttakilerle beraberdir.‖
185

 ―Allah Muhsinlerle beraberdir.‖
186

 ―Allah sabredenlerle 

beraberdir.‖
187

 ―Biz size şah damarınızdan daha yakınız.‖
188

 ―Korkma! Allah bizimle 

beraberdir.‖
189

 Bu ve benzeri ayetler bu hakikati ifade ederler.  

Allah zihinlerde tasavvur edilemez. İnsan idraki ve aklı O‘nu kavramaktan ve 

anlamaktan çok uzaktır. İnsan aklı kendi ruhunu ve aklının keyfiyetini anlamaktan aciz iken 

nasıl olur da görmediği Allah‘ın zatını kavrayıp anlayabilir? Bunun için Allah‘a ―Mevcud-u 

meçhul‖ unvanı ile bakmak gerekir ki ma‘ruf olsun. Yine insan aklı Allah‘ın şuûnâtını 

anlayamıyor; nerede kaldı ki bunların yaratıcısını anlayabilsin! Çünkü insan aklı gördüğü ve 

bildiği şeyi ancak hayal edebilir ve anlayabilir. Yaratılmışların hiçbir özelliği Allah‘ta yoktur 

ki onu anlayabilsin.  

Peygamberimiz (sav) bu konuda buyurdular: ―Sizler yüce Allah‘ın varlığını, gücünü, 

kudretini, ilmini, iradesini, hâkimiyetini, ulûhiyet ve rububiyetini anlayabilmeniz için yarattığı 

mahlûkatını inceleyerek üzerlerinde derin tetkikat ve tefekküratda bulunun. Ancak onun zat-ı 

ulûhiyetini düşünmeyin, onun zatını sizler kavrayıp anlayamazsınız. Helakete düşersiniz. 

Çünkü insan gördüğü ve bildiği şeyleri hayalen canlandırabilir. Hâlbuki gönlünüze, aklınıza 

ne gelirse Allah onun gayrıdır. O temsillerden ve teşbihlerden münezzehtir.‖
190

  

Allah-u Teâlâ ezeli ve ebedî olup daima diridir ve asla ölmez. Değişikliğe uğramaz. O 

ezelde nasılsa bu günde öyledir, ebediyen de öyle olacaktır. Mahlûkat onun ilminden ve 

bildiklerinden başka bir şey bilemez ve anlayamazlar. Onu ne uyku ve ne de uyuklama 

tutmaz. Allah yaptıklarından sorumlu tutulamaz ve hiçbir şeye hesap vermez. O mülkün 

sahibidir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Herkesi hesaba çeker. Allah varlıkların aciz 

hallerinden münezzeh ve âlidir. Tüm varlıklarını ilim, irade ve kudreti ile yaratmıştır. Her 

şeye de bir kader tayin etmiştir. Hiçbir varlık bunun dışına çıkamaz. Ölümleri de bir ecelle 

tayin edilmiştir ve bu asla değişmez. Ancak Allah iradesi ile değiştirebilir. Allah yazdığını 

hikmeti gereği bozabilir. Bütün bunlar yine Allah‘ın ilminde vardır. Allah‘ın ezelî ilmi ve 

yanındaki ―Ümmü‘l-Kitap‖ asla değişmez. Lakin varlıkların bunu bilme imkânı yoktur. 

Ancak değişmezlik insana ve mahlûka bakar. Mahlûkat Allah‘ın yazdığını asla 

değiştiremezler. Yaratılmadan önce de, yaratıldıktan sonra da hiçbir şey Allah‘a gizli değildir.  

Allah‘a varlığını kastetmek için ―Şey‖ denebilir; ama ―eşya‖ denemez. Allah‘a şey 

demek ispat ve tespit içindir. ―Zât‖ ve ―Nefis‖ de bu vecihle denebilir. Allah‘ın zatı ve 
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Allah‘ın nefsi tabiri de yine ispat ve tespit içindir. Ancak ―cisimdir‖ ve ―cevherdir‖ denemez. 

Allah‘ın Kur‘ân-ı Kerimde zikrettiği el, yüz ve nefis gibi tabirler keyfiyetsiz sıfatlardır. Aynı 

şekilde Allah‘ın muhabbeti, rızası ve gadabı da keyfiyetsiz sıfatlarıdır. ―Allah Musa ile 

konuştu‖
191

 ayetinde belirtildiği gibi Musa (as) Allah‘ın sözünü kulağı ile işitti. Yüce Allah 

Musa‘ya (as) ezeli sıfatı olan kelamı ile konuştu. Allah‘ın bu gibi isim ve sıfatları mahlûkatın 

isim ve sıfatlarından farklıdır. Bizler varlığına inanırız ama keyfiyetini idrak edemeyiz ve 

bilemeyiz. Allah‘ın kelâm sıfatı da diğer sıfatlar gibidir sınırlandırılamaz, harf, hece ve sesle 

tanımlanamaz. Allah‘ın ne zatının ve ne de sıfatlarının sınırı, sonu ve başlangıcı yoktur. 

Allah‘ın kelâmını yazmak için denizler mürekkep olsa bütün ağaç ve otlar da kalem olsalar 

denizler biter ama Allah‘ın kelamını asla yazıp bitiremezler.
192

 

Allah‘ın sıfatları mahlûkatın sıfatlarından başkadır. O bilir, bilgisi bizim bilgimiz gibi 

değildir. O kâdirdir, kudreti bizim kudretimiz değildir. Görmesi ve işitmesi de bizim 

görmememize ve işitmemize benzemez. Bizim bu gibi sıfatlarımız Allah‘ın sonsuz sıfatlarının 

eşyada tezahüründen ibrettir. O da eşyanın kabiliyetine ve mahiyetine göre farklılık arz eder. 

Allah‘ın sıfatları devamlıdır ve mahlûk değildir; zatı ile kâim ezeli ve ebedi sıfatlardır. Bizim 

sıfatlarımız ise Allah‘ın ilim, irade ve kudreti ile yaratılmış olup mahlûk sıfatlardır. 

―Attığın zaman sen atmadın; Allah attı‖
193

 ―Ona ruhumdan üfledim‖
194

 ayetlerinde 

belirtilen hususlara ayette geçen şekliyle iman etmek gerekir. Ancak Allah atıcıdır, üfleyicidir 

denemez. Zira bunlar kitap ve sünnette sıfat olarak geçmemiştir.  

Allah her şeyi olduğu haliyle bilir. ―İlim maluma tabidir.‖ Allah‘ın ilminde hiçbir 

değişiklik olmaz. Değişiklik ve ihtilaf mahlûkatta ve mahlûkatın kabiliyetlerine göredir.  

İmam-ı Azam Ebu Hanife demiştir ki: ―Zihninde tahayyül ve tasavvur ettiğine ibadet 

eden, bundan kurtulup tahayyül edilmeyene ibadet etmedikçe o kişi küfürdedir.‖ Bunun için 

Bediüzzaman ―Sâni-i Âleme mevcud-u meçhul unvanı ile bakılmalıdır ki maruf olsun‖ der. 

Hz. Ebubekir (ra) ―Allah‘ın zât ve sıfatlarını idrak etmekten aciz olduğunu bilmek idraktir‖ 

demiştir. Yüce Allah ―Gözler onu idrak edemez; ama o bütün gözleri idrak eder. Allah latiftir, 

her yerde hazır ve nazırdır; ve her şeyden haberdardır‖
195

 buyurur.  

Zât-ı ilâhide hiçbir değişiklik söz konusu olmaz. Bunun için yüce Allah Hz. İbrahim‘in 

(as) dilinden ―Ben batıp gidenleri ve değişenleri sevmem‖
196

 buyurmuştur. 

Allah insanları küfür ve imandan hâli olarak yaratmış ve onları muhatap olarak almış, 

emretmiş ve nehyetmiştir. İnkâr eden kendi fiili, hakkı reddetmesi ve bu konudaki inadı 

sonucu Allah‘ın kendisinden yardımını kesmesi ile küfre girmiştir. İman eden de kendi fiili, 

ikrarı, tasdiki ve Allah‘ın muvaffak kılması ve yardımı ile iman etmiştir.  

Allah Âdem‘in (as) neslini sulbünden insan şeklinde çıkarmış, onlara akıl vermiş ve 

hitap ederek imanı emredip küfrü yasaklamıştır. Onlar da onun Rabb olduğunu tasdik etmiş 

ve ikrar etmişlerdir. ―Bezm-i Elest‖ budur. Allah onlara ―Ben sizin Rabbiniz değil miyim?‖
197

 

diye hitap etmiş onlar da ―Belâ‖ yani ―Elbette sen bizim Rabbimizsin‖ diye cevap 

vermişlerdir. İşte insanlar bu fıtrat üzere doğarlar. Bundan sonra küfre sapan bu fıtratı 

değiştirmiş ve bozmuş olur. İman ve tasdik eden de fıtratında sebat ve devam etmiş olur.  

Allah hiçbir kulunu iman ve küfre zorlamamış, onları mü‘min ve kâfir olarak 

yaratmamıştır. Onları insan olarak yaratmıştır. İman ve küfür kulların fiilidir. Allah küfre 

sapanı kâfir bilir, sonra mü‘min olursa onları mü‘min bilir. Allah imandan razı olur. Allah‘ın 

ilmi asla değişmez. Kulların fiilleri ise kendi kespleri ve Allah‘ın yaratması ile olur. Hiçbiri 
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Allah‘ın ilmi, iradesi ve kudreti haricinde olamaz. Taatler ve masiyetlerin hepsi kulun kesbi 

ve iktisabı, Allah‘ın takdiri, dilemesi ve yaratması iledir. Ancak Allah taatten razıdır, küfre ve 

masiyete rızası yoktur.
198

  

―Lâ ilâhe illallah‖dan ibaret olan ihlâs kelimesi bütünüyle ―Tevhit‖tir. Zira ―Lâ ilâhe‖ 

her şeyin ulûhiyetini nefy ve reddeder. ―İllallah‖ ise ulûhiyeti Allah‘a tahsis ile Allah‘ın 

Ehadiyetini ve Vahdaniyetini ispat eder. Demek ihlâs bütünüyle tevhittir. Bunun için Allah‘ın 

tevhidini anlatan sureye ―İhlâs Suresi‖ denilmiştir.  

Allah ―İhlâs Suresinde‖ zatına ait sıfatları anlatmıştır. Kul‖ kelamı ile nübüvvete ve 

nübüvvetsiz tevhidin bilinemeyeceğine işaret eder. ―Hüve‖ ile vücuduna, ―Allahu Ehad‖ 

kelimesi ile birliğine, ferdaniyetine, ehadiyetine ve vahdaniyetini ispat eder. ―Allahu‘s-

Samed‖ cümlesi ile hiçbir şeye muhtaç olmadığına ve varlığının kendi zat-ı ulûhiyetinin 

gereği olduğuna delâlet eder. ―Lem yelid ve lem yuled‖ cümlesi ile kıdem ve bekâsını anlatır. 

―Ve lem yekün lehu küfüven ehad‖ cümlesi ile de sıfatları, isimleri ve şuunatı ile hiçbir şeye 

benzemediğine, muhalefetün lil-havâdis olduğunu izah eder. Böylece tevhidin bütünüyle ihlâs 

olduğu tebeyyün eder.  

Hz. Muhammed‘in (sav) getirdiği dini ve Kur‘anı tasdik etmek demek bütün geçmiş 

peygamberleri, dinlerini ve getirdiği kitapların hak olduğunu ve haktan geldiğini tasdik etmek 

demektir. Çünkü Kur‘an-ı Kerim ve peygamberimizin getirdiği İslamiyet bütün dinlerin 

hakikatlerini tasdik etmekle beraber, yanlışlarını göstererek tashih edip düzetmektedir. 

İman dil ile ikrar kalb ile tasdik etmektir. Göktekilerin ve yerdekilerin imanı iman 

edilecek şeyler yönüyle artmaz ve eksilmez. İman esasları bellidir. Fakat tasdik ve yakîn 

yönünden artar ve eksilir. Mü‘minlerin imanı tevhit yönüyle birbirine müsavidir; ancak amel 

yönüyle farklıdır.  

İslam ise Allah‘ın emirlerine teslim olmak ve itaat etmek demektir. İman ve İslam lügat 

yönüyle farklılık arz eder; ancak imansız İslamiyet ve İslamiyetsiz iman Allah katında 

kurtuluşa vesile olmaz. Her ikisinin beraber olması ile insan kurtulur. Din ise iman, ibadet ve 

ahlakın tümünü birden içine alan bir bütüne verilen isimdir.  

Hiç kimse Allah‘ın şanına layık bir şekilde ibadete kadir olamaz. Hiç kimse Allah‘a 

hakkıyla ibadet edemez. İnsan ancak Allah‘ın kitabında istenilen şekilde, peygamberin 

sünnetine uygun bir tarzda Allah‘a ibadet etmekle mükelleftir.  

Yüce Allah kullarına karşı lütufkârdır ve Âdildir. Kulun hak ettiği sevabı fazlasıyla 

verir. Adaletinden kulun işlediği günahından dolayı cezalandırır. Bir lütuf olarak da 

bağışlayabilir. 

Allah‘a şirk koşmamak şartı ile büyük ve küçük günahlarından dolayı tövbe etmeden 

mümin olarak öleni Allah dilerse affeder, dilerse cehennemde azap eder. Onun durumunu 

Allah‘a bırakırız. 

Yapılan hayır ve ibadetlerin sadece Allah rızası için yapılması esastır. Allah ihlâslı 

olmayan ve Allah için yapılmayan ameli kabul etmez.
199

 Herhangi bir amele riya ve gösteriş 

karıştığı zaman o amelin sevabını yok eder. İşlenen amelin sorumluluğu kalkar ama sevabı 

olmaz. Böyle bir amel Allah rızasını kazandırmaz. Keza ucub denen amelini güzel görmek, 

kibir denen ameli ile övünmek ve kendini üstün görerek beğenmek de böyledir.  

Dinde fakih olmak demek Tevhidi bilmek demektir. İmam-ı Azam Tevhide dair yazdığı 

risalesine ―Fıkh-ı Ekber‖ ismini vermiştir. Selef-i Salihîn İman ve Tevhit ilmine ―Fıkh-ı 

Ekber‖ demekteydiler. Çünkü ilimlerin şahı ve padişahı ―İman ve Tevhit İlmi‖dir. Bu ilmi 

tahsil etmek Farz-ı Ayn‘dır. Bu ahkâm-ı itikadiye olup ―Marifetullah‖ ilmidir. Marifetullah ile 

olan az amel çok fayda verir; ama marifet ve tevhitten yoksun çok amel faydasızdır. 

Peygamberimiz (sav) ―Marifet dinin tamamıdır‖ buyurmuşlardır. Yine peygamberimizin (sav) 
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―Allah bir kimseye hayır murad ederse onu dinde fakih yapar‖
200

 hadisi iman ve tevhidi 

anlama ve Marifetullah içindir.  

Bizler Allah-u Teâlânın zatını anlayamayacağımız gibi sıfatlarının keyfiyetini de idrak 

edemeyiz. Zatının nasıl olduğunu bilemeyeceğimiz gibi, sıfatlarının nasıl olduğunu da idrak 

edemeyiz. Nasıl gördüğünü, işittiğini ve bildiğini anlayamayız. Bizler ancak Allah‘ın 

varlığına ve bize Kur‘ân-ı Kerimde bildirilen ve peygamberimizin haber verdiği sıfatlarına ve 

Allah‘ın her şeyi keyfiyetsiz ihâta ettiğine iman ederiz.  

Bizler ancak ―Şuûnât-ı İlâhiyeyi‖ bize verilen akıl ve duygular vasıtası ile idrak eder, 

bunların esmaya ve sıfat-ı ilâhiyeye ve zatına delil olduğunu anlarız. Bizler akıl ve ilimlerle 

Allah‘ın işlerini, eserlerini anlamaktan aciziz. Hal böyle olunca esmasını, sıfatlarının 

keyfiyetini nasıl anlar ve idrak ederiz? Biz ancak iman etmek ve anlamaktan aciz olduğumuzu 

idrak etmekle imanımızı inkişaf ettiririz.  

 

 

 

Düşün kâinatın bütün satırları, Mele-i â‘lâdan sana gelen mektuplardır. 

Her biri Allah‘ın varlığını, birliğini, isim ve sıfatlarını anlatmaktadır. 

 

―Her şey Allah‘ın bir eser-i sanatıdır. 

Allah‘ın varlığına ve birliğine delildir.‖ 

 

―Tesbih ederiz o zatı ki, akıllar sanatını anlamaktan acizdir. 

   Tesbih ederiz o zatı ki, fehimler onu idrak etmekten acizdir.‖ 

 

Asıl vâsıta-i rü‘yet iken kendini göremez dide bile, 

 

―İdrak-i meâlî bu küçük akla gerekmez, 

Zira ki bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.‖ 

 

           

 

 7.  ALLAH‟IN ĠSĠMLERĠNĠN ANLAġILMASI VE TECELLĠLERĠ 

İnsan dünyayı duyguları, aklı ve kabiliyeti ile algılar ve anlar. Allah insanı bütün kâinat 

ile alakadar olacak ve tüm varlıklar ile münasebet kurabilecek şekilde yaratmıştır. İnsan‘ın 

tüm varlıklar ile münasebet kurabilmesi için bedenine çeşitli duygular koymuştur. Renkler ve 

şekiller âlemini insan gözüyle, sesleri kulağı ile, kokuları burnu ile ve sertlik-yumuşaklık, 

soğuk-sıcak gibi hususları da derisi ile algılar. Yüce yaratıcı bu duygular ile maddi âlemleri, 

akıl ile ölçüleri, sayıları ve eşyalar arasındaki münasebetleri kavramamızı murad etmiştir. 

Sanat ve estetik, müzik ve güzellik gibi hususları da diğer duygularımız ile anlar ve 

anlamlandırırız.  

İnsan zihni ve aklı algılamış olduğu şeyi anlatmak ve hatırlayabilmek için onların her 

birine bir isim vermek zorundadır. İsim olmazsa eşya hatırlanmaz ve anlatılamaz. Bunun için 

Allah her varlığa bir isim vermiş ve Hz. Âdem‘e (as) ―Eşyanın isimlerini öğreterek‖
201

 onu 

diğer meleklerden üstün kılmış ve imtihan ile de bu üstünlüğünü ispatlamıştır.  

Tüm varlıklar maddesi ve ifade ettiği anlamı ile Allah‘ın fiilidir. Allah‘ın fiilleri de 

anlaşılması için isimlendirilmeye muhtaçtır. Her bir fiil bir isimle anlamlı hale gelir. 

Yaratmaktan, yaratan anlamına ―Hâlık‖, bilmekten bilen anlamında ―Âlim‖ güzellikten güzel 
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anlamında ―Cemîl‖ Allah‘ın isimleri olmuştur. Her fiil bir ismin eseri olunca Allah‘ın fiilleri 

gibi isimleri de sonsuzdur. Yüce Allah bu hususu Kur‘an-ı Kerimde ―Bütün güzel isimler 

Allah‘ındır‖
202

 buyurarak ifade etmiştir.   

Yüce Allah Âdem‘e (as) bütün isimleri öğrettiği gibi bizim peygamberimiz Hz. 

Muhammed Mustafa‘ya (sav) ilk olarak ―Oku‖mayı emretti. Peygamberimiz (sav) okumayı 

bilmiyordu. ―Ben okuma bilmem‖ buyurdu. Yüce Allah Cebrail‘e (as) tekrar tekrar okumasını 

emretti. Peygamberimiz (sav) sordu: ―Ne okuyayım?!‖ Yüce Allah buyurdu: ―Seni yaratan 

Allah‘ın adını oku!‖
203

  

Bundan sonra peygamberimiz (sav) varlıklarda tecelli eden Allah‘ın adını okumaya 

başladı. Allah‘tan gelen ve Allah‘ın isimlerinin tecellisi olan her şey güzeldi. Bunun için 

Allah‘ın isimlerine ―Esmâ-i Hüsnâ‖ dendi.  Varlık güzel olduğu gibi esmanın tecellisi ile 

varlığın başına gelen her şey de güzeldi. Sağlık güzeldi, sağlığın değerini anlatan hastalık ve 

hastalığı gideren şifa da güzeldi. Allah‘ın nimetleri güzel olduğu gibi, nimetlerin değerini bize 

bildiren açlık da güzeldi, susuzluk da güzeldi. Çünkü hayatı veren ―Hayy‖ O olduğu gibi, 

hayatı hastalıkla ve şifa ile gideren ―Şafi‖ de O idi. Biz Allah‘ın hayatını hayatımızla 

bildiğimiz gibi, hastalıkla da ―Şâfi‖ ismini tanımaya başladık. Açlığımızla da Allah‘ın 

―Rezzak‖ olduğunu biliriz.  

Her isim milyarlarca ayrı varlıkta milyarlarca şekilde tecelli etmesi ile de Allah‘ın 

―Şuunâtını‖ anlar olduk. Böylece daima ―Fa‘al olan Allah‘ın‖
204

 ―Her an ayrı bir şe‘nde‖
205

 

şuûnatını gösterdiğini Kur‘an-ı Kerimin hakikatlerinden öğrenmekteyiz.  

Biz Kur‘an-ı Kerimde geçen Allah‘ın isimlerinden varlığı ve kâinatı anlamlandırarak 

yorumlarken, kâinatta cereyan eden fiillerden ve işlerden de Allah‘ın isimlerini keşfederiz. 

Böylece varlık üzerinde ne derece fazla bilgi sahibi olursak, Allah‘ın isimlerini de o kadar çok 

öğreniriz.  

Peygamberimiz (sav) ―Allah‘ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları öğrenir ve bu 

isimler ile Allah‘ı zikrederse cennete girer‖
206

 buyurur. Peygamberimiz (sav) bu hadis ile 

Allah‘ın isimlerini 99 ile sınırlamıyor. Çünkü Kur‘an-ı Kerim sınırlamayarak ―Bütün güzel 

isimler Onundur‖
207

 buyurur. Bu hadis bize Yüce Allah‘ın öne çıkan ve bizim cennete 

girebilmemiz için yeterli olan ve bizim Allah‘ı tanımamızı sağlayan sınırlı sayıda isimlere 

dikkat çekmektedir. Yüce Allah‘ın ―Ona güzel isimlerle dua edin‖
208

 emrine imtisal için 

peygamberimizin (sav) bize bildirdiği 99 isim yeterlidir. Daha fazlası elbette ilim ve hikmet 

erbabının ihtiyarına kalmış bir husustur. 

Peygamberimizin (sav) sabah-akşam namazlardan sonra okumamızı tavsiye ettiği
209

 

Haşr Suresi‘nin son ayetleri bize ―Esmâ-i Hüsna‖ ile Allah‘ı tanıtmaktadır. Yüce Allah bu 

ayetlerde kendi zatını isimleri ile şöyle tanıtır:  

―Allah, zatından başka hiçbir ilah olmayan, görünen görünmeyen tüm âlemleri bilen, 

Rahman ve Rahim olan kutsi varlıktır. Kendisinden başka ilah olmayan Allah, Meliktir, 

―Kuddüs‖tür, ―Selam‖dır, ―Mü‘min‖dir, ―Müheymin‖dir, ―Aziz‖dir, ―Cebbar‖dır, 

―Mütekebbir‖dir. Allah müşriklerin kendisine ortak koştuğu şeylerden münezzehtir.   

O Allah, ―Hâlık‖tır, her şeyin yaratıcısıdır. ―Barî‖dir. Her şeyi yoktan ve örneksiz olarak 

yaratandır. ―Musavvir‖dir. Her şeye layık olduğu şekli ve sureti verendir. En güzel isimler 

                                                 
202

 Araf, 7:180; Taha, 20:8; Haşr, 59:24  
203

 Alak, 96:1–3  
204

 Hud, 11:107; Buruc, 85:16   
205

 Rahman, 55:29 
206

 Buhari, Daavât, 68; Müslim, Zikir,5; İbn-i Mâce, Dua, 10; Tirmizi, Daavât, 83 
207

 Araf, 7:180; Taha, 20:8; Haşr, 59:24 
208

 Araf, 7:180; İsra, 17:110 
209

 Tirmizi, Fezâil-i Kur‘an, 22; Dârimî, Fezâil-i Kur‘an, 22 



 54 

Onundur. Yerde ve göklerde ne varsa Onu över, Onu tesbih ederler. Onun kudreti her şeye 

galip, hikmeti her şeyi kuşatmıştır.‖
210

              

Peygamberimiz (sav) Yüce Allah‘ın zatı konusunda düşünmeyi yasaklamıştır; ancak 

isim ve sıfatları üzerinde düşünerek Allah‘ı tanımayı tavsiye etmiştir. Allah‘ın zatını 

düşünmek insanı şirke ve küfre götürürken, yarattığı varlıklar üzerinde düşünerek Allah‘ı isim 

ve sıfatları ile tanımaya çalışmak imana ve imanda terakkiye götürür.  

Hz. Ali (ra) ―Allah‘ın zatını düşünmeyin; ancak yarattığı varlıklar üzerinde düşünün ki 

Allah‘a olan imanınız artsın. Allah‘ın zatı konusunda aklınıza ne gelirse Allah onun 

dışındadır‖ buyurmuşlardır. Allah‘ın sıfatlarından birisi de ―Muhalefetün Lil-havadis‖tir. 

Varlıkların hiçbirine benzemez. Bunun için Allah zatını gizlemiş, isimlerini ve sıfatlarını öne 

çıkarmıştır.  

Sonuç olarak: Allah‘ı tanımak isteyen isim ve sıfatlarını öğrenerek ve kâinattaki 

tecellilerine bakarak Allah‘ı tanımalıdır. Hz. Âdem‘e isimlerin öğretilmesindeki sır ile 

peygamberimize (sav) ―Allah‘ın adını okumayı‖ emretmekteki sır ―Esma-i Hüsnâ‖nın 

bilinmesinde gizlidir.  Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin ―Risale-i Nur Külliyatında‖ 

―Marifetullah‖ için takip ettiği yol da ―Esma-i Hüsnâ‖yı kainat kitabında okumaktan ibarettir.       

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

PEYGAMBERLERE ĠMAN 

 
1.  PEYGAMBERLĠK MÜESSESESĠ 

Resullerin gönderilmesinde çok mühim hikmetler ve insanlar için önemli maslahatlar 

vardır. Yüce Allah‘ın kulları arasından seçmiş olduğu enbiyaya iman etmek farzdır. Allah-ü 

Teâla kulları arasından en mükemmel fertleri seçerek halkı irşât ve imana davet için 

görevlendirmiştir. İnsanın ve kâinatın yaratılış amacını onlara bildirmiş ve insanları bu amaca 

yönelmelerini istemiştir. Ayrıca ahiret konusunda bilgilendirmiş, itaat edenleri cennet ile 

müjdeleyip, isyan edenleri ve zulme sapanları da cehennem azabı ile korkutmuştur. Yüce 

Allah görülmediği için dini ahkâmı tebliğ işini resulleri ve nebileri ile yapmıştır.  

Bu resuller din ve dünya işlerinde insanların muhtaç olduğu ve ihtiyaç duydukları her 

şeyi insanlara açıklamışlardır. İnsanlar ilahiyata ve dine ait hususları peygamberlerden 

öğrendikleri gibi, dünyalarına lazım olan, terakki ve tekâmüllerini sağlayan sanatları da 

peygamberlerinden talim etmişlerdir. 

Allah-u Teâla peygamberlerinin halk üzerinde tesirlerini artırmak ve üstünlüklerini 

göstermek ve halkın onlara itaatlerini sağlamak için güzel ahlakları ve doğrulukları yanında 

mucizeler ile de te‘yit etmiştir.  

Yüce Allah bir kısım peygamberlerine kitap ve şeriat vermiş ve onları yeni ahkâm ile 

göndermiştir. Bunlara ―Resul‖ denilmektedir. Bir kısmını ise Resullerin şeraitlerini 

güçlendirmek ve tahrifattan korumak için görevlendirmiştir ki bunlara da ―Nebi‖ 

denilmektedir. Nebiler Resullerin kitap ve şeraitlerini insanlara tebliğ etmekle mükelleftirler. 

İlk peygamber ilk insan Hz. Âdem (as) olup, son peygamber ise ―Hâtemu‘l-Enbiya‖ Hz. 

Muhammed‘dir. (sav) 

Risalet ve Nübüvvet insanlara lâzım ve aklen mümkündür. Yüce Allah‘ın varlıkları 

yaratılış amacına yöneltmek istemesi de Hikmet-i İlâhiyenin gereği olup tarih-i beşerde 

vakidir. Peygamberlik çalışmakla ve istemekle elde edilmez. Bu yüce Allah‘ın seçmesi ve 

görevlendirmesi ile olur. Bunun için Nübüvvet görevi kesbî değil vehbî olup bir mevhibe-i 
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ilâhiyedir. Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde buyurdu: ―Bu Allah‘ın dilediğine verdiği fazlı ve 

lütfudur. Allah fazl-ı azîm sahibidir.‖
211

 ―Allah dilediğini yaratır ve istediğini seçer.‖
212

 

Allah‘ın kime peygamberlik vereceğini elbette kendisi bilir. Bununla beraber peygamber 

olarak seçilen insanların ortak özellikleri akıllı olmaları, doğru olmaları, güvenilir olmaları, 

asla günah işlememeleri ve ahlaken en mükemmel olmalarıdır. Tüm peygamberlerde bu 

vasıflar bulunmaktadır.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde şöyle buyurur: ―Ey kitap ehli deyin ki: Biz Allah‘a ve 

bize indirilen kitaplara, İbrahim‘e, İsmail‘e, İshak‘a, Yakub‘a ve onun torunlarına inzal edilen 

kitaplara da, Musa‘ya ve İsa‘ya verilene de iman ettik. İnanmak bakımından aralarında hiçbir 

fark gözetmeyiz; birine inandığımız gibi hepsine de inanırız. Bizler Allah‘a teslim olmuş 

Müslümanlarız.‖
213

 ―Peygamber kendisine inzal edilen Kur‘an iman etti; mü‘minler de onun 

ile beraber inandılar. Onların hepsi Allah‘a meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman 

ettiler. Onların hepsi Allah‘a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Onlar 

‗Biz Allah‘ın peygamberlerinden hiçbirisini ayırt etmeyiz, birine inandığımız gibi tümüne de 

inanırız‘ diyerek iman ederler.‖
214

 

Yüce Allah peygamberlerden birine inanmayanın durumunu da şöyle anlatır: ―Şüphesiz 

ki Allah‘ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah ile peygamberlerin arasını ayıranlar ve ‗bir 

kısmına inanır, bir kısmına inanmayız‘ diyerek iman ile küfür arasında bir yol tutmak 

isteyenler kâfirlerin tâ kendileridir. Allah‘a ve peygamberine inanan ve peygamberlerin 

hiçbirini ayırt etmeden inananların mükâfatını ise Allah mutlaka verir. Allah çok affedici ve 

çok merhametlidir.‖
215

  

Yüce Allah asırlar boyunca peygamberler göndermiştir. İnsanları peygamberler aracılığı 

ile Tevhide inanmaya ve bir olan kâinatın yaratıcı Allah‘a itaate çağırmıştır. Tarih boyunca 

hiçbir kavim kendilerini hak ve hakikate davet eden, Allah yoluna insanları çağıran 

peygamberlerden yoksun olmamıştır.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Biz peygamber göndermediğimiz kavme azap 

etmeyiz‖
216

 buyurarak peygamber göndermediği kavmi dinen mükellef tutmayacağını, kulluk 

teklifinin peygamberlerin gönderilmesi ve davetin işitilmesi ile olduğunu beyan 

buyurmuşlardır. Bu demek değildir ki o insanların tümü cennete gidecektir. Her ne kadar 

mükellef olmasalar bile insanlara zulmeden, haksızlık yapan ve fesat çıkaranlar Allah‘ın 

adaletinin tecellisi olarak cezalandırılacaklardır. Boynuzsuz koç boynuzludan hakkını alırken, 

insanların zalimlerinin yaptıklarının yanlarına kar olarak kalması düşünülemez. Sadece din 

konusunda mükellef olmazlar. Mü‘minlerin zalimlerinin de cehenneme gidecekleri Kur‘anda 

belirtilen bir gerçektir.  

Yüce Allah dini meselelerde insanları mükellef kılmak, iman ve ibadetten sorumlu 

tutmak için her kavme bir peygamber göndermiştir. Kur‘ân-ı Kerim bu gerçeği şu ayeti ile 

ifade eder: ―Allah daha önceki ümmetlere de peygamberler göndermiştir. Şeytan ise onların 

yaptıklarını kendilerine güzel göstererek yoldan çıkarmaya çalışmıştır. Bu gün de onların 

dostu şeytandır; bunun sonucu olarak da ahirette onlar için pek büyük bir azap vardır.‖
217

  

Yüce Allah ―peygamberlerini rahmetinden iyilik ve hayır yapanlara müjdeleyici ve 

kötülük yapanları da cehennem azabından sakındırıcı ve korkutucu olarak göndermiştir. 

Hiçbir ümmet yoktur ki kendilerine böyle bir peygamber gelmiş olmasın.‖
218
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―Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberler müjdeleme ve korkutma yanında 

hak ve adalet ile hükmederek her nevi haksızlığı da önlemeye çalışırlar.‖
219

 Hak ve adalet 

peygamberlerin hükmettiği ve gösterdiği şekilde tecelli eder.   

 

2. PEYGAMBERLERĠN SAYISI  

Peygamberlerin tümü insanlara Allah‘tan aldıkları vahyi insanlara aynen tebliğ 

etmişlerdir. Peygamberlerin sayılarının ne kadar olduğunu ancak yüce Allah bilir. Yüce Allah 

bu konuda şöyle buyurdu: ―Ey Resulüm! Biz senden önce de nice peygamberler gönderdik. 

Bunların bir kısmını size anlattık, bir kısmını ise anlatmadık.‖
220

  

Peygamberimiz (sav) bir hadislerinde peygamberlerinin sayısının 124 bin olduğunu 

haber vermiştir. Diğer bir rivayette ise 224 bin olarak beyan buyurmuşlardır.
221

 Bu 124 bin 

peygamberin 315 tanesi Resuldür. Yani kendilerine Allah tarafından kitap ve suhuf 

verilmiştir. Diğerleri ise Nebi olup kendilerine kitap verilen peygamberlerin dinlerini ve 

şeraitlerini korumak ve güçlendirmek için görev yapmışlardır. 

Peygamberler konusunda en uygun olanı ―Hz. Âdem‘den (as) son peygamber Hz. 

Muhammed‘e (sav) kadar Allah tarafında görevlendirilen tüm peygamberlere inandım‖ 

demektir. 

Kur‘an-ı Kerimde 25 peygamber ve 3 de evliya‘nın adı geçmektedir. Peygamberlerin 

adının topluca olarak En‘am, 6:83–86; Âl-i İmran, 3:33; A‘raf, 7:65; Hud, 11:61–84; Enbiya, 

21:85; Ahzab, 33:40 ayetlerinde geçmektedir. 

Evliya olanlar ise Hz. Meryem, Hz. Zülkarneyn, Hz. Lokman ve Hz. Üzeyir (as) dır. Hz. 

Hızır‘dan da Kehf Suresinde isimsiz olarak bahsedilmektedir. Ayrıca Ashab-ı Kehf‘ten, 

Ashab-ı Uhdud‘dan ve Yasin Suresinde de Hz. İsa‘nın elçilerinden ve Habib-i Neccar‘dan 

bahsedilmektedir. Bunların tümü Allah‘ın veli kullarındandır.  

 

3. PEYGAMBERLERĠN DERECELERĠ  

Peygamberlerin peygamber olmaları yönünden aralarında fark yoktur. Peygamber 

olduklarına iman bakımından da mü‘minlerin iman etmeleri yönünden de fark yoktur. Ancak 

fazilet yönünden bazıları bazılarından üstündür. Bu husus yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde bize 

haber vermiş ve şöyle buyurmuştur: ―Peygamberlerin bir kısmı diğerlerinden üstün kıldık. 

Allah onların bir kısmı ile konuşmuş, bazılarının da derecelerini yükseltmiştir. Meryemoğlu 

İsa‘ya da açık mucizeler verdik ve onu ―Ruhu‘l-Kuds‖ ile güçlendirdik.‖
222

  

Nasıl ki meleklerin bir kısmı diğerlerinden üstündür ve en faziletlileri Hz. Cebrail, Hz. 

Mikâil, Hz. Cebrail ve Hz. Azrail (as) dır. Peygamberlerin bir kısmı da diğerlerinden görev ve 

sorumlulukları yönüyle birbirlerinden üstündür. Kendilerine kitap verilen peygamberlere 

―Resul‖ denir. Kendilerine kitap verilmeyen peygamberlere ise ―Nebi‖ denilir. Resuller kitap 

ve şeriat sahibi oldukları için kendilerine kitap verilmeyen ―Nebi‖lerden üstündür ve derece 

itibariyle Allah‘a daha yakındırlar. 

3.1  Peygamberlerin en faziletlisi: 

Peygamberlerin en faziletlisi ve Allah‘a en yakın olanı şüphesiz ―Levlâke levlâk‖ 

hitabına mazhar kâinatın kendisi için yaratıldığı, Hz. Âdem‘in (as) hürmetine affa mazhar 

olduğu, Hz. Musâ‘nın (as) kendisine hayran olduğu, Hz. İbrahim‘in (as) müjdesi, Hz. İsa‘nın 

(as) ümmetinden olmasını istediği Hz. Muhammed‘dir. (sav)   
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Yüce Allah (cc) Peygamberimizi (sav) Kur‘an-ı Kerimde övmüş, ―Biz seni âlemlere 

rahmet olarak gönderdik‖
223

 buyurmuşlardır. Ayrıca güzel ahlakını bize örnek göstermiş 

―Muhakkak ki sen pek büyük ve güzel ahlak üzeresin‖
224

 buyurmuşlardır.           

Faziletinin Sebepleri: 

1. Risaleti umumidir: Bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Dolayısıyla 

bütün insanlar peygamberimizin ümmetidir. Ümmet ikiye ayrılır. Birincisi 

peygamberin davetini duyarak risaletini kabul edip, davetine icabet ederek dinine 

girenlerdir. Bunlara ―Ümmet-i İcabe‖ adı verilir. İkincisi ise davetini duymayan 

veya duyduğu halde iman etmeyen ve davetine muhatap olan tüm insanlardır. 

Bunlara da ―Ümmet-i Dave‖ adı verilir. Peygamberden sonra da onun yolundan 

giden ümmetinin âlimleri peygamberin davetini insanlara duyurmaya ve imana 

çağırmaya devam ederler. Böylece ―Âlimler peygamberlerin varisi olduklarını‖ 

gösterirler.  Yüce Allah bu hususu şöyle ifade eder, ―Biz seni bütün insanlığa 

müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik; lâkin insanların çoğu bunu 

bilmezler.‖
225

 

2. Son peygamberdir: Kıyamete kadar peygamberliği devam edecektir. Çünkü başka 

peygamber gelmeyecektir. Tüm insanlık ona iman etmekle mükelleftir. Bu hususu 

yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde şöyle ifade eder: ―Muhammed içinizden hiçbir erkeğin 

babası değildir; ancak o Allah‘ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.‖
226

 Bu 

ayette yüce Allah peygamberimizin erkek çocuğunun yaşamayacağını haber 

vermektedir. Böylece neslinden peygamber gelmeyeceğini fiilen göstermektedir. 

Ayette ―Hâteme‘n-Nebiyyîn‖ kelimesi ile de peygamberlik müessesesinin 

mühürlendiğini ve bu mührün de peygamberimiz olduğunu açıkça ifade 

edilmektedir. ―Hâtem‖ mühürdür ve mektubun sonuna basılır ve bu mühürden sonra 

mektup devam etmez.  

3. Getirdiği kitap, din ve Ģeriat en son ve en mükemmeldir: Kur‘an-ı Kerim son ve 

en mükemmel kitap olup ―Kelâm-ı İlâhidir.‖ Diğer kitaplar ve suhufların tüm 

hakikatlerini en mükemmel şekli ile içine almıştır. Kendisinden önce gelen kitapları 

da neshetmiş ve hükümlerini kaldırmıştır. Çünkü onlar Kur‘anın vekili olarak 

görevlerini Kur‘an namına ifa ediyorlardı. Asıl gelince vekilin görevi bitmiş oldu. 

Hâlbuki Kur‘andan önce nâzil olan kitaplar birbirlerini tamamlamışlar ve nesh 

etmemişlerdir. Zebur ve İncil yeni ahkâm getirmemiş, ümmetlerini ve okuyanlarını 

Tevrat‘ın hükümlerine uymaya çağırmaktadır. Yoksa Zebur ve İncil Tevrat‘ı nesh 

etmiş ve hükümlerini kaldırmış değildir. Peygamberimizin gelmesi ve Kur‘an-ı 

Kerimin nâzil olması ile peygamberlik binası ve din tamamlanmıştır. Yüce Allah bu 

hususu şu ayeti ile ifade etmiştir: ―Bu gün dininizi tamamladım, üzerinizdeki 

nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam‘dan razı oldum.‖
227

    

4. Ümmeti de ümmetlerin en hayırlısıdır: Peygamberimizin (sav) ümmeti de 

ümmetlerin en hayırlısıdır. Peygamberin hayırlı olması ümmetinin de hayırlı 

olmasını, ümmetin hayırlı olması da peygamberin en hayırlı olmasını netice verir. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde peygamberimizin (sav) ümmeti için ―Sizler insanlar 

arasından çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz 

ve Allah‘a hakkıyla iman edersiniz‖
228

 buyurur.  
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Peygamberimiz (sav) konu ile ilgili olarak şöyle buyurmuşlardır: ―Sizin Allah‘tan en 

çok korkanınız ve O‘nun sırlarını en iyi bileniniz benim.‖
229

 ―Allah beni, İbrahim‘i dost 

edindiği gibi, dost edindi.‖
230

 ―Ben tüm insanlığa gönderildim.‖
231

 ―Ben âdemoğlunun 

efendisiyim. Bunu övünmek için değil, gerçeği ifade etmek için söylüyorum.‖
232

 

 

3.2 Ulu‟l-Azm Peygamberler: 

Azm ve sebat sahibi olan peygamberler anlamına gelen bu ifade büyük görevler 

yüklenen ve zorluklara göğüs geren, şeriat getiren ve bu şeraitin tatbikinde azim ve sebat 

gösteren peygamberlere denir. Bunu yüce Allah‘ın şu sözünden anlamaktayız. ―Biz 

peygamberlerden bilhassa senden, Nuh‘tan, İbrahim‘den, Musa‘dan ve Meryemoğlu İsa‘dan 

tebliğ vazifesini hakkıyla yerine getireceklerine dair ahit almıştık. Biz böylece onlardan pek 

kuvvetli bir ahit almıştık.‖
233

  

Bu ayette ismi geçen Hz. Nuh (as) Hz. İbrahim (as) Hz. Musâ (as) Hz. İsa (as) Hz. 

Muhammed (sav) olmak üzere beş peygamber ―Ulu‟l-Azm‖ peygamberler olarak diğer 

peygamberlerden üstün oldukları sabit olmuş olmaktadır. Bu peygamberlerin diğerlerinden 

ayrılan en önemli özellikleri, her birinin yeni bir dönem başında gelmiş ve kendilerine yeni 

şeriat ve hükümlerin verilmiş olmasıdır.  

Bu husus Şura suresinde geçen ―Sizin için şeriat kıldığımız hükümleri ‗Dini dosdoğru 

muhafaza edin ve bu hususta ayrılığa düşmeyin‘ diyerek Nuh‘a, İbrahim‘e, Musâ‘ya, İsa‘ya 

emretmiştik‖
234

 ayetinden anlamaktayız.  

Ulu‘l-Azm peygamberlerin hepsi Resul‘dür. Resul Allah tarafından kitap verilen ve yeni 

bir şeriat ile gönderilen peygamberdir. Bunun ile beraber ―Resulullah‖ tabiri peygamberimize 

(sav) has bir tabirdir. Nuh‘a (as) ―Neciyyullah‖ İbrahim‘e (as) ―Halilullah‖ Musa‘ya (as) 

―Kelimullah‖ İsa‘ya (as) ―Ruhullah‖ denilmektedir. Diğer peygamberlere ise ―Nebiyyullah‖ 

tabiri kullanılmaktadır.  

Hz. İsa‘ya (as) nazil olan İncil‘de peygamberimizden bahsettiği yerlerde peygamberimiz 

(sav) için ―Resulullah‖ tabirini sık sık kullanmaktadır. Hz. İsa (as) peygamberimizi 

müjdelemek için geldiği de ―Meryemoğlu İsa kavmine ‗Ey İsrailoğulları! Ben daha önce inzal 

edilen Tevrat‘ı doğrulamak, benden sonra gelecek Ahmed ismindeki peygamberi müjdelemek 

üzere Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim‘ dedi‖
235

 ayetinde belirtilmektedir.  

Sonuç olarak peygamberlerin en efdali Hz. Muhammed (as) sonra Ulu‘l-Azm 

peygamberler, sonra Resuller, sonra Nebilerdir.  

 

4. NÜBÜVVETĠN HĠKMETĠ VE PEYGAMBERLERE OLAN ĠHTĠYAÇ 

 

Yüce Allah‘ın peygamber göndermesi câizdir; vacip değildir. Ancak peygamber 

göndermesinin pek çok hikmetleri ve insanlığa yararları vardır.  

İnsanların Allah‘ın varlığını akılları ile bulması mümkündür; ama Allah‘ın rızasını 

kazandıracak amelleri ancak Allah‘ın vahyine muhatap olan peygamberler aracılığı ile 

bilebilir. Ayrıca insanlar ahiret hayatını, ölüm ötesini ve melekût âlemindeki esrarı ancak 

peygamberler vasıtası ile öğrenebilir.  

Peygamberlerin gönderilmesinin amaçları genel olarak dörttür. Bunlar: 

1. Tevhid-i İlâhiyi ispat ve ilan etmek: 
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2. İlim ile insanlığın cehâletini gidermek:  

3. Ahlak ve fazilet dersi vermek: 

4. Adalet ve ibadet konusunda insanları bilgilendirmek: 

Peygamberlerin getirmiş olduğu şeriatlerin de beş amacı vardır: 

1. Dini iman ile muhafaza etmek: 

2. Nefsi terbiye ile muhafaza etmek: 

3. Aklı ilim ile muhafaza etmek: 

4. Nesli iffet ile muhafaza etmek: 

5. Malı haram ve helal ile muhafaza etmektir. 

Bütün bu hususlar insanlar için Rahmet‖ olduğundan peygamberimiz (sav) ―Âlemlere 

rahmet olarak‖
236

 gönderilmiştir.  

Peygamberlerin gönderilmesinin bir diğer hikmeti de Ahirette insanların Allah‘a karşı 

hiçbir mazeretlerinin kalmamasıdır. Nitekim yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde buyurdu: ―Biz 

insanlara cennetle müjdeleyip cehennemle korkutacak olan peygamberleri gönderdik tâ ki 

insanların Allah‘a karşı bir bahaneleri kalmasın. Allah‘ın kudreti her şeye galiptir, hikmeti her 

şeyi kuşatmıştır.‖
237

  

    Beşerin saadeti, hidayete nâiliyeti, fikren ve ahlaken yükselmesi ancak enbiyây-ı 

izama ittiba sayesinde tecelli eder. İtikadi hükümleri te‘yid ve talim, ibadete ait vazifeleri 

tayin, eşyanın hüsün ve kubhunu temyiz, ahlâkî vazifeleri telkin, medenî ahkâmı tesis, içtimaî 

ve sosyal bağları güçlendirme, insanlara faydalı sanatları ve hayata lazım olan şeyleri 

öğretmek, helal ve haramı ders vermek, bir kısım kevnî ve tarihi hakikatleri beyan etmek 

ancak Resullerin ve nebilerin gönderilmesi iledir. 

İnsan diğer hayvanlara nispeten hiçbir şey bilmeden dünyaya gönderilmiştir. Vazifesi de 

talim ve taallümdür. İnsanlığın muallimleri peygamberlerdir. Peygamberler insanlara tevhit, 

ilim, ahlak ve adalet dersi verirler.  

Maddi ve manevi ilimlerin kaynağı peygamberler ve vahy-i ilâhidir. Mucizeler ve 

insanlara öğrettikleri sanatlar hep beşerin dünyevî ve uhrevî saadeti içindir. Manevi ilimler 

gibi bütün sanatların da pirleri ve öğreticileri peygamberlerdir. Çiftçilik, demircilik, dülgerlik, 

kitabet, terzilik hep peygamberlerin insanlara birer hediyesidir.  

 

5. NÜBÜVVETĠN SÜBUTU (MUCĠZELER)  

Nübüvvet ve risalet mucize ile sabit olur. Peygamberlerin izhar buyurdukları harikalar 

câri olan adetlere muhalif, tabiat kânunlarına münâfî görülmekle berâber mümkünattandırlar. 

Mucizenin peygamberlere verilmesi peygamberin Allah katında makbuliyetine işaret ve 

alamet olması, insanların da kendilerine itaat ve inkıyat etmeleri içindir.  

5.1 Mu‟cize: İnsanları ―aciz bırakmak‖ demektir. Istlahta ise, ―Allah-u Teâlâ‘nın 

peygamberlerine davalarının doğruluğunu göstermek amacı ile peygamberin duası neticesi 

kâinatta cari olan ―Adetullah‖ ve ―Sünnetullah‖ tabir edilen kanunlarını işlemez hale getirmek 

ve değiştirmektir.  

Mu‘cize kanunun iptalidir. Olağanüstü hal değildir. Olağanüstü haller insanlarca 

yapılabilir; ama kanunun iptali ancak kanun koyucu olan Allah‘ın işidir. Çünkü ―Allah‘ın 

kanunları asla değişmez‖
238

 değişirse buna mucize denir ve bu ancak Allah‘ın işi ve fiilidir. 

Bunun için mucize Allah‘ın fiilidir; beşerin ihtiyarı ve ef‘âli buna müdahaleden acizdir. 

Peygamberin duası ve ricası ile olunca Allah‘ın peygamberin dua ve isteğini yerine getirerek 

yanındaki makbuliyetini halka göstermiş ve nübüvvetini tasdik etmiş olur. 

İnsanların gösterdikleri harikalar mucize dışında da imkanattandır. Bir cambazın ipte 

gezmesi ve bir mucidin harika bir şeyi icat etmesi mümkün ve vakidir. Bu diğer insanlara 
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göre harika ve olağanüstü addedilir. Fakat bunlar ―Tabiat kanunları‖ dâhilinde olduğu için 

mucize sayılmazlar; ancak Sünnetullah ve Adetullah kanunlarının keşfi ile bu kanuna uygun 

davranmanın sonucudurlar.  

 

5.2 Mucize DıĢında Olağanüstü Haller: 

Mucizeye benzer harika haller peygamberlik davasının dışında da zuhur edebilir. Bunlar 

da çeşitli kısımlara ayrılırlar. 

a) Ġrhas: peygamber olacak zatın nübüvvetinden önce kendilerinden zahir olan hallere 

İrhas denir. Hz. İsa‘nın (as) beşikte konuşması
239

, peygamberimizi (sav) nübüvvetinden önce 

bir bulutun gölgelemesi, kalbinin yarılarak yıkanması gibi nübüvvetten önce zahir olan 

mucizelerdir.  

b) Kerâmet: Keramet nübüvvetin delili, peygamberin mucizesi ve mucizenin de 

devamıdır. Peygambere inanarak yolundan giden Allah‘ın sevgili kullarının mucizeye ve 

nübüvvete bağlı olarak ortaya çıkan harika hallerdir. Bu durum kendisinden keramet zahir 

olan kişinin Allah katında makbul bir kul olduğunun delilidir. Abdulkadir Geylâni‘nin (ks) 

kızartılmış tavuğu diriltmesi, Hz. Meryem‘in (as) cennet nimetlerinden yemesi gibi harikalar 

keramet sayılırlar.  

c) Meûnet: Yardıma mazhar olmak demektir. Mü‘minlerin daraldıkları ve bunaldıkları 

zaman Allah‘ın yardımına mazhar olarak kurtulmaları gibi hususlar ―Meûnet‖ sayılır. ―Kul 

daralmayınca Hızır yetişmez‖ sözü bunu teyit eder. Meûnetler tahdis-i nimet nevinden 

anlatılır ve bunu Allah‘tan bilerek Allah‘ın yardım ve inayetini anlatmak, şahsına alıp 

sahiplenmemek şükürdür. Nitekim Kur‘an-ı Kerimde ―Rabbinin sana olan nimetini insanlara 

anlat‖
240

 ferman edilmiştir.  

d) Ġstidrac: Küfrü ve isyanı açık olan kimselerin kendi arzularına uygun olarak zahir 

olan harika hallerdir. Şeytana kıyamete kadar mühlet ve ömür verilmesi, Firavuna kedersiz 

acısız 400 yıl ömür verilmesi, deccalın ilim ve tekniğe dayanarak yüz sene ehl-i imana galebe 

çalması vb. harika haller birer istidracdır.  

İstidrac, Allah‘ın imhalidir, yani mühlet vermesidir. ―Allah ihmal etmez; imhal eder‖ 

sözü bu gerçeği ifade etmektedir. Mü‘minlerin ahiretteki derecelerini, kâfirlerin de 

cehennemde azaplarını artırmaya vesile, imtihanın gereğidir. Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde 

―Âyetlerimizi inkar edenleri biz bilmedikleri bir şekilde yavaş, yavaş helâke yaklaştırırız. 

Onlara mühlet verilir; fakat ummadıkları anda yakalayışımız ise çok dehşetlidir‖
241

 

buyrularak İstidrac anlatılır.  

Peygamberimiz (sav) de ―Kul günaha devam ettiği halde dünyada istediği her nimete 

kavuşuyorsa o nimet onun için bir istidracdır‖
242

 buyurarak bizleri ikaz etmişlerdir. Bir 

insanın günahı arttıkça nimet kapılarının kendisine açılması İstidrac eseridir. Şükrü ve 

tevazuu unutturan bu durum aslında onun aleyhinedir. Bu durumda gurur ve kibri artıyor, 

tövbe de etmiyor ise bu tamamen istidraci bir durumdur. Hz. Ömer‘in (ra) önüne Kisra‘nın 

hazineleri konulunca ―Allahım! Bu durumun bir İstidrac eseri olmasından sana sığınırım!‖ 

diye dua ettiği ve Allah‘a sığındığı meşhurdur.  

Yüce Allah ahireti kazanmak için dünyaya gönderilen insanların yüzlerini ahirete 

çevirmek için onları daima ikaz eder. Hastalıkları ve musibetleri onlara musallat eder ki 

amaçlarından sapmasınlar. Nitekim yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde buyurur: ―Onlar kendilerine 

verilen öğütleri unutunca biz onlara nimetlerin kapılarını açtık. Nihayet ferahlayarak 
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şımardıkları vakit ansızın yakalayıp tutuverdik. Artık bütün ümitlerinden mahrum kaldılar‖
243

 

buyurarak bu durumu açıklamaktadır.  

e) Ġhânet ve Hızlan: Kâfir ve günahkâr kimselerin arzu ve isteklerine aykırı ve tam tersi 

bir durum olarak ortaya çıkan hârika hallerdir. Müseyleme‘nin kuyunun suyunu çoğaltmak 

için içine tükürmesi ile suyunun tamamen çekilmesi, bir gözü kör olana iyi olması için dua 

etmesi ama ikincisinin de kör olması‖ gibi tamamen isteğinin aksine meydana gelen 

durumlara ihanet veya hızlan denir.  

Peygamberimiz (sav) ―Hak dâima galiptir; asla mağlup olmaz‖
244

 buyurdular. Yüce 

Allah‘ın ―Âkıbet ve sonuç müttakilerindir‖
245

 buyurması göstermektedir ki sonuçta haksızlık 

ve küfür dâima mağlup olacaktır. Bu da ihânetin onlarca vukuuna delildir. Firavun sonuçta 

mağlup oldu, Nemrut helâk oldu ve Ebu Cehil kahroldu. İslamiyet karşısında bütün dinler ve 

devletler mağlubiyeti yaşadılar. 

 

5.3  Kur‟ân-ı Kerimde Geçen Mucizeler: 

Kur‘an-ı Kerimde peygamberlerin mucizelerine yer verilmiştir. Bunun iki sebebi vardır. 

Birincisi davay-ı nübüvvete delil olması, ikincisi de insanların nazarlarını ve fikirlerini açarak 

benzerlerini yapmaya teşvik etmek ve bu konudaki terakkiyatın nihayet hududunu çizmektir.  

Kur‘an-ı Kerimde geçen mucizelerin bir kısmı şunlardır: 

1. Hz. İbrahim‘in (as) Babil hükümdarı Nemrut tarafından Urfa‘da ateşe atılması ve 

ateşin onu yakmaması.
246

  

2. Hz. Salih‘in (as) kayadan dişi ve hamile deve çıkarması ve hemen doğurması.
247

  

3. Hz. Yakub‘un (as) oğlu Yusuf‘un (as) gömleğini gözüne sürmesi ve gözünün 

açılması.
248

   

4. Hz. Musa‘nın (as) asasının ejderha olması ve sahirlerin sihirlerini yutması
249

 ve 

denize vurması ile denizin yarılması.
250

  

5. Hz. Süleyman‘ın (as) kuşla
251

 ve karınca
252

 ile konuşması ve Sebe Melikesi Belkıs‘ın 

tahtını Yemen‘den Şam‘a celbetmesi.
253

  

6. Hz. İsa‘nın (as) çamurdan kuş yapıp üfürmesi ile canlanıp uçması, ölüleri diriltmesi 

ve anadan doğma körlerin gözlerini açması.
254

  

Her peygamber devrinin en çok mergup metaı ve terakkiyatlarının müsebbibi olan 

hususlarda mucizelere mazhar olmuşlar ve bu terakkiyatın son hududunu mucizeleri ile 

çizmişlerdir. İnsanlara bu sınıra kadar yükselmek ve ötesine geçememek gibi bir sınırın son 

hududunu çizmişlerdir. 

 

5.4 Peygamberimizin (sav) Mucizeleri: 

Ahir zaman peygamberi, dini ve daveti umumi olan Hz. Muhammed (sav) en ekmel ve 

tüm peygamberlerin dinlerini tamamlayan ve nihayete erdiren olduğu için iki nevi mucizeye 

mazhar olmuştur. Birincisi ebedi, ilmî, dâimî mucizesi olan kelâm-ı ilâhî, Kur‘ân-ı Kerim, 
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İkincisi ise ―Hissi Mucize‖ denilen tüm peygamberlerin mazhar oldukları mucize nevinden 

bine baliğ mucizeleri hadis, siyer ve tarih kitaplarında ve rivayet edilmiştir.
255

  

Biz burada Allah kelâmı olan Kur‘an-ı Kerimde geçen mucizelerinden üç tanesini 

buraya kaydedeceğiz: 

1. ġakk-ı Kamer Mucizesi: Mübarek parmağının işareti ile ayın ikiye yarılması: Kamer 

Suresinde yüce Allah şöyle buyurur: ―Kıyamet yaklaştı ve ay ikiye bölündü.‖
256

 Ayın 

bölünmesi ve yarılması peygamberimizin (sav) Kâbe‘de müşriklerin istekleri üzerine 

gerçekleşmiştir. Kur‘an-ı Kerim bu mucizeyi anlatmaktadır. Böyle bir mucize olamasaydı 

müşrikler Kur‘ana itiraz ederlerdi. Böyle bir itiraz vaki değildir. 

2. Avucuna küçük taş ve toprak alarak düşmanın üzerine atması ile bütün kâfirlerin 

gözlerine gitmesi ve hücuma geçmişken aniden durmaları. Bu husus da Kur‘an-ı Kerimde ―Ey 

Habibim! Attığın zaman sen atmadın; Allah attı‖
257

 ayeti ile sabittir. Peygamberimizin (sav) 

hicret için evinden çıktığı zaman, Bedir ve Huneyn muharebelerinde üç defa vuku bulan bu 

mucize Kur‘an-ı Kerimde bu şekilde ifadesini bulmaktadır.  

3. Ġsra ve Miraç Mucizesi: Kur‘an-ı Kerimde İsra suresinde anlatılan peygamberimizin 

bir gecede Mescid-i Haram‘dan Mescid-i Aksa‘ya gitmesi, oradan da Miraç merdiveni 

göklere yükselerek yüce Allah‘ın mülkünü, melekûtunu, cennet ve cehennemi görmesi ve 

orada gezmesi hadisesidir. Mekke‘den Kudüs‘e gitmesi ―Ayetlerimizin bir kısmını göstermek 

için kulunu bir gecede Mescid-i Haram‘dan alıp, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i 

Aksa‘ya seyahat ettiren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir‖
258

 ayeti ile sabittir. 

Kudüs‘ten göklere yükselmesi ise Necm Suresindeki ―Kab-ı Kâvseyne çıktı. Sonra kuluna 

vahy edeceğini vahy etti. Sidre-i Müntehada onu yine gördü‖
259

 ayetleri ile sabittir.  

Peygamberimiz (sav) Kur‘ân-ı Kerimde geçen bu üç muzice dışında her neviden mucize 

göstermiştir. Bununla beraber mucizelerini dört başlık altında toplamak mümkündür.  

1. Manevi (aklî) mucize olan Kur‘an-ı Kerim kıyamete kadar her devreye ve her sınıf 

insana hitap eder ve mucizeliğini akıllara ve kalplere kabul ettirir. Bu mucize devamlıdır. 

Peygamberimize ve Kur‘an-ı Kerime hastır. Allah‘ın koruması altındadır. 

2. Hisse hitap eden göze, kulağa hitap eden mucizeleridir ki bine baliğ olmuştur. Bunları 

ehl-i tahkik tespit ve ispat etmiştir. Ayın ikiye yarılması, taş, ağacın ve hayvanların 

konuşmaları, az olan yiyecekten ve sudan yüzlerce kişi yemesi, içmesi ve doyması. Hastaların 

duası ve teması ile iyileşmesi, Minberin ağlaması gibi mucizeleridir.
260

   

3. Haberî Mucizeleridir: Bu da iki nevidir. Birincisi geçmişten doğru olarak haber 

vermesidir. Yahudi ve Hıristiyanların yanlışlarını düzeltmesi ve doğru olanlarını tasdik 

etmesidir. Bu da Kur‘an-ı Kerim ile sabittir. İkincisi ise gelecekten doğru olarak haber 

vermesidir. Zamanı gelince haber verdiği gibi çıkmış olması ile sabittir.  

Gelecekten verdiği haberlerin bazıları şunlardır: 

a) Bedirde müşriklerin ileri gelenlerinin isimlerini vererek ve yerlerini söyleyerek 

öldürüleceklerini haber vermiş ve verdiği gibi vuku bulmuştur.
261

  

b) Fetih suresinin sonunda işaret edildiği gibi Mekke‘nin fethini haber vermiş ve haber 

verdiği gibi bir sene sonra fetih vaki olmuştur.
262
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c) Hendek Savaşında Medine‘yi kuşattıkları ve her ümidin kaybolduğu zamanda 

müşriklerin bırakıp kaçacaklarını haber vermiş ve bir iki gün sonra aynen vaki olmuştur. Bu 

da ayetle sabittir.
263

  

d) Peygamberimiz (sav) ―Ümmetimin doğuya ve batıya hâkimiyeti bana gösterildi‖
264

 

buyurmuş vefatından 20–30 sene sonra aynen vaki olmuştur. Sahabeleri İran, Anadolu ve 

Afrika‘yı fethederek İstanbul‘u kuşatmışlardır.  

e) Ümmetinin başına gelecek olan fitneleri haber vermiş, hepsi de aynen vuku 

bulmuştur. Hadis kitaplarının ―Bab-ı Fiten‖ bölümleri bunların yüzlerce örnekleri ile doludur.  

4. Peygamberimizin (sav) sureti, sireti ve ahlakından ortaya çıkan ―Nefsî Mucize‖sidir. 

Peygamberimizin (sav) bizzat kendi zâtı ―Mu‟cize-i Kübra‖dır. Bu da üç nevidir.  

a) Şemâili ile mütenâsip ciddiyeti ve samimiyetidir ki yüksek vasıfların kendisinde 

toplanmasıdır. Medine‘de Yahudi Abdullah bin Selâm‘ın ―Bu simada yalan yoktur‖
265

 diye 

bir görüşte Müslüman olmasının sebebi bu ciddiyetidir. 

b) Peygamberimizin (sav) kendisinde toplanmış bulunan yüksek ahlâk-ı âliyesidir. 

Hayatı boyunca öfkeli, başarılı, başarısız, yalnız toplum içinde vb. hallerinde hiç değişmeden 

devam etmiş her halinde insanlığa en mükemmel örnek olmuştur.  

c) Ümmi bir kavme ümmiliği ile beraber getirdiği dini, ahlâkî, hukukî, sosyal hayatı 

tanzim eden yüksek esaslardır ki insanlık daha mükemmelini getirememiş olması ve getirdiği 

bu esaslar ile vahşi ve ümmi bir toplumu insanlığa muallim ve üstat yapmış olmasıdır. 

Kur‘an-ı Kerim ile getirdiği yüksek prensiplerin daha mükemmelini insanlık asla getiremez. 

Bunun için dini ve şeriati kıyamete kadar bakidir. Daha mükemmeli olamaz.   

 

6.  KUR‟AN-I KERĠMDE ĠSMĠ GEÇEN PEYGAMBERLER  

    

1. Hz. Âdem (AS): Çiftçilerin piridir. Kabri Mekke‘de, Ebu Kubeys dağındadır. 1000 

sene yaşamıştır. Kendisine 10 sahife verilmiştir. Arafat dağında Allah onun duasını kabul 

etmiş ve Havva annemizle buluşmuştur. Kâbe‘yi ilk kez bina etmiştir. Çiftçilik yapan, 

hayvanları evcilleştiren ve her çocuğuna bir dil ve meslek öğreten O‘ dur. 

2. Hz. ġit (AS): Hz. Âdem‘in (as) oğludur. Kendisine 50 sahife verilmiştir. 1022 sene 

yaşamış, 70 dilde insanları hak dine davet etmiştir. Vahdaniyet, tıp, matematik ve astronomi 

ile ilgili bilgiler vermiştir.  

3. Hz. Ġdris (AS): İğneyi icat etmiş ve kumaş imal etmiştir. Bunun için terzilerin piri 

sayılır.  Yazıyı icat eden ve sembollerle yazmayı öğreten O‘ dur. Rivayetlerde 12 alfabe 

yazdığı ve öğrettiği söylenir. Urfa dâhil 180 şehir kurmuş, 360 sene yaşamış ve daha sonra da 

cesedi ve ruhu ile göğe çekilmiştir.  

4. Hz. Nuh (AS): 900 sene yaşamış, 50 yaşından itibaren insanları Allah‘a davet 

etmiştir. Gemicilerin piridir. Tufan olayı ile inanmayanlar helak olmuş, 80 Müslüman 

kurtulmuştur. Ayrıca bundan dolayı kendisi II. Âdem sayılır.  

5. Hz. Hud (AS):  Ad kavmine peygamber olarak gönderildi. Fakat ümmeti ona 

uymadı. Bunun üzerine Yüce Allah onları kum fırtınası ile helak etti. 150 sene yaşadı ve 

Mekke‘de vefat etti. 

6. Hz. Salih (AS): Şam ile Hicaz arasında Hicr bölgesinde Semud kavmine peygamber 

olarak gönderildi. Kavmi mukaddes deveyi öldürdü, Yüce Allah da onarı taş yağdırarak helak 

etti. 85 yaşında Mekke‘de vefat etti... 

7. Hz. Ġbrahim (AS): Ulul‘azm peygamberlerdendir. Peygamberimiz‘in (sav) 40. 

ceddidir. ―Babil‖ halkına gönderilmiştir. Halilullah olup, ateşten mucizevî bir şekilde 

kurtulmuştur. Nemrut‘un helakından sonra 100 yıl yaşamış, Kudüs‘te ―Halilurrahman‖ 
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kasabasında metfun bulunmaktadır. İsmail (as) ile beraber Kâbe‘yi yeniden inşa etmiştir. 

Hutbe, misvak, sünnet, tırnak kesme Hz. İbrahim‘in sünnetleridir. Misafirperverlik de onun 

sünnetidir. Kendisine 10 suhuf verilmiştir. 

8. Hz. Lut (AS): Hz. İbrahim‘in (as) yeğenidir. Filistin halkına gönderilmiştir. Halkı söz 

dinlemedi. Allah taşla ve sayha ile helak etti. Lut (as), Hz. İbrahim‘in (as) yanına gitti. 

―Halilurrahman‖ kasabasına meftundur. 

9. Hz. Ġsmail (AS): İbrahim‘in (as) Hz. Hacer‘den olan oğludur. Hz. İshak‘tan yedi yıl 

önce doğmuştur. Sare annemiz Hz. İshak‘ı doğurunca onu kıskanmış, Hz. İbrahim (as)‘da onu 

Allah‘ın emriyle Mekke‘ye bıraktı. Yüce Allah ona zemzemi verdi. Yerleşim yeri yaptı. 

Kâbe‘yi bina etti. Yüce Allah onu Yemen‘deki Amalika kavmine peygamber olarak gönderdi. 

137 yaşında vefat etti. ―Hicr‖ denilen yerde meftundur.  

10. Hz. Ġshak (AS): Hz. İbrahim‘in hanımı Sare‘den dünyaya gelmiştir. ―Şam‖ 

ahalisine peygamber olarak gönderildi. 160 yaşında vefat etti. Kudüs‘te Hz. İbrahim‘in 

yanında meftundur. Beni İsrail‘den gelen peygamberlerin babasıdır.  

11. Hz. Yakup (AS): İshak‘ın (as) oğludur. Lakabı İsrail‘dir. Bu yüzden soyuna İsrail 

oğulları adı verilir. Kenan iline peygamber olarak gönderildi. Sonra Yusuf (as)‘ın davetiyle 

Mısır‘a geldi. Vefatında vasiyeti üzerine İbrahim (as)‘ın yanına defnedilmiştir.  

12. Hz. Yusuf (AS): Yakup (as)‘ın 12 oğullarından biridir. Güzelliğinden kendisine 

―Cemilullah‖ deniliştir. Yusuf Suresi 111 ayeti ile 111 yıllık hayatını anlatmış,  bu kıssa  

―Ahsenü‘l Kasas‖ olmuştur. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kurucusudur. Ayrıca baraj ve 

göletler yapmıştır.  

13. Hz. Eyüp (AS): İshak (as)‘ın neslindendir. Beni İsrail‘e gönderilmiştir. Sabır 

kahramanıdır.  93 yaşında Urfa‘da vefat etti. Orada meftundur.  

14. Hz. ġuayb (AS): İbrahim (as) neslindendir. Medyen ve Eyke halkına peygamber 

olmuştur. Kavmi ölçü ve tartıya riayet etmezdi. Çok kuvvetli hatipti. ―Hatibü‘l Enbiya‖ diye 

adlandırılırdı. 300 yaşında Mekke‘de vefat etmiştir. Ve orada meftundur.  

15. Hz. Musa (AS): Ulul Azm peygamberdir. Kur‘an‘da 136 defa ismi geçer. Mısır‘da 

doğmuştur. İmran‘ın oğludur. Beni İsrail‘i, Firavunun zulmünden kurtardı. Şuayb (as)‘ın kızı 

Safura ile evlendi. Tur-i Sina‘da Kelamullah‘a mülaki oldu. Kendisine ―Kelimullah‖ denildi 

ve Tevrat verildi. Hızır (as) ile İstanbul‘da görüşmüş, ondan ilim ve hikmet dersleri almıştır. 

120 yaşında iken Kenan‘da vefat etti. 

16. Hz. Harun (AS): Musa (as)‘ın büyük kardeşidir. Beraber peygamberlik 

yapmışlardır. Çok beliğ konuşurdu. Hz. Musa‘nın veziriydi. 120 yaşında Tih sahrasında vefat 

etmiş, Mürura mağarasında defnedilmiştir. Münafıklar Hz. Musa (as)‘ı, Hz. Harun‘un 

ölümünden sorumlu tutmuşlardı.  

17. Hz. YuĢa (AS): Hz. Musa‘dan sonra peygamber olmuştur. Filistin‘i fethetmiş, 

devlet kurmuş, İstanbul‘u almış ve orada defnedilmiştir. Kabri İstanbul‘da ―Yuşa‖ 

tepesindedir.  

18. Hz. Davud (AS): Yakub (as)‘ın oğullarındandır. Filistin‘e, Beni İsrail‘e peygamber 

olarak gönderilmiştir. Kendisine ―Zebur‖ isminde bir öğüt kitabı verilmiştir. Şer‘i hükümlerde 

Musa (as)‘ın kitabına uyardı. Sesi çok güzeldi. ―Davudi ses‖ tabiri ondan kalmıştır.  

Hazineden ücret almaz, demircilik ile geçinirdi. Kudüs‘ü başkent yaptı ve 70 yaşında öldü.  

Demiri Allah‘ın izni ile bulan ve mucize ile yoğurarak şekil veren ve insanlığın hizmetine 

sunan O‘ dur. 

19. Hz. Süleyman (AS):  Davud (as)‘ın oğludur. 13 yaşında babasının makamına 

oturmuş ve bilahare kendisine nübüvvet verilmiştir. Seba melikesi Belkıs dâhil birçok 

hükümdar onun hâkimiyetini kabul etmiştir. 40 sene hükümdarlık ve peygamberlik yaptıktan 

sonra 60 yaşında vefat etmiştir. Kuş ve hayvan dillerini bilir, cinlere ve rüzgâra hükmederdi. 

Yüce Allah O‘nun emrine rüzgârı vermiş ve maiyeti vezir-u vüzerası ile iki aylık yolu bir 
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saatte uçarak alır devletini denetlerdi.  Bununla beraber elinin emeğini yer ve sepet örerek 

geçimini sağlardı...  

20. Hz. Ġlyas (AS): Beni İsrail‘e peygamber olarak gönderilmiştir. Kavmi isyan etmiş 

ve onu dinlememiştir. O da uzlet‘e çekilmiş ve ömrünü tamamlamıştır.  

21. Hz. Elyesa (AS): Beni İsrail onu da dinlememiştir. Cenâb-ı Allah onun yardımına 

Zülkifl (as)‘i göndermiştir. Bir müddet sonra da Elyesa (as) ahirete irtihal etmiştir.  

22. Hz. Zülkifl (AS): Elyesa (as)‘dan dan sonra peygamber olmuş ve Beni İsrail‘i hakka 

davet etmiştir. Bitlis‘te medfundur. 

23. Hz. Yunus (AS): Ninova şehrinde 33 yıl peygamberlik yapmış, davetine kulak 

asılmayınca kavmini terk etmiştir.  Bunun üzerine Allah‘ın hükmüyle denize atılan Yunus 

(as)‘ı bir balık yutmuş ve Allah‘ın yardımı ile yetişip kurtarmıştır. Kur‘an‘ın onuncu suresi 

109 ayeti ile ―Yunus Suresi‖, onun adına nazil olmuştur. Azap hükmü verildikten sonra affa 

uğrayan kavim onun kavmidir. 100.000 kişi böylece kurtulmuştur. 

24. Hz. Zekeriyya (AS): Süleyman (as)‘ın soyundan Beyt-i Makdis‘e peygamber olarak 

gönderilmiştir. Yahudiler, ona iftira atarak 100 yaşında iken şehit etmişlerdir. 

25. Hz. Yahya (AS):  Zekeriyya (as)‘ın oğludur. Genç yaşında nübüvvet verilmiştir. 

Musa (as)‗ın şeriatına davet etmiştir. 30 yaşında şehit edilmiştir.  

26. Hz. Ġsa (AS): Ulul Azm peygamberlerdendir. Hz. Meryem‘den babasız olarak 

dünyaya gelmiştir. Allah‘ın bu mucizesine inanmayan Yahudiler, Hz. Meryem‘e iftira ettiler. 

Bunun üzerine Hz. Meryem kucağındaki Hz. İsa ile çıktı ve Hz. İsa kundakta iken Beni 

İsrail‘e konuştu. Bunun üzerine korkup, öldürmekten vazgeçtiler. 

30 yaşında peygamber olmuştur. 33 yaşında göğe çekilmiştir. 12 havariyi seçti, İncil‘i 

onlara öğretti. Böylece Hz. İsa‘dan önce 5594 sene geçti. Âdem (as)‘dan 2000 sene sonra Nuh 

(as), 2000 sene sonra İbrahim (as) tevhit mücadelesi verdi. 

Bu sayılan peygamberler dışında Kur‘an-ı Kerimde isimleri geçen Hz. Üzeyir, Hz. 

Lokman ve Hz. Zülkarneyn (as) İsimlerinde üç kişi vardır ki bunların nebi mi, veli mi 

oldukları hususunda ihtilaf vardır. Kur‘an-ı Kerimde isimleri geçen 28 peygamber dışında 

peygamberimiz (sav) in bize sayılarını haber verdiği peygamberlerin adedi 124.000 dir. Bu 

124.000 peygamberin 315 adedi kendilerine kitap verilen resullerdendirler.  

Ayrıca kendilerine lakap verilen peygamberler şunlardır: ―Âdem (AS) Sun‘ullah‖  

―İbrahim Halilullah‖ ―Yusuf Cemilullah‖ ―Musa Kelimullah‖ ―İsa Ruhullah‖ (Kelimetullah) 

―Muhammed Resulullah.‖ Resulullah unvanı sadece peygamberimize (sav) has kılınmıştır. 

Diğer peygamberler ―Nebiyyullah‖ unvanını almışlardır. 

Hz. İsa (as) Peygamberimiz (sav) in müjdecisi olup, İncil‘de Peygamberimiz (sav) den 

Resulullah (=Allah‘ın Elçisi) olarak bahseder. Kendisi de Allah‘ın elçisine ümmet olmayı 

Allah‘tan rica ettiğini ve Allah‘ın bu duayı kabul ettiğini İncilinde bahseder. Ahir zamanda 

gelerek Mehdiye tabi olup Deccalı öldüreceği, peygamberimiz (sav) tarafından sahih bir 

surete haber verilmiştir.  

 

7.  ġEFAAT 

Peygamberler ve hayırlı kimselerin büyük günah işleyen mü‘minlere şefaatçi olacakları 

ayet ve hadislerle sabittir. Hayırlı kimselerden maksat veliler, şehitler, hâfızlar ve 

âlimlerdir.
266

 Bu husus nasslarla, yani ayet ve hadislerle sabittir.  

Yüce Allah peygamberimize (sav) hitaben ―Ey Resulüm! Kendin için de mü‘min erkek 

ve kadınlar için de Allah‘tan af dile. Allah sizin nerede bulunduğunuzu ve nereye varacağınızı 

bilir‖
267

 buyurarak peygamberin ümmeti hakkında affı için dua etmesini ferman 

buyurmuşlardır. Bu ise şefaat demektir.  
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Peygamberimizin (sav) diğer peygamberlerden üstünlüğü ve Allah‘a yakınlığının, Allah 

katındaki şerefinin göstergesi ahirette bütün insanlık için şefaat etmesi ve Allah‘ın da ona 

şefaat yetkisini vermiş olmasıdır.
268

 İslam âlimleri peygamberimize verilen ―Makam-ı 

Mahmud‖un şefaat makamı olduğu ifade etmektedirler.  

Bununla beraber şefaat izn-i ilâhiye müstenittir. ―Onun katında O‘nun izni ve müsaadesi 

olmadan kim şefaat edebilir?‖
269

 ayeti Allah‘ın izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceğini 

ifade ederken şefaatin olacağını da ispat etmektedir. Yine yüce Allah kâfirlere şefaatin fayda 

vermeyeceğini de ―Şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez‖
270

 ayeti ile beyan 

buyurmuşlardır. Bu ayet de şefaatin vaki olacağını ama kâfirlerin bundan faydalanmayacağını 

ifade etmektedir.   

Peygamberimiz (sav) ―Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenlere 

olacaktır‖
271

 buyurmaktadır. Küçük günahlar alınan abdest, kılınan namazlar ve yapılan 

iyiliklerle zaten affolunmaktadır. Ayrıca kişinin okuduğu Kur‘an, kıldığı namaz ve orucu ona 

şefaat edecektir.
272

 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde peygamberimize (sav) hitaben ―Allah sana verecek ve sen 

razı olacaksın‖
273

 buyurarak peygamberimize şefaat yetkisini vereceğini ve peygamberimiz 

(sav) razı olana kadar kendisine istediğini vereceğini vaat etmiştir. Peygamberimizin (sav) 

isteğinin ahirette ümmetinin kurtuluşu için dua etmek olduğu şu hadiste açıkça ifade 

edilmektedir.  

Peygamberimiz (sav) buyurdular: ―Rabbim ümmetimin yarısını cennete koymak ile 

şefaat arasında beni serbest bıraktı. Ben şefaati tercih ettim. Benim şefaatim ise ümmetimden 

Allah‘a şirk koşmadan ölen büyük günah sahipleri içindir.‖
274

    

 

Kulun Görevi ve Kulluğun Gereği:  

Akıl baliğ olan her kulun vazifesi Allah‘a iman ve Allah‘ın Resulüne itaat etmektir. 

Allah‘ın kulu olan insan hiçbir zaman kendisinden emir ve yasakların kalkacağı bir duruma 

ulaşmaz. Yüce Allah en sevdiği kulu ve kâinatın hürmetine yaratıldığı Hz. Muhammed‘e 

(sav) ―Ölene kadar Allah‘a ibadet üzere devam et‖
275

 emir buyurmuşlardır.  

İman ve namaz için hiçbir özür yoktur. Kalp temizliği ve ahlak güzelliği iman ve 

namazsız ahirette insana fayda vermez. Kul her hal ve şartta kulluğun gereği olan acizliğini ve 

fakirliğini bilmelidir. Bunun aksi olan gurur, kibir ve ucup haddi tecavüzdür. Şeytana esir ve 

arkadaş olmaktır. Yüce Allah‘ın şân-ı uluhiyetinde en büyük ibadet ve fazilet kusursuz 

addedilemez. Allah‘a layığı ile ibadet ve itaat edememek en büyük kusurdur. Mukarrep 

melekler bile gereken itaati yapamamanın ezikliğini hissetmektedirler. Tövbe ve istiğfara 

müdavimdirler. Bunun dışındaki düşünceler dalalettir, hakka ve hakikate muhaliftir.  

―İbadet mukaddeme-i mükâfatı lâhika değil, belki netice-i nimet-i sabıkadır.‖ İbadet 

bize Allah‘ın verdiği nimetlerin şükrü içindir. Peygamberimiz (sav) gece sabahlara kadar 

ibadet eder ve ―Şükreden bir kul olmayayım mı?‖ derdi.  

İbadet ancak peygamberden ders alınarak, peygamberi taklit ederek yapılabilir. Allah‘ın 

kitabında emirler vardır; ama bunun uygulaması peygamberin Allah rızasına uygun yapması 

ile bilinebilir. Bunun için sünnet dinin ikinci kaynağıdır. Hıristiyanlarda sünnet kavramı ve 
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peygambere itaat olmadığı için ibadet de yoktur. Farz olan ibadeti yapmak sünnete 

uymakladır. İbadeti yapmayanlar şefaate layık olmazlar.  

İbadetin bir tek özrü vardır. Cünun, yani aklın zail olmasıdır.  

 

8.  VAHY VE VAHYĠN ÇEġĠTLERĠ 

Vahiy, gizli konuşmak, fısıldamak, seslenmek ve konuşmak anlamına gelir. Istılahda ise 

―Allah‘ın peygamberleri ile konuşması‖ demektir. Bunun nasıl olduğu Allah ile peygamberi 

arasında bir sırdır. Vahiy, bir hal ve bir yaşayıştır. Tatmayınca bilinmez. Geliş şekli ise 

görüldüğü için bilinir.  

Peygamberler vahy-i ilâhiye mazhar olmuşlardır. Vahiy, Allah-ü Tealânın dilediği 

şeyleri peygamberine ilham, rüya, kitap ve irsal-i melek yollarından biriyle i‘lam ve ifham 

buyurmasıdır.  

Peygamberler kendilerine teveccüh eden vahyin bir vahy-i ilâhî olduğunu bir takım 

âyetler, deliller, mucizeler ve başka sebeplerle yakînen bilirler. Bu hususta kendilerine bir 

ilm-i zaruri husule gelir.  

Yüce Allah peygamberimiz (sav) için ―O peygamber kendi hevasından konuşmaz. Onun 

bütün konuşmaları vahiydir; Allah‘ın kendisine ilhamıdır.‖
276

 Kur‘an-ı Kerimde ilham ve 

vahy aynı anlamda kullanılmıştır. ―Allah arıya vahy etti‖
277

 ayeti bunun delilidir.  

 

8.1  Vahiy ÇeĢitleri: 

1. Rüyay-ı Sadıka: Peygamberlerin gördükleri rüyalar ―Rüyay-ı Sadıka‖ nevindendir. 

Gördükleri doğrudur ve aynen çıkar. Hz. İbrahim‘in (as) İsmail‘i (as) kurban 

etmesinin
278

 emredilmesi, Hz. Yusuf‘un (as) kendisine bir ay ve on iki yıldızın secde 

ettiğini görmesi
279

 bu çeşit vahye girer. Peygamberimiz (sav) ―Rüyay-ı Sadıka 

nübüvvetin kırk altı cüz‘ünden birisidir‖
280

 buyurmuşlardır. Peygamberimizin (sav) 

23 yıllık vahiy döneminin ilk 6 ayı ―Rüyay-ı Sadıka‖ dönemidir.
281

 Bu da vahyin 

kırk altıda biridir. Bunun için sahabeler peygamberimizi (sav) uyandırmazlar, 

uyanmalarını beklerlerdi. Kur‘an-ı Kerim peygamberimizin (sav) gördüğü 

rüyalardan bahsetmektedir.
282

 Peygamberimize (sav) gelen vahyin bir kısmı Rüyay-ı 

Sadıka nevindendir.  

2. Kalbe Üflemek: Cebrail‘in (as) peygamberimizin (sav) kalbine üflemesi ile gelen 

vahiydir. Kur‘an-ı Kerimde ―Şüphesiz bu Kur‘an âlemlerin rabbi tarafından inzal 

edilmiştir. Halkı Allah‘ın azabından sakındıran peygamberlerden olasın diye apaçık 

bir Arapça lisan ile senin kalbine Cebrail getirmiştir‖
283

 buyrularak anlatılır.    

3. Kalbe Gelen Ġlham: Peygamberin kalbine gelen her nevi ilham da vahiy eseridir. 

Vahyin bir nevi de budur. Peygamberimiz (sav) buyurdu: ―Ruhu‘l-Kudüs rızkı 

tamamlanıncaya kadar hiçbir kimsenin ölmeyeceğini kalbime ilham etti. O halde 

Allah‘a karşı gelmekten sakının. Rızkınızı araştırırken güzel bir yol tutunuz.‖
284

  

4. Cebrail‟in (as) Görünmeden Gelmesi: Vahyin gelmesi esnasında çıngırak sesi 

veya arı uğultusu gibi ses gelir
285

 ve Cebrail (as) görünmeden peygamberimizin 

(sav) kalbine vahy gelmiş olur. Kalbinde yazılı bulur.  
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5. Cebrail‟in (as)  Ġnsan Suretinde Gelmesi: Vahyin en kolay şekli budur. Cebrail 

(as) daha çok Dıhyetu‘l-Kelbî suretinde gelirdi. Başka tanınmayan insan şeklinde 

geldiği de olurdu. Bu da Kur‘an-ı Kerim değildir. Meşhur ―Cibril Hadisi‖ bu suretle 

sahabelere ders verilmiştir.
286

 

6. Cebrail‟in (as) Uykuda gelmesi: Uykuda Cebrail (as) vahy getirir ve rüyada 

peygamberimizi (sav) çeşitli âlemlerde gezdirir. Ancak bütün bunlar Kur‘an-ı Kerim 

yani ferman değildir. Bir kısım hadisler böyle varid olmuştur. Peygamberimizin 

(sav) Miraç dışında ahiret âlemlerine ait gördüğü bazı hususlar bu şekilde 

görülmüştür.   

7. Cebrail‟in (as) Aslî Suretinde Görünmesi: Vayh getirerek Cebrail (as) aslî 

suretinde peygamberimize (sav) üç defa görünmüştür. Birincisi, Hira Nur dağında 

ilk vahyi getirdiği zaman, ikincisi Müddessir Suresinin ilk ayetlerini getirdiği zaman, 

üçüncüsü de Sidretu‘l-Münteha‘da görünmüştür. Nitekim Yüce Allah Necm 

Suresinde ―Andolsun ki onu bir defa daha Sidertü‘l-Münteha‖da gördü‖
287

 ayetinde 

bu husus anlatılır.    

8. Peygamberimizin (sav) Miraçta Allah‟ı Görerek KonuĢması: Miraç gecesinde 

yüce Allah ile görüşmüş ve 90 bin kelâm konuşmuştur. Bakara Suresi‘nin son 

ayetleri olan ―Âmenerrasûlü‖ miraçta doğrudan yüce Allah‘tan almıştır.   

9. Yüce Allah‟ın perde arkasından seslenmesi: Bu da Miraç‘ta vuku bulmuştur ve 

―Beş vakit namaz‖ bu şekilde emredilmiştir.  

Peygamberimiz (sav) ―Bana Kur‘an ve onun gibisi nâzil oldu. Şunu bilin ki Allah 

Resulünün haram kıldığı Allah‘ın haram kıldığı gibidir.‖
288

 Nitekim ―O kendi hevasından 

konuşmaz, onun sözleri kendisine vahy edilen sözlerdir‖
289

 ayeti bunun delilidir. 

Peygamberimizin (sav) Yüce Allah ile konuşması ve ilâhî vahyi alması üç şekildedir:  

1. Ferman-ı İlahî ve Kanun-u Rabbanî olan ve ―Vahy-i Metluv‖ denilen Namazda 

okunan ve okunması ibadet olan ―Kur‘an-ı Kerim‖dir. Bu vahyin ağırlığından 

dolayı peygamberimiz (sav) vahy esnasında terlerdi. Deve üzerinde olsa deve 

ağırlığından çökerdi.  

2. ―Vahy-i Gayr-i Metluv‖ olan ibadette okunmayan ve ferman olmayan ilim ve 

tavsiye niteliğindeki ―Hadis-i Kutsi‖lerdir. Peygamberimiz (sav) Allah‘ın kendisi 

ile konuştuğu hususlardan bazılarını gerektiği kadar ümmetine bildirmiştir. 

3. İlham-ı İlahi ve Ferman-ı İlâhî olan Kur‘an-ı Kerimin açıklaması mahiyetindeki 

hadislerin tümüdür.  

Peygamberimizin (sav) din adına ortaya koyduğu tüm sözler bu üç kısımdan birisidir. 

Peygambere has olan tüm bu sözlere ve kelamlara ―Vahy‖ denilmektedir.  

 

9.  PEYGAMBERLERĠN SIFATLARI  

Tüm peygamberlere vacip olan ve tüm peygamberlerin ortak özelliği olan sıfatlar beştir: 

―Sıdk, Emanet, Fetanet, İsmet, Tebliğ.‖ Bu sıfatlara peygamberler hakkına vacip sıfatlar 

denir.  

1. Sıdk: Her peygamber doru sözlüdür ve her hallerinde dürüsttürler. Asla yalan 

söylemezler. Peygamberimizin (sav) cahiliye döneminde lakabı ―Muhammedü‘l-Emin‖ idi. 

Diğer peygamberler hakkında da yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Sıddık‖ ifadesini kullanır. 

―Yusuf, Ey doğru sözlü kişi!‖
290

 ―Kitapta İbrahim‘i de an. O Doğrulardandı, sadık bir 
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peygamberdi.‖
291

 ―İdris‘i de an. O da sıddık peygamberlerdendi.‖
292

 Bu ayetler nebilerin Sıdk 

sıfatını haber vermektedir. 

2. Emanet: Peygamberler güvenilir, herkesin itimadını kazanmış kimselerdir. Hâinlik 

etmeleri asla düşünülemez. ―Emanete ihanet bir peygambere yakışmaz‖
293

 ayeti bunun 

delildir. Hâin olan esrâr-ı ilâhiyeye vakıf ve layık olmadığı gibi nübüvvet gibi bir şerefe de 

asla layık olamaz. Peygamberimiz (sav) o derece emîn idi ki, müşrikler öldürmeyi 

düşündükleri peygamberimize en kıymetli mal ve paralarını emanet ediyorlardı. Hicretten 

önce peygamberimizin (sav) evinde 12. bin dirhem emanet para ve kıymetli eşya vardı. Hz. 

Ali (ra) bunları sahiplerine verdikten sonra hicret ederek peygamberimize Kuba‘da yetişmişti.  

3. Ġsmet: Günahtan korunmuş olmak. Peygamberler asla günah işlemezler. Bu husus 

sadece nübüvvetten sonrası için değil, nübüvvete liyakati için nübüvvetten önce de günah 

addedilen şeylerden hiçbirini işlemedikleri bir vakıadır. En küçük kusurları bile yüce Allah 

tarafından ikaz edilirler. En küçük kusurları bile yüce Allah tarafından ikaz edilirler. Bir 

âmâ‘nın sorusundan peygamberimizin hoşlanmaması bile ―yanına bir ama geldi diye yüzünü 

ekşitip döndü. Nereden bileceksin, belki de o günahlarından arınacaktı‖
294

 ayetleri ile ikaz 

edilmiştir. Peygamberlerden sadır olan böyle hatalara ―Zelle‖ yani ―hata‖ tabir edilir.  

Yüce Allah ―Onları, emrimizle doğru yolu gösteren rehberler yaptık ve onlara hayırlı 

ameller yapmayı, namazı dosdoğru kılmayı, namazı kılmayı ve zekâtı vermeyi vahyettik. 

Onlar ancak bize ibadet eden kullar idi‖
295

 buyrularak daima Allah‘a itaat eden kullar 

oldukları ifade edilmektedir.  

Peygamberler hem nübüvvetten önce, hem de vahye muhatap olduktan sonra küfür, şirk 

ve günahtan mâsum oldukları konusunda icma vardır. Hz. Âdem‘in (as) nübüvvetten önce 

cennette yasak meyveden yemesi pek çok hikmete mebnidir. O öyle bir hatadır ki, kendisini 

nübüvvet kapısını açmış ve neslinden yüz binler enbiya ve milyonlar evliya kapısını açmıştır. 

Hz. Musa‘nın (as) hataen bir insanın ölümüne sebep olması Firavunun sarayından ve 

ülkesinden uzaklaşmasına, Şuayb (as) peygamberin yanına gitmesine Nübüvvetin terbiyesine 

girmesine, bir nebinin kızı ile evlenmesine ve Tur Dağında Vahye muhatap olmasına, 

Allah‘ın kelâmına muhatap olmasına vesile olmuştur. Bunlara hata diyen insafsızlık etmiş 

olur. Sair enbiyanın hataları da bu nevidendir. Hikmet-i İlâhini tecellisi bu şekilde olmuştur. 

4.  Fetanet: Peygamberler uyanık, akıllı ve zekidirler. İnsanların en akıllılarıdır. Böyle 

olmaları vahyi doğru şekilde anlayıp anlatmaları ve insanların seviyelerine inerek tebliğ 

görevini en iyi şekilde yapmaları için şarttır. Yaratılışın en güzel ve mutedil şekli, siretin en 

mükemmeli böyle tecelli eder. Peygamberler hakkında gaflet ve uyanık olmamak muhaldir. 

Kur‘an-ı kerimin en müşkül ayetlerinden ve anlam bakımından en gizli olanlarından 

sayılan ―Huruf-u Mukattaa‖ peygamberimizin (sav) ne derece zeki ve akıllı olduğunu ifade 

bakımından kâfidir. Çünkü bu gibi şifreli ayetleri ancak çok zeki olanlar anlayabilirler. Hem 

23 yıllık peygamberlik hayatı ve tebliğdeki başarısı akıl ve zekâsının en güzel örneğidir. Eğer 

zeki ve akıllı olmamış olsalardı ümmetlerine karşı delil getirmede yetersiz ve mücadelede 

ikna ve ilzamdan aciz kalırlardı. Bu ise risalet ve nübüvvete aykırıdır.   

5. Tebliğ: Allah‘tan aldıkları vahiyleri ümmetine eksiksiz ve noksansız, kendi ilmi ve 

fikrini karıştırmadan safi olarak anlatmalarıdır. Bunun zıddı ―Ketm‖ yani gizlemektir. Miraç 

gibi insanların kabul etmeleri imkânsız durumu ve oradaki maceraları dahi akraba ve 

yakınlarının ―bunu sakın anlatma, asla kabul etmezler, zamanı gelince daha sonra anlatırsın‖ 

demiş olmalarına rağmen peygamberimizin (sav) asla çekinmeden ve korkmadan, kabul etme 

ve etmeme endişesi taşımadan, kendisi ile alay etme ve dalga geçmelerine aldırmadan olduğu 
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gibi anlatması ―Tebliğ‖ görevinin ne derece önemli ve peygamberlere has bir özellik 

olduğunu göstermeye kâfidir. Peygamberlerin dışında hiçbir insan bu gibi hususlara cesaret 

edemez.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Ey Resul! Rabbinden sana inzal edilenleri insanlara 

tebliğ et. Bunu yapmazsan elçilik görevini yerine getirmiş olmazsın. Allah seni insanlardan 

korur. Muhakkak ki Allah inkârcıları amaçlarına ulaştırmaz‖
296

 buyurarak her hal ve şartta 

tebliğin yapılmasını peygamberimize emretmişlerdir.  

Peygamberlerin görevi ―Tebliğ‖dir;
297

 insanlara kabul ettirmek değildir. Bu hikmet-i 

ilahiyeye bağlıdır. Bunun için peygamberler kendi vazifelerini yaparlar, Allah‘ın vazifesi olan 

kabul ettirmek için çalışmazlar, kabul etmedikleri zaman da ―Sonuç alamıyorum‖ diye tebliğ 

görevini bırakmazlardı. ―Sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin; ancak Allah dilediklerini 

hidayete erdirir‖
298

 ayeti gereği insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek Cenâb-ı Hakkın 

vazifesidir. Peygamberler Cenâb-ı Hakkın vazifesine karışmazlar.
299

  

Bununla beraber peygamberler (as) sadece tebliği yapmazlar inanlara vahyin nasıl tatbik 

edileceğini de yaşayarak ve yaparak öğretme görevi de vardır. Yani, peygamberlerin görevi 

inanmayanlara “Tebliğ” olduğu gibi, inananlara da “Tatbik” görevi vardır. Dolayısıla 

peygamberlerin görevlerinin ―Tebliğ ve tebliğin önemli bir aşaması olan ―Tatbik‖ olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

9.1 Peygamberler Hakkında Caiz Olan Hususlar: 

Bu beş sıfat dışındaki hususlar peygamberler için caizdir.  Peygamberler de insandırlar. 

İnsanların başına gelen ve ihtiyacı olan her şey peygamberler için de geçerlidir. Yerler, 

içerler, hasta olurlar ve musibete uğrarlar, evlenirler ve çocuk sahibi olurlar. Ama her hususta 

insanlara örnek olurlar. Böylece her sınıf insan peygamberlerde kendilerine uygun güzel 

örnekler bulabilirler.  

Nitekim Kur‘an-ı Kerim peygamberimizin lisanından şöyle buyurur: ―Ben de sizin gibi 

bir insanım. Ancak bana İlahınızın tek bir ilah olduğu vahyolundu.‖
300

 Bu ayet bu konuda 

delildir.  

Bütün insanlar kendi durumlarına göre örnek yaşayış ve ibadet şeklini peygamberlerde 

bulabilir ve kendilerine örnek alabilirler. Fakirlikte Hz. İsa (as), zenginlikte Hz. İbrahim (as) 

İdarecilikte Hz. Davut ve Hz. Süleyman (as) hastalıkta ve sabırda Hz. Eyüb (as) gibi. 

Peygamberimiz (sav) ise her yönü ile örnektir. Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Muhakak ki, 

Allah‘ın resulünde Allah‘a ve ahirete inanan ve Allah‘ı çokça zikredenler için güzel örnekler 

vardır‖
301

 buyurur.   

Erkek olmaları: Erkekliğin peygamberler hakkında gerekli sıfat olup olmaması 

ihtilaflıdır. Maturudi mezhebine göre erkeklik şarttır. Zira kadınlar için örtünmek ve 

gizlenmek kadınlığın gereğidir. Tebliğ-i risalet görevi insanlarla ihtilatı ve karışmayı gerekli 

kılar. Yüce Allah‘ın Hz. Meryem‘e (as) ve Ümm-i Musa‘ya vahyi Nahl suresinde geçen 

―Allah arıya vahyetti‖
302

 ayetindeki gibi ―İlham‖ anlamındadır. ―Vahy-i Nebevi‖ gibi değildir. 

Yine bu hususta Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde peygamberimize hitaben ―Biz senden önce de 

nice erkek peygamberler gönderdik ve onlara vahyettik‖
303

 buyurmaktadır. Bu ayette 

peygamberlerin ―rical‖ yani erkek oldukları ifade edilmektedir. 
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Eş‘âri Mezhebine göre ise kadından da peygamber olabilir. Buna mani bir şey yoktur. 

Hz. Meryem de peygamber olabilir. Nitekim Kur‘an-ı Kerimde ―Melekler Meryem‘e şöyle 

demişlerdi: Ey Meryem! Muhakkak ki Allah seni seçkin kıldı, tertemiz yaptı ve dünya 

kadınlarından üstün tuttu.‖
304

 ―Meryem‘e Cebrail‘i gönderdik de ona beşer suretinde 

göründü.‖
305

 Bu ayetler Hz. Meryem‘in de peygamber olabileceğinin ifadesidir. 

Yine Hz. Musa‘nın (as) annesi hakkında yüce Allah: ―Musa‘nın annesine ‗çocuğunu 

emzir‘ diye vahyettik‖
306

 buyurur. Bu ayette de ilham anlamında da olsa vahyin kadına 

geldiğini ifade etmektedir. Bu gibi nassların varlığından dolayı İmam-ı Eş‘ârî kadından da 

peygamber olmasının caiz olduğuna hükmetmiştir.  

 

SONUÇ OLARAK: 

Âdem (as) Allah‘ın ilk olarak mükemmel şekilde yarattığı ilk insandır.
307

 Ebu‘l-beşerdir. 

Yani insanların atasıdır. Bütün insanların silsilesi ve nesebi Âdem‘e (as) dayanır.
308

 Yüce 

Allah insanı cennet için yaratmıştır. Bundan dolayı Âdem‘i (as) cennette koymuştur. Ancak 

cennete lâyık olabilmek ve cennetin yüksek nimetlerinden istifade etmesi için ruhunu ve 

kabiliyetlerini geliştirmesi ve meleklerden daha üstün olabilmesi için dünya okuluna eğitim 

için göndermiştir. Bundan dolayı insanın tekâmülü ―taallüm‖ yani eğitim iledir. Dua ve 

ubudiyet iledir.  

Bu sebepten dolayı dünya bir okul ve eğitim yeri. Peygamberler de Allah‘ın vahyine 

mazhar seçkin insanlığın öğretmenleridirler. İnsanın terakki ve tekâmülü, cennete layık istidat 

ve kabiliyetlerini kazanmaları için ne gerekiyorsa onları ders vermektedirler. Peygamberler de 

kendi hevalarından değil anacak Allah‘ın kendilerine vahyettiği ―Allah‘ın kitabını‖ insanlara 

öğretirler. Allah‘ın emir ve yasaklarını uygulayarak öğretirler. Yani ―Tebliğ ve Tatbik‖ 

görevini ifa ederler.   

Son peygamber ise Hz. Muhammed‘dir. (sav)  Tüm insanlığa peygamber olarak 

gönderilmiştir. Yüce Allah peygamberimizin son peygamber olduğunu ―Muhammed içinizde 

hiçbir erkeğin babası değildir; ancak o Allah‘ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur‖
309

 

ayeti ile ifade etmiştir. Peygamberimiz (sav) de ―Benden sonra nebi yoktur‖ buyurmuşlardır. 

Böylece Nübüvvet kapısı kapanmıştır.  

Peygamberimiz (sav) ―Ümmi‖ idi. Yani okur-yazar değildi. Hiçbir muallimden ders 

almamış ve hiçbir kitap okumamıştır. Yüce Allah da peygamberimize (sav) hitaben ―Bu 

Kur‘an sana nazil olmadan önce sen ne bir kitap okumuş ve ne de bir yazı yazmış değildin. 

Şayet okuma yazma bilseydin, ayetlerimizi çürütmek isteyenler elbette inkârlarına sebep 

yaparlar ve çoklarını şüpheye düşürürlerdi‖
310

 buyurarak peygamberimizin (sav) doğrudan 

Allah‘ın vahyi ile konuştuğuna delil getirmektedir. 

Evet, peygamberimiz (sav) ümmi idi. Okuma ve yazma bilmezdi. Evvelîn ve âhirinin 

ilmi kendisine verilmiş olduğu, medeni milletlere muallim ve üstat olduğu halde hiçbir 

kimseden bir şey öğrenmemişti. Bu açıkça ispat etmektedir ki, O‘nun muallimi Allah‘tır. O 

ancak Allah‘ın kendisine öğrettiğini insanlara ders vermektedir. Okuma yazma bilseydi o 

zaman inanmayanlar eskilerin kitaplarını okuyarak bize ders veriyor derlerdi.  

Nitekim sözleri sözlerin en güzeli, en beliği ve en hikmetlisidir. Onun sözlerinden daha 

güzel söz, hikmetlerinden daha mükemmel hikmet ve öğretisinden daha mükemmel öğreti 

                                                 
304

 Âl-i İmran, 3:42 
305

 Meryem, 19:17 
306

 Kasas, 28:7 
307

 Nisa, 4:1; A‘raf, 7:189; Zümer, 39:6 
308

 Rum, 30:20 
309

 Ahzab, 33:40 
310

 Ankebut, 29:48 



 72 

olamaz. Ortaya koyduğu prensipler en mükemmel prensipler ve uyulacak düsturlardır. Bu 

konuda bütün insanlık ancak onun talebesi sayılır.  

Peygamberimizin (sav) bu konudaki sözlerinden bazıları: 

―Ameller niyetlere göredir.‖  

―Şerri terk etmek sadakadır.‖ 

―Hayra sebep olan işleyen gibidir.‖ 

―Kavmin efendisi ona hizmet edendir.‖        

―Malın hayırlısı Allah yoluna harcanandır.‖ 

―Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasına yapma.‖ 

Bu sözlerden daha güzel söz, prensiplerden daha mükemmel prensip olabilir mi?   

 

10. MAHLÛKATIN FAZĠLET DERECELERĠ: 

Mahlûkatın en faziletlilerini İslam âlimleri ve muhakkikleri şöyle sıralamışlardır. 

1. Mahlûkatın en şereflisi ―sebeb-i hilkat-i âlem‖ yani kâinatı yaratılış sebebi olan 

Hz. Muhammed‘dir. (sav)  

2. Sonra Ulu‘l-azm peygamberler gelir. Onlar Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve 

Hz. İsa‘dır. (as) 

3. Onları diğer tüm peygamberler takip ederler. Bütün peygamberler meleklerin 

resullerinden efdaldirler.  

4. Onların peşinden meleklerin resulleri olan dört büyük melek gelir. Bunlar ise Hz. 

Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail‘dir (as)  

5. Mü‘minlerin tümü meleklerden üstündürler. 

6. İnsanların en şerefli ve en faziletlisi peygamberimizden (sav) sonra Hz. Ebubekir 

(ra) gelir. Onu Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (ra) takip eder. Hilafet sırası da 

böyledir.  

7. Dört halifenin arkasından ahir zamanda gelecek olan ―Mehdi-i Âl-i Beyt‖ fazilet 

bakımından dört halifeden sonra gelir. Bir noktada beşinci halife sayılır. Diğer 

bir noktada ise Hz. Hasan‘ın altı aylık hilafetinin devamını sağlar. Bunun sebebi 

ise ahir zamanda Deccal‘ın icraatları ile dalalete sürüklenmek istenen ehl-i imanı 

Kur‘an-ı Kerimin hidayet denizinden çıkardığı hakikatler ile iman hakikatlerini 

izah ve ispat ederek deccalın fen ve felsefeden gelen dalalet fikirlerini çürütüp 

imana ve Kur‘ana hizmet etmesi ve öldürülmek istenen dini ve söndürülmek 

istenen imanı yeniden ihya etmesi ve insanlara hidayet rehberi olmasındandır.   

8. Sonra bütün sahabeler gelir. Sahabelerin içinde fazilet bakımından en önde 

gelenler ―Aşere-i Mübeşşere‖ olan on sahabe gelmektedir. Bunlar dört halifenin 

dışında Hz. Talha, Zübeyir, Abdurrahman bin Avf, Sa‘d bin Ebi Vakkas, Sa‘d 

bin Zeyd, Ebu Ubeyde bin Cerrah‘tır. (ra) Bu sahabeler saff-ı evvel olup ilk iman 

eden sahabelerdir. Bunların dışında Hz. Fatıma, Hz. Hatice, Hz. Hasan ve Hz. 

Hüseyin (ra) da Aşere-i Mübeşşere‘den olmamakla beraber bazı hadislerde 

Cennete girecekleri ve cennetin efendileri ve şereflileri olacakları haber 

verilmiştir.  

9. Sahabelerin fazilet dereceleri de şöyle sıralanmıştır: Mekke‘de Müslüman 

olanlar tüm sahabelerden üstündürler. Sonra Akabe‘de peygamberimize (sav) 

biat eden Medine‘li sahabeler gelir. Sonra ―Ashab-ı Bedir‖ sonra ―Şühedâ-i 

Uhut‖ sonra ―Şecere-i Rıdvan‖ altında peygamberimize biat ederek Mekke 

müşrikleri ile savaşarak ölmek üzere yemin edenler gelir ki bunları yüce Allah 

Fetih Suresinde övmüştür. Sonra da diğer sahabeler gelirler. 

10. Daha sonra insanların en faziletlileri ―Tabiîn‖ denilen sahabeyi takip eden 

mü‘minlerdir. Bunların içinde en faziletlisi İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, İmam-ı 

Malik ve İmam-ı Ahmet bin Hambel‘dir. (ra) Çünkü bunlar şeriatta müçtehit 
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olup tüm velilerden üstündürler. Bütün diğer veliler ve tarikat imamları bunlara 

uymak durumundadırlar. Aksi takdirde şeriata muhalefet etmekle günahlara 

girmiş olurlar. Bunların mezhepleri kendi görüşleri olmayıp Kur‘an ve Sünnetin 

ahkâmıdır. Bu müçtehitler Kur‘an ve Sünnetten şeriat ahkâmını çıkararak 

uygulanabilir şekilde sistemleştirmişlerdir. Dini yaşamayı kolaylaştırmış ve 

müslümanları günahlardan, dinin emirlerini yanlış uygulamaktan ve hatalardan 

korumuşlardır.  

11. Dört mezhep imamından sonra ―Aktab-ı Erbaa‖ denilen ve insanlara hidayet 

rehberi olan ―Hak tarikatların büyük pirleri‖ gelmektedir. Bunlar da: ―Seyid 

Ahmed Rufaî, Seyid Abdulkadir Geylanî, Seyid Ahmed Bedevî ve Seyid 

İbrahim Desukî (ks) gibi büyük kutuplardır.  

12. Bunlardan sonra ise mü‘minler iman derecelerine ve İmana, Kur‘ana yaptıkları 

hizmetlerine göre Allah‘a yakınlık kazanırlar ve faziletleri de buna göredir.  

 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde şöyle buyurur: 

―Muhammed Allah‘ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı şiddetli, 

kendi aralarında pek merhametlidirler. Sen onları rükû ve secdede görürsün. Onlar Allah‘ın 

lütfunu ve rızasını ararlar ve onları yüzlerindeki secde izlerinden tanırsın. … Onlardan iman 

eden ve Salih amel işleyenlere Allah mağfiret ve büyük bir mükâfat vaat etmiştir.‖
311

 

Bu ayet-i kerimede yüce Allah peygamberimizi, sahabeleri ve onlara tabi olanları 

övmekte ve ilk dört halifeye de hilafet sırasına göre en önemli vasıflarını öne çıkarak işaret 

etmektedir.  

Muhammed Allah‘ın elçisidir. Onunla beraber olan Hz. Ebubekir, (ra) kâfirlere karşı 

şiddetli Hz. Ömer, (ra) kendi aralarında merhametli olan Hz. Osman, (ra) ve rükû secde ile 

meşhur olan Hz. Ali‘dir. (ra) Allah‘ın lütfunu ve rızasını arayanlar Tabiin ve Tebe-i 

tabiindirler. Sahabeler Kur‘anı muhafaza için çalışmışlardır. En büyük hizmet budur. Tabiin 

ve Tebe-i tabiin de peygamberimizin (sav) şeriatını ve dinini muhafaza etmek için Kur‘an, 

Hadis, Kelam, Tefsir, Fıkıh dallarında ilmi araştırmalar yaparak mezheplerle dini hayatı 

sistemli hale getirmişler ve dini hurafe tahrifattan muhafaza etmişlerdir. Yüce Allah da 

onların bu hizmetlerine mukabil beşeriyet icabı işledikleri günahlarını affetmeyi ve cennette 

büyük mükâfatları onlara vaat etmiştir.
312

 

Yine Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde Fatiha suresinde devamlı Allah‘tan istenen Sırat-ı 

müstakimde istikamet üzere olanları şöyle belirtmektedir. ―Onlar Allah‘ın kendilerine nimet 

verdikleri peygamberler, sıdıklar, şehitler, salihlerdir. Onlar ne iyi arkadaştırlar.‖
313

 Bu ayette 

de kendilerine nimet verilen peygamberleri açıkça zikrederken Sıddık ifadesi ile Ebubekir 

Sıddıkı, (ra) şehitler ifadesinin Arapçada en azı üç olmakla Hz. Ömer (ra) Hz. Osman (ra) Hz. 

Ali (ra) kastedilmiş olup üçünün de şehit olacaklarına işaret edilmiş ve öyle olmuştur. Salihler 

ifadesi ile de sahabeden sonra ümmetin salihleri olan ―Sülehay-ı Ümmet Tabiin ve Tebe-i 

Tabiin‖ murat edilmiştir.
314

   

Fetih suresinin son ayeti ve Nisa Suresinin 69. ayeti bize bu gerçeği anlatmaktadır. 

Peygamberimiz (sav) de bize ―Sahabelerim yıldızlar gibidirler. Hangisine tabi olursanız 

hidayeti ve doğru yolu bulursunuz. Ümmetimin hayırlıları benimle beraber olanlardır, ondan 

sonra da onlara yakın olanlar ve onlara uyanlardır‖
315

 buyurmuşlardır. 
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HULEFA-Ġ RAġĠDĠN VE AġERE-Ġ MÜBEġġERENĠN ÖRNEK HAYATLARI 

 

A.  Hulefa-i RaĢidin:  

1. Hz. Ebubekir (ra) : Peygamberimize (sav) iman eden erkeklerin ilki olma şerefine 

ermiştir. Cennetle müjdelenen sahabelerin birincisidir. Peygamberimizin iman davasını 

gönülden benimsemiş ve daima yardımcı olmuştur. Miraç gibi önemli bir meselede tereddüt 

göstermeden inanmış ve peygamberimizi müdafaa etmiştir. Bunun için ―Sıddık‖ unvanını hak 

etmiştir. Hicrette yol arkadaşı olmuştur. Bütün malını ve mülkünü mü‘minlerin yolunda ve 

iman davası uğrunda harcamıştır. İlk Müslümanların iman etmelerinde ve kölelerin 

işkencelerden kurtularak hürriyete kavuşmalarında hep Ebubekir‘in (ra) rolü ve gayreti vardır.  

Kendisi güler ve güzel yüzlü, sözü ve sohbeti tatlı, konuşması veciz, âl-i cenap, cömert, 

kanaatkar ve şecaatli, yani davasından asla taviz vermeyen, davası uğruna kahramanca 

hayatını veren bir zat-ı melekhaslettir. Peygamberimizin (sav) vefatından sonra irtidat eden 

kabilelere karşı gösterdiği şecaat ve peygamberimizin kararlarına uymadaki sebatı bunun en 

güzel delilidir. Bunun içindir ki sahabeler ittifakla kendisini halife seçerek kendisine 

tereddütsüz itaat etmişlerdir. Hz. Ömer, Hz. Osman (ra) ve Hz. Ali (ra) onun vezirliğini 

yapmış ve her zaman şurada bulunmuş ve İslam davasının geleceği için asla muhalefet 

etmemişlerdir.  

Hilafet zamanında ―Yermuk Muharebesi‖ zaferle sonuçlanmış, kabileler itaate mecbur 

kalmış, Bizans üzerine sefer düzenlenerek inanan inanmayan herkesin ümitsizliklerini ümide 

çevirmiş ve Müslümanlara büyük cesaret kazandırmıştır. Şam-ı Şerif Bizanslılardan alınarak 

İslamiyet ile şereflenmiştir. Şam‘ın fethi bundan sonra yapılacak tüm fetihlere kapıyı açmıştır. 

Şam‘ın fethi ile İslamiyetin şevketi ve nuru her tarafta parlamaya başlamıştır.  

Peygamberimiz (sav) onun hakkında ―Peygamberlerden sonra güneş Ebubekir‘den daha 

değerli bir insan üzerine doğmamıştır‖ buyurarak Allah katındaki derecesini haber vermiştir. 

Herkes inkâr ederken o tasdik etti. Kızını peygamberimize nikâhlayarak Hz. Hatice ve Ebu 

Talibin vefatı ile üzüntü çeken peygamberimizi teselli etti. Her zaman peygamberimize (sav) 

destek oldu.  

Şecaat kahramanı olan Hz. Ali (ra) onun hakkında buyuruyor ki: ―İnsanların en 

şecaatlisi, en kahramanı ve en cesuru Hz. Ebubekir‘dir. (ra) Çünkü o Mekke‘de biz çocukken 

cesareti ile Kâbe‘de peygamberimize olan bütün hücumları sinesine çekti, peygamberimizin 

yerine kendisini tehlikelere attı ve bunun için de defalarca öldürülesiye dövüldü. Asla 

korkmadı ve yılmadı. Bedir gününde peygamberimizin çadırını bekleyerek bozulan 

mü‘minlerin tümünden daha kahramanca peygamberimizi önünde ve arkasında korudu, asla 

geri çekilmedi. Bütün hücumları tek başına kılıcı ve gövdesi ile defediyordu.‖  

Hicretin 14. senesinde Hilafetinin ikinci yılında 63 yaşında vefat etti.  

Allah şefaatinden bizleri de nasiplendirsin.  

    

2. Hz. Ömer (ra) : Hz Ömer‘in (ra) Müslüman olması ile İslâmiyet izzet bulmuş, 

Harem-i Şerif‘te mü‘minler açıkta namaz kılmaya başlamışlardır. Kureyş Hz. Ömer‘in 

Müslüman olduğunu duydukları zaman ―İşte şimdi Kureyş ikiye bölündü‖ diyerek büyük bir 

hayal kırıklığına uğramışlardır.  

Hz. Ömer (ra) hak ve hakikati tavizsiz müdafaa etmesinden dolayı kendisine ―Faruk‖ 

unvanı verilmiştir. Gayet adilâne idare ettiği hilafet döneminde Suriye, Irak, İran, Mısır 

fethedilerek İslam devleti haline gelmiştir. ―Adalet mülkün temelidir‖ diyen Hz. Ömer (ra) 

―Fırat kenarında bir koyun zayi olsa adl-i ilâhi onu Ömer‘den sorar‖ diyecek kadar 

sorumluluk sahibi idi.  

Daima Allah korkusunu kalbinde taşımak için yüzüğünün kaşına ―Vaiz olarak ölüm 

yeter‖ sözünü kazdırmıştı. Peygamberimiz (sav) ―Allah-ü Taala hakkı Ömer‘in kalbine ve 



 75 

lisanına koymuştur‖ buyurmuşlardır. Kur‘an-ı Kerimdeki hükümlerden on iki mesele Ömer‘in 

(ra) içtihadına uygun gelmiştir. Bunun için bu hükümlere ―Muvafakat-ı Ömer‖ denilmiştir. 

Ayrıca peygamberimiz (sav) ―Benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer olurdu‖ 

buyurarak peygamber ahlakı üzere olduğunu ifade etmişlerdir.  

Hz. Ömer (ra) H. 29 yılında 63 yaşlarında Ebu Lü‘lü adlı bir Mecusi köle tarafından 

namazda zehirli hançerle şehit edilmiştir. 

 

3. Hz Osman-ı Zinnureyn (ra) : Hz. Ebubekir‘in (ra) delaleti ve irşadı ile Müslüman 

olarak İslam ile şereflendi. Hz. peygamberin Rukiye ve Ümm-ü Gülsüm isimli iki kızı ile 

evlendiği için kendisine ―Zinnureyn‖ unvanı verildi. Hayâ ve hilimde eşsiz olup kendisine 

erişilmesi imkânsızdır.  

Bütün servetini İslam yolunda feda etmiş, Habeşistan‘a hicret eden sahabelere Habeş‘e 

hicret etmiştir. Fedakârlıkta o derece ileri seviyede idi ki sonunda Müslümanlara zarar 

vermemek için kendi hayatını feda etmiştir. Bu fedakârlığı ile büyük bir fitneyi kanı ile 

söndürmüştür. Zaman-ı hilafetinde İslamiyet tüm beldelere yayılmıştır. Kıbrıs fethedilmiş, 

İstanbul kuşatılmış ve Endülüs‘e sefer düzenlenmiştir.  

Hz. Osman‘ın (ra) en büyük hizmeti Kur‘an-ı Kerime olmuştur. Kur‘an-ı Kerimi Kureyş 

lehçesi üzere yedi nüsha yazdırarak yedi İslam beldesine göndermiştir. Peygamberimiz (sav) 

onun hakkında ―Her nebinin bir refiki vardır. Benim cennetteki refikim Osman‘dır‖ 

buyurmuşlardır.  

On iki sene hilafet idaresinden sonra H. 35 tarihinde 82 yaşında Kur‘an okurken 

mazlumen şehit edilmiştir.  

 

4. Hz. Ali (ra) : Peygamberimizin (sav) amcazadesi, damadı ve dördüncü halifesidir. 

Küçüklüğünden itibaren peygamberimizin (sav) terbiyesinde büyüdü. İlk Müslüman olan 

çocuk unvanına uygun şekilde yedi yaşından itibaren iman ederek namaz kılmaya başlamıştır. 

İslam‘ın ilk yıllarında iman ve Kur‘an hizmetinin en fedakâr ve yılmaz bir mücahidi idi. 

Hicret esnasında peygamberimizi yatağında öldürmeyi planlayan müşriklerin hilelerini bildiği 

halde peygamberimizin (sav) yatağında yatarak gösterdiği fedakârlık melekleri dahi hayret 

içinde bırakmıştır. 20 yaşında hicret ederek Medine‘ye peygamberimizden (sav) sonra 

gelmiştir. Peygamberimiz (sav) onun hakkında ―Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır‖ 

buyurmuştur. Bedir‘de müşriklerden ileri gelenlerden üçünü haklaması üzerine de ―Ali gibi 

yiğit, Zülfikar gibi kılıç yoktur‖ buyurarak kendisini övmüştür. Hayber kalesinin fethi 

gecikince peygamberimiz (sav) ―Bu gün bayrağı öyle birine vereceğim ki Allah onu sever, o 

da Allah‘ı sever. Fetih onun eli ile gerçekleşecektir‖ buyurmuş ve Hz. Ali‘yi çağırarak 

bayrağı ona vermiştir. Hz. Ali (ra) Hayber‘in kapısını koparmış ve kaleyi fethetmiştir. Kopan 

kale kapısını daha sonra kırk kişi yerden kaldırmıştır.   

Âlim, âdil, fasih ve beliğ olup zühd-ü takvasına hiçbir sahabenin yetişemeyeceği 

mertebede idi. İlmi ve şecaati meşhurdur. Bundan dolayı kendisine ―Esedullah‖ ve Şah-ı 

Velâyet‖ unvanı verilmiştir. İlk üç halifenin müşaviri ve Şeyhü‘l-İslamı idi.  Hz. Ömer (ra) 

onun için ―Ali olmasaydı Ömer helak olurdu‖ demiştir.  

Hz. Osman‘ın (ra) şahadetinden sonra sahabelerin ileri gelenleri ve Medine‘yi işgal 

edenlerin de talebi üzerine fitneyi söndürmek için hilafete mecbur olmuştur. Ancak fitnenin 

büyüklüğünden dolayı kendisine biat edenler ve hilafete zorlayanlar tarafından terk edilmiş ve 

yalnız bırakılmıştır. Bütün bunlara rağmen İslamı hiçbir azimetinden ve takvasından taviz 

vermeyerek o büyük fitne ateşini söndürmeyi başarmış ve hakkı batıla galip getirmiştir. Onun 

adaleti, ilmi ve şecaati sayesinde fitne yalnız kendi zamanına mahkûm olmuş, kendisinden 

sonra İslam dünyasına yayılmamış ve devamlı olmamıştır. Onun gayreti ve şecaati ile hak 

galip, bâtıl mağlup olmuştur.  
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Hicri 40 yılında 63 yaşında İbn-i Mülcem adında bir Harici tarafından Kûfe camiinde 

zehirli hançerle şehit edilmiştir.  

 

B. AĢere-i MübeĢĢere:  

1. Talha ibn-i Ubeydullah (ra) : Hz. Ebubekir‘in (ra) delalet ve irşadı ile Müslüman 

olmuştur. İlk Müslümanlardandır. İmana ve Kur‘ana hizmeti fevkaladedir. Uhut savaşında 

peygamberimizin (sav) yanında bulunmuş ve korumasını yapmıştır. Bundan dolayı da bir eli 

isabet almış ve çolak kalmıştır.  

Tüccardı ve çok büyük bir serveti vardı. Ancak bu serveti onu züht ve takva sahibi 

olmasına engel olmamıştır. Medine‘de ilk vakıf ona aittir. Büyük bir hurmalık bahçeyi 

vakfetmiştir. Medine‘de ve Kufe‘de büyükçe birer konağı vardı. Peygamberimiz (sav) kendisi 

için ―Talha ve Zübeyir cennete benim komşularımdır‖ buyurmuştur.  

Hz. Ali‘ye (ra) ilk biat edip halife olması için çalışanlardan olduğu halde fitnenin 

dehşetinden daha sonra Hz. Aişe (ra) ile Cemel‘de Hz. Ali‘ye karşı mücadelede yerini 

almıştır. Hz. Ali (ra) ile görüşmesinden sonra yanlışlığını anlamış ve sulh için çalışmaya 

başlamıştı ki ―Mervan ibni Hakem‖ adındaki bir fitneci tarafından attığı bir ok ile şehit 

olmuştur. Hz. Ali (ra) daha sonra bu kişiyi kısasen öldürtmüştür.  

Şehit olduğu zaman 60 yaşında bulunuyordu.  

 

2. Zübeyir bin Avam (ra) : Hz. Ebubekir‘in (ra) delaleti ile Müslüman olmuştur. 

Babası olan Avvam Hz. Hatice‘nin (ra) kardeşidir. Annesi ise Peygamberimizin dedesi 

Abdulmuttalib‘in kızıdır. Kendisi de Hz. Ebubekir‘in (ra) damadıdır. Genç yaşında İslam ile 

şereflenmiş, daha sonra büyük fetihlere katılmıştır. Bütün savaşlarda peygamberimiz (sav) ile 

beraber bulunmuştur. Hendek Savaşında gösterdiği fedakârlıkla peygamberimizin (sav) 

iltifatına mazhar olmuştur. Hz. Ömer (ra) devrinde Mısır‘ın fethinde onun büyük rolü 

olmuştur. Peygamberimiz (sav) ―Her peygamberin bir havarisi vardır; benim havarim de 

Zübeyir‘dir‖
316

 buyurmuşlardır.  

H. 36 yılında Cemel‘de Hz. Ali‘ye karşı cephede bulunmuştu. Hz. Ali (ra) onun ile 

görüştükten sonra yanlış yaptığını anlayarak savaşmaktan vazgeçti. Kimseye sözünü 

dinletemediği için kendisi çekildi ve geri dönüp giderken kendisini takip eden ve gafil 

avlayarak üzerine hücum eden ―Arub ibn-i Cürmüz‖ adında bir fitneci tarafından ―Vadiu‘-s 

Siba‖ denen yerde şehit edildi.  

Şehit olduğu zaman 70 yaşlarında idi. Geriye miras olarak Medine‘de geniş bir arazi, on 

bir ev, Basra‘da iki ev, Kufe‘de bir ev, Mısır‘da bir ev ve yüklü bir servet bırakmıştır.
317

 

Kendisinin on biri erkek olmak üzere yirmi çocuğu vardı.  

 

3. Abdurrahman bin Avf (ra) : Hz. Ebubekir‘in (ra) delaleti ve irşadı ile Müslüman 

oldu. Bedir‘de bulunmuş ve Uhud‘da peygamberimizi koruma görevini yapmıştır. Çok iyi bir 

tüccar ve iyi bir müteşebbisti. Medine‘ye hicret ettiği zaman elinde hiçbir şeyi kalmamıştı. 

‗Bana Medine çarşısını gösterin‘ demiş ve kısa zamanda ticari kazançla zengin olmuştur. 

Tebük seferinde 700 deveyi yükü ile beraber bağışlaması meşhurdur. Serveti 136.000 altına 

baliğ olmuştur. Onların mal ve servetleri zahidane ve takva içinde yaşamalarına engel değildi. 

Bu da meşru servetin mezmum olmadığına delildir.  

Hicretin 32. senesinde 72 yaşında vefat etmiş ve Bâki mezarlığına defnedilmiştir.  

 

4. Saad bin Ebi Vakkas (ra) : Hz. Ebubekir‘in (ra) delaleti ile 18 yaşında Müslüman 

olmuştur. Peygamberimiz (sav) ile beraber bütün gazvelerde bulunmuştur. Uhut savaşında 

peygamberimizin yanında çarpışmış ve yaklaşık 1000 adet ok atmıştır. Allah yolunda ilk ok 
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atan da odur. Çok iyi bir ok atıcısı idi. Peygamberimiz (sav) ―Ya Rab! Saad‘ın duasını kabul 

buyur‖ diye dua etmiştir. Bundan olayı duası makbuldü ve bedduası hemen tutardı. Herkes 

onun bedduasından korkardı.  

Hz. Ömer (ra) onu İslam ordularının başına kumandan tayin etmiş o da İran‘ı fethetmiş 

ve girdiği her savaşta mutlak galip olmuştur. Kufe şehrini askeri bir karargâh olmak üzere 100 

bin askeri barındıracak şekilde inşa eden odur. Hz. Ali (ra) Kufe‘yi başkent haline getirmiştir. 

Hz. Osman (ra) da onu Kufe valiliğine getirmiştir.   

Kendisi ayrıca çok zengindi ve Medine‘de meşhur bir sarayı vardı. Vücudunda 70 yara 

izi mevcuttu. Aşere-i Mübeşşere‘den en son vefat eden sahabi budur.  Hayatının son 

zamanlarını Medine yakınlarındaki çiftliğinde ziraat ile uğraşarak geçirmiştir. Vefat edeceği 

zaman Bedir‘deki elbiselerini giymiş ve atına binmiş ve atından düşerek vefat etmiştir. 

Böylece çok istediği savaş meydanında şehit olmak gibi bir şerefe ermek istediğini fiilen 

göstermiştir. Vefatından sonra vasiyeti üzere bu elbise ile gömülmüştür.  

 

5. Said bin Zeyd (ra) : Hz. Ebubekir‘in (ra) delaleti ile Müslüman olmuştur. İlk 

Müslümanların altıncısıdır. Hz. Ömer‘in (ra) amcazadesi olup kız kardeşi Fatıma‘nın eşidir. 

Hz. Ömer (ra) onun evinde Müslüman olmuştur. Habeşistan‘a hicret eden sahabelerdendir. 

Babası Zeyd, Mekke‘nin önde gelen Haniflerinden olup Allah‘ın birliğine inanır ve Kâbe‘ye 

dönüp Allah‘a ibadet eder ve ―Allah‘ım elçini gönder de senin bizden razı olacağın amelleri 

bize bildir. Biz de bu şekilde senin rızana uygun yaşayalım‖ der dua ve ibadet ederdi. 

Said bin Zeyd müttaki ve züht sahibi sahabelerden olup Bedir hariç bütün savaşlarda 

bulunmuştur. Kendisi çiftçi olup Akik vadisindeki çiftliğinde yaşardı. H. 50–51 tarihlerinde 

73 yaşlarında vefat etmiştir.   

 

6. Ebu Ubeyde bin Cerrah (ra) : Hz. Ebubekir‘in (ra) delaleti ile Müslüman olan ilk 

sahabelerdendir. Uhut savaşında peygamberimizin (sav) huzurundan ayrılmamıştır. 

Peygamberimizin (sav) yüzüne batan zırh parçasını dişleri ile çıkarmış ve bundan dolayı da 

dişleri kırılmıştır.  

Son derece abid, zahit ve mücahit bir zattı. Peygamberimiz (sav) kendisi hakkında ―Bu 

ümmetin emini Ebu Ubeyde bin Cerrah‘tır‖
318

 buyurmuşlardır. Hz. Ebubekir (ra) zamanından 

itibaren savaşlarda kumandan olarak görev yapmış, Hz. Ömer (ra) onu Başkomutan olarak 

görevlendirmiştir. O da Suriye ve Irak bölgesini almış ve Ecnadin‘de Bizans Ordularını 

bozguna uğratmıştır. Yermuk‘te yeniden koca Bizans ordusunu bozguna uğratmış ve Roma 

orduları kumandanı ―Elveda Suriye‖ diyerek kaçmak zorunda kalmıştır.  

Hicretin 18. yılında henüz 58 yaşında Suriye‘de ortaya çıkan Veba salgınında 70 bin 

asker ile beraber Ebu Ubeyde (ra) da şehit olmuştur.  

 

Bu sahabelerin hepsi hayatta iken cennetle müjdelenmişlerdir. Bunların özellikleri ilk 

Müslüman olmaları, devamlı olarak namazda peygamberimizin arkasında, savaşta 

peygamberimizin (sav) önünde olmalarıdır.  

 

Sahabelerle Ġlgili Görevlerimiz:  
Sahabeler peygamberler gibi masum ve günahsız değillerdir. Kusurlu olabilirler ve 

içtihatlarında da hata edebilirler. Ancak tümü iyi niyet ve samimi, saf ve ihlâslı bir itikada 

sahip ve işlerinde adildirler. İslam dininin yayılmasında ve korunmasında büyük vazife ifa 

ettikleri, canlarını ve mallarını bu uğurda feda ettikleri için yüce Allah onlar hakkında ―Onlar 

için mağfiret ve büyük mükâfat vardır‖
319

 buyurarak günahlarını affedeceğini ve büyük 

mükâfatlara kavuşacaklarını vaat buyurmuştur.  
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Ashab-ı Güzin, zübde-i ümmet ve vesile-i hidayettir. Onlardan herhangi birine uyan 

kimse hidayete nail olur. Peygamberimiz (sav) ―Benim sahabelerim yıldızlar gibidir. 

Hangisinin arkasından giderseniz hidayete erersiniz‖
320

 ―İnsanların en hayırlısı benim 

zamanımda bulunan sahabelerimdir‖
321

 buyurmuşlardır.  

Sahabelerden en çok üzerinde konuşulan sahabe Hz. Muaviye‘dir. (ra) Hz. Muaviye (ra) 

peygamberimizin (sav) vahiy kâtibi olup peygamberimiz (sav) onun hakkında ―Allah‘ım onu 

hidayet üzere kıl, ona uyanlara da hidayet rehberi yap‖ diye dua etmiş ve kendisinin mülke ve 

saltanata nail olacağını haber vermiş ve ―İdareci olursan bunu en güzel şekilde yap‖ diye 

tavsiyede bulunmuşlardır.  

Hz. Muaviye (ra) Hz. Ali hakkındaki peygamberimizin (sav) şu hadisini rivayet etmiştir: 

―Ya Ali! Senin benim yanımdaki derecen Harun‘un Hz. Musa‘ya yakınlığı gibidir.‖ Hz. Ali 

(ra) da ―Muaviye‘nin idareciğini kerih görmeyin, çünkü sizler onu kaybederseniz o zaman 

felaketlerin arkadan geldiğini görürsünüz‖ buyurmuşlar ve insanları kendisinden sonra Hz. 

Muaviye‘ye itaate çağırmışlardır.  

Bunun için bütün sahabelere sevgi ve muhabbet beslemek dini birer vazifedir.  

 

Ezvâc-ı Tahirat: (Peygamberimizin (sav) Temiz Zevceleri) 

Peygamberimizin (sav) nikâhı altına giren Ezvâc-ı Tahirat‘tır.  Bunların adedi on ikidir. 

Bunların yalnız dokuzu bir zamanda içtima etmişlerdir. Peygamberimizin bu nikâhlarında 

dini, sosyal ve siyası bir takım hikmetler vardır. Bu husus peygamberimizin (sav) ―Hasais-i 

Nübüvvet‖ denilen peygamberliğin özelliklerindendir. Peygamberimizin nikâhına giren bütün 

hanımları mü‘minlerin anneleri sayılır. Onları nikâhlamak yasaklanmıştır.
322

 Bu husus 

Kur‘an-ı Kerimde sabittir.  

1. Haticetu‟l-Kübra binti Huveylid (ra) : Kadınlardan ilk olarak peygamberimizin 

peygamber olduğuna iman eden ve peygamberimizi destekleyen odur. Herkes 

peygamberimizi (sav) yalanlarken o tasdik etti. Peygamberimiz (sav) de ondan son derece 

memnundu. Hz. Hatice (ra) hayatta iken peygamberimiz (sav) onun üzerine hiçbir kadını 

nikâhlamamıştır. Peygamberimizin (sav) nübüvvetine yakın Hz. Fatıma doğmuştur. 

Peygamberimiz (sav) ona ―Seyyidetu‘n-Nisa‖ demiştir. Resulullah‘ın bu evliliği 25 yıl 

sürmüş, İbrahim dışındaki bütün evlatları da yine bu hanımından doğmuştur. Vefatı esnasında 

Resulullah‘ın yaşı 50‘dir. Yani Hz. Peygamber evlilik hayatının gençlik ve olgunluk yaşlarını, 

sadece ve sadece, kendisinden 15 yaş büyük olan Hz. Hatice (ra) ile geçirmiştir. 

Hz. Hatice (ra) nübüvvetin 10. senesinde 65 yaşında iken vefat etmiştir. O seneye 

―Hüzün Senesi‖ adı verilmiştir.  

2. Sevde Binti Zem‟a: Hz. Hatice‘nin vefatından sonra peygamberimiz (sav) dul olan 

Sevde ile evlendi. Çünkü peygamberimizin (sav) küçük çocukları vardı ve bakıma muhtaçtı. 

Osman bin Mazun‘un hanımı Havle bu evliliğe önayak olmuştu. Sevde peygamberimiz ile 

evlendiği zaman 55 yaşlarındaydı. Hz. Sevde (ra) itaat ve teslimiyette çok ileri idi. Hz. Ömer 

(ra) döneminde Hicri 54 tarihinde vefat etmiştir.  

3. AiĢe-i Sıddıka (ra) : Hz. Ebubekir‘in (ra) kızı olup yedi yaşında Mekke‘de 

peygamberimize nişanlanmış olup dokuz yaşında Medine‘de evlenmiştir. Çok zeki, şair, fakih 

ve muhaddistir. Resulullah Aişe‘yi çok seviyor ve O‘na karşı çok şefkatli davranıyordu. Hz. 

Aişe‘den şöyle dediği rivayet edilmiştir: ―Ben kızlarla oyun oynardım. Oyun arkadaşlarım 

gelir ve benimle oynardı. Resulullah‘ı gördükleri zaman O‘ndan gizlenirlerdi. Çok defa 

Resulullah, bu arkadaşlarımı benimle oynamaları için gönderirdi.‖ 

Hz. Aişe (ra) Uhut savaşına katılmış ve su taşımıştır. Enes bin Malik diyor ki: ―Uhut 

gazasında müslümanlar bozulup, Resulullah‘ın yanından dağıldıkları zaman, Hz. Aişe ile 
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Ümm-i Süleym‘i gördüm. Arkalarında kırbalarla koşa koşa su taşıyorlar, yaralıların ağızlarına 

boşaltıyorlardı. Kırbaları boşaldıkça koşarak gidiyorlar, doldurunca koşarak gelip, yine 

yaralılara su veriyorlardı.‖ Hz. Aişe, Müreysi gazasına katılmış ve bu gazada bazı 

münafıkların çıkardığı bir iftiraya maruz kalmış, bunun üzerine Allah-ü Teâlâ Nur suresinde 

17 Ayet-i Kerime göndererek, onun temize çıkarmıştır.  

Peygamberimizin (sav) hastalığı Hz. Meymune‘nin (ra) evinde olmuştur. Ancak 

peygamberimiz (sav) ―Ey benim zevcelerim, mâzur görün, gücüm yoktur ki, evlerinizi 

dolaşayım. İzin verirseniz Aişe'nin evine gideyim, bana orada hizmet edersiniz‖ buyurdular 

ve Hz. Aişe‘nin evinde kaldılar. Peygamberimiz (sav) Hz. Aişe‘yi çok severdi ve kendisine 

―Hümeyra‖ derdi. ―Dininizin üçte birini Hümeyra‘dan öğrenin‖ buyururlardı.  

Hz. Aişe, Hicret'ten dokuz sene önce Mekke-i Mükerreme‘de doğdu. 676 senesinin 

Ramazan ayının 17. Salı günü Medine-i Münevvere‘de vefat etti. 

 

4. Hz. Hafsa binti Ömer (ra) : Hz. Ömer‘in (ra) kerimesidir. Devamlı oruç tutması ve 

ibadet etmesi ile şöhret bulmuştur. Kur‘an-ı Kerimin muhafızı idi. H. 45 yılında 60 yaşında 

vefat etmiştir.  

 

5. Zeynep binti Huzametu‟l-Hilâliye (ra) : Kocası Uhut‘ta şehit olmuştu. ―Ümmü‘l-

Mesakin‖ idi. Peygamberimiz ile nikâhlandıktan iki veya üç ay sonra vefat etmiştir.  

 

6. Ümm-ü Seleme binti Ebî Ümeyye (ra) : İsmi Hind‘dir. Kocası Uhut‘ta şehit 

olmuştu. H. 59 yılında 83 yaşında vefat etti.  

 

7. Zeynep binti CahĢ (ra) : Peygamberimizin (sav) oğulluğu olan Zeyd ile evli idi. 

Geçinemediler. Hz. Zeyd onu tatlik edip boşayınca Allah‘ın emri ile peygamberimiz kendisini 

nikâhlamıştır. Hz. Aişe (ra) kendisi hakkında şöyle der: ―Diyanetçe Hz. Zeynep‘ten daha 

hayırlı bir kadın yoktur. Müttaki, doğru sözlü, sıla-i rahme riayetkâr ve sadakası çok bir kadın 

idi.‖ Hicri 20 tarihinde vefat etmiştir.  

Kur‘ân-ı Kerîm bu evlilikle alâkalı şu malûmatı vermektedir: ―Zeyd, o kadından ilişiğini 

kesince, Biz, onu sana nikahladık ki, evlatlıkları, hanımlarıyla ilişkilerini kestikleri zaman, o 

kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olmasın.‖
 323

 Bu evlilikle Allah‘ın emri 

yerine getirilmiştir. 

 

8. Cüveyriye-i Huzaiye (ra) : Benî Mustalık reisi Hâris‘in kızıdır. Kabilesi ile esir 

olmuştu. Peygamberimiz (sav) onu azat etti ve kendisi ile evlendi. Sahabeler de bunun üzerine 

bütün esirleri serbest bıraktılar. Böylece Huzai kabilesinin tümü Müslüman oldular.  

Hz. Aişe (ra) ―Ondan daha hayırlı bir kadın görmedim. Onun sayesinde Benî Mustalık 

kabilesinden yüz kişi hürriyete kavuşmuştur‖ demiştir. 

 

9. Ümm-ü Habibe (ra) : Ebu Süfyan‘ın kızıdır. Nasranî olan zevci Ubeydullah bin 

Cahş ile Müslüman olmuş ve Habeşistan‘a hicret etmişti. Nikâhı vekâleten Necaşi‘nin 

huzurunda akdedilmiştir. Bu Ebu Süfyan‘ın İslam düşmanlığını azalttığı gibi Hz. Muaviye‘nin 

de hemşerisi yani, kız kardeşi olması ile iftihar vesilesi olmuştur.  

H. 44 yılında vefat etmiştir.   

 

10. Safiye-i Ġsrailiye (ra) : Yahudi Benî Nadr reislerinden Huyey ibn-i Ahtab‘ın kızı 

idi. Hz. Harun‘un sıbtından gelmekteydi. Zevci olan Kinâne, Hayber‘de öldürülmüştü. Safiye 

esirler içinde bulundu. Peygamberimiz (sav) onu aldı ve zevceliğe kabul buyurdular. Bu 
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izdivaç sonunda Benî İsrail olan Yahudilerin kalpleri İslam‘a yönelmiş, adavetleri azalmış 

oldu. 

11. Mariyetu‟l-Kıptiye (ra) : Resulullah İslâm‘a davet için etraftaki hükümdarlara 

mektuplar gönderiyordu. Bunlardan birisi de Mısır hükümdarı Mukavkıs‘tı. Mukavkıs, elçiyi 

güzel bir şekilde karşılamış, Hz. Peygamber‘e birtakım hediyelerle birlikte iki de cariye 

göndermişti. Yolda bu iki cariye, Müslümanlık hakkında malûmat sahibi olduktan sonra, 

İslâm‘ı seçmişlerdi. Bunlar Medine‘ye varınca, Resulullah Mariye‘yi kendisine almıştı. 

Bilahare azad ederek, onunla evlenmiştir ki, oğlu İbrahim, işte bu hanımındandır.  

Bu evlilik, bütün Mısırlılar üzerinde büyük bir te‘sir icra etti. Müslümanlarla Mısır‘daki 

Bizanslılar arasında çıkan savaşta, Mısırlılar tarafsız kalmış, Bizanslılara arka çıkmamışlardır.  

 

12. Meymune binti Hâris‟il-Hilâliye (ra) : Hz. Abbas‘ın baldızı idi. Hz. Abbas‘ın (ra) 

isteği üzerine peygamberimiz (sav) onunla evlendi. Asıl ismi Berre olup, Resulullah 

tarafından Meymûne olarak değiştirilmiştir. Hz. Peygamber‘in son evliliğidir. Hudeybiye 

antlaşmasından bir yıl sonra Hz. Peygamber‘le Müslümanlar, Mekke‘ye tavaf ziyaretine 

gitmişlerdi. Bu sırada Peygamberimiz‘in amcası Abbas, Allah Resulü‘ne Meymûne‘yle 

evlenmesini teklifi etti. Zira Meymûne, Abbas‘ın baldızı olup, nikâh yetkisini ona vermişti. 

Peygamberimiz de bu teklifi kabul buyurarak, onunla nikâhlandı. Bu durum karşısında 

Mekkeliler: ―Demek ki, Muhammed hemşehrilerine hâlâ dostluk ve hayır duyguları besliyor.‖ 

yorumunu yaptılar.  

Bu evliliği yaptığında da Resulullah, altmış yaşları civarındadır. Gayesi, yine dul kalan 

bir kadına yardım elini uzatma, Müslüman olduğu hâlde Mekke‘de müşriklerin içinde kalan 

birini bu sıkıntıdan kurtarma ve Mekkeliler‘e karşı bir jest yapma vardır. Hz. Meymune (ra) 

H. 54 yılında vefat etmiştir.  

 

 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 
 

KĠTAPLARA ĠMAN 

 

GĠRĠġ: 

Kütüb-ü İlâhiyeye iman etmek farzdır. Allah-ü Teâla hazretleri peygamberlerden 

bazılarına ilahiyat, ibadet, hukuk ve ahlaka ait hususlarda birçok hükümler ve imana ait pek 

çok hakikatleri vahy yoluyla peygamberlere telkin etmiş ve bunları içine alan kitaplar inzal 

buyurmuştur. Onların heyet-i mecmuasına ―Kütüb-ü İlâhiye, Kütüb-ü münzele, Kütüb-ü 

Semâviye‖ denilir.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde şöyle buyurur: ―İnsanlar bir tek ümmetti; Allah 

müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri konularda, 

insanlar arasında hükmetmek için onlarla beraber hak kitabı indirdi. Kendilerine kitap 

verilenler, sırf hasetlerinden dolayı kendilerine açık deliller geldikten sonra o hususta ayrılığa 

düştüler. Allah mü‘minlere, ihtilaf ettikleri hakkı, kendi izni ile onlara gösterdi. Allah 

dilediğini doğru yola iletir.‖
324

  

Al-i İmran Suresinde peygamberimize hitaben şöyle buyurur: ―Eğer seni yalanladılarsa, 

bil ki, senden önce mucizeler, sahifeler, kalpleri ve aklılları aydınlatan kitap getiren 

peygamberleri de yalanlamışlardı.‖
325
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1. ĠLAHÎ KĠTAPLAR: 

 

Allah tarafından peygamberlerine gönderilen kitaplara ―İlâhî ve Semâvî Kitaplar‖ denir. 

İlâhî kitaplardan Tevrat, Hz. Musa‘ya (as), Zebur, Hz. Davud‘a (as), İncil, Hz. İsa‘ya 

(as), Kur‘ân-ı Kerim Hz. Muhammed Mustafa‘ya (as) inzal buyrulmuştur. Suhuf-u İlâhiye ise, 

Âdem‘e (as) 10 sahife, Şit‘e (as) 50 sahife, İdris‘e (as) 30 sahife, İbrahim‘e (as) 10 sahife 

toplam 100 (yüz) sahife verilmiştir.
326

  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde 25 peygamber 2 Evliya‘nın isimlerini ve kıssalarını bize 

bildirmiş ve bizim için yeterli görmüştür. Bu peygamberlere verilen kitapların da isimlerini 

zikretmiştir. Peygamberimiz (sav) ise bizlere kendisine kitap verilen 315 Resul ve 124.000 

peygamberin Allah tarafından insanlığa görevlendirildiğini bizlere haber vermiştir. 

Allah‘ın bu peygamberlere gönderdiği İlâhî kitapların Allah tarafından gönderildiğini 

bilip tasdik etmek mü‘min için lâzımdır ve farzdır. Ancak Kur‘ân-ı Kerim‘in dışında kalan 

diğer semavî kitaplar zamanla insanlar tarafından tahrif edilerek asıl nüshaları tamamen 

ortadan kaybolmuştur.  

Şu anda Yahudi ve Hıristiyanların ellerinde bulunan ―Ahd-i Atik‖ ve ―Ahd-i Cedit‖ 

denilen Tevrat ve İncil nüshaları tercüme tercüme üstüne yapılarak, İncil yazarlarının tarihi 

bilgileri ve Azizlerin mektupları da bunlara ilave edilerek İlahi vasfını kısmen 

kaybetmişlerdir. Ayrıca din adamlarının içtihatları gelenek haline getirilerek Tevrat‘ın ahkâmı 

değiştirilmiş ve insanların heva ve hevesleri karıştırılmıştır. Bütün bu sebeplerden dolayı o 

kitaplar ―Muharref‖tirler. Tahrifata uğramış ve asliyetini kaybederek değiştirilmişlerdir.  

Bütün bunlarla beraber o kitaplarda Kur‘ân-ı Kerimin beyan buyurduğu üzere Allah‘ın 

sözleri vardır ve bunların bir kısmı da Kur‘an-ı Kerim ayetlerinin benzerleridir. Bundan 

dolayı İslam bilginleri bu kitapların da okunacağı zaman abdestli olmayı mendup 

saymışlardır.  

Tevrat ve İncil‘in ası nüshaları mevcut değildir. Günümüzde Tevrat‘ın üç nüshası vardır: 

1. Nüsha-i Ġbraniye: Bu nüsha Yahudiler ve Protestanlarca makbuldür. 

2. Nüsha-i Yunaniye: Roma ve Şark Kiliselerince makbuldür. 

3. Nüsha-i Samiriye: Samirilerce makbuldür.  

İncil‘in ise dört nüshası vardır:  

1. Matta: Aziz Matta tarafından Süryanice yazılmış olup orijinal nüshası da yine 

kayıptır. 28 babdır.  

2. Markos: Aziz Markos‘un nüshasıdır. 16 babdır. 

3. Luka: Aziz Luka tarafından kaleme alınmış olup, Hz. İsa‘nın (as) hayatı ve 

öğretisi üzerinde durur. 24 babdır. 

4. Yuhanna: Yuhanna tarafından kaleme alınmış olup 24 babdır. İsa‘nın Allah‘ın 

oğlu olduğunu yazan tek İncil budur.  

Bu dört İncil‘de Hz. İsa‘nın konuştuğu dil olan İbrani‘ce değildir. Hz. İsa‘dan 70 sene 

sonra ilk yazılan İncil Markos tarafından yazılan nüshadır ve Markos Hz. İsa‘yı görmemiştir. 

Rivayetleri toplayarak yazılmıştır. 

Barnaba Ġncili: Hıristiyan ruhanileri tarafından yasaklanan ve okuyanları tarafından 

gizlice okunan bir İncil daha vardır ki buna Barnaba İncili denilmektedir. Hz. İsa‘nın havarisi 

olan Barnaba tarafından yazılmıştır. Barnaba Markos‘un amcazadesidir. Bu İncil 5. asırda 

okunması Kilise tarafından yasaklanmıştır. Özelliği Kur‘an-ı Kerime çok yakın olmasıdır. Bu 

İncil bu gün Viyana Kütüphanesindedir. Bu İncilde peygamberimizin (sav) geleceği ve 

beklenen Mesih olduğu açıkça yazılıdır.  

Hıristiyanlığın ilk çağında yüzlerce İncil yazıldı. Bizans İmparatoru Kostantin bu 

karmaşaya bir son vermek için M. 325 yılında İznik‘te bir Konsül toplamıştır. Hıristiyan 
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Ruhanileri de 400 İncil‘den 4 tanesini seçmiş ve bunların dışındaki İncil‘lerin okunmasını 

yasaklamıştır.    

Tevrat bir kitap olarak nazil olduğu halde İncil bir nevi ―Hadis Mecmuası‖ 

niteliğindedir. Hz. İsa‘nın sözleri ve hayatı ile ilgili hususları içermektedir. Kur‘an-ı Kerim ise 

Vahiy kâtipleri tarafından hemen yazılarak ezberlenmiş ve muhafaza edilmiştir.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Kur‘ânı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz‖
327

 

buyurmaktadır. Bu vaat diğer ilâhî kitaplar için yapılmamıştır.  

 

2. KUR‟AN-I KERĠM 

Kur‘an, şu kâinat kitabının bir müfessiri, ezelî bir müfessiri, ezeli bir tercümesi ve 

kâinatın yaratıcısı olan yüce Allah‘ın kelâmıdır. İnsanlara insanın ve kâinatın yaratılış 

amacının bildirmektedir.  

Kur‘an-ı Azim Allah tarafından son peygamber olan Hz. Muhammed‘e (sav) 23 sene 

zarfında âyet âyet, sûre sûre, nazil olmuştur. Bu Kur‘ân-ı Mübin insanlığın iki cihandaki 

hakiki saadetini temin edecek olan her türlü ahkâm ve meseleleri muhtevî, her türlü tahrif ve 

tağyirden masun olup münzel kitapların efdali ve hepsinin sonuncusudur.  

Kur‘ân-ı Kerimin gerek sözleri ve lafızları, gerek manası itibarıyla pek muazzam ebedî 

bir mucizedir. Bütün edipler ve şâşây-ı belâgatları bu semavî mucizenin yanında pek sönük 

kalmıştır.  

Kur‘ân-ı Kerim, Hz. Muhammed‘in (sav) kalbine indirilen, dilinden okunan ve 

öğretilen, Mushaflarda yazılan, tevatürle nakledilen, tilâveti ile ibadet edilen mu‘ciz ilâhi 

kitaptır. Kur‘ân-ı Kerim vahy-i metlüv olarak ―Esbab-ı Nüzul‖ dairesinde inzal buyrulmuştur.  

Kur‘ân-ı Kerim üç merhalede Peygamberimize (sav) inzal edilmiştir:  

Birinci Merhale: Kur‘an-ı Kerim önce ―Levh-i Mahfuz‖a inzal edilmiştir. ―O Kur‘ân-ı 

Mecid‘dir. Levh-i Mahfuzda korunmuştur‖
328

 ayeti buna delalet eder. Kur‘ân-ı Kerimin 

korunması bu şekildedir.  

Ġkinci Merhale: Dünya semasına inzal edilerek Cibrîl-i Emin‘e emanet edilmiştir. 

Kur‘ân-ı Kerimin inzal edildiği ve korunduğu mekâna ―Beytü‘l-İzze‖ veya ―Beytu‘l-Ma‘mur‖ 

denir. Yüce Allah ―Biz bu Kur‘ânı Kadir gecesinde inzâl buyurduk.‖
329

 ―Biz bu Kur‘anı bir 

mübarek gecede inzal ettik.‖
330

 ―Biz bu Kur‘ânı Ramazan ayında inzal ettik‖
331

 

buyurmaktadır. Bu ayetler Kur‘an-ı Kerimin Ramazan ayında, mübarek bir gece olan Kadir 

gecesinde inzal edildiğini ve toptan nazil olduğunu belirtmektedir. Bu inzal Kur‘an-ı Kerimin 

dünya semasına ve Cebrail‘e (as) birden inzal edildiğini ifade etmektedir.  

Üçüncü Merhale: Cebrail (as) 23 senede ―Nüzul Sebepleri‖ tahtında ayet ayet, sure 

sure peygamberimize (sav) tenzilen tebliğ buyrularak tamamlanmıştır. ―Bu Kur‘an Rahman 

ve Rahim olan Allah katından tenzil edilerek ayet ayet indirilmiştir.‖
332

 ―Bu Kur‘an âlemlerin 

Rabbi katından tenzilen indirilmiştir‖
333

 ayetleri bunu ifade etmektedir.  

Kur‘ân-ı Kerimin dünya semasına toptan indirilmesine ―İnzâl‖, ayet ayet indirilmeye ise 

―Tenzil‖ denir.  

 

2.1 Kur‟an-ı Kerimin Ġsimleri   
Kur‘ân-ı Kerim: Bu isim bizzat Yüce Allah tarafından verilmiştir. Bunun dışında 

Kur‘ân-ı Kerimin 55 kadar ismi vardır. En meşhurları şunlardır: 
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1. Kitab: Allah‘ın Kitabı 

2. Furkan: Hak ile batılı ayıran, 

3. Tenzîl: Peygambere inzal edilen, 

4. Zikr: Allah‘ı, ölümü ve ahireti hatırlatan, 

5. Hakk: Gerçekleri açıklayan, 

6. Nur: Akılları ve kalpleri aydınlatan, 

7. Kelâmullah: Allah‘ın sözü, 

8. Hablullah: Allah‘a götüren sağlam ip, 

9. Beyan: Her şeyin hakikatini açıklayan.  

 

2.2  Kur‟ân-ı Kerim Bilgileri  

Kur‘an-ı Kerim 600 sahife, 30 cüz, 120 hizb, 114 sure, 6666 ayet, 77.934 kelime,
334

 

326.048 harftir. En uzun sure 286 ayet ile ―Bakara Suresi‖, en kısa sure 3 ayet olan ―Kevser 

Suresi‖dir. 

En uzun ayet, Bakara Suresindeki bir sahife olan ―Müdayene ayeti‖ en kısa ayet ise 

―Ve‘d-Duha‖ ayetidir. Kur‘ân-ı Kerimin yazılışı, dizilişi, surelerin tertibi, ayet adedi hepsi 

Vahy iledir. Buna ―Tevfîkî‖ denir. Nitekim peygamberimiz (sav) Kur‘ân-ı Kerimi Cebrail‘den 

(as) öğreniyor ve öğrendiği şekliyle namazda okuyor ve sahabelerine öğretiyordu.  

Yine peygamberimiz (sav) her Ramazan ayında o zamana kadar nazil olan Kur‘an-ı 

Kerimi Cebrail (as) ile karşılıklı okuyarak birbirlerine arz ediyorlardı. Son Ramazanda 

Cebrail (as) peygamberimize (sav) biri sabah diğeri akşam olmak üzere iki defa arz etmiştir. 

Peygamberimiz (sav) bundan dolayı Hz. Fatıma‘ya (ra) ve Hz. Aişe‘ye (ra) ―Bu sene benim 

son senemdir. Çünkü Cebrail (as) bana Kur‘an-ı Kerimi iki defa arz etti‖ dediği mervidir. 

Cebrail (as) peygamberimize (sav) elbette Kur‘ân-ı Kerimin bu günkü tertibi şeklinde 

okumuş, peygamberimiz (sav) bu şekilde sahabelerine okumuş ve öğretmiş, sahabeler de daha 

sonra Kur‘an-ı Kerimin tertibini bu suretle yapmışlardır.   

El-Hakîm (v. 405/1014) Müstedrek‘inde ―Kur‘an-ı Kerim metninin bir araya getirilmesi 

ve tertibi üç defa yapılmıştır. Bunlardan birisi Resulullah‘ın (sav) huzurunda olmuştur‖ der ve 

şu hadisi nakleder. ―Zeyd bin Sabit (ra) der ki: Biz Hz. Peygamberin (sav) huzurunda Kur‘an-

ı Kerimi bir takım parçalardan telif ediyor, topluyorduk‖
335

 Sureler halinde derlendiğini de 

Beyhakî (v. 458/1065) nakleder ve şöyle der: ―Kur‘an-ı Kerim üç defa tertip edilmiştir. Biri 

Resulullah‘ın (sav) huzurunda, ikincisi Hz Ebubekir‘in (ra) huzurunda, üçüncüsü ise Hz. 

Osman (ra) döneminde olmuştur.‖
336

   

Kur‘ân-ı Kerimin en uzun ayeti olan Müdayene ayeti sahife ölçüsü, en kısa sure olan 

Kevser Suresi satır ölçüsü olarak alınır Kur‘an-ı Kerim tertip edilirse her sahifenin sonu ayet 

sonuna geldiği ve karşı sahifeye geçmediği gibi, Allah lafızlarında muhteşem tevafuk 

meydana gelir. Hafız Osman bu tertibi keşfettiği için ayetlerin sahife sonunda biten Kur‘an-ı 

Kerim nüshalarına ―Hafız Osman Hattı‖ denir. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri de ―Allah‖ 

lafızlarındaki tevafukatı keşfederek bu tertip üzere Kur‘ân-ı Kerimi yazdırmış ve Kur‘an-ı 

Kerimdeki ―Allah‖ lafızlarının muhteşem Tevafukatını göstermiştir. Kur‘an-ı Kerimin göze 

görünen bir mucizesi daha bu suretle ortaya çıkmıştır. 

Peygamberimizin (sav) hayatında pek çok sahabi Kur‘ân-ı Kerimi hafızalarında ve 

sahifelerinde toplamışlardı. Hz. Ali (ra) peygamberimizin (sav) âhirete irtihâli üzerine derhal 

evine kapanarak ―Kur‘ân-ı Kerimi toplayarak bir kitap haline getirmeyince Cuma namazları 

hariç evimden dışarı çıkmayacağıma ve ridamı giymeyeceğime yemin ederim‖ demiştir. Altı 
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ay evine kapanarak Kur‘an-ı Kerimi tertip etmiş ve ondan sonra evinden çıkmış ve Hz. 

Ebubekir‘e (ra) biat etmiştir. Çünkü peygamberimizin (sav) emaneti Kur‘ân-ı Kerimdi ve onu 

korumak en önemli görevdi. Hz. Ali (ra) bunu dünyanın en mühim siyasi hadisesine tercih 

ederek halife seçimi ve biatı bırakmış Kur‘an-ı Kerimi yazmıştır.  

Sahabelerden Hz. Osman (ra) Hz. Ali (ra) Ubeyy b. Kaab (ra) Abdullah b. Mesud (ra) 

Ebu Musa el-Eş‘ari (ra) Miktat b. Amr (ra)‘ın sahifeleri vardı. Ayrıca pek çok hafız sahabe 

vardı ve bunlar pek çok beldelere dağılmışlardı.  

 

3.  KUR‟ÂN-I KERĠMĠN KĠTAP HALĠNE GETĠRĠLMESĠ 

Kur‘an-ı Kerimi tahriften ve kaybolmaktan kurtarmak sahabelerin ve bilhassa Hz. 

Ebubekir‘in (ra) en mühim görevi idi. Bundan dolayı Hz. Ali (ra) Kur‘an-ı Kerimi bir kitap 

haline getirmeden hiçbir dünya işine bakmadı ve biat etmedi. Ancak pek çok sahabelerin 

ellerinde Kur‘an nüshaları vardı. Gelecekte de ―Bende de Kur‘andan şu ayetler var‖ diyerek 

Kur‘anda olmayan ayetlerin ortaya çıkmasını önlemek ve Kur‘anı bir kitap hailine getirmek 

ve Kur‘an-ı Kerim üzerinde şüphelerin kaldırılması gerekiyordu. 

Yemame savaşında 70 hafız sahabenin şehit olması durumun âciliyet kesbettiğini ortaya 

çıkardı. Bunun üzerine Hz. Ömer (ra) ile Hz. Ebubekir (ra) istiare ettiler ve 

peygamberimizden (sav) asla ayrılmayan Zeyd b. Sabit‘i çağırdılar. Ona tarihi bir görev 

verdiler. Bir heyet teşkil ederek bütün sahabelerin ellerindeki Kur‘an nüshaları toplanması ve 

bir heyetin huzurunda tek bir nüsha haline getirilmesi kararı alındı.
337

 

Zeyd b. Sabit (ra) peygamberimize (sav) ―Vahiy Kâtipliği‖ yapmış olan, Kur‘ân-ı 

Kerimi en iyi bilen, peygamberimizden asla ayrılmayan azatlı kölesi ve oğulluğu idi. Heyet 

huzurunda Kıraat-ı Seb‘a üzerine Kur‘an-ı Kerimin her ayetini iki şahit ile peygamberimizden 

(sav) öğrendiğini ispatlamak şartı ile tüm sahabelerden topladı. Tüm hafızları dinledi. Tekrar 

tekrar okudu. Sahabelerin ellerinde bulunan Kur‘an nüshalarını aldı. Hz. Ali (ra) da elindeki 

nüshayı getirerek heyetin huzurunda telsim etti. Böylece Kur‘an ilmî bir heyet huzurunda ilmî 

metotlarla iki kapak arsına toplandı.
338

 Bu ―Ana Mushaf‖ dışındaki bütün nüshalar ve yazılı 

metinler bu değerli heyetin huzurunda imha edildi. Böylece hiçbir dost ve düşman tarafından 

itiraz edilemeyecek sağlam bir metot ve yolla Kur‘anın aslı muhafaza edilmiş oldu.  

Böylece Yüce Allah‘ın ―Kur‘an-ı Kerimi biz inzal ettik; onu koruyacak olan da biziz‖
339

 

hükmü yerine gelmiş oldu. Bu ana Mushaf Hz. Ebubekir‘in (ra) yanında bulunuyordu. Vefatı 

ile halife Hz. Ömer‘e teslim edildi. Hz. Ömer‘in su-i kastından sonra da vefatından sonra kızı 

ve peygamberimizin (sav) hanımı olan Hz. Hafsa‘nın korumasında kalmıştır. H. 25 tarihinde 

Hz. Osman (ra) Hz. Hafsa‘dan bu ana nüshayı alarak Kureyş Lehçesi üzerine 7 adet 

çoğaltarak ―El İmam‖ denilen asıl nüshayı tekrar Hz. Hafsa‘ya teslim etti. Çoğaltılan bu yedi 

nüsha ―Mekke, Yemen, Mısır, Şam ve Kufe‖ gibi beldelere gönderilerek Kur‘an-ı Kerimin 

okunma ve öğrenilmesi için temel kaynaklar olması sağlandı. Kadı Iyaz‘a göre ―Kıraat-ı 

Seb‘a denen yedi harften maksat, yedi lehçe olup bütün rivayetler başkasının okuyuşunu 

kınamaktan menetme gayesine yöneliktir.‖
340

  

Kur‘an-ı Kerimin harelenmesi ve noktalama işini de Hz. Ali‘nin (ra) talebesi olan Arap 

Dil Bilimcisi Ebu Eved Ed-Düelî (v. 68 / 688) Nasr bin Âsım (v. 89 / 707) ve Tabiînin ileri 

gelenlerinden Hasan-ı Basrî (v.110 / 728) yapmışlardır.   

 

4.  KUR‟ANIN MUCĠZEVÎ Ġ‟CÂZI 

Peygamber efendimiz (sav) ―Hiçbir peygamber yoktur ki, kendilerine zamanlarındaki 

insanların kabul edecekleri bir mucize verilmesin. Bana mucize olarak verilen ise, ancak bana 
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Allah‘ın vahyettiği Kur‘andır‖
341

 buyurarak Kur‘ân-ı Kerimin kıyamete kadar mucize olarak 

devam edeceğini mucizâne göstermiştir.  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde Kur‘an-ı Kerim ile insanlara meydan okuyarak şöyle 

buyurur: ―Bütün insanlar ve cinler bu Kur‘anın bir mislini ve benzerini yapmaya kalkışsalar, 

bunun için birbirlerine yardımcı da olsalar onun benzerini ve mislini getiremezler.‖
342

 ―Hatta 

on suresine bir benzer getiremezler.‖
343

 ―Şayet Kur‘anın Allah kelamı olduğundan bir 

şüpheniz varsa haydi onun bir suresine benzer getiriniz. Bunun için Allah‘tan başka bütün 

yardımcılarınızı da çağırınız. Bunu yapamazsınız, asla yapamayacaksınız; o zaman yakıtı 

insanlar ile taşlar olan ve kâfirler için hazırlanan cehennem azabından sakınınız.‖
344

 

Yüce Allah bu ayetler ile inkârcılara meydan okumuştur ve meydan okumaya devam 

etmektedir. Ama ne var ki Kur‘anın benzeri bir sureyi bile getirip davalarını ispat etmeye 

insanlığın gücü yetmemiştir. 

Şüphesiz Kur‘anın i‘cazı lafzından ibaret değildir. Manası ve getirdiği esaslar itibarıyle 

de mucize. Ümmi bir nebiden en yüksek hakikatlerin zuhuru bilâ şüphe mucizedir. Yüce 

Allah Kur‘an-ı Kerimde ―And olsun ki biz Kur‘anı sizler anlayasınız diye kolaylaştırdık, ama 

düşünen ve anlayan nerede?‖
345

 buyurur.  

Yine Yüce Allah ―Biz gelecekte onlara enfüsteki ve afaktaki ayetlerimizi göstereceğiz, 

ta ki hak ve hakikat ortaya çıksın. Allah‘ın her şeye şahit olması kâfi değil midir?‖
346

 

buyurarak Kur‘an-ı Kerim hakikatlerinin zaman içinde daha iyi ortaya çıkacağını ve 

mucizeliğinin ortaya çıkacağını açıkça ifade etmektedir.  

 

4.1  Ġ‟câz Nedir? 

İ‘câz, insanların aciz olduğu, güç yetiremediği bir durumu ifade eder. Kur‘an-ı Kerim 

Allah kelamı olduğu için insanlar onun benzerini yapmaktan acizdiler. Nasıl ki, Allah‘ın 

kudret kelimesi olarak yarattığı bir varlığı yaratmaktan insanlar aciz ise kelamına da nazire 

getirmekten acizdirler.  

Kur‘an-ı Kerimin i‘câzının delili yine Kur‘an-ı Kerimdir. Mekke müşrikleri 

peygamberimizden (sav) mucize istedikleri zaman yüce Allah onlara Kur‘an-ı Kerimi delil 

göstermiştir. Peygamberimize (sav) hitaben ―Kendilerine okunan Kur‘anı sana indirmiş 

olmamız mucize olarak yetmez mi?‖
347

 buyurarak Kur‘anın i‘câzına dikkatleri çekmiştir. 

Araplar okuma yazmaya önem vermedikleri için kendilerince önemli olan olayları şiir 

ve hitabeler şeklinde edebi bir üsluba sokarak hafızalarında muhafaza ediyorlardı. Bundan 

dolayı edebiyat, şiir ve hitabet çok gelişmişti. Şairlerin ve hatiplerin itibarı çok yüksekti. Her 

sene yapılan yarışmalarda ilk yedi dereceye girenlerin şiirleri Kâbe‘nin duvarına asılarak sene 

boyunca okunur ve ezberlenirdi. Bu şiirlere ―Muallekât-ı Seb‘a‖ denirdi. Ümeyye bin Ebi-Salt 

(v. 9/630) Kuss bin Saide (v. 610) Lebid (v.41/661) gibi meşhur şair ve hatipler bunlardandır. 

Kur‘anın İ‘câzı ile ilgili çalışmalar yapan ve bu konuda kitap yazanların en meşhurları 

şunlardır: Ebu Bekir Bakıllânî (v. 403/1012) İ‘câzu‘l-Kurân. Abdu‘l-Kâhir Cürcânî (v. 

471/1078) Risâletu‘s-Safiye. Fahrettin-i Razi (v.606/1209)  İ‘câzu‘l-Kurân. Muhammed 

İbrâhim eş-Şâtıbî (v. 662/1263) İ‘câzu‘l-Kurân. Muallim Nâci (v.1311/1893)  İ‘câzu‘l-Kurân. 

Mustafa Sâdık Er-Rafiî, (v.1357/1938) İ‘câzu‘l-Kurân. Bediüzzaman Said Nursi (v. 1960) 

İşârâtu‘l-İ‘câz ve Mu‘cizât-ı Kur‘an Risalesi.  
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Kur‘an-ı Kerimin ihtiva ettiği ilimler Ebu Bekir El-Ârâbî‘nin ―Kânûnu‘t-Te‘vîl‖ isimli 

kitabında ifade ettiğine göre 77450 kadardır.
348

  

Kur‘ân-ı Kerime nazire getirmek mümkün değildir. Yüce Allah‘ın bu konudaki fermanı 

şöyledir: ―Eğer doğru söylüyorlarsa haydi Kur‘anın benzeri bir söz getirsinler.‖
349

  Bu ayette 

yüce Allah bir kitap getirsinler demiyor. ―Bir söz getirsinler‖ yani ―Kevser suresi gibi bir 

satırlık birkaç kelimeden ibaret bir söz söylesinler de görelim‖ diyerek onlara meydan okuyor.  

Gerçekten de ―Kevser Suresi‖ gibi bir satırlık söz söylemeleri mümkün değildir. Çünkü 

Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin ―Rumuzat-ı Semâniye‖ isimli eserinde açıkladığı gibi 

Kevser Suresi bütün Kur‘anın bir hülasasıdır. Bütün Kur‘anı inzal etmeyen bu surenin 

benzerini yapamaz. 

1. Surenin harfleri öyle bir şekilde seçilmiştir ki mevcut 28 harfin benzer ve kardeş olan 

harflerinden dile en kolay olanları seçilmiş, dile ağır olan harfler terk edilmiştir.  

2. Harflerinin adedi Besmele ile beraber 65 olup ―Hüve‖ ifade eder. ―Hüve‖ yani ―Allah‖ 

lafzına tevafuk eder.  

3. Harflerinin ebcedî makamı 3000‘dir. Bu adedi ile Yasin, Furkan, Fâtır, Saffat, Sa‘d, 

Ra‘d, Rûm, Zuhruf, Şûrâ, İbrahim surelerinin 3000 harfine, tevafuk eder ve onları 

gösterir. Hem Bakara, Âl-i İmran ve Nisa Surelerinin 3000 adet kelimelerine parmak 

basar ve onlar ile olan münasebetini gösterir. 

4. Surede geçen 13 adet ―Elif‖ harfi ile Fatiha Suresini 13 ―Elif-Lâm‖ olan harf-i tarifine 

ve ―Elif-Lâm‖ ile başlayan meşhur 13 surenin başlarına işaret eder. Bunların yedisi 

―Elif-Lâm-Mim‖ ile altısı ise ―Elif-Lâm-Ra‖ ile başlamaktadır. Böylece Kur‘an 

Fatihada, Fatiha da Kevser Suresinde münderiç olduğunu mu‘cizâne ifade eder.  

5. ―Kevser‖ kelimesi kutsi, câmî, küllî ve nurânî bir kelime olup anlamı ―Hayr-ı kesîr‖ 

demektir. Ahiretteki ―Havz-ı Kevser‖i meydana getiren bütün dünyevî hayır ve 

iyilikleri ifade eder. Âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimizin (sav) 

insanlığa getirdiği bütün hayır ve iyilikleri ve Kur‘an-ı Kerimin insanlık âlemine 

sunduğu bütün hayırlı ve güzel işleri içine alacak kadar anlamı geniştir. Bu hayırların 

içinde İslamiyeti ve insanlığı şereflendiren bütün fetihler vardır. Sure bunların tümüne 

gerek ima, gerek işaret ve gerekse kasıtla işaret eder. Meselâ: Tekerrürsüz 8 harfi ile 

hicretin 8. senesinde Mekke‘nin fethine işaret ettiği gibi, ―Elif‖in ve ―Nun‖ harfinin 

sekizer defa tekerrürü ve ―Kelkevser‖in sekiz harfi ile tevafuk edip İstanbul‘un hicri 

857 tarihinde fethine işaret eder.  

6. Kevser Suresinin içinde geçen ―El-Kevser‖ kelimesinin makam-ı ebcedisi 757 olup 

Sultan Orhan Gazinin aynı tarihte Sal ile Avrupa yakasına geçerek 40 kahraman 

askerini şehit vermekle beraber İstanbul‘u ve hükümetini ilk defa İslam hükümetine 

cizye vermeye mecbur etmesi tarihine parmak basar. Bundan tam yüz sene sonra da 

İstanbul fethedilmiştir. Buna da ―İnna A‘teynâke‖ ile niçin verildiğini ifade eden ―Fe-

Salli‖nin ―Fe‖ si alınsa 857 olup aynı tarihte Sultan Fatih eliyle İslam dairesine 

girmesine tevafuk eder. 

Elbette bu kadar kısa bir surede ve bir cümlecikte bu kadar derin anlamların 

çıkarılabilmesi ve bütün Kur‘an ile alakasının görülmesi elbette bütün zamanlara hükmeden 

ve her şeyi bilen Allah‘a mahsustur ve bu sure Allah‘ın kelamıdır ve bu kelamın benzerini 

getirmek imkânızdır ve Kur‘an mucizedir.  

 

4.2  Kur‟ân-ı Kerimin Ġ‟câz Yönleri:  

Kur‘ân-ı Kerimin mucize yönleri çoktur. Yani sadece bir yönü ile değil çok cihetlerle 

mucizedir. İslam bilginleri ―Kur‘ân-ı Kerim yedi cihetle harika ve kırk vecihle mucizedir‖ 

demişlerdir.  
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Bu yönlerden bazıları şöyledir: 

1. Kur‘ânın belağatı ve yüksek üslubu, 

2. Muhtevâsının zenginliği ve câmiiyeti, 

3. İhtiva ettiği esasların insanlığın ihtiyacını karşılaması ve kifayeti, 

4. Gelecekten doğru olarak haber vermesi ve bunların doğru çıkması, 

5. Geçmişten doğru olarak haber vermesi ve ihtilaflı hususları gidermesi, 

6. Kur‘anın gençliği, şebâbeti ve daima yeni nâzil oluyor gibi genç kalması, 

7. Vahyin nüzul sebeplerine peygamberimizin (sav) arzusuna uymasıdır. 

 

Şu husus da dikkate alınmalıdır. Kur‘ân-ı Mübinin yüksek muhteviyatı başka, itikada, 

ibadete, muamelâta, ukubâta, âdab ve ahlâka, nasihate, va‘d ve vaide, ibadete, kıssa ve 

hikâyeye ve kâinatın pek çok hakaikına dair pek çok ayetleri muhtevidir. Bütün bunlar yüce 

Allah‘ın ―Bu Kur‘an bütün insanları irşat etmek ve Allah‘tan korkanlara da vaaz ve nasihatler 

için yeterlidir‖
350

 ayeti ile sabittir.  

   

4.3  Kur‟ân-ı Kerimin Amaçları: 

Allah tarafından peygamberlerin ve kitapların gönderilmesinin sebebi bu beş temel 

esastır. Bunları tek tek ele alacak olursak: 

a) Ġman: İmandan kastedilen Allah‘ın birliğini esas alan ―Tevhit‖ inancıdır. Bütün 

peygamberler tevhidi ders vermek için görevlendirilmişlerdir. İnsanlığın tevhit 

inancından sapması her ne suretle olursa olsun şirktir, şirk en büyük zulümdür
351

 

ve Allah şirki asla affetmez, çünkü şirk Allah‘a en büyük iftira ve en büyük 

günahtır.
352

 Peygamberimiz (sav) buyurdular ki: ―Ben ve benden önceki 

peygamberlerin sözlerinin en faziletlisi ‗Lâ ilâhe İllallah‘ kelamıdır.‖
353

 Yani, tüm 

peygamberler tevhidi, Allah‘ın birliğini anlatmak için gelmişlerdir ve bu onların en 

önemli amacıdır. Bu ise kalplerin kazanılması ve akılların tatmin edilmesi iledir. 

İmanın altı şartı vardır ve bunlar üç temel esasa dayanır. Bunlar da ―Tevhit, 

Nübüvvet ve Haşir‖dir. Kur‘anın amacı Tevhit ve Haşri Nübüvvet müessesesi ile 

takviye etmektir. Kur‘an-ı Kerimin 6000 ayeti hep bu temel inanç esaslarının 

takviye, izah ve ispat etmektedir. 

b)  Ġlim: Peygamberler Allah tarafından maddi ve manevi ilimler ile teçhiz edilerek 

insanlara muallim olarak gönderilmişlerdir. Bunun için insanlık gerek teknik 

gelişmelerde gerekse manevi ilimlerde peygamberlerin varisidirler. ―Âlimlerin 

peygamberlerin varisi olması‖
354

 her iki alanı da kapsar. İnsanlar maddi ilimlerde 

peygamberlerin yolundan gittikleri zaman maddeten terakki ederler, manevi 

yönden giderlerse manen terakki ederler. Bunun için dünyayı isteyen ilme 

sarılmalı, ahireti isteyen ilme sarılmalı, her ikisini isteyen yine ilme sarılmalıdır. 

İnsanlık iman, ahlak ve hukuk dersini peygamberlerden aldıkları gibi, maddi 

terakkilerinin temelini teşkil eden sanatları da peygamberlerden öğrenmişler ve 

mucizelerinden yola çıkarak günümüzdeki gelişmeleri sağlamışlardır. Yazının 

icadı, terzilik, dülgerlik, demircilik vb. bütün sanatların temelini de peygamberler 

atmışlardır. Cehalete karşı savaşmak peygamberlerin görevidir. Bilhassa Kur‘an-ı 

Kerim ―Oku!‖
355

 emri ile nazil olmaya başlamıştır. ―Sakın cahillerden olma!‖
356
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diye inananları uyarmaktadır. ―Bilen ile bileyeni asla bir tutmaz.‖
357

 Bunun için 

―İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır.‖
358

 Hatta ―ilmi öğretenler 

savaştan muaftırlar. Yüce Allah ―Mü‘minlerden herkesin savaşa çıkması uygun 

değildir. Bir kısım Müslümanlar ilmi ve dini öğrenip öğretmesi için savaşa 

katılmaması gerekir‖
359

 buyurmaktadır. Çünkü bu husus savaştan daha önemlidir. 

Cehalet en büyük fitne ve kötülüktür. Her nevi fitne cahil insanlar arasında yayılır 

ve toplumu felakete sürüklerler. ―Fitne katilden beterdir.‖
360

 İlim ise fitneyi 

önleyen en büyük engeldir. Bundan dolayı ―ilim talebi için yola çıkan Allah 

yolundadır.‖
361

  Peygamberimize (sav) ―En hayırlı amel nedir?‖ diye sorulunca 

―İlim öğrenmektir‖ buyurmuşlardır. Soruyu soran ―Ben ameli sordum. Siz ise 

ilimden bahsettiniz‖ diyince peygamberimiz (sav): ―Bahsettiğim Allah‘ı isim ve 

sıfatları ile öğreten iman ilmidir. Allah‘ı bilerek yapılan az amel insana fayda 

verir, bu ilimden mahrum insanın ameli çok da olsa fayda vermez‖
362

 buyurarak 

kâmil bir iman ile az amelin daha faydalı olduğunu, bunun için iman ilminin 

amelden daha hayırlı olduğunu ifade etmişlerdir. İman hidayetin kendisidir ve 

ilmin eseridir. ―Birinin hidayetine vesile olmak Allah katında sahralar dolusu 

kırmızı deve sürülerine sahip olup Allah yolunda harcamaktan daha değerlidir.‖
363

 

İlmin amacı Allah korkusunu vicdanlara hâkim kılmaktır. Bu da Allah‘ın 

azametini kalplere hâkim kılmaya bağlıdır.
364

 Bu dahi iman ilmi ile olur. Bundan 

dolayı yüce Allah ―Allah‘tan ancak âlimler korkar‖
365

 buyurmuştur. Burada 

kastedilen iman ilmidir. İmandan mahrum bilginlerin ne derece isyan ve tuğyana 

düştükleri, şirk ve küfre bulaştıkları bilinen bir husustur. Peygamberimiz (sav) 

―İlmin kalkmasını kıyamet alameti saymıştır.‖
366

 Bu ilimden kast edilen şey de 

yine iman ilmidir. Bu husustan gafil olanların fen ve teknik ilimlerdeki 

ilerlemelere bakarak nasıl cehalet hâkim olacak demeleri normaldir. İnsanlar fen 

ve sanatta, akademik çalışmalarda ilerleyebilirler ama bu onların imanlarını ve 

Allah korkularını artırmaz, bilakis imandan gafil ve mahrum olanların isyan ve 

tuğyanını artırır. İmandan mahrum bir ilim de tekniğin de gelişmesi ile zulmü ve 

isyanı çoğaltarak dünyayı fesada verir. Günümüzde anarşi ve zulmün ilme ve 

tekniğe dayanarak insanlığı ne derece felakete attığı herkesçe bilinen bir husustur. 

Bunun için bu nevi cehalet ile mücadele ancak ―İman hakikatlerini‖ onların me‘luf 

olduğu ilimler ve akli deliller ile izah etmekle olur. 

c) Ahlak: Peygamberlerin gönderilmesinin bir amacı da güzel ahlakı insanlara 

öğretmektir. Peygamberler güzel ahlakı getirmiş son peygamber olan bizim 

peygamberimiz (sav) de ―Ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim‖
367

 

buyurmuşlardır. Peygamberimiz (sav) ―Müminlerin imanda mükemmel olanı 

ahlakı güzel olandır‖
368

 “İman yetmiş şubedir. En üstünü 'Lâ ilâhe illâllah' demek, 

en aşağısı da yol üzerinde insanlara eziyet verecek bir şeyi kaldırmaktır. Hayâ da 
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imanın bir şubedir.‖
369

 ―Allah'a yemin olsun ki, hiç bir kul, kendi nefsi için istediği 

güzelliği kardeşi için de istemedikçe tam iman etmiş olmaz.‖
370

 ―Mîzana konan 

ameller arasında güzel ahlâktan daha ağır gelecek hiç bir pey yoktur. İnsan güzel 

ahlâkı sayesinde, oruç tutup namaz kılan kimseler derecesine yükselir.‖
371

 

―Müslüman, müslümanların elinden ve dilinden emin oldukları kimsedir‖
372

 

buyurmuşlardır. Güzel ahlakı kazanmak kolay değildir. Kalbi kötü düşüncelerden, 

azaları kötü davranışlardan ve çevresini kötü arkadaşlardan temizlemek gibi 

çalışma, öğrenme ve gayret gösterme, mücadele etmeyi gerektirir. Dinin ve 

Kur‘ânın amaçlarından biri de budur.  

d) Hürriyet: Hürriyet insanlığın gereği, imanın bir özelliği ve insana yaratılıştan 

Allah‘ın ihsanıdır.
373

 Kimsenin kimseye lütfu değildir. İman bağı ile Allah‘a 

hizmetkâr olan adam, başkasına baskı yapmaya tenezzül etmediği gibi, başkasının 

tahakkümüne de boyun eğmez. Bir padişahın doğru bir askeri, bir çobanın 

tahakkümüne boyun eğmeyeceği gibi, bir biçareye de tahakküme tenezzül etmez. 

İman ne derece mükemmel olursa hürriyet o derece parlar. Peygamberimizin (sav) 

tesis ettiği ―Asr-ı Saadet‖ bunun en güzel örneğidir.
374

 Hürriyet başıboşluk 

değildir, iyi ve güzel olanı yapmakta insanın hür olması, kötü ve yanlışı yapmaya 

tenezzül etmemesidir. Aklın, dinin ve hukukun kurallarına uymaktır. Müstebitler 

kurdukları düzenle insanların hürriyetini ellerinden alarak kendi emellerine kul ve 

köle yapmayı amaçlar ve insanların doğru olanı yapmalarına engel olurlar. 

Büyüklük baskı ve tahakkümle kazanılmaz, tevazu ve başkalarına saygı ile 

kazanılır. Baskı kolay, tevazu göstermek zordur. Bunun için tekebbür ve tahakküm 

sahipleri küçük insanlardır.
375

  

e) Adalet: Adalet hukukun temel amacıdır.   Adalet, düzenli ve dengeli davranma, 

her şeyin ve herkesin hakkını verme, haksızlıklardan uzaklaşarak orta yolu tutma, 

bir şeyi yerli yerine koyma, insaf ve eşitlik anlamında bir terimdir. Adaletin zıttı 

zulüm ve insafsızlıktır. İslâm'da adâlet, hukuk önünde herkese eşit olmasıdır. Yüce 

Allah Kur‘an-ı Kerimde: ―Ey iman edenler adaleti ayakta tutarak Allah için 

şahitlik edenler olun. Kendinizin, ana ve babanızın aleyhinde bile olsa, zengin 

veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Adaleti yerine getirebilmek için hevâ ve 

hevesinize uymayın. Yanlış davranır veya yüz çevirirseniz, Allah yaptıklarınızdan 

haberdardır.‖
376

 ―Allah insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman, adaletle 

hükmetmenizi emreder.‖
377

 ―Ey iman edenler, Allah için şahitlik eden kimseler 

olunuz. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Adil 

davranın, takvaya yakışan budur. Allah'tan korkun, Allah yaptıklarınızdan 

haberdardır.‖
378

 "Allah, adaleti ve ihsanı emreder.‖
379

 ―Hükmettiğin zaman onlar 

arasında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil davrananları sever‖
380

 ayetleri bu 

hususta yeterlidir. Hz. Peygamber (s.a.s.) de adalet ve adaletle hükmedenler 

hakkında birçok hadîs buyurmuşlardır: ―Hükmünde, yönetimi ve velâyeti 
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altındakiler hakkında adîl davrananlar, Allah katında nurdan minberler üzerinde 

olacaklardır.‖
381

 ―Kıyâmet gününde insanların Allah'u Teâlâ'ya en sevgili olanı ve 

Allah'a en yakın bulunanı adil devlet başkanıdır.‖
382

  

 

4.4  Kur‟an Ayetlerinin Taksimi: 

3000 ayet Allah‘ın birliği, azameti ve birliğinin izahı ve ispatıdır.  

3000 ayet Haşrin ispatı ve ahiret âlemlerinin izahı ile ilgilidir.  

500 ayet Haram, Helâl ve Ahkâma aittir.  

100 ayet Tesbih ve Duâya aittir.  

66 ayet ise Nâsih ve Mensuh‘a aittir.  

Toplam 6666 ayettir.  

 

4.5  Kur‟ân-ı Kerime KarĢı Görevlerimiz: 

Kur‘ân-ı Kerime karşı üç temel vazifemiz vardır: Dil ile okumak, akıl ile anlamaya 

çalışmak, kalp ile kabul ederek iman etmek ve fiillerimiz ile tasdik etmektir.
383

  

1. Kur‟ân-ı Kerimi Okumak: Kur‘an-ı Kerimi okumak yüce Allah‘ın ―Kur‘an-ı 

Kerimi tertil üzere tane tane okuyunuz‖
384

 buyurur. Buna göre Kur‘ânı ağır ağır anlayarak 

okumak hızlı okumaktan daha faziletlidir. Hz. Ali (ra) tertili ―Tecvidi‘l-Huruf ve ma‘rifeti‘l-

vukuf‖ diye tarif etmiştir. Yani, harfleri mahrecinden çıkarmak ve durak yerlerini bilmektir.  

Peygamberimiz (sav) ―Sizin hayırlınız Kur‘ân-ı Kerimi okuyan, öğrenen ve 

öğretenlerdir‖
385

 buyurur. Peygamberimiz (sav) bazen bir ayeti defalarca okurdu. Bu namazda 

bile olurdu.
386

 Abdullah b. Mesut (ra) der ki: Kur‘ân-ı Kerimi okurken gereken yerlerde durup 

düşününüz. Onunla kalplerinize canlılık kazandırmaya çalışınız. Hiçbirinizin gözü, bir an 

önce sürenin sonunu bulmak olmasın.‖
387

 Eğer hatim indirilecekse her gün bir cüz, (20 sahife) 

okuyarak bir ayda bitirmek en güzel olanıdır.
388

  

Peygamberimiz (sav) ―Kur‘ân-ı Kerimi Arap Lahni ile okuyunuz‖
389

 buyurmaktadır. 

Arap Lahninin Kureyş lehçesi yani, günümüzde yazıldığı şekli ile okumak anlamına geldiği 

gibi, okuyuşta da ―Fıtrî Okuyuş‖ anlamına gelmektedir. Ayrıca peygamberimiz (sav) 

―Seslerinizle Kur‘ân-ı Kerimin okunuşunu süsleyiniz‖ buyurarak tecvit üzere güzel şekilde 

okumayı tavsiye etmektedir. Bu bakımdan Kur‘an ilmi ile meşgul olan bilginler ―Kur‘an-ı 

Kerimin tecvitle okunmasının farz olduğunu belirlemişlerdir.
390

   

Menfaat için Kur‘an okumak, Kur‘an okumak için pazarlık yaparak ücret almak caiz 

değildir. Elde edilen kazanç haramdır. Ancak ücret verilirse bunu almak caizdir. Bu ücret 

Kur‘an okumanın ücreti değil, mesainin ücretidir. 

 

2. Kur‟ân-ı Kerimi aklımızla anlamaya çalıĢmak: Kur‘an-ı Kerimi okumanın amacı 

da Kur‘an ahlakı ile ahlaklanmaktır. Bunu da peygamberimizin (sav) ―Allah‘ın ahlakı ile ve 

peygamberin ahlakı ile ahlaklanın‖ buyurmasıdır. Peygamberimizin (sav) ahlakının Kur‘an 

ahlakı olduğu Hz. Aişe‘nin (ra) sözü ile sabittir.  
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3. Kalbimizle kabul edip iman etmek: Kur‘an-ı Kerimin 6666 ayeti ile Allah‘ın 

kelamıdır. Mahlûk değildir. Allah‘ın ezelî kelamıdır. Kur‘an dışındaki diğer kitaplar ve 

suhuflar Kur‘an-ı Kerimin o zamanlardaki temsilcileridir. Bundan dolayı Kur‘anın ahkâmı 

Hz. Âdem (as) zamanından itibaren icraya başlamıştır. Kur‘an nazil olunca asıl geldiği için 

diğer kitaplar nesholmuş ve hükmü tamamlanmıştır.  

Kur‘an-ı Kerim peygamberimize (sav) inzal edilmiş olup Mushaflarda yazılıdır. 

Kalplerde mahfuzdur. Dil ile okunur. Bizim Kur‘an-ı Kerimi telaffuz etmemiz, yazmamız, 

okumamız mahlûktur; fakat Kur‘an gayr-ı mahlûktur. ―Ateş yakıcıdır‖ ifadesindeki ateş 

kâğıtta yazılan ve dil ile söylenen ateş kelimesinden farklı olan gerçek ateştir. Yazı ve söz bu 

ateşe delalet eden sembollerdir. Aynı şekilde okunan ve yazılan Kur‘an-ı Kerim Kelam 

Sıfatının medlülüdür.  

Kur‘an-ı Kerimin ayetleri hepsi fazilet ve büyüklük bakımından müsavidir. Fakat 

―Âyete‘l-Kürsi‖ gibi ayetlerde zikir ve zikredilenin fazileti bakımından daha üstündür. 

Kâfirlerden bahseden ayetler ise sadece zikrin fazileti vardır; zikredenin fazileti yoktur. 

―Kur‘ân-ı Kerim ism-i azamdan, arş-ı azamdan ve her ismin mertebe-i azamından 

geldiği için ezelden gelmiştir, ebede gidecektir.‖      

   

 

ALTINCI BÖLÜM 
 

MELEKLERE ĠMAN 
 

Meleklere, Kadere ve Ahirete iman gibi konular Peygamberden iĢitilerek  

öğrenildiği ve iman edildiği için “Sem‟iyyat” olarak ele alınmıĢtır.  

 

GĠRĠġ: 

Meleklere iman farzdır. Yüce Allah Melâike denilen mü‘min, mükerrem, masum ve 

emirlere tam inkıyad içinde olan bir takım yüce mahlûkları vardır. Yüce Allah Kur‘ân-ı 

Kerimde ―peygamber kendisine inzal edilen kitaba iman etti; mü‘minler de iman ettiler. Hem 

peygamber hem de mü‘milerin tümü Allah‘a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman 

ettiler‖
391

 buyurarak meleklere imanın kitaplara ve peygamberlere iman gibi inanılması 

gereken bir temel esas olduğunu belirtmiştir. 

Yine yüce Allah ―İyilik yüzünü doğuya ve batıya dönmek değil, gerçek iyilik Allah‘a, 

ahiret gününe, meleklere ve peygamberlere iman etmektir‖
392

 buyurarak meleklere imanın 

şartlarından olmazsa olmazı olarak bize anlatmaktadır.  

Peygamberimize (sav) vayh getiren melek Cebrail‘dir. (as) Müşrikler bundan dolayı 

Cebrail‘e (as) düşman olduklarını ifade ediyorlardı. Yüce Allah da Cebrail (as) ve meleklere 

düşman olana kendisinin de düşman olacağını ifade etmektedir. ―Kim Allah‘a meleklerine, 

peygamberine, Cebrail‘e (as) ve Mikail‘e (as) düşman olursa, bilin ki Allah da inkâr edenlerin 

düşmanıdır‖
393

 buyurmaktadır. 

Yüce Allah sadece inandım demenin yeterli olmadığını, inananların da imanlarını 

bilgileri ile artırmaları gerektiğini ―Ey iman edenler! Allah‘a resulüne, peygambere inzal 

edilen kitaba ve kendilerinden önce nazil olan kitaplara da inanın. Kim Allah‘ı peygamberleri, 

melekleri ve kitapları inkâr ederse büyük bir sapıklığa düşmüş olur‖
394

 ayeti ile emrederek 

melekleri inkârın büyük bir sapıklık olduğunu ifade etmiştir.  
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Meleklere inanmamak bir bakıma vahyi, peygamberi, peygamberin getirdiği kitabı ve 

tebliğ ettiği dini inkâr etmek anlamına gelir. Çünkü dini hükümler peygambere melekler 

aracılığı ile gelmiştir. 

Melekler de insanlar gibi icada kabiliyetleri yoktur. Allah‘ın yarattığı varlıkları temaşa 

eder, şuûnât-ı ilâhiye dediğimiz Allah‘ın işlerini müşâhede ederek tesbih, tahmid, tekbir ve 

tehlil ile Allah‘a ibadet ederler.    

 

1. MELEKLERĠN VARLIĞI 

Meleklerin varlığı naklen sabit, aklen câizdir. Allah‘ın mülkünün ve melekûtunun 

vüs‘ati, genişliği ve azametini kabul edenler meleklerin vücudunu kabul ve tasdik etmekte 

asla tereddüt etmezler. Peygamberimizin Hz. Aişe (ra) tarafından nakledilen bir hadisinde 

―Meleklerin nurdan, cinlerin ateşten ve Âdem‘in (as) ise topraktan yaratıldığı‖
395

 ifade 

edilmektedir.  

Yüce Allah yaratıcıdır. Onun yaratıcılığına sınır koyamayız. Dilediği şeyi dilediği 

şekilde yaratır. Sudan, topraktan, nurdan, ateşten, havadan, ısıdan, enerjiden, esirden, ışıktan, 

seslerden, karanlıktan ve her şeyden bilmediğimiz nice varlıklar ve onların türlerini yaratır. 

―Allah‘ın askerlerini, mahlûkatını ancak Allah bilir.‖
396

  Meleklerin ve cinlerin insanlardan 

önce yaratılmışlardır. Bu konuda yüce Allah‘ın Kur‘ân-ı Kerimde meleklerine ―Ben insanı 

yaratacağım ve yeryüzüne halife kılacağım‖
397

 buyurması ve insan ile cinlerden olan Şeytanı 

ve melekleri imtihan ettiği pek çok ayetlerde anlatılmaktadır.  

Görmemek olmamayı gerektirmez. İnsan olarak ne ruhumuzu nede aklımızı 

görmediğimiz halde varlığından hiçbir şüphemiz yoktur. Bunun gibi görmediğimiz ama 

varlığında şüphe etmediğimiz nice varlıklar vardır.  Melekler, Cinler ve Ruhaniler de 

bunlardandır.   

Kur‘anda nakledildiği gibi meleklerin varlığını aklen de ispatı mümkündür. Kâinatta 

boşluk yoktur. Yeryüzünde her 1cm
3
 toprakta, suda ve havada binlerce canlının bulunduğu 

fennen ve hikmeten sabittir. Fen bunlara ―Mikroorganizmalar‖ demektedir. Bediüzzaman Said 

Nursi hazretleri ―Hakikat katiyen iktiza eder ve hikmet yakînen ister ki, zemin gibi semavatın 

dahi sekeneleri bulunsun, zîşuur sakinleri olsun; o sekeneler o semâvâta münâsip bulunsun. 

Şeriat lisanında pek çok muhtelifü‘l-cins olan o sekenelere melâike ve ruhâniyat tesmiye 

edilir‖
398

 demektedir.   

Bunu bir örnekle ele alacak olursak, İki arkadaş seyahat etmek üzere yola çıkarlar. 

Büyük bir şehri uzaktan görebilecekleri bir köye misafir oldular. Gece uzaktan şehre 

bakarlarken aralarında bir konuşma geçer. Birisi ―Işıklarından bir şehir gibi gördüğümüz ama 

henüz nasıl bir yer olduğunu bilmediğimiz bu yerde hiçbir canlının olduğunu zannetmiyorum. 

Oralar boştur, belki de bir şehir de değildir‘ der. Diğer akıllı arkadaşı der ki: ‗Görüyorsun ki 

şu misafir olduğumuz küçük köyde insanlar, hayvanlar, bitkiler ve pek çok canlılar var. Her 

yerden hayat fışkırıyor. Gördüğümüz ama gitmediğimiz o şehirde elbette daha çok ve daha 

mükemmel bir hayat olmalıdır. Onlar bizden daha mükemmel yaşamaları gerekir. Ekmek 

yerine börek yerler, kulübede değil de apartmanlarda yaşarlar.‖ Bu konuşanlardan birinin 

meleklere inanan, diğerinin ise inanmayan birisi olduğunu varsayalım.   

Biz de gece gökyüzüne baktığımı zaman milyonlarca yıldızdan oluşan büyük bir şehir 

gibi görürüz. Küçücük dünyamızın her yerinden hayat fışkırırken, o mükemmel ve çok büyük 

yıldızların hayatsız ve boş olmasını aklımız kabul etmez. Dinimiz Kur‘an lisanı ile oralarda 

yaşayan canlılara Ruhaniler, Melekler ve Cinler adını vermektedir. Ancak nasıl ki dağlarda, 
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denizlerde ve havada yaşayan canlılar türlü türlüdür, birinin hayat şartı diğerinde yoktur, 

elbette meleklerin, ruhani ve cinlerin hayatları da bizim hayatımız gibi değildir. 

Allah yaratıcı olduğu için her neviden çanlıları yaratmıştır. Topraktan İnsanları, 

hayvanları, bitkileri; sudan balıkları ve karada yaşayanların üç misli fazla mahlûkatı yaratığı 

gibi, Nurdan melekleri, ateşten cinleri ve havadan, ışıktan, ısıdan, ruhdan bilmediğimiz nice 

varlıkları yaratmıştır.  

Melekler: Nurdan yaratılmışlardır. Mü‘min, mükerrem ve masum varlıklar olup 

Allah‘ın emirlerine tam uyarlar.
399

  

Cinler: Ateşten yaratılmış olup imtihana tabidirler, mümin ve kâfir olanları vardır.
400

  

Ruhaniler: Yüce Allah‘ın ruh vererek yarattığı milyarlarca tür ve katrilyonlarca 

sayıda ve her yerde oranın hayat şartlarına uygun yaratılmış olan varlıklarıdır. Allah‘ın 

yaratıklarını ancak Allah bilir. Bizler ise O‘nun ilmine, iradesine ve kudretine inanır kabul ve 

tasdik ederiz. 

   

2.  MELEKLERĠN ÖZELLĠKLERĠ  

Melekler nurdan yaratılmışlardır. Varlıkların bir kısmı maddeden yani su ve topraktan 

yaratılmışlardır. Bunlara maddi varlıklar diyoruz. İnsan ve hayvanlar gibi. Bir kısmı da ısı ve 

ışıktan yaratılmıştır. Bunlara da yarım nurani diyoruz. Güneş gibi. Maddi varlıklar aynalar 

vasıtası ile yansıma özelliğinden istifade ederek çoğalırlar. Bir insan aynalar vasıtası ile çok 

sayıda çoğalır. TV de bir nevi görüntü yansıması ile tüm TV‘ler sayısınca çoğalarak her eve 

misafir olur ve onlarla konuşur. Ama bu görüntü ölüdür. Hayat fonksiyonları yoktur ve canlı 

olan insana tabidir. Güneş yarım nurani olduğu için aynalardaki görüntüsü de aslı gibi hayatlı 

ve aslından ayrı olarak icraat kudretine haizdir. Güneşin aynadaki görüntüsü ve yansıması 

aynı güneş gibi karanlık yeri aydınlatır ve ısıtır. Böylece güneş aynalar vasıtası ile binlerce 

yerlerde gökteki güneşten ayrı olarak icraat yapabilir. Melekler ise tam nurani oldukları için 

bir anda pek çok yerlerde bulunur ve pek çok işi yapar, biri birine mani olmaz. Bunun için 

Azrail (as) bir anda binlerce canı alabilir ve Cebrail (as) Allah‘ın emirlerini ve iradesini 

―İlham‖ ve ―Vahy‖ tarzında milyarlarca yere ulaştırır. Arıdan sinekten tut ta insanların 

kalplerine gelen ilhamlara kadar hepsini bir anda izn-i İlahi ile yerine ulaştırır. Bu günkü fen 

hakikat-ı hal i bilmediği için buna ―Sevk-i Tabii‖ yani ―İçgüdü‖ demektedir.   

Nurani varlıkların özellikleri budur. Tüm bunları yaratan ve dilediği şekilde yöneten 

yüce Allah elbette bütün bunların da ötesinde her yerde hazır ve her mekânda nazır olarak tüm 

varlıkları tüm faaliyetleri ile yaratır, yönetir ve ihtiyacına cevap verir.  

Meleklerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

1. Melekler nurani varlıklar olup nurdan yaratılmışlardır. Nurani olanların yansıma 

özellikleri vardır. Nurani oldukları için bir anda pek çok yerlerde bulunup, pek çok 

işleri yaparlar. Bir iş diğer bir işi yapmalarına engel olmaz. Nasıl ki yarım nurani 

olan güneş bir anda aynalar aracılığı ile pek çok yerde farklı işleri yapabilir ve bir 

iş diğerine mani olmaz. Aynadan ısısı, ışığı ve renkleri ile tasarrufta bulunurlar. 

Melekler tam nurani oldukları için bir anda pek çok yerde bulunur, pek çok işleri 

yaparlar. Azrail (as) bir anda bütün ruhları alır. Cebrail (as) bir anda tüm varlıklara 

Allah‘ın emirlerini tebliğ edebilir.    

2. Tüm nefsanî arzulardan arındırılmışlardır. Yemeye ve içmeye ihtiyaçları yoktur. 

Gıdaları Allah‘ı tesbihtir. Erkek ve dişilikleri yoktur. Çoğalmaları Allah‘ın 

yaratması iledir. Üremekle çoğalmazlar.
401

 

3. Allah‘a asla isyan etmezler. Emr olunanı yaparlar.
402

 Allah‘ın emri olmadan 

yeryüzüne inmezler.
403
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4. Çeşitli suretlere izn-i İlahi ile girerler.
404

 Hz. Meryem‘e (as) genç bir delikanlı 

suretinde göründüğü gibi, peygamberimize (sav) de genç ve yakışıklı sahabi Dıhye 

(ra) suretinde geldiği hadislerin rivayetinde vardır.
405

 

5. Son derece hızlı ve güçlü varlıklardır.
406

 Bir anda binler sene mesafeyi alırlar. 

Arzdan arşa elli bin yıllık mesafeyi bir anda kateder, iner ve çıkarlar.  

6. Yaratılışları emr-i ilahi iledir. Kıyamete kadar ölmezler, gıdaları Allah‘ı zikirden 

ibaret olan tesbih, tahmid, tekbir ve tehlildir.
407

 

7. Melekler nurdan varlıklar oldukları için gözle görülmezler; ancak peygamberlere 

izn-i ilâhi ile görülürler ve meleklerle sohbet edebilirler. Aslî suretleri ile 

peygamberlere ancak görülen melekler, çeşitli suretlere girdikleri zaman insanlar 

tarafından da görülebilirler. Buhari ve Müslim‘de geçen ―Cibril Hadisinde‖ olduğu 

gibi insan suretinde sahabelere görünen Cebrail (as) peygamberimize (sav) ―İman-

İslam ve İhsan‖ konusunda sorular sorarak dinlerini öğretmiş ve sual-cevap 

adabını ders vermiştir.
408

  

8. Gaybın anahtarı Allah‘ın elindedir. Bundan dolayı Melekler de Allah bildirmezse 

gaybı, yani geleceği bilemezler.
409

  

9. Melekler ikametgâhları itibarıyle arzî, semâvî ve arşî kısımlarına ayrılırlar. 

Vazifeleri itibarıyle de ―Müdebbirât‖ ve ―Hafaza‖ melekleri gibi çeşitli kısımlara 

da ayrılırlar. Meleklerin bir kısmı dâimâ tesbih ile Allah‘ı överler, tehlilât ile 

Allah‘ın birliğini kâinatta ilan ederler, tekbirat ile Allah‘ın büyüklüğünü 

haykırırlar ve tahmidat ile Allah‘ın nimetlerine şükür ederler. Görevleri tesbih, 

hamd, tekbir ve tehlildir. Nurani varlıklar oldukları için gıdaları nurani olan ibadet 

ve zikirdir.
410

 

 

3.  MELEKLERĠN ÇEġĠTLERĠ  

Meleklerin de pek çok nevileri vardır. Vazifeleri Allah‘ın emirlerini tebliğden ibaret 

olan memurluk ve Allah‘ın yaptığı işleri seyr ve temaşa ederek Allah‘ı tesbih, nimetlerine 

şükür ve büyüklüğünü, kudretini ilan etmektir. Melekler Allah‘ın yardımcıları ve iş ortakları 

asla değildir. Bu şekilde düşünmek, Allah‘ın onlara ihtiyacı olduğunu ve işleri onlara 

yaptırdığını söylemek şirk ve küfürdür. Melekler de insanlar gibi Allah‘ın işlerine 

karışamazlar. İş ve icraata hiçbir fonksiyonları yoktur. Her şeyi yapan ve yaratan Allah‘tır. 

Melekler de buna şahitlik yaparlar.  

Kur‘an-ı Kerimde adı geçen melekler: 

3.1 Cebrail (as) : Vahy-i İlahiyi tebliğe memurdur. Peygamberlere ―vahiy‖ getirmesi 

en önemli görevi olmakla beraber, tüm varlıklara ―İlham-ı İlahiyi‖ ulaştırırlar. ―Sevk-i Tabii‖ 

veya ―İçgüdü‖ denilen tüm ilhamları Cebrail (as) getirdiği için vazifesi kıyamete kadar devam 

etmektedir. Cebrail (as) Allah‘ın varlıklara emrini ulaştıran elçisidir. Bunu Kur‘ân-ı Kerimin 

şu ayetinden anlıyoruz. Yüce Allah buyurdu: ―Bu Kur‘an-ı Kerim şerefli olan elçinin getirdiği 

Allah‘ın sözü ve fermanıdır. O elçinin de Arşın sahibini katında yüce bir mevkii vardır.‖
411

 

Cebrail‘in (as) Kur‘an-ı Kerimde geçen ―Ruhu‘l-Emin‖
412

 ―Ruhu‘l-Kuds‖
413

 ―Ruh‖
414

 ―Resul-
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i Kerim‖
415

 gibi isimleri vardır. Peygamberimiz (sav) de ayrıca ―Nâmus-u Ekber‖
416

 adı ile 

Cebrail‘i (as) isimlendirmiştir. Cebrail (as) Allah‘ın emir ve iradesinin naşiri ve mübelliği 

olduğu için en büyük melek sayılır ve bundan dolayı bu meleğe ―Seyyidü‘l-Melâike‖ 

denilmiştir. Cebrail (as) sonsuz olan Kelâm-ı İlâhinin tebliğine memur olduğu için vazifesi 

kıyamete kadar devam etmektedir. Cebrail‘in (as) vazifesi Yüce Allah‘ın fermanının 

peygamberlere getirmekten ibaret değildir. ―Allah arıya vayhetti‖
417

 ayetinde ifadesini bulan 

vahiyden tut bütün varlıkların kalplerine gelen ilhamlara kadar tüm emr ve irade-i ilâhiyenin 

tebliğine memur olduğu için vazifesi kıyamete kadar devam eder. Cebrail (as) bu vazifesini 

bizzat kendisi yaptığı gibi, bu vazifeleri yapan trilyonlarca meleğin nazırı da olabilir. Bitkilere 

ve hayvanlara yapacakları işleri öğretmek ve onları sevk etmekle memur meleklerin en büyük 

nazırı olması akıldan uzak değildir.    

3.2 Mikail (as) : Tüm tabiat olaylarını tanzime memurdur. Yüce Allah‘ın ―İrade ve 

Kudretinin‖ eşyada kemal-i intizamla cereyanına nezaret eder. Yapan ve yaratan Kudret-i 

İlahiyedir. Tabiat kanunları dediğimiz şeyler ise Allah‘ın iradesinin tecellisinden başka bir şey 

değildir. Mikail (as) maiyetindeki meleklerle bunu temaşa etmek ve ilan etmek ile memurdur. 

Varlık hayata, hayat ise rızka yönelmiştir. Bütün canlılar rızk kanunu ile varlıklarını devam 

ettirmektedirler. Tabiattaki tabii olayların cereyanı rızka bakmaktadır. İşte Mikail (as) 

varlıktaki mahlûkatın erzakına müekkeldir. Bediüzzaman hazretleri bu açıdan şöyle 

demektedir: ―Hz. Mikail (as) yeryüzü tarlasında ekilen masnuât-ı ilâhiyeye Cenâb-ı Hakkın 

havliyle, kuvvetiyle, hesabıyla, emriyle bir nâzır-ı umumi hükmündedir. Tabiri caiz ise, 

umum çiftçi misal melâikelerin reisidir.‖
418

    

3.3 Azrail (as) : Bu meleğe ―Melekü‘l-mevt‖
419

 yani ―ölüm meleği‖ de denir. Ruhları 

almaya görevli olan meleklerin nazırı ve reisidir. Tüm ruhlu varlıkların, yani insan, hayvan ve 

cinlerin ruhlarını muhafaza etmekle memurdur. Çünkü canlı varlıkların en değerli şeyleri 

ruhlarıdır. Bedenleri ruhlarını taşıyamayacak duruma gelince, bunu Azrail‘e (as) teslim 

ederler. Azrail (as) da insan ahirette tekrar dirilene kadar ruhları muhafaza eder. Ölümü 

yaratan ve ruhları gerçekte alan Yüce Allah Azrail‘i (as) ruhları muhafaza etmekle 

görevlendirmiştir. Bunun için Azrail‘den korkmak değil onu sevmemiz gerekir.  

Azrail (as) ayrıca ruhları alan meleklerin nâzırıdır. Ruhları alan meleklerin çokluğunu 

yüce Allah şöyle ifade etmektedir. ―O kâfirler, nefislerine zulmederlerken melekler onların 

canlarını alır.‖
420

 Bu ayet kâfirlerin ruhlarını alan melekleri anlatmaktadır.  Yine, ―Melekler, 

onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, ―Selâm size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık 

girin cennete‖ derler‖
421

 ayeti ile de mü‘minlerin canlarını alan meleklerin de çokluğunu ifade 

etmektedir. Naziat suresinde ―Kâfirlerin ruhlarını söküp çıkaran, mü‘minlerin ruhlarını 

yavaşça incitmeden alan, çocukların ruhlarını koşarak cennete götüren melekelerin‖
422

 ayrı 

ayrı oldukları ifade edilmektedir. İşte birer küçük Azrail olan ve gerçekte Azrail‘e (as) 

benzeyen pek çok meleklerin olduğu ve Azrail‘in (as) da onların reisi ve nazırı olduğu 

anlaşılmaktadır. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri ―Hazret-i Musa (as) Hazret-i Azrail‘in 

(as) gözüne tokat vurmuş‖
423

 hadisini izah ederken Azrail‘in (as) pek çok yardımcılarının 
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olduğunu izah etmektedir.
424

 Peygamberimiz (sav) de ―Salihlerin ruhlarını alan meleklerin 

ayrı, cehennemliklerin ruhlarını alan meleklerin ayrı‖
425

 olduğunu belirtmişlerdir. Ancak 

bunların tümü, reisleri ve nazırları olan Hz. Azrail‘e (as) bağlıdırlar ve onun emrine tabidirler. 

3.4 Ġsrafil (as) : Tüm varlıkların hayata başlaması ve hayat vazifesinden terhisini ilan 

etmekle mükelleftir. Her canlının ve her varlığın yaratılması ve kıyametinin kopması demek 

olan başlama ve bitiş ilanını yapmakla görevlidir. Buna ―Sur‘a üfleme‖ denmektedir. Buna 

öğrencilerin düzenli eğitim görebilmeleri için dersin başladığını ve bittiğini ilan eden zil 

çalmakla görevli nöbetçi öğrenci misalini verebiliriz. Bu sayede her şey zamanında ve 

mükemmel olarak yapılmaktadır. İnsanın ve canlıların en değerli varlıkları ruhlarıdır. Ruhu 

haşre kadar muhafaza ederek haşirde tekrar cesetlerine nefhetmek ve üflemek önemli bir 

görevdir. Kâinatın ölümünü ilan eden ―Nefha-i Sâik‖ ile tekrar mahlukatın dirilişini ilân eden 

ve kabirlerinden çıkan cesetlere ruhlarını üfleyen ―Nefha-i Kıyam‖ mühim bir görevdir. 

İnsanın ölümü gibi kâinatın ölümü küllî bir hâdisedir. Bu önemli hadiseye izn-i ilâhi ile İsrafil 

(as) nezarete memurdur. Bunun bir misalini güz ve bahar başlangıcında görmek mümkündür. 

Güzün ölmüş olan yeryüzünü baharın ılık rüzgârının ruh üfler gibi esmesi sonucu dallar ve 

kökler yeniden canlanarak gizlendikleri yerlerinden başlarını çıkararak yeniden hayat 

bulmaya başlarlar. Bu külli ve umumi hadise bir kısım melekleri ilgilendirir. İşte bu 

meleklerin tümünün nazırı Hz. İsrafil (as) dır.     

3.5 Kiramen Kâtibin Melekleri: İnsan kâinatın yaratılış sebebidir. Bundan dolayı 

insan yeryüzünün mahlûkatta tasarrufa memur halifesidir. Böyle olunca başıboş bırakılamaz. 

Her davranışı kayıt altına alınır, her sözü yazılır ve ona göre hesaba çekilir. Nitekim 

insanların seçtikleri başkanlar, reisler ve halifeler nereye giderlerse arkalarında sözlerini ve 

yaptıklarını kayda alan bir gazeteci ordusu takip eder. Konuşmalarını gazete ve radyolarda 

duyururlar ve sonra buna göre de hesaba çekerler.  

Kiramen kâtibin melekleri de her canlının hayatında yaptığı amelini yazmak ve 

konuşmalarını muhafaza etmekle mükelleftirler. İnsanların iyi kötü amellerini yazdıkları gibi 

her varlığın amelini de muhafaza ederler. Yeniden hayata başlama zamanında bu ameline göre 

dirilirler. Bitkilerin ameli çekirdeklerinde yazıldığı gibi, insanın da amelleri hafızasında 

korunmaktadır. Resmi evraklar üç nüsha yazıldığı gibi melekler de amelleri üç nüsha yazarlar. 

Birini kendileri saklar, birini insana verir, birini de ―Levh-i Mahfuz‘a‖ Allah‘ın katına 

gönderirler. İnsana verilen insanın hafızasına yazılan nüshasıdır. İnsanlar yeniden diriltilerek 

hesaba çekildikleri gün bu melekler şahit olarak getirilir. Meleklerin ellerindeki yazılan nüsha 

ile insanın hafızası ve Levh-i mahfuz karşılaştırılır. Aynı olduğu görülür. İnsan da buna göre 

mükâfat ve cezayı hak eder. Bu hesaplaşmadan sonra meleklerin yazdıkları insanın amellerini 

içine alan ―Amel Defterleri‖ insana verilir. Salihlerin amel defterleri sağdan ve öncen 

verilirken, şakilerin ve günahkârların amel defterleri ise soldan ve arkadan verilir. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Üzerlerinde yazıcı ve muhafaza edici melekler vardır. 

Onlar değerli ‗Kiramen Kâtibin‘ melekleridir. Sizin ne yaptığınızı bilirler‖
426

 buyurarak 

Kiramen Kâtibin meleklerinden haber vermektedir.  Yine bir başka ayetinde ―Andolsun ki, 

biz insanı yarattık. Nefsinin ona verdiği vesveseyi de biliriz. Çünkü biz ona şahdamarından 

daha yakınız. Ayrıca onun sağına ve soluna oturmuş iki melek de onun yaptıklarını 

kaydetmektedirler. O bir söz söylediğinde de onu gözetleyen ve kaydeden melekler onu 

hemen yazarlar‖
427

 buyurarak bu melekleri bize haber vermektedir. Bu ayette ayrıca yazıcı 

meleklere gözetleyen ve kaydeden anlamında “Rakîb” ve “Atîd” ismi verilmiştir. 

Kiramen kâtibîn meleklerinin işlerini çok sağlam bir şekilde yaptıklarını da bize haber 

veren yüce Allah onların şahitliğini de şöyle belirtir. ―O müşrikler bizim onların sırlarını ve 
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gizli konuşmalarını bilmediğimizi mi zannediyorlar. Hayır! Biz onların tümünü biliriz. 

Yanlarında bulunan meleklerimiz onları yazmaktadırlar ve işlerini de çok sağlam 

tutmuşlardır.‖
428

 ―Sur üflenerek va‘dedilen gün geldiği zaman onlar yanlarında bir yol 

gösterici ve iki de şahit melek olduğu halde huzurumuza gelirler.‖
429

 

Bu ayette de yüce Allah bu meleklerin hesap gününde şahit olarak geleceklerini beyan 

buyurmaktadır.  

3.6 Hafaza Melekleri: insanı tehlikelerden ve kaza ve belalardan koruyan 

meleklerdir. Gerçekte insanın yaşaması mucizedir. Çünki insan hayatı pamuk ipliğine 

bağlıdır. Ölümü için binlerce sebep her an hayatına son vermek için beklemektedir. Yaşaması 

ise hayata lazım tüm ihtiyaçların ve sebeplerin her an beraber olması ile mümkündür ki bu bir 

mucizedir. Ancak Allah‘ın hıfz ve inayeti ile hayat devam eder. 

Hafaza melekleri insanın kaza ve kaderi dışında olan tehlikelerden korumakla 

mükelleftirler. Hz. Ali‘nin (ra) bize bildirdiğine göre her insanın dört adet hafaza meleği 

vardır ve onu her tehlikeden onu korurlar. Ancak kaderinde yazılı olan Allah‘ın iradesi ile 

olması istenen şey ile kişiyi baş başa bırakırlar. ―Üzerlerinde muhafız, koruyucu melekler 

vardır‖
430

 ayeti buna delildir. 

3.7 Münker ve Nekir Melekleri: İnsan dünyaya bir misafir ve yolcu olarak gelmiştir. 

Önünde uzun bir yolculuğu vardır. Dünya bu yolculukta bir okul ve bir bekleme salonudur. 

Ancak buradaki kazanımları çok önemlidir. Allah‘ın kendisine dünyada verdiği ömür 

sermayesi ile bundan sonraki hayatına lazım olacak dünya ve ahiret sermayesini kazanacaktır. 

Bunun için dünya hayatı önemlidir. Dünya hayatı bitip ahiret hayatına başlayacağı zaman 

elbette bir imtihandan geçmesi gerekir. Nasıl ki ilköğretimi bitiren bir öğrenci ortaöğretime 

geçerken sınava girer. Burada aldığı puana göre Ortaöğretime yerleşir. Ortaöğretimden 

üniversiteye geçerken sınava girer ve aldığı puana göre yüksek öğretimde bir yere yerleşir.  

Dünyadan ahirete geçen bir insan da dünyaya gönderiliş amacını gerçekleştirip 

gerçekleştirmediğinden elbette sorulacaktır. Bu görev ―Münker-Nekir‖ meleklerinindir. Bu 

melekler kişinin ameline göre görünürler. Üniversite imtihanına giren öğrencinin burada ne 

sıkıntı çektiğini elbette giren bilir. Kabirde de melekleri gören insanların dilleri tutulur ve 

cevap veremez olurlar ise onlara dünyada işledikleri hayırlı amelleri yardımcı olacaktır. 

Namaz, oruç, hac, zekât ve sadaka, okuduğu Kur‘an-ı Kerim güzel suret ve şekillerde gelerek 

onu yerine meleklere cevap vereceğini ve sahibini müdafaa edeceğini peygamberimiz (sav) 

haber vermiştir.  

Kabirde insanın dünyada öğrenmesi gerektiği şeylere dair sorular sorarlar. İnsanın 

yaratılış amacı yaratanını tanımak ve onun rızası istikametinde yaşamak olduğu için melekler 

de buna dair sorular sorarlar. ―Rabbin kimdir?‖ ―Peygamberin kimdir?‖ ―Dinin nedir?‖ gibi 

sorular ile o insanı hesaba çekerler.
431

 

Kabir ruhani bir hayat olduğu için hiç kimse kendisini bu sualden kurtaramaz. Çünkü 

ölüm ruhun bedenden ayrılmasıdır. Ölen cesettir ve ruh bakidir. Ceset yansa ve vahşi 

hayvanlar tarafından parçalansa da ruha bu sualler sorulacaktır. İslam bilginleri kabir 

hayatının ruhani bir hayat olduğunu ifade ederler. Nasıl ki iki insan aynı mekânda uyurlar. 

Biri güzel rüya görür; cennet gibi bir yerde dostları ile ziyafet sofrasındadır. Diğeri zindanda 

azap ve işkence çekmektedir. Aynı odada uyudukları halde birbirlerinden etkilenmez ve 

birbirlerinden haberleri olmaz. İşte kabir de insan ruhu bunun gibi mükâfat ve ceza görecektir. 

Kıyametten sonraki diriliş olan haşir ise bedenin tekrar diriltilmesi ve ruhun ona yeniden 

verilmesi hadisesidir. Bundan dolayı inkâr edenler kabul etmemekte ve Kur‘an-ı Kerim de 
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cesedin diriltileceğini ifade ve iddia etmektedir. Cennet ve cehennem hayatının ruh beden 

ikilisi ile olacağını, yani cismani olduğunu ifade etmektedir. Bundan dolayı bu dirilişe “HaĢr-

i Cismânî” denmektedir.  

3.8 Cennet ve Cehennemde Görevli Melekler: Cennetteki Meleklerin başında 

bulunan ve onlara nezaret eden meleğe “Rıdvân” denir. Bu hususta yüce Allah şöyle haber 

verir. ―Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazını dosdoğru kılan ve kendilerine 

verdiğimiz rızklardan gizli ve açıktan Allah için harcama yapanlar ve kötülüğü iyilikle 

ortadan kaldırmaya çalışanlar için dünyanın sonunda çok iyi mükâfatları vardır. Bu sonuç da 

Adn Cennetine girmektir. Atalarından eşlerinden ve çocuklarından iyilerle beraber oraya 

girerler. Melekler onları her kapıdan karşılar ve onlara: ‗Selam size! Dünyada sabretmenizin 

karşılığında ne güzel bir sonuca ulaştınız‘ derler.‖
432

 

Cehennemde görevli olan meleklerin nâzırı ve lideri ise ―Mâlik‖ adındaki melektir.  

Mâlik‘in nezaretinde ise 19 (Ondokuz) melek vardır ki bunlar diğer zebanilerin liderleri 

konumundadırlar. Yüce Allah bu hususu bize şöyle haber verir: 

―Ben o müşriği Sakar‘a sokacağım. Sakar‘ın ne olduğunu bilir misin? O her şeyi 

yakan ve geriye bir şey bırakmayan, insanların derilerini kavuran bir ateştir. O cehennemin 

üzerinde on dokuz bekçi vardır.‖
433

 ―O melekler de, gayet katı, merhamet etmekten yoksun, 

kâfirlere karşı şiddetli, Allah‘ın emirlerine asla karşı çıkmayan ve kendilerine ne emredilirse 

yapan meleklerdir. Ey İman edenler! Sizler işte yakıtı insanlar ve taşlar olan bu cehennem 

azabından kendinizi ve ailenizi koruyun!‖
434

  

Yine yüce Allah cehennemliklerin cehennemin bekçisi olan Mâlik‘e şöyle seslendiğini 

bize haber verir. ―Cehennemdekiler Mâlik‘e şöyle seslenirler ‗Ey Mâlik! Rabbin bizim işimizi 

bitirsin. Bizi yok etsin.‘ Mâlik de onlara şöyle seslenir: ‗Sizler hep böyle kalacaksınız‘ 

der.‖
435

  

Bu ayetler bize cehennemde bulunan meleklerden haber vermekte ve inananları 

uyarmaktadır.  

3.9 Ġlham Melekleri ve Vesvese Veren ġeytan: Her insanın kendisine hayrı ilham 

eden meleği ve şerri aklına getiren şeytanı vardır. Hayrı ve şerri yaratan yüce Allah‘tır. Ancak 

Allah kullarının istemeleri üzerine kullara ait hayırlı ve şerli fiilleri yaratmakta ve insan 

iradesi ile istediği için de sorumluluğu insana ait olmaktadır.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Takvayı da fücuru da ilham edene yemin olsun‖ 

buyurarak her ikisini de binlerce hikmet için külli iradesi ile Allah‘ın dilediğini belirtmekte ve 

―kalbe gelen bu ilhamlardan iyi ve hayır olana uyanın kurtulacağı, şerre ve fücura ait olana 

uyanların da helak olacağı‖ belirtilmektedir.
436

 

Peygamberimiz (sav) bu hususta şöyle buyurmuşlardır: ―Âdemoğluna hem şeytanın 

vesvesesi, hem de meleğin ilhamı vardır. Şeytanın vesvesesi şerle korkutup tehdit etmesi ve 

hakkı yalanlamasıdır. Meleğin ilhamı da hayrı va‘d ve tavsiye etmesi ve hakkı tasdik 

etmesidir. İçinde böyle bir şey bulan onun Allah‘tan olduğunu bilsin ve Allah‘a hamd etsin. 

Diğerini bulan da şeytandan ve şerrinden Allah‘a sığınsın.‖
437

 Hz. Aişe‘nin (ra) ―Ya 

Resulallah! Senin de şeytanın var mıdır?‖
438

 şeklindeki sorusuna ―Evet! Fakat Rabbim ona 

karşı bana yardım etti de o bana teslim oldu‖ buyurmuşlardır.  
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İnsan kalbi melek-i ilham ile şeytan-ı hususi orada mücadele ederler. İnsanı 

etkilemeye çalışırlar. İnsan nefsine uyar da şeytanı dinlerse esfel-i safiline sukut eder. Meleği 

dinlerse o zaman da alay-ı illiyyîne suud eder ve insan ruhu terakki ve tekâmül eder.
439

  

3.10 Müdebbirat Melekleri (=Mahlûkata Müekkel Melekler): Varlıkların Allah‘a 

olan fıtrî ibadetlerini, Allah‘a olan hamd, şükür ve minnettarlıklarını anlayarak şahit olan, 

lisan-ı halleri ile yaptıkları tesbihatlarını dilleri ile ifade eden meleklerdir. Bu melekler 

varlıkların sayısından çokturlar. Yine bu melekler işlerin tedbir ve tanziminde bulundukları 

için kendilerine ―Müdebbirat Melekleri‖ adı verilmektedir.  

Bunlardan bir kısmının vazifeleri insanlara bakar. Bunlar mü‘minlere dua ederler. 

Nitekim yüce Allah buyurdu: ―Melekler mü‘minler için şöyle dua ederler: ―Ey Rabbimiz! 

Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyan 

kullarını bağışla ve onları cehennem azabından koru.‖
440

 

Yine bu melekler bilhassa ―âlim mü‘minlere rahmet okurlar.‖
441

 ―Namazda Fatiha‘yı 

okuyanlarla beraber ‗Âmin!‘ derler.‖
442

 ―Sabah ve ikindi vakitlerinde mü‘minlerle beraber 

olurlar.‖
443

 ―Kur‘an okunurken dinlemek üzere yeryüzüne inerler.‖
444

 ―Sokakları dolaşarak 

ilim ve zikir meclislerini arar ve buldukları yerlere toplanarak bunlardan istifade ederler.‖
445

 

Nitekim yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde buyurur: ―Allah mü‘minlere çok merhametlidir; 

melekler de mü‘minlere Allah‘ın rahmet etmesi için dua ederler.‖
446

 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri müdebbirat melekleri ile ilgili olarak şöyle der: ―Şu 

kâinatın mevcudatına nazar-ı dikkatle bakılsa görülür ki, cüz‘iyat gibi külliyatın dahi birer 

şahs-ı mânevisi vardır ki birer vazife-i külliyeyi görüyorlar. Meselâ, bir çiçek kendince bir 

nakş-ı sanat gösterip lisan-ı haliyle esma-ı Fâtırı zikrettiği gibi, küre-i arz bahçesi dahi bir 

çiçek hükmündedir, gayet muntazam küllî vazife-i tesbihiyesi vardır. Bir meyvenin tesbihatı 

var, bir ağacın da, bir mevsimin de semavatın da tesbihatı vardır. Elbette onların tesbihatını 

şuurlu bir şekilde ifade eden müekkel melâikesi vardır.  

Peygamberimiz (sav) buyurdular ki, ―Bâzı melâikeler bulunur, kırk bin başı var, her 

başında kırk bin ağzı var, her ağızda kırk bin dili ile kırk bin tesbihat yapar.‖ İşte zemin böyle 

bir baştır. Kırk bin nevin milyarlar dili ile tesbihatını şuurlu bir şekilde ilan eden müekkel 

melekleri vardır.‖
447

  

―Evet, bir bahr-i müsebbih olan şu semavatın kelimat-ı tesbihiyesi güneşler, aylar, 

yıldızlar olduğu gibi, bir tayr-ı müsebbih ve hâmid olan şu zeminin dahi elfâz-ı tahmidiyesi 

hayvanlar, nebatlar ve ağaçlardır. Demek her bir ağacın, her bir yıldızın cüz'î birer tesbihatı 

olduğu gibi, zeminin de ve zeminin her bir kıta‘sının da ve her bir dağ ve derenin de ve ber ve 

bahrinin de ve göklerin her bir feleğinin de ve her bir burcunun da birer tesbih-i küllîsi vardır. 

Şu binler başları olan zeminin her başında yüz binler lisanlar bulunan ve her lisanda yüz bin 

tarzda tesbihat çiçeklerini, tahmidat meyvelerini, âlem-i misalde tercümanlık edip gösterecek 

ve âlem-i ervahta temsil edip ilân edecek, ona göre elbette bir melek-i müekkeli vardır.‖
448

 

Müdebbirat melekleri de çeşitli kısımlara ayrılırlar:  

3.10.1 Sevr ve Hut Meleği: Dünyanın sevk ve idaresinde görevli meleklerdir. 

Karadaki mahlûkta ve rızıklarına müekkel meleğe Sevr, denizlerdeki mahlûkata nezaret eden 

meleğe ise Hut namı verilmiştir. Sevr, öküz, Hut ise balık anlamındadır. Ancak cismani bir 
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öküz ve balık değildir. Peygamberimizin (sav) mahlûkata müekkel bu melekleri bu isimlerle 

ifade etmesinin hikmeti denizdeki ve karadaki hayvanatı temsil etmelerinden dolayıdır. Bu 

teşbih zamanla ilmin elinden cehlin eline geçmesiyle maddi ve cismânî bir öküz ve balık 

tevehhüm edilmiştir. Hakikatini bilmeyenler tarafından da hadise ilişilmiştir.
449

 

Peygamberimizin (sav) dünyaya nezaret eden melekleri Sevr ve Hut namı ile 

zikretmesinde çok külli hikmetler vardır. Birincisi, insan hayatın devamını sağlayan rızkın 

karada yaşayanların ziraata ve sahilde yaşayanların da balığa bağlı olduğunu ima eder. 

Böylece dünya öküz ve balık üzerinde olmuş olur. İkincisi dünyanın güneş etrafında 

döndüğüne işaret eder. Çünkü, dünya dönerken her ay bir burca uğrar ve onun üzerinde 

cereyan eder. Cahiliye döneminin zannı gibi dünya sabit olup güneşin döndüğü düşüncesinin 

yanlışlığına işaret eder. Üçüncüsü de mahlûkata müekkel melek olduklarını ifade eder. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu hususları çok güzel bir şekilde izah ederek hadisi 

inkârdan ve işin hakikatini bilmeyenleri de cehaletten kurtarmıştır.
450

  

3.10.2 Melek-i Ra‟d, Meleku‟l-Cibal ve Meleku‟l-Emtar, Meleku‟l-Bihar: 

Dünyaya müekkel melek olduğu gibi gök gürültüsüne, şimşeğe, dağlara, denizlere, yağmur 

damlalarına müekkel melekler de vardır. Hatta her bir yağmur damlası bir meleğin bineği 

olup o yağmur damlasının gezdiği yerlerdeki Allah‘ın kudret ve faaliyetini temaşa ederek 

Allah‘ı zikr ve tesbih ederler.  

Bu ve buna benzer melekler Şeriat-ı Fıtriye ve denilen Tabiat kanunlarının işleyişine 

nezaret ederler. Tabiat kanunları Allah‘ın iradesinin tecellisidir. Ancak bu kanunlar kendi 

kendilerine işlemez. Onları işlettiren ve uygulamasına nezaret eden memurlar vasıtası ile 

uygulanırlar. Bu husus filozofların da inkâr edemeyerek fıtrat kanunlarına nüfuz eden 

―Kuvay-ı Sâriye‖ şeklinde ifade edilmiştir. Meşşailer bunlara ―Ruhanî mahiyet-i mücerrede‖ 

adını verirlerken, İşrakiler ise ―Ukul ve Erbâbu‘l-Envâ‖ tabiri ile kabul etmişlerdir.
451

 Nasıl ki 

devletin kanunlarını uygulayan memurlar ve uygulanmasına nezaret eden kurumlar varsa bu 

nevi melekler de Allah‘ın tabiata koyduğu kanunların işleyişine nezaret etmektedirler.  

Hatta ―Ve‘l-Mürselât‖ ve ―Ve‘z-Zâriyat‖ ile başlayan surelerin başlarında ifade 

edildiği gibi ―Rüzgârları yönlendiren ve rüzgârlara ait vazifeleri tanzim eden‖ melekler de 

vardır.
452

   

Böylece yüce Allah‘ın dağlara, denizlere, yağmura, rüzgara ve bulutlara nezaret eden 

meleklerin bulunduğunu çeşitli rivayetlerden ve Kur‘an-ı Kerimin işaretlerinden 

anlamaktayız.  

 

4. MELEKLERĠN VAZĠFELERĠ  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri meleklerin vazifelerini şöyle açıklar: 

―Melâikelerde mücahede ile terakkiyat yoktur. Belki her birinin sabit bir makamı, 

muayyen bir rütbesi vardır. Fakat onların nefs-i amellerinde bir zevk-i mahsusaları var, nefs-i 

ibadetlerinde derecatlarına göre tefeyyüzleri var. Demek, onların mükâfatı, hizmetlerinin 

içindedir. Nasıl insan su, hava, ışık ve gıda ile tagaddi edip telezzüz eder. Öyle de, melekler 

zikir ve tesbih ve hamd ve ibadet ve marifet ve muhabbetin envarıyla tagaddi edip telezzüz 

ediyorlar. Çünkü onlar nurdan mahlûk oldukları için, gıdalarına nur kâfidir. Hattâ nura yakın 

olan râyiha-i tayyibe dahi onların bir nevi gıdalarıdır ki, ondan hoşlanıyorlar. Evet, ervâh-ı 

tayyibe, revâyih-i tayyibeyi sever. 

Hem melekler, Mâbudlarının emriyle işledikleri işlerde ve Onun hesabıyla işledikleri 

amellerde ve Onun namıyla ettikleri hizmette ve Onun nazarıyla yaptıkları nezarette ve Onun 

intisabıyla kazandıkları şerefte ve Onun mülk ve melekûtunun mütalâasıyla aldıkları 
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tenezzühte ve Onun tecelliyât-ı cemâliye ve celâliyesinin müşahedesiyle kazandıkları 

tena‘umda öyle bir saadet-i azîme vardır ki, akl-ı beşer anlamaz, melek olmayan bilemez. 

Meleklerin bir kısmı âbiddirler. Diğer bir kısmının ubudiyetleri, ameldedir. Melâike-i 

arziyenin amele kısmı, bir nevi insan gibidir, tabir caizse bir nevi çobanlık ederler. Bir nev'i 

de çiftçilik ederler. 

Yani rû-yi zemin umumî bir mezraadır. İçindeki bütün hayvânâtın taifelerine, Hâlık-ı 

Zülcelâlin emriyle, izniyle, hesabıyla, havl ve kuvvetiyle bir melek-i müekkel nezaret eder. 

Ondan daha küçük, her bir nevi hayvanata mahsus, bir nevi çobanlık edecek bir melâike-i 

müekkel var. 

Hem de rû-yi zemin bir tarladır; umum nebatat onun içinde ekilir. Umumuna, Cenâb-ı 

Hakkın namıyla, kuvvetiyle nezaret edecek müekkel bir melek vardır. Ondan daha aşağı bir 

melek, bir taife-i mahsusaya nezaret etmekle Cenâb-ı Hakka ibadet ve tesbih eden melekler 

var. Rezzâkıyet arşının hamelesinden olan Hazret-i Mikâil Aleyhisselâm, şunların en büyük 

nâzırlarıdır. 

Meleklerin çoban ve çiftçiler mesabesinde olanlarının insanlara müşabehetleri yoktur. 

Çünkü onların nezaretleri sırf Cenâb-ı Hakkın hesabıyladır ve Onun namıyla ve kuvvetiyle ve 

emriyledir. Belki nezaretleri, yalnız Rububiyetin tecelliyâtını, memur olduğu nevide 

müşahede etmek ve kudret ve rahmetin cilvelerini o nevide mütalâa etmek ve evâmir-i 

İlâhiyeyi o nev'e bir nevi ilham etmek ve o nev'in ef'âl-i ihtiyariyesini bir nevi tanzim 

etmekten ibarettir. Ve bilhassa zeminin tarlasındaki nebâtâta nezaretleri, onların tesbihat-ı 

mâneviyelerini melek lisanıyla temsil etmek ve onların hayatlarıyla Fâtır-ı Zülcelâle karşı 

takdim ettiği tahiyyât-ı mâneviyelerini melek lisanıyla ilân etmek, hem onlara verilen cihâzâtı 

hüsn-ü istimal etmek ve bazı gayelere tevcih etmek ve bir nevi tanzim etmekten ibarettir. 

Melâikelerin şu hizmetleri, cüz-ü ihtiyarîleriyle bir nevi kisbdir. Belki bir nevi 

ubudiyet ve ibadettir. Tasarruf-u hakikîleri yoktur. Çünkü her şeyde Hâlık-ı Külli Şeye has bir 

sikke vardır; başkaları parmağını icada karıştıramaz. Demek melâikelerin şu nevi amelleri ise 

onların ibadetidir; insan gibi âdetleri değildir.‖
453

 

Böylece melekler Allah‘ın mükerrem kulları olup Allah‘ın emri ile iş görürler.
454

 

4.1 Melekler Allah‟ın Ġzzetini Korumakla Görevlidirler: Nasıl ki varlıklar Allah‘ın 

isim ve sıfatlarının tecellileri olup sebepler bu tecellilerin perdeleri ise melekler de haksız 

şekvaların yüce Allah‘a ulaşmasını önleyen ve izzetini koruyan perdeleridir.  

Nitekim rivayette vardır ki Hz. Azrail (as) Cenab-ı Hakka münacat etmiş ve demiş: 

―Kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden küsecekler ve şekva edecekler.‖ Ona cevaben 

denilmiş: ―Senin vazifene hastalıklar ve musibetleri perde edeceğim, tâ ibadımın şekvaları 

onlara gitsin ve sana gelmesin.‖  

Aynen bu perdeler gibi Azrail‘in (as) vazifesi de bir perdedir. Ta haksız şekvalar 

Cenâb-ı Hakka gitmesin. Çünkü ölümdeki hikmet ve rahmet ve güzellik ve maslahat cihetini 

herkes göremez. Zahire bakıp itiraz eder; şekvaya başlar. İşte bu haksız şekvalar Rahim-i 

Mutlaka gitmemek hikmeti ile Hz. Azrail (as) perde olmuştur.  

Aynen bunu gibi bütün meleklerin belki bütün esbab-ı zahiriyenin vazifeleri, ―İzzet-i 

Rububiyetin‖ perdeleri olmaktır. Ta güzellikleri görünmeyen ve hikmetleri bilinmeyen 

şeylerde kudret-i ilâhiyenin izzeti ve kutsiyeti ve rahmetin ihatası muhafaza edilsin. İtirazlara 

hedef olmasın. Ve hasis ve ehemmiyetsiz ve merhametsiz şeylerle kudretin mübaşereti nazar-ı 

zahiride gözükmesin. Yoksa hiçbir sebebin ve meleğin hakiki tesiri ve icada kabiliyeti yoktur. 

Her şeyde Allah‘ın taklit edilmez mührü vardır. Allah‘ın işine hiçbir mahlûk karışamaz ve 

müdahale edemez.  Halk etmek ve icad etmek yalnız Allah‘a hastır. Sebepler yalnız perdedir, 

icadda ve sanatta hiçbir tesiri yoktur. Melâike gibi şuurlu varlıklar da yalnız cüz‘î, icadsız, 

kesb denilen bir nevi hizmet-i fıtrıye ve amelî bir nevi ubudiyetten başka ellerinde yoktur.  
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Evet, izzet ve azamet ister ki esbab kudret elinin perdesi olsun, noksanlıklar ve 

kusurlar o sebeplere verilsin. Tevhit ve Celal da ister ki, sebeplerin hakiki tesiri olmasın ve 

her şey doğrudan kudretin eseri olsun.
455

  

4.2. Sebeplerin ve Meleklerin Hiçbir Tesiri Yoktur: Yüce Allah hikmeti gereği 

sebepler dünyasında sebepler ile işini görür. Her şeyi yoktan yaratan, istihdam eden ve icad 

eden Allah‘tır. Allah melekleri hayırlı işlerde istihdam ettiği gibi, cinnî ve insî şeytanları da 

şerli işlerde ve ademiyede istihdam eder. Her ikisi de haksız şekvalara merci olarak Cenab-ı 

Hakkın takdisine vesile olurlar. Şerler ve çirkinlikler sebeplerin kabiliyetsizliğinden ve 

kusurlar onlardan kaynaklanır. Nitekim yüce Allah şöyle buyurur: ―Sana isabet eden iyilikler 

Allahtan, şer ve çirkinlikler ise nefsinizin kabiliyetsizliğindendir.‖
456

  

Melekler de insanlar gibi icada kabiliyetleri yoktur. Bilakis Allah‘ın icadını ve 

şuunâtını müşahede ederek nezaret edip bunlarla ilgili tesbih, tahmid, tekbir ve tehlil 

vazifeleri ile meşguldürler. Her şeyi Allah‘tan, Allah‘ın ilim, irade ve kudretinden bilirler.  

Vahdet ve ehadiyet sırrı ile kâinatın her tarafında aynı kudret, aynı isim, aynı hikmet 

ve aynı sanat bulunması ile hâlıkın vahdeti ve tasarrufu, icad ve rububiyeti ve hallakıyet ve 

kudsiyeti cüz‘î-küllî her bir masnuun hal dili ile ilan ediliyor. Bütün bu masnuatın hal dili ile 

ilan ettikleri tesbihatı her tarafta melekleri halk ederek mahlûkatın şuursuz olan ibadetlerini 

şuurlu olan meleklerin dilleri ile de yaptırması yüce Allah‘ın hikmetinin gereğidir.  

Meleklerin hiçbir cihette hilâf-ı emir hareketleri yoktur. Hâlis bir ubudiyetten başka 

hiçbir icad ve emirsiz hiçbir müdahaleleri, hatta izinsiz şefaatleri dahi olmaz. Tam olarak 

―İkrama mazhar abidler olup emr olunanları eksiksiz ifa ederler.‖
457

  

 

 

5.  CĠNLER VE ġEYTANLAR 

Yüce Allah‘ın nurdan yarattığı Meleklerden başka şerli işlerde çalıştırdığı ve izzetine 

perde olarak ateşten ve elektrikten yarattığı cinleri ve şeytanları vardır. Bunları ayrı ayrı ele 

alacağız. 

 

5.1 CĠNLER 

Örtmek ve gizlemek anlamına gelen ―cin‖ kelimesi, duyu organlarımızla idrak 

edilemeyen, hislerden gizlenmiş ruhani varlıklara verilen ortak isimdir. Müfredi ―Cinnî‖ 

çoğulu ise ―cinne‖dir.
458

  

Ruhânî varlıklar genel olarak üçe ayrılırlar: Mahza hayra kabiliyeti olan varlıklar. 

Bunlar meleklerdir. Mahza şerre yönelenler de şeytanlardır. Hem hayra hem de şerre 

kabiliyeti olan varlıklar ise cinlerdir.  

Cinler duyu organlarımızla idrak edilemezler. Bu hususta kaynak ise Kur‘an-ı Kerim 

ve peygamberimizin (sav) hadisleridir. Yüce Allah 28 ayetten müteşekkil ―Cin Suresi‖ni 

cinlerle ilgili olarak inzal buyurmuştur.  

Cinler ateşten yaratılmış varlıklar olup yaratılışları insanlardan öncedir. Henüz dünya 

güneşten koparılmış ateş kütlesi iken yüce Allah dünyayı cinler tahsis etmiş ve dünyaya onları 

hâkim kılmıştı. Sonra dünya insanların yaşamalarına müsait hale gelince cinlerin de 

yeryüzünü fesada vermesi üzerine yüce Allah insanları halife olarak dünyaya gönderdi. Bu 

husus ―Biz insanı şekil almış çamurdan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten 

yaratmıştık‖
459

 ayeti ile sabittir. 

5.1.1 Cinlerin Özellikleri:   
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Cinler ―dumansız ateşten‖ ve ―saf, katıksız ateşten‖
460

 yaratılmış olduğu muhtelif 

ayetlerde belirtilmektedir. Burada ifade edilen saf ateş ―Elektrik‖ olabilir. O zaman cinlerin 

elektriksel varlıklar olup bedenlerinin elektrikten yaratılmış olduğu anlaşılabilir. Bundan 

dolayı güçlü ve hızlı varlıklar olup elektrik gibi iletken olan her şeyde cereyan ettikleri 

anlaşılır.  

Cinler insanlar gibi yerler, içerler, evlenir ve çoğalırlar.
461

 Doğar, büyür ve ölürler. 

Hızlı varlıklardır ve elektrik hızında hareket ederler. Bundan dolayı ömürleri insana nispeten 

çok uzundur. Akıllı ve şuurlu varlıklar oldukları için sorumlulukları vardır. Mü‘minleri 

cennette mü‘minlerle, kâfir olanları da cehennemde kâfirlerle beraber olacaklardır. Çünkü 

yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Ben cinleri ve insanları beni tanıyarak bana ibadet etsinler diye 

yarattım‖
462

 buyurmaktadır.  

Elektriksel varlıklar oldukları için cinler çok çeşitli şekillere girebilme özelliğine 

sahiptirler. Nitekim elektrikte bu özellik vardır. Elektrik gözükmemekle beraber, ses, ısı, ışık, 

görüntü, soğuk, motor gücü şeklinde kendisini hissettirmektedir. Bununla beraber cinler pek 

çok kısımlara, türlere ve nevilere ayrılırlar. Denizlerde, dağlarda, çeşme başlarında, 

ormanlarda meskûn olanları olduğu gibi, ifrit ve peri denilen çeşitli sınıfları da mevcuttur.  

5.1.2 Ġnsanlar Cinlerden Üstündürler: ―Cismaniyet en câmi, en muhit, en zengin bir 

âyine-i tecelliyât-ı esmâ-i İlâhiyedir. Bütün hazâin-i rahmetin müddeharâtını tartacak ve 

mizana çekecek âletler cismaniyettedir. Meselâ, dildeki kuvve-i zâika, rızık zevkinde, envâ-ı 

mat'umat adedince mizanlara menşe olmasaydı, her birini ayrı ayrı hissedip tanımazdı, tadıp 

tartamazdı. Hem ekser esmâ-i İlâhiyenin tecelliyâtını hissedip bilmek, zevk edip tanımak 

cihâzâtı yine cismaniyettedir. Hem gayet mütenevvi ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri 

hissedecek istidatlar yine cismaniyettedir.‖
463

 

Bu gerekçelerden dolayı ―toprak suya, havaya, ziyaya nispeten kesafetli, karanlıklıdır, 

fakat masnuât-ı İlâhiyenin bütün envâına menşe ve medar olduğundan bütün anâsır-ı sairenin 

mânen fevkine çıktığı gibi; kesafetli olan nefs-i insaniye de, sırr-ı câmiiyet itibarıyla, tezekkî 

etmek şartıyla bütün letâif-i insaniyenin fevkine çıkar.‖
464

  

İnsan cismani olduğu ve topraktan yaratıldığı için Yüce Allah‘ın bin bir ismine ayine 

olarak çok külli ve geniş bir ayine olur. Bu camiiyet cismani bedeni olmayan cinlerde ve 

meleklerde bulunmadığı için insan gibi geniş ve külli bir ibadete ve Allah‘a yakınlığa mazhar 

olmaktan uzaktırlar. Bu bakımdan insanlar cinlerden üstündürler. Cinlerden olan şeytanın 

―Ben ateşten yaratıldım, insan ise çamurdan yaratılmıştır. Ateş çamurdan üstündür‖ şeklinde 

yapmış olduğu kıyas tamamen yanlıştır. Şeytanı aldatan hususlardan biri de bu hususu yanlış 

biliyor olmasıdır.  

5.1.3 Peygamberimiz (sav) Cinlerin ve Ġnsanların Peygamberidir: 
Peygamberimiz‘e (sav) vahy gelmeye başlayınca cinlerin göklerden ve meleklerden haber 

hırsızlığı yapmaları ve dostları olan kâhinlere getirmelerinin önü kesildi. Yüce Allah bu 

kapıyı cinlere kapamasının sebebi Vahy‘in gelmeye başlaması ve vahye bir şüphenin 

gelmemesi içindi. Bunun üzerine cinler sebebini araştırmaya çıkmışlardı ki peygamberimizin 

(sav) okuduğu Kur‘an-ı Kerimi dinlediler.  

Bu husus Cin Suresi‘nde şöyle haber verilir: ―Cinler ‗Şüphesiz biz insan sözüne 

benzemeyen acip bir Kur‘an dinledik. Bunun doğruya ileten hayranlık verici bir vahy 

olduğuna inandık. Biz buna inandık. Artık Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağımıza söz 

veriyoruz‘ dediler.‖
465
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Daha sonra peygamberimiz (sav) cinlerle konuşarak onlara Kur‘an-ı Kerimi ve 

dinlerini öğretmiştir.
466

 Ayrıca Hz. Ali‘yi (ra) onlara muallim olarak gönderdiği rivayet 

edilmektedir. Peygamberimiz sav cinlerle bir-iki saat konuşmuştur; ama bu onların boyutunda 

ve âleminde bir iki hafta veya ay gibi geniş bir zamandır. Bundan dolayı peygamberimizin 

(sav) onlara gereken her şeyi öğrettiği anlaşılabilir. 

Peygamberimiz sav hem insanların tümünün, hem de cinlerin peygamberi olduğu için 

kendisine her iki âlemin de peygamberi anlamında “Resulu‟s-Sakaleyn” denilmiştir.  

5.1.4 Cinler Ġnsanların Emrinde ÇalıĢabilirler: Yüce Allah‘ın Süleyman‘ın (as) 

emrine cinleri verdiği Kur‘ân-ı kerimden anlaşılmaktadır. Sebe Suresinde ―Süleyman‘ın 

önünde cinlerden çalışanlar vardı‖
467

 ayeti buna delildir. Hatta Süleyman (as) Süleyman 

mabedini cinlere yaptırdığı rivayet edilmektedir. Yine Süleyman‘ın (as) vezirleri içinde 

Cinlerin temsilcisi olan bir ifritin de bulunduğu ve ―Belkıs‘ın tahtını Süleyman‘ın yerinden 

kalkmasından önce getireceğini söylediği‖ Kur‘ân-ı Kerimde geçmektedir.
468

 Ayrıca 

―Şeytanlardan dalgıçlık yaparak denizden inci ve mercan çıkaranları ve daha başka işlerde 

çalışanları da yüce Allah Süleyman‘ın (as) emrine vermiştir.‖
469

  

Bu ayetler göstermektedir ki cinler insanların emrinde çalıştırılabilir. Bu ayetlerin 

yorumunu yapan Bediüzzaman Said Nursi hazretleri ―Ey insan! Bana itaat eden bir abdime 

cin ve şeytanları ve şerirlerini itaat ettiriyorum. Sen de Benim emrime musahhar olsan, çok 

mevcudat, hattâ cin ve şeytan dahi sana musahhar olabilirler‖
470

 şeklinde yorumlamaktadır. 

5.1.5 Cinlerden Korunmak: Yüce Allah bir ayetinde ―Ey Rabbim! Şeytanın 

vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların yanımda bulunmalarından da sana 

sığınırım‖
471

 şeklinde dua etmemizi istemektedir. Cinlerden ve şeytanlardan Allah‘a sığınmak 

gerekir. Her şey Allah‘ın dilmesi ile olur. Allah dilemezse hiçbir şey olmaz. Bundan dolayı 

kişi görünmeyen varlıklardan ve onların şerlerinden Allah‘a sığınmalıdır. Peygamberimiz 

(sav) şeytanlardan ve cinlerden Allah‘a sığınmak için Âyete‘l-Kürsi, Felak ve Nâs Surelerini 

okur ve Fatiha suresi ile Allah‘a sığınırdı.
472

 Cin ve şeytanlara karşı alınacak en önemli tedbir 

İstiaze (Euzü) ile Allah‘a sığınmak ve İstaze duaları olan Felak ve Nâs Surelerini sabah-

akşam okumaktır.   

 

5.2  ġEYTANLAR:  

Şeytan cinlerdendir. Asıl adı İblis ve Azazil Cin iken Allah‘a olan ibadetini örnek 

almak üzere meleklerin ricası üzerine Allah tarafından meleklerin katına yükseltilmiştir. Hz. 

Âdem (as) ile imtihan edilince azmış ve sapmış, bütün duygu ve kabiliyetleri şerre yönelmiş 

ve kendisine ―şeytan‖ denilmiştir. Bütün gayesi ile şerre yöneldiği ve bütün kalbi ile şerri 

arzuladığı için Allah‘a ve Allah‘a inananlara düşmanlığından dolayı kalbinde iman ve marifet 

de kalmamıştır.
473

 İlk olarak da melekleri Allah‘ın emrine karşı gelmeye kışkırtmıştır.
474

 

Bundan dolayı da ―Lanete uğramış‖ ve huzurdan kovulmuştur.  

Yüce Allah şeytanın cinlerden olduğunu ―Biz meleklere ‗Âdeme secde edin‖ emrini 

verdiğimiz zaman tüm melekler secde ettiler ancak İblis secde etmedi. O cinlerdendi. 

Kendisini yaratan ve terbiye eden Rabbisinin emrine karşı geldi‖
475

 ayeti ile ifade eder.  
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Şeytan Allah‘ın lanetine uğrayarak huzurdan kovulduğu andan itibaren aldattığı cinler 

ve avaneleri ile insana düşman olduğunu ilan edip insanı yoldan çıkarmaya çalışmaktadır. İlk 

olarak da cennette bulunan Âdem‘i (as) aldatmakla işe başlamıştır.
476

 Böylece Âdem‘i (as) 

geçici olarak cennetten mahrum ettiği gibi Âdemoğullarını da ebedi olarak cennetten mahrum 

etmek için elinden geleni yapmaktadır. 

Yüce Allah şeytan‘a istidrac eseri olarak kıyamete kadar istediği ömrü vermiştir.
477

  

Yüce Allah Âdem (as) örneğinde olduğu gibi insanları şeytanın aldatmaması için 

devamlı surette ikaz etmektedir. ―Şeytan sizin açık düşmanınızdır, siz de onu düşmanınız 

bilin. Yine bilin ki, şeytan kendi taraftarlarını ancak cehenneme, alevli ateşe girecek kimseler 

olmaya çağırır‖
478

 buyurarak bizi ikaz etmektedir.  

5.2.1 ġeytan Ġnsanları FuhĢiyata ve Allah‟ı Ġnkâra TeĢvik Eder: Şeytanın insanlara 

vesvesesi genellikle Allah‘ı inkâr ve Allah hakkında şek ve şüpheye düşürme şeklindedir. Bu 

hususu yüce Allah bize şöyle haber verir: ―Ey İnsanlar! Yeryüzünde helal ve temiz olan 

şeylerden yiyin, Sakın şeytanın adımlarını takip etmeyin. Bilin ki o sizin açık düşmanınızdır. 

O size kötülüğü, fuhşiyatı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri telkin eder.‖
479

 Böylece 

şeytanın kalbe vesvese vererek iman konusunda şüpheye sevk ettiğini anlıyoruz. Bundan 

dolayıdır ki yüce Allah ―Kur‘an okuyacağınız zaman şeytandan Allah‘a sığının‖
480

 buyurur. 

Çünkü Şeytan Kur‘an okurken Allah hakkında olmadık şüpheler ve vesveseler verebilir. 

İnsanı Allah‘ın sıfatları ve kudreti ile ilgili şüphelere düşürebilir. Sorarak öğrenme imkânı 

bulunmadığı zaman da o şüphe -Allah korusun- kişiyi imandan mahrum edebilir. Şüphe ile 

iman bir arada olmaz ve imansızlık ise kişiyi cennetten ebediyen mahrum eder.  

5.2.2 ġeytanın Hilesi Zayıftır: Şeytanın hilesi ve vesvesesi ancak zayıf imanlı ve 

ihlâstan mahrum olan mü‘minleri etkileyebilir. Bu husus ―Şeytanın inanan ve Allah‘a 

tevekkül edenlere galebesi ve hâkimiyeti yoktur. Şeytanın hâkimiyeti müşriklere ve şeytanı 

kendilerine dost edinenleredir‖
481

 ayeti ile sabittir. Şeytan insanı gelecek endişesi, dünya ve 

kadın düşkünlüğü ve fakirlik korkusu ile korkutarak tuzağına düşürür. Bu bakımdan dünya ve 

gelecek konusunda Allah‘a tevekkül eden, para ve mala önem vermeyen ve kadınlara düşkün 

olmayan mü‘mine şeytan zarar veremez.  

Yüce Allah ayrıca ―Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır‖
482

 buyurur. Nefsine düşkün 

olan ve Allah‘ın emir ve yasaklarına uymada tembel olanlara şeytan galebe eder. Çünkü 

şeytan ancak kalbe vesvese verir. Nefis de hoşuna gittiği için şeytanın bu vesvesesine kapılır 

ve ister-istemez günahlara girer. Böylece nefis lümme-i şeytaniyeden gelen vesveselere kulak 

verdikçe şeytana yardım etmiş olur.    

5.2.3 ġeytan Ġhlâslı Kulları Aldatamaz: Mü‘min Allah‘ın emirlerini yaptığı ve 

yasaklarından kaçtığı müddetçe şeytan ona galebe edemez. Kulun şeytanı ve nefsi yenmesi 

ancak Allah‘ın emirlerini yapmak ve yasaklarından kaçmak ve peygamberin sünnetine itaat 

etmekle mümkündür. Allah‘a ihlâsla kulluk etmek demek, Allah‘ın emrettiklerini itiraz 

etmeden zamanında yapmak ve yasak ettiklerinden de sadece Allah yasaklamıştır diye 

kaçmak demektir. Allah‘ın emir ve yasaklarına sebep ve hikmet aramak, sanki bu hikmet ve 

maslahat için emredilmiştir gözü ile bakmak kişiyi ihlâstan mahrum ettiği için şeytan bu 

kapıdan girerek mü‘mini güya ilim ve hikmet aramak adına yoldan çıkarır. Emir ve 

yasaklarda hikmet ve maslahat aramak ilim erbabının işidir. Ve her emir ve yasak tüm 

insanlara ve tüm zamanlara baktığı için hikmetleri ve maslahatları çoktur ve biz onların 
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tümünü bilemez ve anlayamayız. Bizim görevimiz emre itaat etmek ve yasağa riayet etmektir. 

Şeytan Âdeme secde emrinde hikmet ve maslahat aradı ve bu sebeple aldanarak emre 

muhalefet etti. Buna da ―Ben Allah‘tan başkasına secde etmem‖ gibi makul bir gerekçe buldu. 

Bununla melekleri aldatmaya çalıştı. Kendisini savunmak için de ―Âdem topraktan, ben 

ateşten yaratıldım. Ateş topraktan üstündür. Ben de Âdem‘den üstünüm‖ gibi kıyaslamalar ile 

kendisini aldattı. Bunun için ihlâslı kullar Allah‘ın emir ve yasaklarına sebep ve hikmet 

aramadan itaat eden kullardır. Şeytan da bunları asla aldatamaz.  

Nitekim Şeytan İsa‘yı (as) deneyerek demiş: ―Madem, her şey ve ecel kader-i ilahi 

iledir, sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin‖ İsa (as) cevaben dedi: ―Cenab-ı 

Hak abdini, kulunu tecrübe eder ve şöyle yaparsan, böyle yaparım, göreyim seni yapabiliyor 

musun?‖ der. Kul ise Allah‘ı tecrübe edemez, deneyemez
483

 diye kutsal kitapta yazılmıştır‖ 

Bu kez İblis dedi: ―Eğer bana uyarsan, dünyanın krallarını senin etrafına toplarım‖ İsa (as) 

cevaben dedi: ―Çekil Şeytan! Çünkü kutsal kitapta: ―Allah‘ın Rabbe ibadet edeceksin ve 

yalnız ona hizmet edeceksin‖ diye yazılmıştır.
484

 Bunun üzerine İblis, O‘nu bıraktı. Melekler 

geldiler ve O‘na hizmet etmeye başladılar‖
485

 Burada İsa‘nın (as) şeytana ilim ve hikmetle 

değil sadece emir ve yasak konusunda kutsal kitaba uymak gerektiğini ders verdiği 

görülmektedir. Böyle birini şeytanın aldatması elbette imkânsızdır.  

Kişi Allah‘ın farzlarını yaptığı ve haramlardan kaçındığı, Resulullah‘ın sünnetini de 

kendisine rehber ettiği müddetçe şeytanın onu aldatması söz konusu olamaz. Nitekim 

peygamberimiz (sav) Hz. Ömer (ra) için buyurdu: ―Ya Ömer! Şeytan asla seninle karşılaşmaz. 

Sen bir yoldan gitsen, şeytan bir başka yola yönelir.‖
486

 Çünkü Hz. Ömer (ra) peygamberin 

hükmünü kabul etmeyen bir münafığın ―Resulullah‘ın hükmünü kabul etmeyenin hükmü 

budur‖ diyerek başını kesmiştir. Bu derece Allah‘a ve Resulüne itaat eden, emir ve 

yasaklarına bağlı birinden şeytan elbette kaçacaktır.   

5.2.4 ġeytanın ve ġerlerin Yaratılmasının Hikmeti: Dünya bir imtihan meydanıdır. 

İmtihan ise mücadele, müsabaka ve cihat ile ortaya çıkar. Şeytanların ve şerlerin yaratılması 

ile böyle bir imtihan meydanı açılmıştır. Ta ki kömür gibi olan süflî ruhlarla elmas gibi olan 

ulvî ruhlar birbirinden ayrılsın. Nasıl ki bir madene ateş veriliyor ta ki altın ile bakır 

birbirinden ayrılsın. Eğer müsabaka ve mücadele olmasaydı elmas ve kömür gibi kabiliyetler 

beraber olur, Ebu Bekir (ra) ile Ebu Cehil aynı seviyede kalır, yaratılış hikmeti ve amacı 

tahakkuk etmezdi.  

 

S. ġerlerin ve Ģeytanların yaratılması Ģer değil midir? 

C. Şerri yaratmak şer değil, şerre sebep olmak ve şerri işlemek şerdir. Çünkü yaratılış 

umun neticelere bakar. Şer ise ferde ait özel bir durum olduğu için özel sonuçları vardır. 

Genelde ise hayra ve iyiliğe sebeptir. Meselâ, yağmurun gelmesinin binlerce neticeleri ve 

faydaları vardır. Bütünü de güzeldir. Ancak tedbirsizliği ile biri yağmurdan zarar görse 

‗yağmurun gelmesi rahmet değildir, yaratılması şerdir‘ diyemez. Hem ateşin yaratılmasında 

binlerce hikmetler ve faydalar vardır. Ancak biri ateşten zarar görse ‗Ateşin yaratılışı şerdir‘ 

diye hükmedemez. Çünkü ateş onu yakmak için yaratılmamıştır. Ama su-i ihtiyarı ve 

tedbirsizliği ile yemeğini pişiren ateşe elini sokmuş ve o hizmetkârını kendisine düşman 

etmiştir.  

―Hayr-ı kesir için şerr-i kalil kabul edilir.‖ Şayet az olsa da zarar görmemek için çok 

hayırlı neticeleri olan bir şer kabul edilmezse o zaman şerr-i kesir irtikâp edilmiş olur. Meselâ, 

savaşa asker göndermekte bazı cüz‘î şerler ve zararlar olacak, bir kısım insanlar ölecektir. 

Fakat o savaşta büyük hayırlar vardır ki, islam ülkesi düşmanın istilasından kurtulur, can, mal 
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ve namuslar korunmuş olur. Eğer o cüz‘î zarar için savaş terk edilirse o zaman çok büyük 

şerler ve zararlar, haksızlık ve zulümler ortaya çıkar. Hem kangren olmuş bir parmağı kesmek 

zahiren şer gibi gözükse de buna katlanmak gerekir. Şayet parmak kesilmezse el kesilir o 

zaman daha büyük şer olur. Bundan dolayıdır ki hukukçular ―Ehven-i şer‖ kuralını kabul 

etmişler. Toplumda mutlak hayır azdır. Pek çok hayırlar ehven-i şer kuralına uymakla ve 

uygulamakla ortaya çıkar demişlerdir. Ehven-i şer ise ―Sonuçta büyük fayda varsa az zarara 

razı olmak‖ demektir. Kazancın sıkıntı ve yorgunluk veren çalışmaya bağlı olması gibi.  

Ekonomide buna ―Ne kadar risk, o kadar kazanç‖ denilmektedir.  

İşte kâinattaki şerlerin, şeytanların ve belaların yaratılması şer ve çirkin değildir; 

çünkü çok faydalı ve önemli sonuçları için yaratılmışlardır. Okullarda devlet öğrencileri 

imtihana tabi tutar; ta ki kabiliyetler ortaya çıksın ve vatana lazım olan değerli insanlar 

yetişsin. Çok öğrenciler zayıf da alsalar ve bir kısmı zarar da görse sonuçta kazanan herkestir. 

Şayet cüz‘î zararlar olmasın denirse o zaman toplum tamamen cehalet içinde kalır.  

 

S. Ġnsanların çoğu Ģeytanlardan ve Ģerlerden zarar görse „hüküm çoğunluğa 

göredir‟ kuralına göre Ģerlerin yaratılması Ģer olmaz mı? 

C. Kemiyetin keyfiyete, sayı çokluğunun kaliteye nispeten önemi yoktur. Asıl 

ekseriyet keyfiyet ve kaliteye bakar. Meselâ, yüz çekirdeği bulunan birisi bu çekirdekleri 

toprağa gömse doksan çekirdek bozulsa onu on ağaç olsa çok zayiat oldu, zarar ettim 

denilmez. Bozulan ve çürüyen doksan çekirdeğe karşı binlerce meyve ve çekirdek verebilen 

on ağaca sahip olan çok büyük kazanç elde etmiş olur. Yine yüz yumurtası olan bunları 

kuluçkaya koysa doksanı bozulsa onu on tavuk olsa zarar etmiş olmaz.  

Aynen bu misaller gibi, peygamberlerin gönderilmesi, şerlerin ve şeytanların 

yaratılması ile insanların çoğu zarar görse, cehenneme de gitse bu mücadele sonunda 

insanlığın medar-ı iftiharı olan yüz binler peygamber, milyonlar evliya ve salih insanlar ortaya 

çıkmış olur. Bu insanlık açısından çok büyük bir kazanımdır.
487

  

 

5.2.5  ġerlerin ve ġeytanların YaratılıĢ Hikmetleri  

Yüce Allah‘ın şeytanı ve şerleri yaratmasının hikmetlerini şöyle özetleyebiliriz: 

1. İnsanın manen terakkisine vesile olan mücadele ve mücahedeye sebep olması, 

2. ―Eşyanın zıttı ile bilinmesi‖ sırrınca hayırların anlaşılmasına vesile olması, 

3. Allah‘ın cemali isimleri yanında celâlî isimleri olan Cebbar, Gaffar, Müntakim, 

Mümit gibi isimlere tecelligah olmaları, 

4. Allah‘ın hıfz, af, mağfiret, settar (koruma) gibi isimleri insanın acizliğini idrak 

ederek kusurunu itiraf ederek tövbe etmeyi netice verir. Bu da şeytan ve 

şerlerin, nefis ve hevanın yaratılmasına bağlıdır.  

Peygamberimiz (sav) ―İnsan günah işlememiş olsaydı Allah onları yok eder, günah 

işleyen ve acizliğini itiraf ederek tövbe eden kullarını yaratırdı‖
488

 buyurdular. Kulluğun 

gereği hata ettiğini bilerek özür dilmek ve af beklemektir.  

Nefis ve şeytan ile mücadele ibadetle olur. Bundan dolayı nefis ve şeytan ibadete 

vesiledir. İmtihan nasıl öğrenciyi çalışmaya teşvik ederse şeytan ve nefis de insanı Allah‘a 

itaate, aczini ve zaafını anlayıp idrak ederek tövbe ve istiğfar ile Allah‘ın rahmetine ve affına 

sığınmaya sebeptir.    
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YEDĠNCĠ BÖLÜM 

 

AHĠRET GÜNÜNE ĠMAN 
 

İnsan ceset ve ruhtan yaratılan bir varlıktır. Yüce Allah ruhu ölümsüz yaratmıştır. Ölüm, 

ruhun bedeni terk etmesidir. Beden ruhun elbisesi veya hanesidir. Beden hastalık veya 

herhangi bir kaza sonucu ruhu taşıyamaz hale gelirse yüce Allah ruhu bedenden ayırarak 

insanın acı çekmesini önler. Ruhu alarak Hz. Azrail‘e muhafaza etmesi için teslim eder. 

Azrail (as) de insanın en değerli varlığı olan ruhunu bedenin tekrar dirilmesine kadar korur. 

Ölmüş olan yeryüzünün baharda yeniden dirilmesi gibi Allah kudreti ile kıyamet kışından 

sonra cesetlerin yeniden diriltilmesi ile bedenine yeniden iade eder.  

İnsanın ölümünden önceki hayata dünya hayatı, ölümünden sonraki hayata ahiret hayatı 

denir. Ölümden sonra hayatın devam ettiğine, ruhun ölümsüzlüğüne, kabirde sorgu ve suale 

çekileceğine, kıyametin kopmasın ve tüm varlıkların ölmesine, daha sonra tüm varlıklar ile 

beraber cesetlerin diriltilmesine, dünya hayatında yaptıklarından hesaba çekileceğine, iyiliği 

ve sevabı çok olan mü‘minlerin cennete, kâfir ve münafıkların cehenneme gideceklerine ve 

orada ebedi kalacaklarına inanmaya ―Ahirete Ġman‖ denir. 

 

1. RUH NEDĠR? 

Ruh ilâhî bir sırdır. Yüce Allah‘ın ―Âlem-i Emir‖ dediğimiz Ruhlar âleminde yarattığı 

―Emr ve İrade‖nin tecellisidir. Mahiyetini insan aklının kavraması mümkün değildir. Yüce 

Allah madde âlemini yaratmadan önce ruhlar âlemini ve ruhları yaratmıştır. 

Yahudi bilginleri Peygamberimize (sav) gelerek ruh hakkında sorular sordular. Bunun 

üzerine yüce Allah şöyle buyurdu: ―Ey Resulüm! Sana ruhtan sorarlar. De ki: Ruh Rabbinin 

emir âlemindendir. Size bu konuda çok az bir bilgi verilmiştir.‖
489

   

İmam-ı Gazali, Fahrettin-i Razi, İbn-i Kayyum El-Cevzî, Cüveynî ve İbn-i Teymiye gibi 

islam bilginleri ―Size bu konuda az bir bilgi verilmiştir‖ ayetine dayanarak ruhun mücerret bir 

cevher olduğunu, cisim olmadığını, varlığı kendisinden olup bir başka şeye muhtaç 

olmadığını, basit olup bileşik olmadığını, bunun için de bölünemeyeceğini, bedene bitişik 

olmadığı gibi, ayrı da olmadığını‖ belirtmişlerdir.  

Bediüzzaman Said Nursi (ra) ruhla ilgili şu açıklamalarda bulunmaktadır: ―Ruh, canlı, 

şuurlu, harici vücuda sahip, külli, hakikattar, külliyet kesb etmeye müsait bir kanun-u 

emrîdir.‖
490

  

Bediüzzaman hazretleri ruhu kanunlara benzetir. Var olan ve devamlı hükmünü icra 

eden fıtrî kanunlar gibi ruh da ―Âlem-i Emir‖ denilen Allah‘ın emirlerinin çıktığı âlemden 

Allah‘ın irade sıfatının tecellisi olarak ortaya çıkmıştır. Kudret o ruha hissi bir vücut 

giydirmiştir. Latif ve akıcı bir duyguyu da o ruh cevherinin kalıbı yapmıştır. Mevcut ruhun 

kanunun kardeşi olduğunu ifade eden Bediüzzaman ―Şayet kâinatta var olan kanunlara 

kudret-i ilâhiye bir vücûd-u harici giydirmiş olsaydı ruh olurdu‖ der.
491

  

Bediüzzaman ruha daha fazla açıklık getirerek şöyle der: ―Ceset ruhun libası ve 

hamisidir. Ceset ruha dayanır ve ayakta kalır. Ruh ise bizatihi kâimdir. Ceset harap olsa daha 

ziyade serbest kalır ve melek gibi göğe uçar‖
492

 demektedir. 

Ruhların yaratılışını yüce Allah şöyle anlatır. 
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―Hani Rabbin Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetleri almış ve onları kendisine şahit 

tutarak ―Ben sizin Rabbiniz değil miyim?‖ demişti. Onlar da ―Evet, şahit olduk ki Sen bizim 

Rabbimizsin demişlerdi.‖
493

 Bu ayet ruhların yaratıldığı zaman imtihana çekildiklerini 

göstermektedir.    

Ruh sonradan yaratılmıştır. Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Sizi yarattık, sonra suret 

verdik‖
494

 buyurur. Burada yaratılışı suretten önce olduğunu ifade ederek ruha işaret 

edilmiştir. Bu yaratılış ise anne karnında bedenin yaratılmasını ve ruhun bedene verilmesini 

anlatmaktadır.  

Peygamberimiz (sav) ―Her birinizin yaratılış mayası ana rahminde kırk günde derlenip 

toparlanır. Sonra kan pıhtısı halini alır. Sonra bir çiğdem et parçası olur. Sonra Allah meleği 

ona gönderir de melek ona ruh üfler‖
495

 buyurarak ana rahminde insanın yaratılış safhalarını 

ve ruhun üflenmesini izah buyurmuşlardır. Yüce Allah bu hususu ―Sonra onu tesviye edip 

içine ruhunu nefhetti. Sizi işiten, gören insanlar yaptı. Ne kadar az şükrediyorsunuz‖
496

 ayeti 

ile ifade etmektedir.  

Ruh hâdis olduğu ve sonradan yaratıldığı için fena bulabilir. Ancak Allah-u Teala 

iradesinin bekası yönünde tecelli ettirmiştir. Bu sebeple ruh ölmez, yok olmaz; ancak korunur 

ve muhafaza edilir. Haşirde insanın aslî cüzleri bir araya getirilir ve ruhlar cesetlerini iade 

edilirler.
497

 Azrail‘in (as) görevi ruhları alıp muhafaza etmek ve korumak, İsrafil‘in (as) 

görevi ise ruhları cesetlerine tekrar iade etmektir. 

 

1.1 Ruhun Ġspatı: 

Ruhun varlığını bize bildiren pek çok hususlar ve deliller mevcuttur. Bunlardan 

bazılarını şöyle sıralayabiliriz.  

1. Kur‘ân-ı Kerim, Ruhdan bahsetmektedir.
498

 Bu ruhun varlığına delildir.  

2. İnsan bedeni her zaman yenilenmektedir. İnsanın insanlığını değerlendiren ve insanın 

özelliklerini taşıyan manevi bir varlığı vardır. Organların kendisine itaat ettiği, duygularla 

donatılmış, duygularla donatılmış ve ahlakî sorumluluğu yüklenen bir ruh vardır.  

3. İnsanın aklı, iradesi, şuuru, hafızası, hayali ve düşüncesi, varlığının bedenden ibaret 

olmadığının en güzel delilidir. Descartes‘e ―Düşünüyorum, o halde varım‖ dedirten bu 

husustur.  

4. Rüyalar ruhun varlığına en açık delildir. 

5. Sıhhatli insan ile ölü arasındaki fark, ruhun bedeni terk etmiş olmasıdır. Yoksa ölümü 

izah etmek mümkün değildir.  

Sonuçta cansız varlıklar kanunlara tabidirler. Tabiattaki cansız ve şuursuz varlıkların 

akıllı ve şuurlular gibi faydalı sonuçlar ortaya çıkarmaları kanunlara uymalarından 

kaynaklanmaktadır. Madde âlemindeki canlılar ise tekâmül kanununa göre üçe ayrılırlar:  

Birincisi: Bitkilerdir. Bitkiler kanunlara tabi olup hayata mazhardırlar. 

İkincisi: Hayvanlar. Kanunlara, hayata ve ruha tabidirler. 

Üçüncüsü: İnsanlar. Kanuna, hayata, ruha ve şuura sahip irade ve akıl sahibi varlıklardır.  

Varlıkların kemâlatı ve Allah‘a yakınlıkları da ―Esma-i İlâhiyeye‖ mazhariyeti 

nispetindedir. 

 

2. ÖLÜM NEDĠR?   
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Her insanın dünyada yaşayacağı belli bir zamanı vardır. Bunlar Allah tarafından 

planlanmış ve kader dediğimiz plan ve programa göre belirlenmiştir. Biz buna “ömür” 

diyoruz. Her insanın ömrü planlanan süre içerisinde devam eder. Ömrü ve rızkı bittiği, sayılı 

dakikaları tükendiği zaman ruhu bedeninden ayrılır. Biz insan ömrünün bitmesine “Ecel” 

adını veriyoruz.  

Eceli gelmeyen ve sayılı dakikaları tükenmeyen hiçbir canlı ölmez. İnsan savaşa 

gitmekle, kaza geçirmekle ve hasta olmakla ölmez. Ancak eceli geldiği zaman ruhunu 

Azrail‘e (as) teslim ederek bu dünya hayatına veda eder. Ölüm için hastalık, yaşlılık ve kaza 

gibi sebepler gerekmez. Ancak genellikle yüce Allah ölümü bu sebeplerden birine bağlamıştır 

ki ölümün gerçek yüzünü bilmeyen ve göremeyen gafil ve cahil insanlar itirazlarını bu 

sebeplere yönlendirerek Azrail‘i (as) ve yüce Allah‘ı suçlamasınlar.  

Diğer bir hikmeti ise, hastalıklar, musibetler ve kazalar insanları tedbir almaya, akıllı 

davranmaya sevk eder. Ayrıca insanların aralarında çeşitli meslekler ve çare bulucular ile 

karşılıklı saygı ve sevgi içerisinde ihtiyaçlarını giderirler ve geçim vasıtası yaparlar. Sosyal 

hayat uyum içinde böylece devam eder gider.  

Ölüm, yok olmak, hiçliğe, fenaya gitmek değildir. Hayatın sönmesi de değildir. Hayat 

ruha bağlı olduğu için, ruh ölmedikçe hayat devam eder. Ölüm, fani dünyadan baki ve ebedi 

olan ahiret hayatına başlamaktır. Yeni bir doğumdur. Dünyanın ağır ve sıkıntılı hayatından 

kurtularak hiçbir sıkıntı ve hastalığın olmadığı cennete gitmektir. 

Ölüm, dünyadan ayrılmış tüm dostlara ve sevgililere kavuşmaktır. Yüzde doksan dokuz 

ahbabın toplandığı kabir âlemine geçmektir. Bu sebeplerden dolayıdır ki ölüm tesadüfî bir 

olay olmayıp Allah‘ın kudreti ve iradesi ile vuku bulan önemli bir hadisedir. Doğum nasıl ki 

mükemmel bir hadisedir. Bir çocuğun dünya hayatına başlamasıdır. Aynı şekilde ölüm de 

ahiret hayatına, ebedi bir hayata başlamaktır ve yeni bir doğumdur. Dolayısıyla Allah‘ın 

takdiri, kaderine yazması ve kudreti ile vukua gelen önemli ve mucizevî bir olaydır. 

Bütün bu sebeplerden dolayı Allah eceli ve ölümü kader olarak yazmıştır. Şayet kader 

olarak yazıp planlamamış olsaydı kimin ne zaman doğacağı, kiminle evleneceği, ne kadar 

çocuklarının olacağı, onlarının tümünün rızıkları bilinemez ve dünya hayatı karmaşa içinde 

kalırdı. Allah her şeyi planlayarak bu karmaşanın önünü almış, rahmetini, hikmetini ve 

adaletini göstermiştir. En basitinden insanların tümünün üzerinde bir düzenleyici ve planlayıcı 

olmazsa canlılar arasında erkek-dişi dengesi korunamazdı. Doğumların çoğunun erkek veya 

dişi olduğunu düşünürsek işin içinden çıkamayız.  

Hayatı veren yüce Allah olduğu gibi, hayatın bitmesi demek olan ölümü veren de yüce 

Allah‘tır. Hayatı vermek yeterli değildir. Hayatın devamı için hayata lazım olan bütün 

ihtiyaçları da karşılaması gerekir ki hayat devam etsin. Bu ise ancak Allah‘ın kudreti ile olur. 

Yüce Allah bunun için Kur‘an-ı Kerimde ―Hanginiz daha hayırlı amel işleyecek diye sizi 

denemek için hayatı ve ölümü yaratan Allah‘tır‖
499

 buyurarak ölümün de hayat gibi Allah‘ın 

kudreti ile olduğunu ifade eder.  

En basit hayat olan bitkilerin toprak altında ölümleri, yeni bir sümbül hayatının 

başlangıcı olduğu bilinen bir husustur. Tohumlar, çekirdekler toprak altına atıldıkları zaman 

önce çürür ve kokuşurlar; ama bu onların yeni ve daha mükemmel bir hayata başlamaları için 

gereklidir. Aynen bunun gibi, insanın toprak altında çürümesi ahirette yeniden dirilmesi için 

yeni bir ameliyeden geçmesi demektir. En basit bir hayata mazhar olan bitkilerin ölümü yok 

olmak değilse, en yüksek tabakadaki insanın ölümü elbette yok olmak olmamalıdır ve 

değildir. Ama ne var ki, bitkilerin yeniden canlanması için kışın üzerinden geçmesi gerektiği 

gibi, insanın da yeniden dirilmesi için kıyamet kışının geçmesi gerekmektedir. 

Bütün bunlardan ortaya çıkan sonuç şudur ki, ölüm yok olmak değildir. Geçici ve 

sıkıntılı olan dünya hayatından sonsuz ve sıkıntısız olan ahiret hayatına geçiştir. Allah‘a karşı 
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görevini yapanlar için ölüm, daha mükemmel bir hayata kavuşmak için bir vasıtadır ve kabir 

de o nurânî âleme açılan bir kapıdır.
500

          

 
3. AHĠRET NEDĠR? 

İnsan için ölümünden sonra, dünya için ise kıyametten sonra başlayacak olan yeni ve 

sonsuz hayata “ahiret hayatı” denir. 

Bütün varlıklar için ahiret hayatı, İsrafil‘in (as) Sur‘a birinci defa üflemesi ile başlar. Bu 

kıyametin kopması demektir. Kıyametin kopması ile dünya hayatı biter. İsrafil‘in (as) ikinci 

defa Sur‘a üflemesine kadar geçen süre içinde kâinat, her şeyin yok olduğu, yaratılıştan 

önceki duruma dönecektir. Allah‘tan başka bütün varlıkların bedenleri yok olacaktır. Bu 

husus Kur‘an-ı Kerimde ―Allah‘ın zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnız 

O‘nundur ve kesinlikle O‘na döndürüleceksiniz‖
501

 ayeti ile sabittir.  

Bu ayetin cennete, cehenneme ve içindekilere de şamil olup olmadığı konusunda İslam 

bilginleri arasında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bir kısım bilginler Allah‘tan başka bütün 

varlıklar bir an da olsa helâke maruz kalır. O kadar az bir zamanda olur ki, fenaya gidip 

gelmiş hissetmeyecekler‖ demişlerdir.
502

  

Tabii ki bu fenaya gitme tamamen yok olma anlamında değildir ve olamaz. Çünkü 

Allah‘ın ilmi vardır ve bakidir. Dolayısıyla Allah‘ın ilmine gider. Âlem-i şahadetten, âlem-i 

gayba ve ilm-i ilâhiye gider. Allah‘ın dilemesi ile kudret-i ilâhiye tekrar ona vücut vererek 

gaybdan geri getirir.  

Cenab-ı Allah öyle bir Kâdir-i Mutlaktır ki, varlık ve yokluk, irade ve kudretine nispeten 

iki menzil gibi, gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. İsterse bir anda oradan 

çevirir.
503

  

Bütün varlıkların ölümü ve bir anda vücut sahasından çekilmesinden sonra Yüce Allah 

―Bu gün mülk kimindir?‖ diye sorar. Cevap veren hiçbir varlık yoktur. Yine kendisi cevap 

verir: ―Tek ve yekta olan ve her şeye kudreti yeten Allah‘a aittir‖ buyurur.
504

 Tabiinden 

Hasen-i Basri (ra) Yüce Allah bunu herkesin yok olduğu, Allah‘ın zatından başka bir varlığın 

olmadığı zaman söyleyecek, soran da cevap veren de yüce Allah‘tır. Çünkü buna cevap veren 

hiçbir varlık olmayacaktır‖ der.
505

   

 İsrafil‘in (as) ikinci defa sur‘a üflemesi ile ölmüş ve yokluğa gitmiş olan varlıklar 

Allah‘ın kudreti ile tekrar dirilerek yeni bir hayat daha başlar ki buna “Ahiret Hayatı” adı 

verilir. Bu, Sur‘un üflenmesinden sonra cesetlerin inşası ve ihyası, ruhların cesetlere gelmesi, 

tüm canlıların “HaĢir Meydanında” toplanması, amellerin tartılması, amel defterlerinin 

verilmesi, peygamberimizin şefaati, sırattan geçme ve cennet-cehennem hayatı gibi hususları 

ihtiva eder.  

Ahiret gününe, cesetlerin yeniden diriltilmesine ve tüm varlıkların hesaba çekilerek 

Allah‘ın adaletinin tam olarak tecelli etmesine inanmak iman esaslarının en 

mühimlerindendir.  

İman iki temel esas üzerine bina edilir. Allah‘a iman ve ahirete iman. Kur‘ân-ı Kerim 

Allah‘a imandan sonra ahirete iman üzerinde o derece durmuştur ki, ahiretten bahsetmeyen 

hiçbir sure yoktur. Üç binden fazla ayet ahiretten bahseder. 

Kur‘an-ı Kerimde ahiret hayatına verilmiş pek çok isim vardır. ―Yevmu‘l-Ba‘s‖ 

―Yevmu‘l-Kıyame‖ ―Yevmu‘d-Din‖ ―Sâ‘a‖ ―Yevmu‘l-Hisab‖ ―Yevmu‘t-Talak‖ ―Yevmu‘l-
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Huld‖ ―Yevmu‘l-Âhiret‖ ―Yevmu‘l-Hasret‖ ―Yevmu‘l-Feth‖ ―Yevmu‘l-Huruc‖ ―Yevmu‘t-

Tenâd‖ ―Yevmu‘l-Cem‘ ve‘t-Teğâbün‖ gibi önemli anlamları olan isimlerdir.  

Âhiretin varlığı yüce Allah‘ın bin bir isminin gereğidir. Madem Allah bakidir, zatı ile 

kaim olan esma ve sıfatı dahi bakidirler. Bu isimler elbette ebedi tecelli isterler. Bu dahi ebedi 

bir hayatın devamını ister. Bu bakımdan ahiretin varlığının delilleri Allah‘ın isimleri kadar 

çoktur.  

 

4. AHĠRETĠN VARLIĞININ ĠSPATI  

Allah‘ın bütün isimleri ahiretin varlığını gerekli kılar. Çünkü ebedi olan Allah‘ın zatı ile 

kâim olan sıfatları ve isimleri elbette ebedi hayatı ister. Bu dünya ve kâinat ebediyete müsait 

değildir. Bunun için Allah ebedi bir ahireti sonsuz kudreti ile yaratacaktır.  Bu isimlerinin 

dışında ahiretin varlığını ispat eden diğer delillerden bazılarını şöyle sayabiliriz.  

1. Allah‘ın sonsuz kudreti, rahmeti, adaleti, va‘di ve vaidi. Allah peygamberlerine itaat 

eden kullarına mükâfat vaat etmiş, peygamberlerine isyan eden kulları için de 

cehennem azabını vaid etmiştir. Vaat mükâfat, vaid ise ceza demektir.   

2. Kâinattaki şuunât-ı ilâhiyenin bütün eserleri.  

3. Kur‘ân-ı Kerimin bu konudaki ısrarlı beyanları, 

4. Peygamberimizin (sav) tebliği ve iddiası.  

Bütün bunlar ahiretin varlığına binlerce delillerden bazı temel delillerdir.  

Peygamberimiz (sav) Tevhit davası ile peygamberliğini ilan etmiştir. İnsanları Allah‘ın 

birliğine davet etmiştir. Bu davayı kabul edenlere yüce Allah‘ın cennetini vaat etmiştir. Kabul 

etmeyerek şirk ve küfür ile mukabele eden ve peygamberin davasına karşı çıkarak isyan 

edenlere de cehennemi vaid etmiştir.  

Bunun üzerine bir kısım insanlar inkar amacı ile, bir kısmı da akıllarına sığmadığı için 

izah amacı ile öldükten sonra dirilmenin nasıl vuku bulacağını sormuşlardır. Peygamberimiz 

(sav) de kendisine vahiyle gelen Kur‘an ayetleri ile bu sorulara cevap vermiştir. Bu ayetlerden 

bir kısmı şöyledir: 

―Allah sizi yaratan, rızkınızı veren, sizi öldüren ve sonra tekrar diriltecek olandır.
506

 

Allah‘ın sizi ölümünüzden sonra nasıl dirilteceğini anlamak için bahar mevsiminde yarattığı 

rahmet eseri olan bitkilere ve canlılara bakın. Allah yeryüzünü kışın ölümünden sonra nasıl 

diriltiyor? Şüphesiz ölülerin dirilmesi de böyle olacaktır. Allah‘ın her şeye gücü yeter.‖
507

 Bu 

ayette yüce Allah insanlara bahar mevsimini örnek göstererek anlayacağımız dilde ölülerin 

nasıl dirileceğini anlatmaktadır. Her sene tekrarlanan ölme ve dirilme olayını örnek 

vermektedir.  

Mekke müşrikleri öldükten sonra dirilmeyi akıllarına sığdıramıyorlardı. Hatta As b. Vâil 

çürümüş bir kemik parçasını alarak peygamberimize gelmiş ve ―Bu çürümüş kemikleri kim 

diriltecek?‖ diye sormuştu. Bunun üzerine Yasin Suresinin son ayetleri nazil oldu. Yüce Allah 

bu ayetlerde şöyle buyurdu: 

―O inkârcı adam kendi yaratılışını unuttu da dedi ki: ‗Çürümüş kemikleri kim 

diriltecek?‘ Sen ey Resulüm de: ‗Kim o kemiği ve sahibini yoktan yaratmış ise o diriltecek. 

Yoktan ve hiçten en mükemmel şekilde yaratan Allah her şeyi bilerek yapar ve yaratır.‖
508

  

Bu ayette de yüce Allah insanın yoktan ve hiçten, örneksiz yaratılışına dikkatlerimizi 

çekerek, ikinci yaratılış olan dirilmenin daha kolay olduğunu anlatmaktadır. 

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―insanların diriltilerek kıyamette hesap için haşir 

meydanında toplanmalarının göz açıp kapayana kadar kısa sürede gerçekleşeceğini‖
509

 

belirtmektedir. 
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Bediüzzaman Said Nursi bu ayeti izah etmektedir. Bediüzzaman‘ın izahına göre, 

Cesetlerin yeniden dirilmesinde aklın kabul edebileceği üç merhale vardır. Birincisi, 

cesetlerin topraktan çıkarak dirilmesi. İkincisi, cesetlere hayat verilmesi, üçüncüsü ise, 

cesetlere ruhların gelmesidir. Cesetlerin dirilmesi bahar mevsiminde birkaç gün ve hafta 

içinde insanların tümünden fazla olan tohumların, otların, ağaçların ve hayvanların geçmiş 

bahar gibi aniden dirilmelerini örnek verir. Cesetlerin canlanması ise büyük bir şehirde 

milyonlar elektrik lambalarının bir anda bir şartelin inmesi ile ışıklanmaları ve her tarafı 

aydınlatmaları misali ile açıklar. Ruhların cesetlere gelmesi ise, istirahat için dağılan bir 

ordunun bir boru sesi ile toplanarak içtimada yerlerini almaları örneği ile açıklar.
510

  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde Hac Suresinde şöyle buyurur: ―Ey İnsanlar! Ölümden 

sonra dirilme konusunda şüpheniz varsa bilin ki, biz sizi hiçbir örneğiniz yokken topraktan 

yarattık. İnsan suretini verdik. Sonra sizin neslinizi de bir damla sudan yaratmaya devam 

ediyoruz. Biz o damla suyu bir kan pıhtısı yaparız, kan pıhtısını bir çiğdem et parçasına 

çeviririz. Belli bir süreye kadar bunu rahimlerde durdururuz. Sonra sizi bir çocuk olarak 

dünyaya göndeririz. Sonra size akıl vererek sizi kemâle erdiriyoruz. İçinizde eceli gelenlerin 

canlarını alırız. Bir kısmınızı da ömrün en düşkün çağı olan ihtiyarlığa erdiririz. Bilirken 

hiçbir şey bilmez hâle getiririz. Şunu da bilin ki, yeryüzü ölü ve kuru iken biz onun üzerine 

yağmur yağdırırız da kıpırdar, kabarır ve ona yeniden hayat veririz de her türden çiftler 

bitiririz.‖
511

 

İkinci yaratılışın ve ölülerin dirilmesinin ilk yaratılıştan daha kolay olduğunu belirten 

yüce Allah Rum Suresinde şöyle buyurur: ―Allah başlangıçta hiç yoktan yaratandır. Sonradan 

yaratacak olan da O‘dur. Bu ikinci yaratılış birincisinden daha kolaydır. Göklerde ve yerde ne 

varsa tümü onundur. Allah güç, kudret, hüküm ve hikmet sahibidir.‖
512

 Bu ayette yüce Allah 

ikinci yaratışın daha kolay olduğunu belirtmektedir ki akla uygun olan da budur. Zira örneksiz 

yoktan bir şeyi yapan, ikincisini daha kolay yapar.  
 

5.  AHĠRETE ĠMANIN FAYDALARI 

Ahirete iman insanı ve toplumun iyiye ve güzele, hayra ve kemale yönlendirmede temel 

esastır. Ahirete iman olmadan fertte ve toplumda iyiliği ve hayırlı amelleri yerleştirmek, 

kötülükten ve haramlardan korumak mümkün değildir.  

Ahirete imanın pek çok faydaları vardır. Bu faydaları şöyle sıralayabiliriz:  

1. Ġnsanın Ģahsına bakan faydaları: Her şeyden önce ahirete iman insana sorumluluk 

duygusu verir. Yaptığı her işinden sorumlu tutulacağını bilen bir insan yanlış davranış içine 

girmez. Allah‘ın yasaklamış olduğu haramlardan sakınmaya çalışır, farz kıldığı emirlerini 

yapma gayreti içinde olur. Haramlardan kaçan ve farzları yapan insan ise mükemmel bir insan 

olur.  

İnsanlığın yarısını teşkil eden çocuklar ahiret ve cennet fikri ile kendilerine dehşetli 

görünen ölüme karşı dayanabilirler. ―Annem ve kardeşim öldü, ama cennette bizden daha 

mükemmel yaşıyor, yine ona kavuşacağız‖ fikri ile ruhî çöküntüden kendisini koruyarak insan 

gibi yaşayabilirler. 

Yine insanların yarıya yakını olan ihtiyarlar cennet düşüncesi ve imanı ile yakınlarına 

bulunan kabre ve ölüme karşı teselli bulup dayanabilirler. Ahirete iman ile ölüm kendilerine 

korkunç gelmez ve uykularını kaçırmaz. 

2. Aile hayatına ait faydaları: Toplumun ve sosyal hayatın çekirdeği olan Aile hayatı 

ahirete iman ile saadete dönüşür. Çünkü ahirete iman ile ailenin geçici olan ve menfaate 

dayanan beraberliği ebedi hayatta ve cennette de ebedi beraberlik fikri ile gerçek sevgiye ve 

her türlü sıkıntıda yardımlaşmanın devamına sebep olur. Her ne kadar bu dünyada, sakat ve 
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hastalıklı bir arkadaşım var ama ahirette ebedi bir beraberlik ve mutluluk bizi bekliyor 

düşüncesi ile samimi hürmet ve muhabbet eder. Böylece sıkıcı ve sıkıntılı aile hayatı cennet 

hayatına dönüşür. ‗Bu dünyada her ne kadar çirkin ve kusurlu ise de ebedi bir güzelliği var‘ 

der ve hayat arkadaşına bir huri gibi davranır. Bu da aile mutluluğunu netice verir.    

3. Topluma bakan faydaları: Toplum hayatının temel direği olan gençler, delikanlılar 

aşırı duygularını ve kendilerini taşkınlığa iten hislerini cehennem korkusu ile frenleyebilirler. 

Nefislerinin ve öfkelerinin aşırı isteklerini frenleyebilir ve topluma, ailelerine faydalı olurlar. 

Cehennem olmazsa, sarhoş delikanlılar biçare aciz ve zayıflara dünyayı cehenneme çevirirler. 

Gayet ulvî olan insanlık duyguları gayet süflî bir hayvanlığa, zulme dönüşür. Toplumda anarşi 

hâkim olur.  

 Her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hânedir. Ahirete iman o şehirde hükmetmezse 

güzel ahlakın esasları olan ihlâs, samimiyet, fazilet, yardımlaşma, fedakârlık, Allah rızası, 

ahiret sevabını düşünme yerine garaz, menfaat, sahtekârlık, bencillik, riyakârlık, rüşvet ve 

aldatmak gibi haller topluma hâkim olur. Görünüşte asayiş ve emniyet ve insanlık adına 

anarşi ve vahşet manaları hükmeder. O şehir hayatı yaşayanlara felaket olur. Çocuklar 

haylazlığa, gençler sarhoşluğa, güçlüler zulme, acizler ve ihtiyarlar ağlamaya başlarlar. 

4. Ülkeye ait faydaları: Memleket de içinde yaşayanlarına bir hanedir. Vatan da milli 

bir ailenin hanesidir. Şayet ahirete iman o haneye hükmederse birden samimi hürmet, ciddi 

merhamet, rüşvetsiz muhabbet, yardımlaşma ve hilesiz hizmet ve riyasız ihsan ve fazilet ve 

kibirsiz büyüklük ve meziyet ve fazilet o hayatta inkişaf eder. Aksi takdirde ahirete iman 

olmazsa hürmet yerine saygısızlık, merhamet yerine zulüm, yardımlaşma yerine menfaat, 

çalışmalarda hile ve hıyanet, riyakârlık, gösteriş, kibir ve gurur her yere hâkim olur. O 

memleket anarşi ve zulümle yaşanmaz hale gelir. Devlet polis ve askeri ve emniyet tedbirleri 

ile asayiş ve emniyeti sağlamada aciz kalır.  

Ahirete iman toplumun her kesimine dersini verir ve akıllarını başlarına getirir. 

Çocuklara der ―Cennet var, haylazlığı bırak‖ çalışma ve öğrenme gayreti verir. Gençlere der 

―Cehennem var, sarhoşluğu bırak‖ aklını başına getirir. Zâlime der ―Şiddetli azap var, tokat 

yiyeceksin‖ adalete başını eğdirir. İhtiyarlara der ―Senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden 

çok yüksek, ebedî ve dâimî bir uhrevî saadet ve bâkî bir gençlik seni bekliyor. Onları 

kazanmaya çalış‖ der ve ağlamasını gülmeye çevirir.
513

  

İşte ahirete imanın binler faydalarından birkaç numunesi bunlardır. Daha 

sayamayacağımız binlerce faydaları vardır. Bu dört çeşit faydaları dahi bize göstermektedir ki 

―İki dünyanın ve iki hayatın saadetinin kaynağı yalnız imandır.‖  

 

6.  ÂLEM-Ġ BERZAH (KABĠR ÂLEMĠ)  

İnsanın ruhunun bedeninden ayrılması demek olan ölümünden sonra başlayan ve 

kıyametin kopması ile devam eden yeniden dirilişe, yani haşir sabahına kadar geçen süreye ve 

bu süre içerisinde ruhun yaşadığı ruhâni hayata ―Âlem-i Berzah‖, yani ―Kabir Hayatı‖ 

denir. 

Kabir hayatı bedensel bir hayat olmayıp ruhânî bir hayattır. Bu hayatın varlığının en 

büyük delili insanın görmüş olduğu rüyalardır. Rüyada insan yatağından ayrılmadığı halde 

sanki hayatta gibi dostları ile görüşür veya büyük sıkıntılar çeker. Uyandığı zaman 

gördüklerinin bir rüya olduğunu anlar. Güzel rüya görmüşse uyandığına hayıflanır; kötü rüya 

görüyorsa uyanmasına sevinir. İşte kabir hayatı ve orada görülen mükâfat ve azap böyle 

ruhânidir. Haşir ise cismanîdir. Yani bedenseldir. Kabir hayatı ruhâni olduğu için yanarak 

ölen, kabre cesedi konmayan ve canavarlar tarafından parçalanarak yenen kimse de kabir 

hayatı dediğimiz bu hayatı yeniden dirilene kadar yaşayacaktır.  
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Peygamberimiz (sav) kabir hayatı için ―Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe, veya 

cehennem çukurlarından bir çukurdur‖
514

 buyurmuşlardır.  

Mü‘minlerin ruhunu rahmet melekleri alırlar ve ―Âlây-ı İlliyyîne‖ yüce ve yüksek 

makamlara çıkarırlar ve cenneti gören bir yere koyarlar. Buradan cenneti seyrederek ve 

cennetteki makamlarını görerek dururlar. Mü‘minlerin ruhları bir derece serbest olduğu için 

‗Âlem-i Berzah‖ dediğimiz bu âlemde dostları ve daha önce vefat eden mü‘minlerle 

görüşebilirler. Kâfirlerin ve günahkârların ruhları ise azap melekleri tarafından alınarak 

―Esfel-i Sâfilîn‖ denen cehenneme yakın alçak bir zindana hapsedilir. Buradan cehenneme 

pencereler açılır ve oradaki azabı görerek sıkıntı çekerler. Ruhları da zindanda bulunduğu için 

serbest değildir. Günahının büyüklüğüne göre özel hücrelere konanlar da bulunabilir. Böylece 

kabir ya cennet bahçesi veya cehennem çukuru olmuş olur.  

 

6.1  Kabir Suali ve Azabı: 

Cenaze kabre konulana kadar, ruh meleklerin ellerinde cenaze evinden kabre kadar takip 

ettirilir. Böylece ölen kimse ölümün mahiyetini, geride kalanların durumunu ve cenazesine 

gelenleri görmüş ve orada cereyan eden olayları izlemiş olur. Böylece ona dünya hayatının 

mahiyeti ve gerçek yüzü gösterilir.  

Cesedi kabre konunca ruh da cesetle beraber kabrine girer. Oradaki yalnızlık kendisine 

tattırılır. Sonra ―Münker-Nekir‖ melekleri ölünün ameline göre kendisine görünürler. Şayet 

dünyadaki ameli iyi ise sevimli iki arkadaş ve dost gibi gelerek kendisine gelmiş olduğu yeni 

dünyaya, ahiret âlemine ―Hoş Geldin‖ derler. Dünyada yaptıklarını ve kabir için, ahiret için 

neler hazırladıklarını sorarlar. Sonra dünya hayatının amacı olan, yaratılış gayesi olan 

hususlarda onları imtihan ederler. ―Rabbin kimdir?‖ ―Dinin nedir?‖ ―Peygamberin kimdir?‖ 

gibi hayatının gayesi olan soruları sorarlar.  

Ölen kişinin ruhu bu sorulara cevap vermekte sıkıntıya düşerse, heyecan ve şaşkınlıktan 

cevap veremez ise dünyada yaptıkları hayırlı işleri ve ibadetleri ona güzel arkadaşlar ve iyi 

ameller olarak görünür. Okuduğu Kur‘ân-ı Kerim, kıldığı namazları, tuttuğu oruçları ve 

verdiği zekâtları gelerek Münker-Nekir meleklerine cevap verirler. O insan da dünyada 

yaptığı ibadetlerinin kendisine kabirde ne kadar fayda verdiğini görerek Allah‘a şükreder.  

Bunun üzerine kalbi ve kabri genişlenir. Ruhu ―Âlay-ı İlliyyine‖ çıkarılır ve cennetten 

pencereler açılarak cennetteki makamları kendisine gösterilir. O da sevinç ve sürurla bunları 

seyre başlar. Böylece milyonlar sene bir saat ve bir gün gibi geçer. Haşrin sabahında 

meleklerin kendisini bedenine tekrar iade etmesine kadar böyle geçer. 

Şayet ölen inkârcı ve günahkâr ise kendisine Münker-Nekir Melekleri ameline göre 

çirkin görünür. Onların dehşetinden dili tutulur, şaşkınlığı ve korkusu artar. Dünyada Rabbini 

imanla tanımadığı için ―Rabbin kimdir?‖ sorusuna cevap veremez. Dinin emirlerine 

uymadığı, farzları yapıp haramlardan kaçmadığı için ―Dinin nedir?‖ sualine cevap veremez. 

―Peygamberin sünnetine uymadığı ve yolundan gitmediği için de ―Peygamberin kimdir?‖ 

sorusu cevapsız kalır. Azap melekleri de kabrini daraltırlar, kalbini sıkarlar ve ruhunu ―Esfel-i 

Safiline‖ götürerek cehennemden pencereler açarlar ve kendisine cehennemdeki dehşetli 

halleri seyrettirirler. Oraya gitme korkusu ve azabın dehşeti kendisine kabir azabı olarak 

görünür. Ruhu azap içinde kalır. Bu durum da haşir sabahına kadar devam eder.
515

  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Cehennemi göreceksiniz. Sonra ayne‘l-yakîn yine 

göreceksiniz‖
516

 buyurmaktadır. İslam bilginleri bu iki ayetten birincisini kabirde, âlem-i 

berzahta ruh gözü ile göreceksiniz. İkinci ayetin de haşir sabahından sonra beden gözü ile 

görüleceğinin ifade edildiğini belirterek kabir azabına delil olarak göstermişlerdir.  
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Yine yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde inkârcıların ―Ey Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün ve 

iki defa dirilttin. Günahlarımızı kabulleniyoruz. Bize bu ateşten bir çıkış yolu yok mu?‖
517

 

şeklinde serzenişte bulunduklarını ifade eder. Müfessirler bu ayette ifade edilen birinci 

dirilişin kabirde, ikincisinin de haşirde olduğunu izah etmişlerdir. 

Kur‘an-ı Kerim kabir azabı ile ilgili olarak Firavun‘un ve yandaşlarının ―Sabah-akşam 

ateşe arz olunduklarını, sonra kıyametin kopacağını ve ahirette de şiddetli azaba 

uğrayacaklarını‖
518

 haber vermektedir. Bu ayeti açıklayan müfessirler sabah-akşam kabirde 

ateşe arz olunduklarını, kıyametten sonra da cehenneme bedenleri ile gireceklerini ifade 

ettiğini açıklamışlardır.  

Bu ayetler kabir hayatını ve azabını haber vermektedir. Peygamberimiz (sav) daha açık 

bir şekilde kabir sualinden ve azabından bahsetmiştir. Bu hadislerden birisi şudur: 

Peygamberimiz (sav) bir gün kabristandan geçerken iki mezardaki ölünün azap çektiklerini 

gördü. Bunların azap görmelerinin sebebini şöyle açıkladı. Bunlardan birisi koğuculuk 

yaparak laf taşıdığından, diğeri ise idrar sıçrantısından kaçınmadığı ve temizliğe tam dikkat 

etmediği için azap görmektedirler‖ buyurdu. Sonra yaş bir hurma dalını alarak ikiye ayırdı ve 

mezarların üzerine dikti ve ―Bu iki dal kuruyana kadar o ikisinin çektiği azaplarını 

hafifletmelerini umarım‖ buyurdular.
519

 

İslam bilginleri bu hadisten gıybet ve koğuculuğun günahının büyüklüğünü, temizliğin 

önemli olduğunu ve mezarlıkların ağaçlandırılmasının gerektiği sonucunu çıkarmışlardır.    

 

7.  KIYAMET VE ALAMETLERĠ 

Kıyamet, lügatte kalkmak anlamındadır. Dini literatürde ise iki anlama gelmektedir. 

Birincisi, kâinatın ölümü, ikincisi ise ölen kâinatın ikinci bir dirilişi ve ahiret suretinde 

yeniden yaratılmasıdır. Böylece kıyamet hem yok oluşu, hem de yeniden yaratılışı 

anlatmaktadır.  

Kâinat sonradan yaratılmış olduğu için yok olması aklen câiz, dinen de vaciptir. Zira 

yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Kıyamet yaklaştı ve ay ikiye bölündü‖
520

 buyurarak 

peygamberimizin gelmesini ve ayın ikiye bölünme mucizesini kıyamet alameti olarak 

zikretmiştir.  

Hac Suresinde ise kıyametin kopmasını açıkça anlatmaktadır. Şöyle ki:  

Yüce Allah buyurdu: ―Ey insanlar! Rabbiniz olan Allah‘tan sakının ve korkun! 

Kıyametin kopması gerçekten çok şiddetlidir. O günü gördüğünüz zaman her emzikli kadın 

çocuğunu bırakır, hamile olanlar dehşetinden karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları da 

sarhoş görürsün; hâlbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah‘ın azabının dehşetinden 

onları böyle yapmıştır.‖
521

  

Kur‘ân-ı Kerimde kıyamet ―Es-Sâat‖ ―El-Vâkıa‖ ―El-Hâkka‖ ―El-Gaşiye‖ El-Kâria‖ 

―Et-Tammetu‘l-Kübra‖ gibi isimlerle anlatılmaktadır. Kur‘ân kıyametten o derece bahseder 

ki, pek çok sureyi kıyamet gününün isimleri verilmiştir. 

Ayrıca kıyametin kopması olayını pek çok surede anlatarak surelere ―Kıyame‖ ―İnfitar‖ 

―Tekvir‖ ―İnşikak‖ ―Amme‖ ―Zilzal‖ gibi isimler vermiştir. Kıyame Suresinde ―Sana 

kıyameti sorarlar. Gözlerin kamaştığı, ayın karardığı, ay ve güneşin bir araya toplandığı gün 

ise buradan kaçış nereye? diye şaşkınlık ve korku ile sorarlar‖
522

 buyurarak kıyametin 

dehşetini anlatır. Kıyametin ne zaman kopacağını değil, nasıl kopacağı üzerinde durur. Yüce 

Allah hikmeti gereği, havf ve recânın dengesini korumak için kıyametin vaktini ilminde 
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saklamıştır. Lokman Suresinin sonunda ―Mugayyebât-ı Hamse‖
523

 içinde kıyametin vaktinin 

de bilinemeyeceğini belirtmiştir. 

Yine Cibril Hadisinde peygamberimiz (sav) kıyametin ne zaman kopacağı sualine 

―Soran sorulandan daha bilgili değildir‖ buyurarak kıyamet vaktinin bilinemeyeceğini ifade 

etmiş ancak alametlerinden bazılarını haber vermiştir.
524

  

7.1  Kıyametin Alametleri:  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde kıyametin alametlerini ―Eşrât-ı Saat‖ olarak isimlendirir. 

Şöyle buyurur: ―O müşrikler kıyametin kendilerine ansızın gelmelerini bekliyorlar. Hâlbuki 

kıyametin alametleri belirmiştir. Ama ne var ki öğüt almıyorlar. Kıyamet ansızın gelince öğüt 

almak neye yarar?‖
525

  

Bu ayetin izahı olarak peygamberimiz (sav) kıyametin belirtilerini ve alametlerini 

ümmetine haber vermiştir. İslam bilginleri de peygamberimizin (sav) hadislerine dayanarak 

kıyametin alametlerini ―Küçük Alametler‖ ve ―Büyük Alametler‖ olmak üzere ikiye 

ayırmışlardır.  

Kıyametin küçük alametleri her zaman olabilen ama kıyamete yakın daha çok ve yaygın 

olarak görülecek olan günahlar ve kötülüklerdir. Büyük alametler ise kıyamete çok yakın olan 

ve ―Müteşabihat‖ denilen ve dinin imtihan sırrını ortadan kaldırmayan, akla kapı açan ama 

irademizi zorlamayan İslam bilginlerinin yorumları ile anlaşılabilen büyük olaylardır. 

Müteşabih olduğu için de bir derece kapalıdır. Herkes göz ile görüp anlayamaz, ancak iman 

gözü ile görülür ve akıl yolu ile bilinebilirler.  

7.1 Küçük Alametler:  

1. Peygamberimizin (sav) vefatı: Peygamberimiz (sav) ahir zaman peygamberi olup 

kıyametten önceki son peygamberdir. Bunun için peygamberimizin (sav) vefatı kıyametin ilk 

alameti sayılmaktadır. Nitekim peygamberimiz (sav) şahadet ve orta parmağını göstererek 

―Ben ve kıyamet bu ikisi gibiyiz‖
526

 buyurarak kıyamete yakınlığını ve kendisinden sonra 

kıyamete kadar hiçbir peygamber gelmeyeceğini açıkça belirtmişlerdir. 

2. Ġlmin kalkması, cehaletin yaygınlaĢması, Ģarabın bolca içilmesi ve zinanın 

yaygınlaĢması: Bu hususlar peygamberimizin (sav) pek çok hadisleri ile sabittir.
527

 İslam 

bilginleri bu hadisleri ele alarak izahlarını yapmışlardır. İlmin kalkmasını ―İman İlminin 

kalkması, mü‘minlerin dahi iman esaslarını izah etmede zorlanacak kadar imana ait 

bilgilerden yoksun kalacaklarını, zamanın şartlarına göre gelişen fenni bilgilerin dine zıtmış 

gibi gösterilerek dine ve imana hücum edileceğini ve İslam bilginlerinin de imanı meseleleri 

izah ve ispat etmede aciz kalacaklarını‖ belirtmişlerdir. Yoksa ilim kalkacak ve insanlar 

okuma yazma bilmeyecekler demek değildir. Cehaletin yayılması da dini bilgilerden 

insanların mahrum bırakılacağı ve din eğitiminin kalkacağı şeklinde yorumlamışlardır. 

Şarabın içilmesi ve zinanın yayılması da zaten din eğitiminden ve Allah korkusundan yoksun 

olmanın sonucudur. 

3. Yüksek binaların yapılması: Bu husus zaten açıktır. Kıyamete yakın şehirleşmenin 

artacağı ve nüfus yoğunluğundan dolayı tekniğin de gelişimi ile yüksek apartmanların ve iş 

merkezlerinin yapılacağını mucize olarak haber vermiştir.
528

 

4. Ehliyetsiz insanların idareci ve söz sahibi olmaları: Peygamberimiz (sav) kıyamete 

yakın idareciliklere gerek rüşvet, gerekse taraftarlık sebebi ile ehliyetsiz insanların söz sahibi 

olacaklarını ve idareciliklere getirileceğini mucize olarak haber vermiştir.  
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5. Adam öldürmelerin çoğalması: Anarşi ve terörün artarak toplu ölümlerin olacağını 

ve kalp krizi gibi hastalıkların ani ölümlere sebep olacağını mucizane haber vermiştir.
529

  

6. Her biri kurtarıcı olduğunu söyleyen 30 yalancı Deccal‟ın çıkması:
530

  
Peygamberimiz (sav) sıkıntılı zamanlarda insanları yoldan çıkaran ve kendilerine 

kurtarıcı ismini veren otuza yakın yalancı liderlerin gelerek dine aykırı pek çok hurafe ve 

bid‘alar çıkararak toplumları ve bilhassa Müslümanları yoldan çıkaracağını haber vermiştir. 

Tarih içinde çeşitli zamanlarda insanları felakete sürükleyen yalancı liderler olmuştur. 

7. Dünya malının bollaĢması ve zekât verilecek fakirin bulunamaması da kıyamet 

alametleri olarak zikredilmiştir.
531

 Bu da ahir zamanda zenginliğin artacağını göstermektedir.  

Bunların dışında hızlı araçların ortaya çıkması ile yolların kısalması, hava kirliliği vb. 

sebeplerden dolayı ömürlerin kısalacağını da peygamberimiz (sav) 1400 sene önce mucize 

olarak haber vermiş ve bütün bunlar olmuştur. Ayrıca müstehcenliğin yaygın hale gelmesi ve 

tesettürün kalkması ile de kadın nüfusunun çoğalacağını haber vermiştir.
532

 Tesettüre önem 

vermeyen ve nikâha değer vermeyen ülkelerde kadın nüfusunun erkeklere nispeten çok fazla 

olduğu da bilinen bir gerçektir.  

7.2  Kıyametin Büyük Alametleri:  

Peygamberimiz (sav) ümmetine merhametinden ve ahiret hayatları çok fazla 

düşündüğünden dolayı kıyamete kadar olacak büyük fitnelerden haber vermiştir. Ta ki, 

ümmeti bu fitnelerden sakınarak istikametlerini kaybetmesinler ve ahirette büyük felaketlere 

düşmesinler.  

Kıyametin on büyük alameti olduğunu peygamberimiz (sav) şu hadisinde bize haber 

vermiştir. ―On alamet görmediğiniz müddetçe kıyamet kopmaz. Bunlar: Duman, Deccal, 

Dabbetu‘l-Arz, Ye‘cüc-Me‘cüc, Hz. İsa‘nın nüzulü, Doğuda, batıda ve Arap yarımadasında 

yerin çökmesi, İnsanları önüne alıp götüren bir ateş ve Güneşin batıdan doğması‖
533

 

buyurmuşlardır.  

1. Duhan: Mü‘minleri nezleye tutulmuş gibi, kâfirleri ise sarhoş gibi yapan dumanın 

çıkarak yeryüzüne yayılması olarak izah edilmiştir. Bu dumanın hava kirliliği yapan kısmı 

büyük şehirlerde zaten kendisini göstermektedir. Bu da zehirlenmelere sebep olmaktadır. 

Demek kıyamete yakın mü‘minlerin canını alacak ve kâfirlere kıyametin dehşetini yaşatacak 

olan büyük bir duman dalgası yayılacak demektir.  

2.  Deccal: İslam‘ın alametleri olan ―Şeâir-i İslam‖ dediğimiz ―Ezan, Sarık, Din Eğitimi, 

Baş Örtüsü gibi İslam alametlerini ortadan kaldıracak olan zorba devlet başkanları gelecek ve 

zorla Müslümanların dini hayatı yaşamalarına engel olacaklardır. Deccal bunu yapan 

kimselerdir.  

3. Dabbetü‟l-Arz: Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Kıyametin alameti olarak yerden 

kendilerine bir dabbe çıkarırız da o dabbe inkârcılara ayetlerimize inanmadıklarını söyler‖
534

 

buyurarak dabbeye işaret etmiştir. Bu dabbenin her yere ulaşabilen ve her yere girebilen bir 

çeşit hastalık kurdu olduğu ―Asanın içini yiyen ve kemiren güve böceği gibi‖
535

 bir canlı 

olduğu Sebe suresinde ifade edilmiştir. Günahlara ve sefahete dalanlara musallat olan böyle 

bir mikrop veya kurtçuk belki de onları bu kötülüklerden alı kor. İmanlı insanlara ve sefahete 

dalmayanlara bulaşmaz.  

4. Ye‟cüc ve Me‟cüc: Kur‘an-ı Kerim bize Ye‘cüc ve Me‘cücün yeryüzünde fesat 

çıkararak bozgunculuk yapan kavimler olduğunu haber verir.
536

 Dolayısıyla Ye‘cüc ve 

                                                 
529

 Buhari, Fiten, 25 
530

 Buhari, Fiten, 25; Müslim, Fiten, 84 
531

 Buhari, Fiten, 25; Müslim, Zekât, 61 
532

 Buhari, Hudud, 20 
533

 Müslim, Fiten, 39; Ebu Davud, Melâhim, 11 
534

 Neml, 27:82 
535

 Sebe, 34:14 
536

 Kehf, 18:94 



 119 

Me‘cüc yeryüzünde fesat ve anarşi çıkaran, medeniyetleri yıkan ve kanun kural tanımayan 

fesat şebekeleri olduğu Kur‘an-ı Kerimin beyanı ile anlaşılmaktadır. Zülkarneyn (as) 

zamanında bu çapulcu kavimlere karşı medeni milletleri korumak için setlerin yapıldığını yine 

Kur‘ân-ı Kerimden anlıyoruz.
537

 Bu durumda eskiden Haçlıların, daha sonra Moğolların 

yeryüzünü fesada vermesi gibi kıyamete yakın da ―Anarşi ve Terör‖ şeklinde medeni insanları 

rahatsız edecek çapulcular olduğu anlaşılabilir. Demek kıyamete yakın büyük alamet olarak 

tekrar ortaya çıkacaklardır. İslam bilginleri Ye‘cüc ve Me‘cücün maddi setleri yıkmaya 

çalışarak yeryüzünü fesada verdikleri gibi, manevi setler olan ―Helal-Haram, İman ve Ahlak, 

Hürmet ve Merhamet‖ gibi manevi setleri de yıkarak fesada sebebiyet veren fesat şebekeleri 

olduklarında ittifak etmişlerdir. 

5. Hz. Ġsa‟nın Semadan Nüzulü: Peygamberimiz (sav) ―Deccal‘ın ümmeti arasından 

çıkacağını, kırk yıl kalacağı ve onun zulmüne ve ceberutuna ancak Hz. İsa‘nın (as) son 

vereceğini‖
538

 belirtmiştir. Deccalın gelerek Ye‘cüc ve Me‘cüce zemin hazırlamasından sonra 

yeryüzünde büyük dinsizlik ve ondan kaynaklanan anarşi ve terör hâkim olur. Dinsizlik ve 

imansızlık o derece yaygın hale gelir, Müslümanlar o derece deccalın zulmü ve baskısı altında 

kalırlar ki semavi dinlere mensup olan Hıristiyan ve Müslümanlar dinsizliğe, anarşi ve teröre 

karşı beraber hareket etmek mecburiyetinde kalırlar. Bu beraberlik yakınlaşmayı netice verir. 

Hz. İsa (as) Müslümanların lideri olan Mehdi ile bir araya gelerek Mehdiye uyar ve dinsizliğe 

karşı beraber mücadele ederler. Böylece hak din olan İslam, Kur‘anın rehberliğinde dinsizliği, 

istibdadı ve anarşiyi ortadan kaldırarak hak dinde ve hukukta birleşirler. Hıristiyanlar da 

Allah‘ın değişmeyen kitabı Kur‘ana tabi olurlar ve yeryüzü büyük bir hürriyet ve adalet 

hâkim olur. 

Peygamberimiz (sav) bu hususları bize müteşabih olarak veciz bir şekilde anlatır ve 

şöyle buyurur: ―Hayatım kudret elinde olan Allah‘a yemin ederim ki, yakında Meryem oğlu 

İsa‘nın âdil bir hakem olarak inecektir. O indiği zaman haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizye 

işlemini kaldıracaktır. Bu şekilde mal çoğalacak ve kimse mal kabul etmez olacaktır. Hatta bir 

secde dünya ve içindekilerden hayırlı olacaktır.‖
539

   

Bu hadis-i şerif bize Hz. İsa (as) zamanında cizye işleminin olmayacağı ve haç‘ın kutsal 

olmaktan çıkacağı ve domuzun da yenmeyeceğini anlatmaktadır. Bunların tümünü Hz. İsa‘nın 

bizzat yapması gerekmez. Onun zamanını anlatmış olabilir. Şu anda dünyada cizye işleminin 

kalktığı bir gerçektir. Diğerleri de zamanla olacaktır. Hz. İsa (as) geldiği zaman insanlar 

zenginlik ve refah içinde olacağı anlaşılmaktadır.  

6. 7. 8. Doğuda, Batıda ve Arap Yarımadasında Üç Yerin Çökmesi: Kıyametin bu 

alameti de yaşlanan dünyanın depremlere gebe olduğunu ve bunlardan üç tanesinin çok büyük 

olacağını anlayabiliriz.  1999 yılındaki Gölcük Depremi buna bir örnek olabilir.  

9. Hicaz Tarafından AteĢin Çıkması ve Her Yeri Aydınlatması:
540

 Ortadoğu‘da 

petrolün bulunması yakıt olarak kullanılması ve her yere giderek insanları aydınlatması 

peygamberimizin (sav) bu müteşabih haberini gerçekleştirmiştir. Bu ahir zamanda o derece 

önemli bir hadisedir ki petrol savaşları önemini anlamak için yeterlidir. Petrol yüzünden 

Ortadoğu‘da ve İslam dünyasında çıkan fitnelerin sebebi genellikle petrol olduğu gelecekte de 

bu savaşların su savaşlarına dönüşebileceği akıldan uzak değildir.  

10. GüneĢin Batıdan Doğması: Bu büyük alamet müteşabih olmayıp hakiki bir doğuş 

olacaktır. Bunun içindir ki güneşin batıdan doğması ile imtihan kapısı kapanacak ve bundan 

sonra iman ve tövbe kabul edilmeyecektir. Peygamberimiz (sav) ―Güneş batı yönünden 

doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman insanlar toptan iman edeceklerdir; fakat iman 
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kendilerine fayda vermeyecektir‖
541

 buyurarak imtihan sırrını ortadan kaldıran bir durum 

olduğu için tövbe ve imanın fayda vermeyeceğini bildirmiştir. Diğer alametler ise imtihan 

sırrı gereği akla kapı açacak ve iradeyi, ihtiyarı elden almayacak şekildedir.  

 

8.  KIYAMETĠN KOPMASI  
Dünyanın dengesinin bozulması, yörüngesinden çıkması ve bir gezegene çarpması ile 

tersinden dönmeye başlaması güneşin batıdan doğmasına sebep olabilir. Dünya gibi büyük bir 

kütlenin tersine dönmesi dönüş hızını da yavaşlatacağı için doğması ile batması 24 saatten 

uzun sürebilir. Yavaşlama hızına göre bu 48 ile 64 saati bulabilir. Böylece bir gün üç gün gibi 

uzamış olur ve kıyamet bu süre zarfında vuku bulur.  

Peygamberimizin (sav) bize haber verdiğine göre bu arada ―Lâtif bir rüzgâr eser. Hangi 

mü‘mine dokunursa onun ruhunu alır. Sonra kıyamet kâfirlerin başına kopar.‖
542

 

8.1 Sura Üflenmesi:  

Sûr, lügatte üflenince ses çıkaran boynuz ve seslenmek anlamına gelmektedir. Dini 

literatürde ise, kıyametin kopmasından önce ve mahşerde insanların toplanması için ikinci 

dirilişten önce İsrafil‘in (as) üflediği borudur.
543

 Mahiyeti bizce meçhuldür. Şu kadarı var ki, 

önemli hadiselerin başlamasını haber veren bir alamet ve işaret olduğu kesindir. Bu siren sesi, 

boru sesi gibi olabilir.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Sura bir defa üflenince yeryüzü ve dağlar kaldırılarak 

birbirine çarpar. Kıyamet kopmuş olacaktır. İşte o gün olacaklar olacak, gökler yarılacak da 

çökmeye yüz tutacaktır‖
544

 buyurarak kıyametin kopmasının sura üflenmesi ile başlayacağını 

ifade etmiştir.  

İkinci defa sura üflenmesi ile cesetlerin kabirlerinden çıkarak haşir meydanına doğru 

yürümeye başlayacakları da Yasin Suresinde anlatılmaktadır. ―Sura üflenir. Bir de bakarsın 

ki, cesetler kabirlerinden çıkmış ve Rablerine doğru akın akın gidiyorlar görürsün. O zaman 

derler ki: Yazıklar olsun bize!  Kim bizi kabirlerimizden çıkardı? Demek Rahmanın vaat ettiği 

şey gerçektir. Peygamberler doğru söylemiştir‖
545

 buyrularak haşirden önce surun tekrar 

üfleneceği anlatılmaktadır.  

Bu iki sur arasında geçen zaman bilinmemektedir. Bilinmesi de mümkün değildir. 

Çünkü zaman ölçüleri olan gece ve gündüz, güneş ve ay gibi şeylerin hiçbiri yoktur. Ancak 

Allah‘ın bileceği bir süreyi kapsamaktadır. Peygamberimiz (sav) bu aradaki süreyi kesretten 

kinaye olan yuvarlak bir ifade ile ―Sura iki defa üfleme arasında kırk vardır‖
546

 şeklinde ifade 

buyurmuşlardır. Hadisi peygamberimizden (sav) rivayet eden Ebu Hureyre (ra) ―Kırkın ne 

olduğunu bilmiyorum‖ demiştir.  

İslam bilginlerinin bazılarına göre İsrafil‘in (as) Sûr‘u, bütün ruhların toplandığı ve her 

ruhun belli bir yerinin olduğu çok büyük bir mekan, sığınak ve kaledir. Ölümsüz olan tüm 

ruhlar burada toplanır. Hz. İsrafil‘e (as) teslim edilir. İsrafil (as) birinci üflemede tüm ruhları 

toplar. İkincisinde ise bütün ruhları serbest bırakır. Onlar da ―Sevk-i İlâhî‖ ile cesetlerini 

bularak ona yerleşirler. Kendilerine ruhları tekrar üflenen cesetler de hesap için mahşere 

doğru yürümeye başlarlar.  

8.2 Kıyametin Kopmasını Keyfiyeti: 

Kıyametin kopmasını Kur‘an-ı kerim şöyle ifade etmektedir. ―Şu kâinatın atomları ince,  

ulvî bir nizamla birbirine bağlanmış; gizli, nazik, lâtif bir rabıta ile tutunmuş ve o derece bir 

intizam içindedir ki, eğer yıldızlardan veya gezegenlerden birisi, ―kün” emrine veya 
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―Yörüngenden çık‖ hitabına mazhar olunca, şu dünya sekerâta başlar. Yıldızlar çarpışacak, 

gezegenler dalgalanacak. Nihayetsiz fezay-ı âlemde milyonlar gülleleri, küreler gibi büyük 

topların müthiş sadâları gibi vaveylâya başlar. Birbirine çarpışarak, kıvılcımlar saçarak, dağlar 

uçarak, denizler yanarak, yeryüzü düzlenecek. İşte, şu mevt ve sekeratla, Kadîr-i Ezelî kâinatı 

çalkalar; kâinatı tasfiye edip, Cehennem ve Cehennemin maddeleri bir tarafa, Cennet ve 

Cennetin maddeleri başka tarafa çekilir; ahiret âlemi ortaya çıkar.‖
547

 

 

9.  MAHġER MEYDANININ KURULMASI: 

Haşr, lügatte toplanmak ve bir araya gelmek anlamındadır. Istılahta ve İslam 

literatüründe ise Allah-ü Teâla‘nın mahkeme-i Kübra denilen büyük mahkemesi için insanları 

ve hayvanları yeniden dirilterek sorguya çekmesi ve mutlak adaletini gerçekleştirmesidir. Biz 

buna ―Ba‘s-ü Ba‘de‘l-Mevt‖ diyoruz. Yüce Allah burada mutlak adaletini göstermek için 

bütün hayvanları da toplayacak ve peygamberimizin (sav) ifadesi ile ―boynuzsuz koç, 

boynuzlu koçtan hakkını alacaktır.‖ Bütün insanlar da ―İğneden ipliğe hesaba çekilecektir.‖ 

Yüce Allah bu durumu ―Zerre kadar iyilik yapan mükâfatını alacak, zerre kadar kötülük 

yapan da cezasız kalmayacaktır‖
548

 ayeti ile ifade etmektedir.  

Yüce Allah kıyamet koptuktan sonra cennete layık olanları cennete, cehenneme layık 

olanları da cehenneme gidecek şekilde birbirinden ayırır. Dünyanın etrafında dönerek bir 

daire şeklinde çizdiği meydanın arasını doldurarak düzenler. Çünkü bir şeyde binler hikmeti 

yaratan yüce Allah dünyayı da bu meydanın etrafında boşu boşuna çevirmez. Haşir 

meydanının etrafında döndürerek yetiştirdiği mahsulâtı bu meydana daha önceden 

döktürmüştür.
549

 Bu meydan dümdüz bir şekilde ortaya çıkar. Dünya da Kur‘ân-ı Kerimde 

buyrulduğu gibi ―Yeryüzü başka bir şekle çevrilir‖
550

 ve dünyanın bütün atomları haşir 

meydanında bir başka şekilde yerini alır. Bütün insanların ve hayvanların çekirdekleri olan ve 

peygamberimizin (sav) ―Acbü‘z-Zeneb‖
551

 dediği temel cüzler ve çekirdek üzerine bedenini 

inşa eder. Bütün canlılar haşir meydanına çekirgelerin bir yöne yürüdüğü gibi yürür giderler. 

Bu husus Kur‘ân-ı Kerimde ―Onlar İsrafil‘in bilemediğiniz surunu işittiğiniz gün gözleri 

önlerine bakar halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar.‖
552

  

Peygamberimiz (sav) ―insanların kabirlerinden çıplak ve sünnetsiz olarak, fıtrat üzere 

dirileceklerini‖
553

 haber vermiştir. Tüm insanlar çıplak olarak diriltileceklerdir; ancak 

peygamberimizin (sav) ümmeti kefenleri ile dirileceklerdir. Bu Ümmet-i Muhammedin 

şerefinden kaynaklanmaktadır. Bunun için peygamberimiz (sav) ―Ölülerinizin kefenlerini 

güzel yapın, ümmetim kefenleri ile dirileceklerdir‖
554

 buyurmuşlardır. O gün insanların o 

derece büyük dertleri ve sıkıntıları vardır ki, birbirlerinin çıplak olduklarının farkında bile 

olmayacaklardır. İnsanların dirilmeleri de öldükleri hal üzere olacaktır. Nasıl yaşarsa öyle 

ölecek, nasıl ölmüşler ise o şekilde dirileceklerdir.
555

  

Yine peygamberimiz (sav) kıyamette insanların üç zümre halinde dirileceklerini 

belirtmiştir. Bunlar yaya olanlar, binekli olanlar ve yüzleri üzere sürünerek gelenlerdir. 

Peygamberimize (sav) yüzleri üzere sürünerek nasıl gelecekleri sorulunca ―Ayakları üzere 

yürüten Allah yüzleri üzere yürütmeye kadirdir‖
556

 buyurdular. 
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10. ĠNSANLARIN HESABA ÇEKĠLMESĠ:  

Allah-ü Teâla âdil-i mutlaktır. Adalet Allah‘ın fiilidir. Asla zulmetmez. Ancak dünyada 

iyilik ve kötülük karışık olduğu, insanların imtihan edildiği ve dünya mükemmel olmadığı 

için adaletin tam olarak sağlanması mümkün olmamaktadır. Bundan dolayı Allah‘ın adaleti 

ahiretin ve büyük bir mahkemenin varlığını zaruri olarak gerektirmektedir.  

Yüce Allah adaletinden cehennemi, fazl ve kereminden dolayı da cenneti yaratmıştır. 

İnsanların cehenneme girmeleri adaletinden, cennetine ise rahmetinden ve fazlından dolayı 

girecektir. Allah‘ın affı, fazlı ve keremi olmasaydı hiç kimse cennete giremezdi. Yüce Allah 

elbette saltanatı, haşmeti ve adaleti gereği, itaat edenlere mükâfatı ve isyan edenlere cezası 

elbette olacaktır. En basit idarecilerde bu durum varsa kâdir-i mutlak ve hâkim-i mutlak olan 

Allah‘ın elbette haşmetine ve azametine uygun mükafatı ve cezası olacaktır. Yoksa Allah‘ın 

hikmeti, adaleti, rahmeti zıtlarına inkılâp ederdi. Bu ise mümkün değil, muhaldir.  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde bu hususa şöyle işaret eder: ―Biz göğü, yeri ve ikisinin 

arasını boşuna yaratmadık. Bu inkâr edenlerin zannıdır. Biz yeryüzünde fesat çıkaranlar ile 

salih amel işleyenleri bir tutacağımızı mı zannedersiniz?‖
557

  

Peygamberimiz (sav) ―İnsanlar beş şeyden sorguya çekilmedikçe Allah‘ın huzurundan 

ayrılmayacaklardır. Ömrünü nerede geçirdiğinden, gençliğini nasıl tükettiğinden, malını 

nereden kazandığından, nereye harcadığından ve bildikleri ile amel edip etmediğinden‖
558

 

buyurmuşlardır. 

Yüce Allah o günde insanların ağızlarına mühür vurulacağını, ellerinin ve ayaklarının 

konuşacağını haber vermektedir. ―Biz o gün onların ağızlarına mühür vururuz, elleri ve 

ayaklarını konuştururuz. Onlar bize yaptıklarını haber verir‖
559

 ayeti bu gerçeği en veciz bir 

şekilde ifade etmektedir. Gerçekten de insanın bütün amelleri yazıldığı gibi, yaptıklarının 

fotoğrafları çekilmekte ve meleklerin kameraları tarafından kayıt altına alınmakta, bir nüshası 

da delil olması için insanın hafızasına kaydedilmektedir. Yarın ahirette tüm insanların, 

meleklerin ve cinlerin huzurunda bu kayıtlar ilâhî cihazlarda gösterildiği zaman zaten dillerin 

konuşmasına gerek kalmadan eller ve ayakların şahitlik ettiği görülecektir. Dünyada insanlara 

verilen imkânlar ile demirden, bakırdan ve petrolden yaptıkları kayıt cihazları ile suçluları 

konuşturma imkânı veren Allah elbette bunların çok daha mükemmeli ile insanların 

kayıtlarını tutar ve istediği gibi konuşturur.  

Yüce Allah Zilzal Suresinde de ―O gün yeryüzü üzerinde yapılanları anlatır. Rabbi ona 

vahyeder de konuşturur. İnsanlar da amelleri kendilerine gösterilmesi için kabirlerinden bölük 

bölük çıkarılırlar. Zerre kadar hayır işleyen mükâfatını, zerre kadar şer işleyen de karşılığını 

görür‖
560

 buyurmaktadır. Peygamberimiz (sav) bu sureyi okuduktan sonra şöyle buyurdular: 

―Her yer, üzerinde yapılan her şeye, her işe şahitlik ederek yaptıklarından haber verir‖ 

buyurmuşlardır.
561

  

Yine peygamberimiz (sav) buyurdular ki: ―Yüce Allah kıyamet gününde arada hiçbir 

tercüman ve aracı olmaksızın sizin her birinizle konuşacaktır. Dünyada kendisine verdiği 

nimetleri hatırlatır ve ne yaptığını sorar. O zaman insan sağına bakar dünyada işlediği 

amellerini görür. Soluna bakar yine işlediği amellerini görür. Önüne bakar cehennemi görür. 

O halde bir hurmanın yarısı kadar bile olsa sadaka vererek kendinizi cehennemden korumaya 

bakın.‖
562

  

İman eden ve salih ameller peşinde koşanların hesabı kolay olacaktır. Allah-ü Teâla 

onlara imanlarından dolayı rahmet ve şefkatle muamele edecektir. Dünyada imanlarından ve 
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Allah‘ın emirlerini yerine getirmek için çektikleri sıkıntılarından dolayı cennete layık 

oldukları tüm varlıklar tarafından anlaşılacaktır. İnkârcılar ve münafıklar ise inceden inceye 

hesaba çekilecekler ve sonunda cehennemi hak ettikleri bütün varlıkların huzurunda tespit ve 

ispat edilmiş olacaktır. Her varlık Allah‘ın adaletini tam olarak görecektir.
563

 

 

10.1 Amellerin Mizana Çekilmesi:  

Mizan, herkesin amelini tartmaya ve ölçmeye yarayan bir ölçü âletidir. Keyfiyeti bizce 

meçhuldür. Ölçülen ve tartılan şeyin durumuna göre farklı ölçüleri ve tartıları vardır. 

Uzunluğu metre ile ağırlığı kilo, ısıyı termometre ve yüksekliği barometre ölçtüğü gibi, 

günahı sevabı da ölçen bir mizan vardır. Dokunduğu kimsenin sevabını ve günahını gösterir. 

Yüce Allah‘ın kudreti her şeye yeter.  

Amellerinden iyilikleri kötülüklerine, sevabı günahına galip gelen kurtuluşa erecektir. 

Günahı çok olan mü‘minler ise günahları kadar ya işlemiş oldukları makbul bir amelinden 

dolayı Allah‘ın affına mazhar olarak kurtulurlar veya günahı cehennemde yanarak cezalarını 

çeker ve peygamberimizin (sav) şefaati ile kurtulurlar.  

Yüce Allah bu hususta şöyle buyurur: ―Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız ve 

hiç kimseye zulmedilmeyecektir. Yapılan iş hardal tanesi kadar da küçük olsa onu getirip 

oraya koyacağız. Hesap görücü olarak biz kâfiyiz.‖
564

 ―Kimin mizanda hayırlı ameli ağır 

gelirse kurtuluşa ermiştir. Kimin de mizanı hafif gelirse onlar da ziyana uğrayanların ta 

kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır.‖
565

  

Aynı konuda Karia Suresinde ―Kıyamet büyük bir gürültü ile koptuğu, insanların 

kelebekler gibi kaçıştığı, dağların pamuk yığınları gibi atıldığı dehşetli zamanda kimin mizanı 

ağır gelirse, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Kimin mizanı hafif gelirse, onun da 

varacağı yer ise Hâviye cehennemidir. Hâviye nedir bilir misin? O Allah‘ın kızdırılmış 

cehennem ateşidir‖
566

 buyrularak mizanda amellerin tartılacağını ve mizanı ağır olanların 

kurtulacağını ifade etmektedir. 

  

10.2 Amel Defterlerinin Verilmesi:  

Ameller mizana çekilerek kimin ne ölçüde hayırlı ve şerli ameli varsa ortaya çıktıktan 

sonra herkese ―Amel Defterleri‖ verilir. Herkes bu defterde dünyada yaptıkları her şeyin 

yazılı olduğunu görür. Okuma-yazma bilen bilmeyen herkes bunu okuyabilecektir.  

Esasen insanların amellerini yazan ―Kiramen-Kâtibin‖ melekleri bir nüshasını kendileri 

muhafaza etmekte, birini Levh-i Mahfuz‘a göndermekte, birini de numune olarak insana 

vermektedirler. İnsan kendisine verilen bu defterin hafızasında yazılı olduğunu bilir. Herkes 

hafızasında bir defterin bulunduğunun, bu defterde her şeyin görüntüsü, sesi ve her şeyi ile 

yazılı olduğunun farkındadır. Bunu insanın kendisi yazmadığına ve bir kısım kötü hatıraları 

silmek istediği halde silemediğine göre demek yazan ―Kiramen-Kâtibin‖ melekleridir. İnsan, 

meleklerin hesap için yazdıkları nüsha ile Levh-i mahfuzdaki ve kendi hafızasındaki nüshaları 

karşılaştırıldığı zaman tıpatıp aynısı olduğunu görecektir.  

Ameller mizana çekildikten sonra Levh-i mahfuzdaki aslının insan hafızasına konulan 

bir nüshanın çıktısının insanlara amel defteri şeklinde verilmesi akla ve hikmete uygundur. 

Kur‘an-ı Kerim ve peygamberimizin haber vermesi ile de muhakkak vaki olacaktır. 

Yüce Allah bu hususu şöyle haber verir: ―O gün insanların kitapları ortaya konur. 

Suçlular burada yazılanları görünce büyük bir korkuya kapıldıklarını görürsün. ‗Yazıklar 

olsun bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük hiçbir şeyi bırakmadan hepsini sayıp 
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dökmüş!‘ derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Rabbin ise herkese 

yaptıklarının karşılığını verir ve hiç kimseye zulmetmez‖
567

 buyurur. 

Mü‘minlerin amel defterleri önden ve sağ tarafından, cehennemliklerin amel defterleri 

ise arkadan ve sol tarafından verilir. Defterlerin sağdan verilmesi kurtuluş müjdesi, soldan 

verilmesi ise azap habercisidir. Nitekim yüce Allah İnşikak Suresinde ―Kime kitabı sağdan 

verilirse, hesabı kolayca görülür. Ailesine sevinçli bir şekilde döner. Kime de kitabı 

arkasından verilirse, ‗Yazık bana! Eyvâh bana! Vah bana!‘ diye bağırır ve alevli ateşe 

girer‖
568

 buyurarak bunu açıkça belirtmiştir.   

  

11.  SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇĠġ:  

Sırat, cehennemin üzerinden cennete giden yoldur. Cehennemin üzerinden geçtiği için 

buna köprü denmiştir. Gerçekte ise bu bir yoldur ve kişi ameline göre bu yoldan rahatlıkla 

geçer veya büyük sıkıntı çeker. Yüzme bilmeyene deniz nasıl ki geçmesi imkânsız olan kıldan 

ince kılıçtan keskin bir köprü gibi ise, sırat da cennete girme ümidi olmayana kıldan ince ve 

kılıçtan keskindir. Yüzme bilen için ise denizin her tarafının gidilecek yol olduğu açıktır.   

Herkes sırattan geçerek cennete gideceği için mutlaka cehennemi ve azabını görecektir. 

Böylece yüce Allah‘ın ―Cehennemi göreceksiniz!‖
569

 va‘di gerçek olacaktır. Peygamberimiz 

(sav) buyurdular ki: ―Herkes sırattan ameline göre geçecektir. Kâfir ve günahkârları ise 

günahları cehenneme düşürecek, cehennemin alevleri de onu içeri çekecektir.‖
570

  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Sizin hepiniz cehenneme uğrayacaktır. Bu Rabbinizin 

size yazdığı ve olması gereken kazasıdır. Sonra bir Allah‘tan korkanları kurtarırız da kâfir ve 

günahkârlar diz üstü çökmüş oldukları halde kalırlar‖
571

 buyurarak sırattan geçişi bize haber 

vermektedir. 

Ahiretteki sıratın mahiyetini ancak Allah bilir. Cehennem üzerindeki cennete giden yola 

―Sırat‖ denmesinin önemli bir hikmeti şu olsa gerektir ki, Dünyada Allah‘ın emirlerine 

uyarak, haramlardan kaçarak ―Sırat-ı Müstakîmi‖ takip edenler cehennemin üzerinden uçar 

gibi geçerek doğrudan cennete gideceğine iman ve işarettir. Gerçekte sıratı biz dünyada 

geçmekteyiz. Harama düşmeden yaşamak, cehenneme girmeden sırattan geçmek anlamına 

gelmektedir. Bunun için peygamberimiz (sav) ―Mü‘minler Sıratı amellerine göre şimşek gibi, 

rüzgâr gibi, kuş gibi, atlı veya yaya gibi geçeceklerdir‖
572

 buyurmuşlardır. 

Bu konuda peygamberimiz (sav) şöyle buyururlar: ―Sırat cehennemin üzerinde 

kurulacak ve ondan ilk olarak ben ve ümmetim geçecektir. O gün peygamberlerden başka 

konuşan olmayacaktır. Peygamberlerin duası da ancak ‗Allah‘ım selâmet ver! Allah‘ım 

selâmet ver!‘ şeklinde olacaktır. Cehennemde sa‘dan dikeni gibi mahmuzlar olacaktır. Ancak 

bunların büyüklüğünü Allah bilir. İnsan ancak imanı ve hayırlı ameli sayesinde oran süratle 

geçerek kurtulacaktır.‖
573

 

 

12. KEVSER HAVUZU: 

Yüce Allah Kevser Suresinde ―Biz sana kevseri verdik‖
574

 buyurmaktadır. Kevser, İslam 

bilginlerinin kanaatine göre ―bol hayır ve bereket, Allah‘ın verdiği bütün hayır ve ihsanların, 

fetih yardımların tümü, peygamberimizin rahmet olması, iman ve Kur‘anın rahmet olması‖ 

gibi anlamların tümünü içermekle beraber Kevser‘in ahiretteki temsili ve tezahürü de ―Kevser 

Havuzu‖ şeklinde olacaktır.  
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Sıratı geçen mü‘minler Kevser havuzuna geleceklerdir. Burada peygamberimiz (sav) 

ümmetine su içirecektir. Peygamberimiz (sav) buyurdular: Kevser havuzuna ilk gelen kişi ben 

olacağım. Bana uğrayan da mutlaka o havuzdan içer. Ondan içen de asla susuzluk çekmez. 

Bir takım topluluklar gelirler, ben onları, onlar da beni tanırlar; ama aralarına engel konur. 

Ben onlara ashabım derim; ama bana ‗Onların senden sonra neler icat ettiklerini bilmiyorsun‘ 

denilir. Bunun üzerine ben de ‗Benden sonra dini değiştirerek yeni bid‘alar üretenler 

havuzumdan uzak olsunlar‘ derim.‖
575

 

Bu hadis-i şerif göstermektedir ki, İmanın ve Kur‘anın nurundan istifade ederek 

peygamberimizin (sav) sünneti ve yolu üzerinde olanlar ancak peygamberimizin havuzundan 

içerek istifade edeceklerdir. Peygamberimizin (sav) sünnetine aykırı yeni icatlar ve fikirler 

üreterek bunların arkasından gidenler peygamberimizin (sav) havuzundan istifade 

edemeyeceklerdir. Bu hadiste dünyada sünnet üzere yaşayan ahirette havz-ı kevserden 

faydalanacakları anlatılmaktadır. 

Peygamberimiz (sav) yine Kevser hakkında ―Benim havzım bir aylık yoldur. Suyu 

sütten beyaz, kokusu miskten güzeldir. Kadehleri de gökteki yıldızların sayısından çoktur. 

Ondan bir defa içen bir daha ebediyen susamaz‖
576

 buyurmuşlardır. Bu hadisten de 

peygamberin (sav) sünnetinin herkesin istifade edeceği ve her derdine çare bulacağı kadar 

geniş olduğunu anlamaktayız. Çünkü ahiretteki havuz dünyadaki sünneti temsil etmektedir.  

 

13.  ġEFAAT: 

Şefaat, peygamberlerin ümmetleri için Allah‘tan yardım istemeleri ve dua etmeleridir. 

Ahirette bütün peygamberlerin şefaatçi olmaları Allah‘ın izni ile haktır ve gerçektir. Şefaat, 

günahkârların günahlarının affedilmesi ve günahı olmayanların da daha yüksek makamlara 

çıkmaları ve mahşerin sıkıntılarından kurtulmaları için dua etmek ve Allah‘a yalvarmaktır.  

Allah‘ın izni ve müsaadesi olmadan kimse şefaat edemez. Bu husus Kur‘an ayetleri ile 

sabittir. Nitekim yüce Allah ―Onun izni ve müsaadesi olmadan kim şefaat edebilir?‖
577

 

buyurarak buna işaret eder. 

Yüce Allah şefaat etme izni ve müsaadesi verdikten sonra ise Allah‘ın kendisinden razı 

olduğu kullar dışında kimse şefaat için Allah‘a dua etmeye cesaret edemez. Nitekim bu husus 

da Kur‘an-ı Kerimde ―Allah‘ın razı olduğu kimselerden başkası şefaat etmeye cesaret 

edemezler ve onun korkusu ile titrerler‖
578

 buyurarak ifade eder.    

Yüce Allah affı ve atâsı gereği affı hak eden kullarına razı olduğu enbiya, evliya ve 

şühedanın şefaatçi olmalarına rıza gösterir. Kâfir ve münafıklara ise, şefaat yoktur. Yüce 

Allah bu konuda da şöyle buyurur: ―Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.‖
579

  

 

13.1 ġefaat Kimlere Olacaktır? 

Ahirette şefaat edilecek olanlar her şeyden önce iman eden Allah‘ın birliğine ve 

peygamberimize (sav) inananlara olacaktır. Peygamberimize (sav) iman bütün dinlerde ve 

peygamberlerde vardır. Zira tüm peygamberler ahir zaman peygamberinden haber 

vermişlerdir. Peygamberimize (sav) inanmayan her şeyden önce peygamberimizin (sav) 

şefaatinden mahrum kalır. Kâfirlere ve münafıklara ise hiçbir şekilde şefaat yoktur. Bu husus 

yukarıda geçmiştir. 

                                                 
575

 Buhari, Rikak,3; Fiten, 1; Müslim, Fedail, 9; İbn-i Mâce, Zühd, 36  

Bid‘a, peygamberin (sav) sünnetinin yerine konulan kötü adetlerdir. Sünneti ortadan kaldırır ve kötü adetler 

ortaya çıkarır. Sünnetin işlemesine yardımcı olan ve sünneti tamamlayan adetler ve aletler bid‘a sayılmaz.  
576

 Tirmizi, Kıyamet, 14–15 
577

 Bakara, 2:255; Yunus, 10:3 
578

 Enbiya, 21:28 
579

 Müddessir, 74:48 



 126 

Peygamberimiz (sav) ―Şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir‖
580

 

buyurmuşlardır. Küçük günahlar zaten yapılan ibadetler ve iyiliklerle silinmektedir. Çünkü 

―Haseneler, iyilikler seyyiatı, yani küçük günahları giderdiği‖
581

 Kur‘ân-ı Kerim ile sabittir.  

Peygamberimiz (sav) kıyametin ve ahiret âleminin dehşetini çok iyi bildiği için 

ümmetini düşünerek kabul edilecek duasını ahirette şefaat için saklamıştır. Bu hususta şöyle 

buyurur: ―Her peygamberin kendisine has makbul bir duası vardır. Ben duamı ahirette 

ümmetim için saklayacağım.‖
582

 Bu hadis peygamberimizin (sav) ahirette ümmetini ne derece 

düşündüğünü göstermesi açısından çok mühimdir.  

13.2 ġefaat-i Uzma: (Büyük ġefaat)  

Şefaat sadece bir defaya mahsus olmadığı, bilhassa peygamberimizin (sav) Allah‘ın en 

sevgili kulu olarak tüm insanlığa rahmet olarak gönderildiği gerçeği ahirette de kendisini daha 

çok gösterecektir. Burada inandığımız her şeyin orada en açık şekilde tezahürü olacağı için 

peygamberimizin (sav) insanların Allah‘a en yakını ve kâinatın kendisi için yaratılmış olduğu 

da peygamberimizin (sav) tüm insanlığa olan şefaati ile açıkça görülerek tüm insanlar, 

melekler ve cinler tarafından anlaşılacaktır.  

Peygamberimizin (sav) bu büyük şefaatini Hz. İsa (as) havarilerine anlattığı Barnaba 

İncilinde çok açık ve net olarak izah edilmektedir. Mahşerdeki tüm insanlar büyük bir sıkıntı 

ve şaşkınlık içinde bulunacaklardır. Peygamberimiz (sav) bu durumu şöyle anlatır: ―Mahşerde 

güneş çok yaklaştırılır. Ter insanların boğazına kadar yükselir. İnsanlar bu sıkıntıdan 

kurtulmak için Hz. Âdem‘e (as) koşarlar. Hz. Âdem (as) Hz. İbrahim‘e, o da Hz. Musa‘ya o 

da Hz. İsa‘ya insanları gönderir. Hz. İsa (as) da insanları peygamberimize (sav) gönderir. 

Peygamberimiz (sav) Arşın altında secdeye kapanarak Allah‘ın kendisine ilham ettiği şekilde 

Allah‘a yalvarır. Bunun üzerine yüce Allah peygamberimize (sav) ―Makam-ı Mahmud‖u yani 

şefaat makamını verir. Bunun üzerine insanların tümü peygamberimize (sav) minnettar olurlar 

ve hamd ederler.‖
583

 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde peygamberimizi (sav) överek şöyle buyurur: ―Gecenin bir 

kısmında uyanarak teheccüd namazını kıl ki Allah seni makam-ı mahmuda, şefaat makamına 

çıkarsın.‖
584

  Burada kastedilen ―Makam-ı Mahmudun‖ şefaat makamı olduğuna İslam 

bilginleri ittifak etmişlerdir. Peygamberimize (sav) gece teheccüdün farz olmasının hikmeti de 

bu makamı kazanmak içindir. Yine ümmetinin ezan duasında peygamberimizin (sav) 

―Makam-ı Mahmuda‖ çıkması için dua etmeleri de peygamberimizin (sav) şefaatine 

erebilmek için duadır.  

Peygamberimiz (sav) de bu gerçeği ifade etmek amacı ile ―Ben peygamberlerin imamı, 

hatibi ve şefaat makamının sahibiyim. Övünmek için değil bir gerçeği ifade etmek için 

söylüyorum‖
585

 buyurmuşlardır. 

Bu büyük şefaatin dışında peygamberimizin (sav) günahkâr mü‘minlerin cehennemden 

çıkarılması ve bazı mü‘minlerin cennette derecelerinin yükseltilmesi için şefaat edeceği de bir 

gerçektir. Bir kısım mü‘minler de peygamberimizin (sav) şefaati ile cehenneme girmeden 

cennete gidecektir.
586

  

Ayrıca yüce Allah kendilerinden razı olduğu Salih kulları olan ulema ve şühedaya da 

şefaat yetkisi vererek mü‘min olan sevdiklerinden 70 kişiyi cehennemden kurtarma hakkını 

tanıyacağı hadislerde sabittir.
587

   

                                                 
580

 Ebu Davud, Sünnet, 21; Tirmizi, Kıyamet, 11; İbn-i Mâce, Zühd, 37 
581

 Hud, 11:114; Furkan, 25:70;  
582

 Buhari, Daavât, 1; Müslim, İman, 86 
583

 Buhârî, Tevhid, 24; Müslim, İman, 84 
584

 İsra, 17:79 
585

 Tirmizi, Menâkıb, 1 
586

 Buhari, Tefsir, 18; Müslim, iman, 84 
587

 Ebu Davud, Cihad, 26 



 127 

Bütün bunlarla beraber peygamberimiz (sav) Hz. Fatıma‘ya (ra) hitaben ―Ey Fâtıma! 

Amel et! Bilhassa beş vakit namazını vaktinde kıl. Şurası muhakkak ki ben Allah‘ın 

azabından bir parçasını bile senden defedemem‖
588

 buyurarak peygamberin (sav) şefaatine 

güvenip farzlarda ihmalkârlık gösterilmemesini istemiştir. Allah‘ın rahmeti ve affı, 

peygamberin şefaati ancak farzları elinden geldiği kadar yapmaya çalışanlaradır. Yoksa 

farzları yapmayan ve haramlardan kaçmayanların kurtuluşlarının çok zor olduğu bu hadisten 

anlaşılmaktadır.   

 

14.  CEHENNEM:  

Ahirette kâfir, müşrik ve münâfıkların ebediyen kalacakları, günahkar mü‘minlerin de 

günahları ölçüsünde ceza görecekleri ülkeye ve dünyaya Cehennem adı verilir. Cehennem 

Kur‘ân-ı Kerimin dili ile azap yurdudur.  

Kur‘ân-ı Kerimde cehenneme çeşitli isimler verilmiştir. Bunlar, ―Nâr‖ ―Hâviye‖ ―Saîr‖ 

―Hutame‖ ―Lezâ‖ ve ―Sakar‖ ve ―Cehennem‖ dir. İslam bilginleri peygamberimizin (sav) 

hadislerine dayanarak bunların cehennemin tabakaları olduğunu ve cehennemin de böylece 

yedi tabaka bulunduğunu söylemişlerdir.  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde cehennemin yakıtının insanlar ile taşlar olduğunu 

belirtmekte ve mü‘minleri cehennem azabından sakındırmaktadır. Bu husus ―Ey iman 

edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ile taşlar olan cehennem azabından 

koruyunuz‖
589

 ayeti ile sabittir. Kâfirleri ise yüce Allah ―Ey inkâr edenler! Bu gün özür 

dilemeyin. Sizler ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz‖
590

 buyurarak tehdit 

etmektedir.   

Bu ayetlerde cennete iman eden ve hayırlı amel işleyenlerin gireceği, cehenneme ise 

küfür, inkâr ve yaptıkları kötülükler sebebi ile girileceği açıkça anlatılmaktadır. 

Peygamberimiz (sav) de ―Allah cehenneme ebediyen giren inkârcılara rahmet etmez ve onlar 

orada ebediyen kalırlar‖ buyurarak inkârcılar ve münafıklar için cehennemden kurtuluşun 

mümkün olmadığını bildirmiştir.  

Bilhassa münafık olanlar mü‘minlerin içinde bulundukları ve yeryüzünü fesada vererek 

ifsat ettikleri için cehennemin en alt tabakasında azap göreceklerini ifade eder. ―Münafıklar 

cehennemin en aşağı tabakasındadırlar ve hiçbir yardımcı da bulamazlar‖
591

 ayeti ile bu 

hususu ifade etmektedir. 

Sonuç olarak, iman manevi bir cennet çekirdeğini taşıdığı gibi, küfür dahi bir nevi 

cehennemin tohumunu saklıyor. Cehennem de küfrün bir meyvesidir. Küfür cehenneme 

girmeye sebep olduğu gibi cehennemin yaratılmasının da sebebi cehennemdir. Nasıl ki en 

basit bir makamı temsil eden basit bir idarecinin bile izzeti, gayreti ve otoritesi vardır. Bir 

edepsiz ona serkeşlikte bulunarak ―Sen de kim oluyorsun. Beni cezalandıramazsın!‖ diye 

hakaret etse o yerde hapishane yoksa sırf onu cezalandırmak için bir hapishane yapacak ve 

onu içine atacaktır.  

Kâfirler Allah‘ın izzetine ve celalini inkâr ettikleri, münafıklar da alay ettikleri için 

sonsuz derecede kadir, izzet ve azamet sahibi olan Allah elbette izzetine ve celaline şiddetle 

dokunan o edepsizler için cehennemi yaratacak ve onları oraya atacaktır.
592

 

 

15.  CENNET: 

Cennet bitki ve ağaçlarla dolu, suların aktığı, çayır ve çimenlerle, güller ve çiçeklerle 

dolu bahçe anlamına gelen cennet Allah‘ın mükâfat yurdudur. Mü‘minler burada ebedi olarak 
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kalacaklardır.  Cennette ölüm olmadığı gibi hiçbir hastalık ve insana sıkıntı veren hiçbir 

durum da söz konusu değildir.  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde cennete çeşitli isimler vermiştir. Bunlar: 

1. Cennet‘ün – Naîm : Nîmetler bahçesi, 

2. Cennet‘ül – Huld : Dâimî bahçe, 

3. Cennet-i Adn  : Dâimî kalınacak bahçe, 

4. Cennet‘ül - Me‘vâ : Barınılacak bahçe, 

5. Firdevs  : Bahçe,    

6. Dâr‘ul – Huld : Dâimî kalınacak yer, 

7. Dâr‘ul – Mukâme : İkâmet olunacak yer, 

8. Dâr‘us – Selâm : Emniyet ve selâmet yeri.  

Kur‘ân-ı kerimde geçen bu sekiz isim peygamberimizin hadislerine de dayanarak İslam 

bilginleri tarafından cennetin tabakaları ve bu tabakalara verilen isimler olarak kabul 

edilmiştir.     

Kur‘ân-ı Kerimde ve hadis-i şeriflerde cennet çok mükemmel tasvirleri yapılmıştır. 

Bununla inananların cennete olan iştiyaklarını artırmak ve rağbetlerini uyandırmak 

istenmiştir. Nitekim yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Rabbinizin affına ve genişliği yerle gökler 

kadar olan ve Allah‘tan korkanlar için hazırlanan cennete koşun‖
593

 emredilmiştir.  

Muhammed Suresinde cennetin tasviri şöyle yapılır. ―Allah‘tan korkan muttakiler için 

hazırlanan cennetin durumu şöyledir: Orada tadı asla bozulmayan süt ırmakları, lezzeti çok 

güzel olan ve içene zevk veren içecekler ve süzme bal ırmakları vardır. Yine orada onlar için 

meyvelerin her çeşidi mevcuttur. Allah onların her türlü hata ve günahlarını da bağışlamıştır. 

Cennette bu derece zevk ve safa içinde olanlar hiç ateşten kurtulma ümidi olmayan ve içtikleri 

suların bağırsaklarını parçaladığı kimseler gibi olur mu?‖
594

  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―İnsan Suresinde‖ ve ―Rahman Suresinde‖ cennetin 

tasvirini başka beyana ihtiyaç bırakmayacak güzellikte yapmıştır. Allah‘ın güzel dediği şeyin 

güzelliği ve mükemmelliği anlatmaya imkân var mıdır? Cennetin nimetleri akıl ve 

hayalimizin ötesindedir. Şu kadarı vardır ki yüce Allah insana dünyada hikmeti gereği elinin 

yetiştiği kadar nimet verirken cennette kudreti ile hayal ettiği kadar verecektir. 

Biz bu konuda peygamberimizin (sav) şu Hadis-i Kutsisi ile yetinelim: ―Yüce Allah 

buyurdu ki, Ben, salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan aklına ve 

hayaline gelmeyen nimetler hazırladım.‖
595

  

 

15.1 Cennette Allah‟ın Görülmesi: (Rü‟yetullah)   

Cennetin en değerli nimeti ve lezzeti Allah‘ın görülmesi demek anlamına gelen 

Rü‘yetullah‘tır. Dünyanın bin sene mesudane hayatı cennet hayatının bir saatine mukabil 

gelmediği gibi, cennetin dahi bin sene mesudane hayatı bir saat rü‘yet-i cemâline mukabil 

gelemez.
596

  

Mü‘minler Cuma günleri cennette yüce Allah‘ın davetine icabet ederek ziyaretine 

gideceklerdir. Burada yüce Allah mü‘minlere büyük bir ziyafet verecek ve bütün mü‘minler 

peygamberler ve evliyalar ile beraber bu ziyafete iştirak edecekler, yeme-içme ve manevi 

sohbetlerden sonra yüce Allah buyuracak ―Kullarım benden isteyin ki size vereyim.‖ 

Mü‘minler ―Ya Rab! Senden ne isteyebiliriz ki?‖ derler. Yüce Allah perdeleri kaldırır ve 

kendi cemalini onlara seyrettirir. Bu onlara o derece kemalat ve lezzet verir ki cennetin bütün 

nimetlerini unuturlar. O derce feyz ve nuraniyet kesbederler ki evlerine döndükleri zaman 
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hanımları kendilerini tanımaz ve ―Size ne oldu ki bu derece kemaliniz ve cemaliniz 

güzelleşmiş‖ derler.
597

  

Bu husus Kur‘ân ayetleri ile de sabittir. Yüce Allah Kıyame Suresinde ―O gün yüzler 

vardır, Rablerine bakarlar‖
598

 buyurur.  Yunus Suresinde de yüce Allah ―İman eden ve salih 

amel işleyenlere güzel bir mükâfat ve daha ziyadesi de vardır‖
599

 buyrulur. Müfessirler bu 

ayetteki ziyadeyi ―Rü‘yetullah‖ olarak tefsir etmişlerdir. Peygamberimiz (sav) bu konuda 

kesin olarak şöyle buyurur: ―Sizler çıplak gözle ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. 

Onu görmede ne izdiham yaşayacaksınız ve ne de haksızlığa uğramayacaksınız.‖
600

 Çünkü 

yüce Allah mekândan münezzeh olduğu için keyfiyetsiz olarak şeş cihetten tüm mü‘minlere 

yanlarında gözükecek ve herkes eşit şartlarda görebilecek; ama bundan istifadesi ve aldığı 

feyz imanı ve ameli nispetinde olacaktır.  

Allah‘ın eserlerini dünyada görerek ustası olan ve görünmeyen yüce Allah‘a gaybî olan 

iman cennette rü‘yetullah ile gaybîlikten çıkarak ―Ayne‘l-Yakîn‖ mertebesine ulaşmış 

olacaktır. Sonra bu iman ―Hakka‘l-Yakîn‖ mertebesinde cennette de mü‘minleri terakki ve 

tekâmül ettirmeye devam edecektir. Cenab-ı Hakkı görmek onu tanımanın son mertebesi 

değil, ―Ayne‘l-Yakîn‖ mertebesinde terakki etmenin başlangıcı olacaktır. Bunun için 

rü‘yetullah haktır ve vaki olacaktır. Cennette de Marifetullahta terakki ve tekâmül sonsuzdur 

ve sonsuza kadar Allah‘ı tanımaya devam edilecektir. ―Ayne‘l-Yakîn‖ mertebesinin kemâli 

―Hakka‘l-Yakîn‖ mertebesinin başlangıcıdır. Allah‘ın büyüklüğü ve sonsuzluğu bu terakki ve 

tekâmülün sonsuza kadar devamını gerekli kılar.  

 

15.2 Cennetin Nimetleri:  

Cennette Allah‘ın nimetleri sonsuzdur. Dünya yüce Allah‘ın isim ve sıfatlarının tecellisi 

olduğu halde nimetlerinin ne derece sonsuz olduğunu yaşayarak görmekteyiz. Cennet ise yüce 

Allah‘ın isim ve sıfatlarının temessülüdür. Temessül, tecelliden ne derece yüksek ise, Cennet 

de dünyadan o derece yüksektir.  

Biz burada cennetin nimetlerini sayamayız. Ancak Kur‘ân-ı Kerimde ve Hadis-i 

Şeriflerde geçen hususları bir parça anlamak için maddeler halinde bazı hususlara işaret 

ederiz.  

1. Cennete en son girecek bir mü‘mine dünyanın on misli büyük bir cennet verilir.
601

 Bu 

cennet mü‘minin haremi ve özel yeridir. Ayrıca yüce Allah umumî cennetten 500 yıllık bir 

cenneti o mü‘minin emrine tahsis eder. Burada m‘minler ruh hafifliğinde ve hayal hızında 

bulunacaklardır.    

2. Bu derece büyük ve geniş cennetin dağları, denizleri, ormanları, ülkeleri, şehirleri, 

kasabaları ve köyleri vardır. Buralarda saraylar, köşkler, evler bulunmakta ve altından 

ırmaklar akan bahçelerde mü‘min istediği gibi hareket edebilecektir.   

3. Yüce Allah bu cenneti dolduracak, şenlendirecek ve düzenleyecek olan melekleri, 

cinleri, hurileri ve gılmanları o mü‘minin emrine verir. Bunlar cennetin ve mü‘minin emrinde 

dolaşan cennet ehli hizmetkârlardır. Dünyada göremediği bu nurani ve ruhâni varlıkları 

mü‘min cennette görebilecektir.  

4. Cennetteki bu nimetlerden daha önemli olan burada ebedi olarak kalabilmektir. 

Çünkü nimetin zevali elemdir. Nimetin elden çıkması büyük bir azaptır. Bunun için cennette 

ebediyet cennetten değerlidir. Yüce Allah bu nimeti ve bununla beraber ebedi bir gençlik 

nimeti verecektir.  
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5. Her mü‘min milyonlar sakini ve hizmet edeni bulunan bu cennet ülkesinin padişahı 

olacaktır. Gittiği yerde törenle karşılanacak ve törenle uğurlanacaktır. Yüce Allah her 

mü‘mine padişahlık zevki ve lezzetini cennette ebedi olarak tattıracaktır.  

6. Mü‘minlerin eşleri de cennetin hurilerinden çok daha mükemmel olarak ebedi bir eş 

ve arkadaş olarak cennette kraliçe durumunda bulunacaktır. Cennette bütün güzel ahlaklar ve 

faziletler kâmil manada olduğu için, namus ve iffetli bir hayat da kâmil manada olacaktır. 

Buradan yola çıkarak hurilerin durumu da anlaşılabilir.   

7. Cennette her şey canlıdır. Bu husus Kur‘ân-ı Kerim ile sabittir.
602

 Böyle olunca 

cennetin taşı da sözü anlar ve dinler. Ağaçları insanlar gibi emri anlar ve dinlerler. Bir ağaca 

‗yanıma gel ve şu meyveyi bana ver‘ derseniz verir. Hayvanları insanlar gibi akıllı ve 

şuurludur. Evleri emre itaat eder, istediği yere gider ve sahibini götürür. Canlı olduğu için 

devamlı değişir. Bundan dolayı asla bir defa girdiğin yere hiç girmezsin, bir yediğini bir daha 

yemezsin. Tadı da şekli de değişir ve insan şunu der: ―Ben daha önce bunu asla görmedim, 

bunu daha önce asla tatmadım.‖ Bir defa girdiğin saraya bir daha aynı şekilde girilmez, çünkü 

tamamen değişmiştir. Bu durumda cennette asla usanma olmaz.  

8. Cennette o kadar büyük zenginlik ve refah olacaktır ki bir kişi bütün cennet ehlini 

kendi hususi cennetine davet eder, ziyafet verir ve giderlerken her birisine taşıyamayacağı 

kadar hediyeler verir. Buna cennetin en fakiri denir. 

9. Cennette kişi sevdiği ile beraberdir.
603

 Çünkü bir kişi bir anda pek çok yerlerde 

bulunur, bulunduğu yerlerden istifade eder, bir işi diğerine karışmaz. Meleklere ait bu özellik 

cennette mü‘minlere verilecektir. Ruh hafifliğinde ve hayal hızında olan insan bendi ile bütün 

bu imkânsız gibi görünen hususları yaşayacaktır. Dünyada imkânsız olan şeyler cennetin 

adiyatından sayılacaktır. Dünyada televizyon aracılığı ile sureten olan bu durum, cennette 

bedenen ve aynen vaki olacaktır. Ancak istifade kabiliyetlere ve kişinin imanı ve ameline göre 

farklı olacaktır.
604

 Peygamberimizin (sav) ile bir mü‘min aynı yerde bulunduğu halde istifade 

farklı olacaktır. Bu bilinen bir husustur.  

10. Mü‘minler her Cuma günü rü‘yete mazhar olacaklardır. Bu Cuma namazı kılan 

mü‘minlerdir. Kişinin Allah‘a olan yakınlığına göre her gün ve her an rü‘yete mazhar olanlar 

elbette olacaktır. Bu ayrı bir husustur.  

11. Cennette yok yoktur. Yüce Allah vermek istemezse istemek vermez. Allah vermek 

istediklerini ihtiyaç olarak insana verir. İnsan da Allah‘tan ister. Allah da verir. Allah‘ın 

dünyada da ahirette de âdeti budur.  

12. Cennette bizim dünyada mükellef tutulduğumuz şekilde bir ibadet yoktur. Ancak 

Kur‘ân-ı Kerim Allah‘ın ezelî kelâmı olduğu için cennette okunacaktır. Hatta biz Kur‘ân-ı 

Kerimi yüce Allah‘tan bizzat dinleme şerefine de ereceğiz. Bunun dışında ibadet, Allah‘ın 

razı olacağı amelleri işlemek anlamına gelince cennette yapılan her şey itaat ve rıza 

kapsamında olduğu için ibadet sayılacaktır.  

Bütün bunlarla beraber: 

―İdrâk-i meâlî bu küçük akla gerekmez / Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.‖    
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SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM 

 

KADERE ĠMAN 
 

 

2. KADER ĠLE ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR 

1.1 Kader: 

Kader, sözlükte ölçü, miktar ve bir şeyi belli bir ölçüye göre yapmak anlamına 

gelmektedir. Istılahta ise, ―Allahü teâlanın ezelden ebede kader olacak şeylerin zamanını, 

mekânını, özellilerini, niteliklerini, ne şekilde olacaksa onların hepsini o şekilde bilmesi, 

takdir etmesi ve irade etmesidir.  

Kadere iman Allah‘a imandır. Allah‘a imana dâhildir. Kader ilim nevindendir ve 

Allah‘ın ilmidir. Allah‘ı tanıyan ve bilen elbette kadere iman edecektir. Allah‘a iman kadere 

iman ile kemâlini bulur. ―Kader ilim nevindendir; ilim maluma tabidir.‖ Kader Allah‘ın ilim 

ve irade sıfatının gereğidir. Kâinatta her şey Allah‘ın ilim, irade ve kudreti ile olur. Hiçbir şey 

Allah‘ın ilim ve iradesi dışında cereyan etmez.  

Kader ―kanun‖ demektir. Kâinatın hey‘et-i mecmuasında ve bütün zerratında, harekât 

ve tebeddülatında tabi bulundukları kanunlar ve nevamis-i ilahiyesidir. Tabiat kanunları bu 

nevidendirler. Kanunlar Tekvînî ve Teşriî olmak üzere ikiye ayrılır. Tekvinî kanunlar 

―Sünnetullah‖ ve ―Âdetullah‖ tabir edilen tabiat kanunlarıdır. Teşriî kanunlar ise Şeriat ve 

Dindir. Kader hem tekvîni hem de teşriî kanunların tümünü kapsayan ve Allah‘ın iradesini ve 

ilmini yansıtan hususları ihtiva eder.  

Kur‘ân-ı Kerim bu hususa şöyle işaret eder:  

―Yaş ve kuru ne varsa her şeyi apaçık bir kitapta yazmışızdır.‖
605

 ―Biz her şeyi İmam-ı 

Mübin olan Levh-i Mahfuza yazmışızdır.‖
606

 ―Her şeyin hazinesi bizim yanımızdadır; biz her 

şeyi belli ölçü ve miktarlarla indiririz.‖
607

 ―Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır; 

ana kitap olan Levh-i Mahfuz onun yanındadır.‖
608

 ―Allah her dişinin neye gebe olduğunu, 

rahimlerde neyin artırılıp eksildiğini bilir. Her şey onun katında ölçü ve kader iledir. Gaybı da 

şahadeti de, görüneni de görünmeyeni de bilen O‘dur. O Allah sizin tasavvuratınızdan 

büyüktür ve çok yücedir.‖
609

     

Yüce Allah Kamer Suresinde de şöyle buyurur: ―Biz her şeyi bir kaderle takdir 

etmişizdir. Emrimiz de bir anda göz açıp kapayana kadar gerçekleşir. Sizin gibi nicelerini de 

helak etmişizdir; ama nerede öğüt alan? Biz kulların yaptığı küçük büyük her şeyi satır satır 

her şeyi bir deftere yazar kaydettirir asla zayi etmeyiz.‖
610

 

                                                 
605

 En‘am, 6:59 
606

 Yasin, 36:12 
607

 Hicr, 15:21 
608

 Ra‘d, 13:39 
609

 Ra‘d, 13:8–9 
610

 Kamer, 54:49–53 



 132 

―Semaların ve yerin mülkü Allah‘a aittir. Onun ne mirasçı evladı ve ne de mülkünde 

şeriki vardır. O Allah her şeyi yoktan yaratmış ve ölçülü yarattığı her şeye bir kader tayin 

etmiştir.‖
611

  

Yasin Suresinde de yüce Allah ―Biz ölüleri diriltir ve yaptıklarını da yazarız. Biz her 

şeyi İmam-ı Mübîn‖ olan Levh-i Mahfuzda sayı ile kaydetmişizdir‖
612

 buyurur.  

Kader, ölçü ve miktar demektir. Yüce Allah bu hususu da Rahman Suresinde şöyle 

açıklar: ―Güneş ve ay şaşmayan bir hesaba göre hareket etmektedir. Bitkiler ve ağaçlar da ona 

boyun eğmekte, ölçüyü aşmamakta ve kaderine göre davranmaktadır. Biz kudretimizle 

semayı yarattık ve mizanı, ölçüyü koyduk. Sizler de ölçülü olun ve haddi aşmayın. Tartıyı 

adaletle yapın ve teraziyi eksik tutmayın.‖
613

 

Bütün bu ayetler bize göstermektedir ki yüce Allah kâinatta her şeyi şaşmaz ve 

değişmez olan ölçülere ve hesaplara göre yaratmıştır ve her şey ölçüye hesaba uygundur. Bu 

ise kaderdir. Nasıl ki bir mühendis binayı yapacağı zaman önce onun planını ve projesini 

çizer. Sonra projeye uygun olarak ne kadar malzeme gidecekse onun hesabını yapar, sonra bu 

ölçülerden ve hesaptan asla taviz vermeden binayı inşa eder. Bir binanın nasıl olacağı, ne 

kadar malzemenin gideceği, iş gücü ve paranın hesabı önceden bellidir.  

Kader Allah‘ın ilmidir. Allah‘ın ilmi ise ezeldir. Ezeli olunca ebedidir de. Allah‘ın sıfat-

ı kadimesi âlem-şümuldür. Rahmeti, hikmeti, muhabbeti, ilmi, iradesi, kudreti, görmesi, 

işitmesi bütün varlığı, eşyayı ve şuunâtı ihata etmiştir. Her şeye her şeyden daha yakındır. 

Bunun için Allah her yerde hazır ve her işe nâzırdır. Bu itibarla kâinat kabza-i 

tasarrufundadır. Bütün eşya, zerratı ile Cenab-ı Hakkın murakabesi altındadır. Bu ihata güneş 

ışığının dünyayı kuşatması ve ihata etmesi, ruhun bütün bedeni kuşatmış olması gibidir.  

Ezel mazi silsilesinin ucu değildir. Bilakis ezel, mazi, hal ve istikbali bir anda tutan ve 

ihata eden yüksekten bakan bir ayine misaldir.
614

 Allah geçmişi, geleceği ve bu anı beraber 

görür, bilir ve ilmi hepsini ihata eder. Mazi, istikbal, uzak, yakın, ön, arka gibi hakikatler nisbî 

hakikatlerdir. Hepsi bize nispeten öyledir. Bir başkasına nispeten de farklı olabilir. Allah‘a 

nispeten mazi, hal, istikbal, zerre ve küre birdir. Çünkü her şey onun huzurundadır.  

Üç vasıtanın yolda İstanbul‘a gittiğini farz edelim. Biri Amasya‘da diğeri Ankara‘da 

üçüncüsü ise İzmit‘te olduğunu varsayarsak geçmiş gelecek vasıtalara göredir. Bu üç vasıtaya 

göre nisbi olan bu durum gökteki güneşe göre bir an sayılır. Çünkü güneş her üçünü de aynı 

anda görebilir. Hareketlerini ve durumlarını bilebilir. İşte Allah‘ın ilmine ve görmesine göre 

her şey geçmiş ve gelecek huzurunda, ilminde ve ihatasındadır. ―Ezel, mazi, hal ve istikbali 

birden tutar, yüksekten bakar ayine misaldir.‖ Ayine ne derece yüksek ise ihatası da o kadar 

geniştir. Bunun için Allah her şeyi bir anda bilir ve neticeleri ile beraber görür.  

 

2.2  Kaza: 

Kaza, lügatte emir, hüküm ve yaratma anlamına gelir. Istılahta ise ―Cenab-ı hakkın 

ezelde irade ve takdir ettiği şeylerin zamanı gelince ezelî ilim ve iradesi ile kaderine ve 

takdirine uygun bir şekilde yaratmasıdır. Kaza Allah‘ın ―Kudret‖ sıfatının gereğidir.  

Kazanın insana bakan cihette ise, ―Abdin kesb suretindeki iradesi taalluk etmedikçe 

Allah‘ın iradesi icad suretinde tecelli etmez. Burada insan iradesi Allah‘ın ezeli iradesinin 

taallukuna bir şart-ı âdîdir. Binlerce sebepler arasında bir tek sebeptir. 

 

1.3  Kadere Ġman:  

Kadere iman, iyi ve kötü, hayır ve şer ne varsa hepsinin Allah tarafından ezelde takdir 

edilip zamanı gelince yine Allah‘ın takdirine uygun yaratıldığına inanmaktır. Yüce Allah‘ın 
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mükevvin-i kâinat olduğuna, ilim, irade ve kudretinin bütün cüz‘iyata ve külliyata şamil 

olduğuna inananlar kadere inanmış olurlar.  

Kadere ve kazaya iman, iman esaslarını bildiren ayetlerde açıkça ifade edilmemesi 

kaderin Allah‘a iman esası içinde olmasındandır.
615

 Çünkü kader ilim ve iradenin, kaza ise 

kudret sıfatının tecellisidir. Ancak önemine binaen peygamberimiz (sav) iman esaslarını 

saydığı hadislerinde açıkça belirtilmiş ve farziyeti ifade edilmiştir.  

Peygamberimiz (sav) imanı anlatırken şöyle buyurur: ―İman, Allah‘a meleklerine, 

kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere yani, hayır ve şerrin Allah‘tan 

olduğuna inanmaktır.‖
616

 

Kadere ve kazaya iman etmek farzdır. Allah‘a imanın gereği kadere inanmaktır. Çünkü 

kader Allah‘ın irade ve ilminin gereğidir. İman kadere iman ile tamamlanır. Pek çok fırak-ı 

dalle kader konusunda dalalete düşmüşlerdir. Bunun için ehl-i necat olan ―Ehl-i Sünnet ve‘l-

Cemaat‖ imamları bu hususta nezih itikada ve sırat-ı müstakime önem vermişler ve bunda da 

muvaffak olmuşlardır.   

Bütün hadisât ve insanlardan sudur eden bilcümle fiiller ve hareketler kâinatın 

yaratıcısının kaza ve kaderi ile, yaratması ve takdiri ile vücuda gelirler. İslam bilginleri ―Allah 

bütün sanatkârların ve sanatlarının yaratıcısıdır‖ diye ittifak etmişlerdir.  

 

1.4  Ġrade:  

İnsandan sudur eden fiiller ikiye ayrılır. İhtiyari fiiller ve ıztırarî fiiller. Birincisi 

oturmak, kalkmak, konuşmak, yemek, içmek, namaza gitmek, oruç tutmak ve zekât vermek 

gibi isteğe bağlı fiillerdir. İkincisi ise, uyumak, yediğini hazmetmek gibi irade ve şuura 

mukarin olmayan fiilleridir. Bunların tümü Allah‘ın halk ve takdiri iledir. Ancak insan ihtiyari 

fiillerinde kisb denilen iradi ve isteğe bağlı bir fiille insan iyiye veya kötüye yönelmek sureti 

ile hayrı ve şerri tercih edebilir. Allah insanı ihtiyari fillerinden sorumlu tutar; ıztırarî olan ve 

yapmaya mecbur kaldığı fiillerinden sorumlu tutmaz. Hayra ve iyiliğe rızası vardır; şerre ve 

kötülüğe rızası yoktur.     

Yüce Allah insanı irade ve ihtiyar sahibi, yani hür olarak yaratmıştır. İnsan bu sayede 

mükâfat ve cezayı hak eder. İnsanın iradî fiillerini de yüce Allah insanların isteklerine uygun 

olarak kendi irade-i ezeliyesi ile yaratır. Adalet-i ilâhiyesi böyle tecelli eder. İnsan iradi ve 

ihtiyari fiillerinde kendi iradesi asıl ve esas, irade-i ilâhiye de ona bir nevi tabi olduğundan 

cebr ve ikrah, yani zorlama mevcut değildir; insan da mesul olur.  

İnsan kendisine verilen sıfat ve fiillerin kullanılması insanın cüzî iradesine aittir ve 

insanın elindedir. Kul niyeti, kastı, temayülü ile hayrı veya şerri kazanır. İradesi ile Allah‘ın 

emrini ifa eder, veya nehyini ihlâl eder. Yüce Allah emretmiş ve nehyetmiştir. Hayrı ve şerri 

peygamberleri aracılığı ile öğretmiştir. Kulunu bilgilendirmiş, mükâfat ve ceza konusunda 

uyarmıştır. Hayırdan razı olduğunu, şerden razı olmadığını ve ceza vereceğini bildirmiştir. 

―İnsana kaldıramayacağı ve gücünün yetmeyeceği hususları emretmemiştir. Kazancının 

lehine, iktisabî olan ve iradesi ile işlediği günahlarının da aleyhine olduğunu bildirmiştir.‖
617

 

Allah kullarının küfrüne razı olmadığını belirtmiş ―Allah sizin iman etmenize muhtaç 

değildir; ama kullarının inkârına razı olmaz. Şayet şükrederseniz Allah bundan razı olur‖
618

 

buyurmuştur.    

İrade Allah‘ın yarattığı ve kula verdiği bir sıfattır.
619

 İnsanın sorumluluk duygusudur. 

Yüce Allah insanı bununla mesul tutar. Dünya daru‘l-hikmet, âhiret ise daru‘l-kudrettir. 

                                                 
615

 Bakara, 2:177, 285; Nisa, 4:136  
616

 Müslim, İman, 1; ibn-i Mâce, Mukaddime, 9; Tirmizi, İman, 4 
617

 Bakara, 2:286 
618

 Zümer, 39:7 
619

 İrade dahi mahlûk olmakla bazı imamlarca cebre taalluk ettiği için Maturudî iradenin fiillere meyelânını kula 

vermiştir. Eş‘ari ise daha ileri giderek meyelânın tasarrufunu kulun iradesine vermiştir. (Sözler, (2004) s. 759)   



 134 

Bunun için dünyada her şey hikmeti gereği sebeplere bağlıdır, beklemeye, zamana 

mütealliktir. Ahirette ise bunlara ihtiyaç olmadığı için sebepsiz bir anda en mütekâmil şekilde 

yaratır. Orada her şey mahza kudret-i ilahini eseri olarak vuku bulacaktır.  

Bütün bunlarla beraber kaderin hükmünü şundan anlıyoruz ki insan her istediğini 

yapamıyor. Kader müsaade etmiyor. Nasibi yoksa iş olmuyor. Bazen en müessir sebepler ve 

en mükemmel tedbirler dahi olacağı engelleyemiyor ve işe yaramıyor. Buradan 

anlaşılmaktadır ki ―Allah‘ın dilemesi olmadıkça sizler dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah her 

şeyi bilir ve her işi hikmetle yapar.‖
620

 

 

3. KADERĠN ĠSPATI 

Kader genellikle felaket anında hatırlanır. Bu konuya son derece dar bir açıdan 

bakmanın neticesidir. Gerçekte kader hayatın ve varlık âlemini en ince ayrıntıları ile içine 

alan bir ―plan ve programdır.‖ Kadere bir nevi Allah‘ın planı ve programı demek doğru 

olacaktır. Bu plan ve programın hedefi ve neticesi felâket değil saadettir.  

Bir atomun tabi olduğu kanundan tutun, yıldızların ve galaksilerin tabi olduğu 

kanunlara, bir çekirdek içindeki ağacın programından tutun insanın kaderine kadar her şey 

doğrudan Kader ile ilgilidir.  

İçinde yaşadığımız âlemin sırlarını çözmekten ne derece aciz isek, kaderin sırlarını 

çözmekten de o derece aciziz. Bununla beraber çözebildiğimiz sırlar, insanı kader dediğimiz 

büyük programın takdir edicisini ve yaratıcısını hayranlık ve şükran hisleri ile takdir etmeye 

götürmektedir.   

Kader denilince akla hemen sayı ve ölçü gelmelidir. Her şeyin güzelliği ve kemali ölçü 

iledir. Elbisedeki güzellik ve terzinin mahareti ölçülü olmasında olduğu gibi, bir mühendisin 

mahareti ve büyüklüğü de ölçülere çok iyi uymasına bağlıdır. Bir insanın da ölçülü olması, 

nizam ve mizan ile hareket etmesi aklını ve kemalini gösterir. Yine bir kitaptaki harflerin 

dizilişi, paragrafların açılışı, konuların biri birini tamamlar şekilde arka arkaya gelmesi ve 

belli bir amacı ve gayeyi takip etmesi müellifin aklını ve zihnindeki plan ve programı gözler 

önüne koyar.  

Kâinat kitabı da kudret kalemi ile kaderin manevi ölçülerine göre yazılmıştır. Atomlar 

bu kitabın mürekkebi hükmündedir. Binanın bir kâğıt üzerinde plan ve programının 

şekillenmesi gibi her şey de kaderin manevi kalıbına göre şekil alır.  

Her varlık bir kudret kelimesidir ve kaderin programına göre yaratılmıştır. Bunun için 

hiçbir varlık diğerine tam benzemez. Kâinatta tecelli eden sanat, ilim, hikmet ve rahmet gibi 

hakikatler Cenâb-ı Hakkın ilâhi kaderine, Rabbani plan ve programına dayanır. Bu ise ilm-i 

ilâhide şekillenen kader programıdır.  

 

2.1  Kaderin Her ġeyi Güzeldir: 

Yüce Allah her canlıya dünyada en güzel ve en mükemmel hayat şartlarını hazırlamıştır. 

Ancak hiçbir varlık kaderin kendisi için çizdiği sınırları aşmaz, kanaat ve rıza ile kabul ederse 

hikmet ve rahmet-i ilâhiyeye uygun hareket etmiş olur. İnsan dışındaki varlıkların bu sınırları 

aşması zaten söz konusu olamaz. İnsan irade ve ihtiyar sahibi olduğu için hürdür. Hür olan 

insan kaderin kendisine çizmiş olduğu sınırları ilimle tanır ve Allah‘ın kader ile verdiği 

kabiliyetlerine göre hareket eder, rıza ve memnuniyetle hareket ederse rıza-ı ilâhiyeyi 

kazandığı gibi kendisi de huzurlu ve mesut olur. Saadet içinde hayatını geçirir.  

Balık denize kanaat etmez de karaya çıkmaya çalışırsa nasıl ki sonunu hazırlamış olur, 

suçu kadere ve Allah‘a yükleyemez. Bu kanun tüm canlılar için geçerlidir. Allah gökyüzünü 

ve uçacağı kanadı vermiştir. Balık için yük olan kanat, kuş için gereklidir. Yine Allah meyve 

ağacını kısa kavağı uzun, koyunu uysal ve kurdu vahşi, köpeği sadık, tavşanı korkak, tavuğu 
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ise uçmaz olarak yaratmıştır. Bütün bunların hikmeti ve yaratılışına uygun görevi vardır. 

Bundan biliyoruz ki kader, her şeye münasip şekli ve tarzı çizmiş ve Allah ona göre kaza 

etmiş ve yaratmıştır. Bunların hepsi Allah‘ın lütuf ve keremi, rahmet ve hikmeti gereğidir.  

Aynı şekilde annenin şefkati, babanın sıyaneti, küçüğün büyüğe itaati, büyüğün sevgisi 

ve merhameti gibi ahlakî prensipler dahi kaderin güzelliğini göstermektedir. Dinin bize ders 

verdiği ve Kur‘anın bizlere öğrettiği ahlakî ve şer‘î kurallar dahi kaderin insanlar hakkındaki 

güzelliğini göstermeye kafidir. Bunlar gibi tabiat kanunları, kâinattaki yardımlaşma ve denge, 

umumi rahmet ve şefkat kaderin mükemmelliğini ve güzelliğini gösterir.  

Nasıl ki bir insan devletin kanunlarını bilir ve buna uygun iş yaparsa o zaman hükümet 

daireleri ve memurları onun işini yapmak için seferber olurlar. İnsan da Allah‘ın insan için 

koyduğu kader prensipleri olan kabiliyet ve istidadına göre iş yaparsa tüm şartlar onun 

hayrına ve muvaffakiyetine, yaratılış amacını gerçekleştirmeye yardımcı olurlar. Bundan 

dolayıdır ki eğitimciler ―Eğitim öğrencinin kabiliyetlerini keşfederek onu istidadına uygun 

yönlendirmektir‖ demişlerdir. Sıkıntı ve başarısızlık kabiliyetinin zıddında hareket etmekten 

kaynaklanmaktadır.  

Bediüzzaman hazretleri de bu hususa dikkatimizi çekerek ―Muvaffakiyet, kavanin-i 

ilâhiyeyi keşfedip, lehinde istimal ederek tevfik-ı ilâhiyeye muvafakattir‖ demiştir. Yine 

―Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, şayet kâinatta cari olan kanun-u fıtrata uygun 

hareket etmezse hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz, bütün yaptıkları tahribat ve şer 

hesabına geçer‖ demiştir.  

Kaderin her şeyinin güzel olduğuna bir delil de yüce Allah‘ın kendisini Rahman ve 

Rahim olarak tanıtmasıdır. Allah‘ın rahmeti ve merhameti çoktur. Kur‘an-ı Kerimde 114 defa 

tekrar edilen ―Bismillahirrahmanirrahim‖ ayetinde bu isimlerle kendisini tanıtması dünyada 

rahmetin ve ahirette rahimiyetin ne derece esas olduğunu göstermektedir. ―Rahmetim 

gadabımı geçmiştir‖ kutsi hadisi de bu hakikati bize daha güzel ifade etmektedir.  

Kaderin güzelliklerinden birisi de ―Gaybın bilinmemesidir.‖ ―Mugayyebât-ı Hamse‖den 

olan ölüm, kıyamet, gelecek insana bildirilmemiştir ki ―havf ve reca‖ dengesi korunarak 

dünyada mükemmel bir düzen kurulabilsin ve insanlar dünyaya ve ahirete dengeli bir şekilde 

çalışabilsin. 

Kaderin her şeyi güzeldir ama ne var ki insan cahilliğinden, hırs ve kanaatsizliğinden, 

kısmetine razı olmamasından, iradesini yanlışa yönlendirir, kadere itiraz eder, emr-i ilahiyi 

yerine getirmez, nehy-i ilâhiden sakınmaz sıkıntıya girer ve cezaya müstahak olur.  

 

2.2 Kader - Amel ĠliĢkisi: 

İnsanın geleceği bilmesi imkânsızdır. Bundan dolayı kader dediği zaman geçmişi kast 

etmektedir. Geçmişe kader nazarı ile bakılır. Geleceğe ise teklif noktasından bakmak gerekir. 

İnsanın vazifesi nefsin arzularına uyarak, Allah‘ın emirlerini ifa etmeyerek, yasaklarını 

çiğneyerek işlediği kötülüklerini kadere yıkmak ve mesuliyetten kurtulmaya çalışma değil, 

Allah‘ın kendisinden istediği şekilde kabiliyetlerinden istifade ederek çalışmaktır. Hayırlı ve 

iyi olana rağbet etmek, ahlakını güzelleştirmek, ibadete çalışmak, haramlardan ve 

kötülüklerden kaçmak ve amelini, davranışlarını düzeltmektir. İlim adamları demişlerdir ki 

―İnsanın kaderi ameli ile beraberdir. İrade ihtiyarı ile ne yaparsa kaderi odur.‖  

Bu gerçeği bize hatırlatan yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde şöyle buyurur: ―Bir topluluk 

kendi durumlarını düzeltmeye çalışmazsa Allah onların durumunu düzeltmez. Allah bir 

kavme kötülük diledi mi artık bu geri çevrilmez. Onlar için Allah‘tan başka bir yardımcı 

yoktur.‖
621

  

İnsan da iradesi ile hayra yönelmez ve iradesi ile hayrı ve iyiliği tercih etmezse Allah 

onu zorlamaz. Allah insanı hür yaratmıştır ve iradesi ile yaptıklarından mesul tutmuştur. 
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Devlet de bir insana belli bir ücret karşılığı görev verir, yapmazsa o zaman mesul tutar. 

Vazifenin ihmali ve su-i istimali mesuliyeti muciptir. Allah da insandan iman ve salih amel 

istemektedir. Yoksa insan cezayı ve mükâfatı nasıl hak edecektir? 

İnsanın kader konusunda bilmesi gerekenler bunlardır. ―Akıl mahlûktur, hâlıkını ve 

halıkın hikmetlerini tamamen ihata edemez.‖ 

Bir gün peygamberimiz (sav) yıkılmak üzere olan bir duvarın yanından geçiyordu. 

Sür‘atle yürüyerek geçti. Yanındakiler sordular ―Ya Resulallah! Allah‘ın kazasından mı 

kaçıyorsunuz?‖ Peygamberimiz (sav) ―Allah‘ın kazasından kaderine iltica ediyorum‖ 

buyurdular. Burada peygamberimiz (sav) tedbire riayet etmenin ve akla uygun davranmanın 

kader olduğunu belirtmiştir.  

Aynı şekilde Hz. Ömer (ra) Şam‘da Veba hastalığının olduğunu duyunca yoldan geri 

döner. Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra) sordu: ―Ya Ömer! Allah‘ın kazasından mı kaçıyorsun?‖ 

diyince ―Evet! Allah‘ın kazasından yine Allah‘ın kaderine kaçıyor ve iltica ediyorum‖ 

şeklinde cevap vermiştir. 

İnsanın vazifesi gelecek konusunda kaderim budur diye bilmediği halde hükmetmek 

değil, emredileni yapmak, çalışmak ve aklın gereği olan tedbirleri almaktır. Çünkü geleceği 

ancak Allah bilir.   

 

2.3 Âlim Olmayanın Kader Konusunda KonuĢması YanlıĢtır  

Bir konuda konuşmak için o konunun uzmanı olmak gerekir. Ehliyetsizler bir işe 

karıştıkları zaman o işi bozar ve pek çok yanlışa sebep olurlar. Kur‘an-ı Kerimin ve dinimizin 

halletmediği konu, cevap veremediği soru yoktur ve olamaz. Kur‘an kader konusunda 

insanların şüphelerini gidermekten ve sorularına cevap vermekten aciz değildir. Ancak insan 

Kur‘anı anlamada ve dini meseleleri öğrenmede ve bilhassa kader konusunu anlamda acizdir. 

Bu hususlar ulu orta konuşulmaz; ancak âlim olanlardan, konunun uzmanlarından öğrenilmek 

amacı ile, iyi niyetle sorulur ve öğrenilir.  

Peygamberimiz (sav) bu hususa dikkatimizi çekerek ―Kader konusunda bilmeden 

gereksiz konuşmayınız. Zira kader Allah‘ın sırrıdır. Bilenler de Allah‘ın sırlarını gereksiz yere 

ifşa etmeye kalkışmamalıdır‖
622

 buyurmuşlardır. Zira insan bilmediği ve anlamadığı 

konularda konuştukça yeni yanlışların kapılarını açar. Doğruya da asla ulaşamaz.  

Kader konusunda tartışan sahabeleri gören peygamberimiz (sav) onları uyararak şöyle 

buyurmuştur: ―Siz bununla mı emr olundunuz? Yoksa ben size bunun için mi gönderildim? 

Sizden öncekiler kader konusunda birbiri ile mücadeleye başladıkları zaman helak 

olmuşlardır. Sakın bir daha bu konuda tartışmayın.‖
623

 

Bu hadis-i şerif kader konusunda konuşmayı ve öğrenmeyi yasaklama anlamında 

değildir. Elbette Kur‘ân-ı Kerimin ders verdiği kader konusunu anlamaya çalışmak ve öğrenip 

öğretmek ilim adamlarının görevi ve vazifesidir. Bunu da en güzel şekilde yapmışlardır. 

Mütekellimîn ulemasının kaderi ispat, kitap ve sünnetin bu konudaki ahkamını izah 

etmişlerdir. Peygamberimizin (sav) yasakladığı husus bu konuda ehil olmayanların münakaşa 

tarzında konuşmalarıdır. Çünkü imani meselelerde münakaşa caiz değildir. Bilmeyen insanları 

Allah korusun yanlışı müdafaaya ve sonuçta küfre götürür.  

Hz. Ali (ra) yatsı namazından sonra yatmaya hazırlanırken peygamberimiz (sav) sordu: 

―Ya Ali gece teheccüt namazını kılıyor musun?‖ Hz. Ali (ra) cevap verdi: ―Ya Resulallah 

hayatım Allah‘ın elindedir; dilerse verir, dilerse alır.‖ Peygamberimiz (sav) elini dizine 

vurarak buyurdular: ―İnsan ne kadar mücadelecidir?‖
624

 Bu hadiste de Hz. Ali‘nin (ra) kendi 

sorumluluğunu düşünmemesi ve işi kadere havale etmesinin peygamberimizin canını sıktığını 

anlamaktayız.  
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 Hırsızın birisini Hz. Ömer‘in (ra) huzuruna getirirler. Hz. Ömer (ra) sorar: ―Neden 

çaldın?‖ Hırsız, ―Allah böyle takdir etti‖  şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Ömer (ra) 

―Bu adama otuz kırbaç vurun ve sonra da elini kesin‖ dedi. Sordular ―Neden hem kırbaç, hem 

de el kesme cezası verdin?‖ Cevap verdi: ―Hırsızlık yaptığı için eli kesilir; Allah‘a karşı yalan 

söylediği için de dövülür‖ buyurdu. 

 

2.4  Hz. Ali‟nin (ra) Kader Ġle Ġlgili Bir Muhaveresi: 

Her şeyin, varlık sahasına çıkmadan önce ve varlık sahasını terk edip gitmesinden sonra 

yazılıp tespit edildiğini ―Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta yazılmıştır‖
625

 ayeti gayet 

veciz bir surette ifade etmektedir. Kâinatta da her şeyin vücudundan önce yazıldığına delil, 

bütün tohum ve çekirdekler, miktarlar, suretlerdir. Her tohum, açıldığı zaman, kendisinde ince 

kalemle tespit edilen plan ve programa uygun şekilde içinde derc edilen fihristeyi aynen ifade 

etmektedir. Mesela; incir ağacı, incir çekirdeğinde var olan plan ve programın, ―Kaf-Nun‖ 

fabrikasında imal edildikten sonra dış dünyada meydana gelen görüntüsünden ibarettir. Kader, 

çekirdeğe bir fihriste tevdi etmiştir. Kudret, çekirdeğe konulan o planı aynen uygulamış 

planın aynısını inşa etmiştir. Burada görülen hem plan, hem de o planın inşası, emsalini hiç 

bir beşerin yapamadığı bir sanat harikasıdır. İncir ağacı çamur yemekte, o çamurdan hem 

odun, hem çuha gibi yapraklar, hem de harika bir şekerleme olan incir meyvesi meydana 

gelmektedir. Aynı zamanda, yeni bir incir ağacının programı olan çekirdekler o meyvenin 

içinde saklanmaktadır. O ağaç meydana gelmeden önce, onda var olacak olan bütün bu 

faaliyetlerin planı o çekirdekte mevcuttur. Atom denilen yapı taşları, bir plan dâhilinde 

işletilmek suretiyle o farklı vücutlar meydana getirilmektedir. Tohum hali, vücudundan 

evvelki halidir. Ağaç, kudret tecellisine mazhar olmuş ve planın inşa edilmiş şeklidir. Ağaç, 

ömrünü tamamladıktan sonra, hayatının bekasını, plan ve programını yeni tohumlara havale 

etmek suretiyle yeniden başa dönmektedir. Ağaç hali, ayette geçen ―yaş‖ kelimesinin 

muhatabıdır. Çekirdek hali ise, ―kuru‖ kelimesine muhataptır. Yaş ve kuru ne varsa ap açık 

çekirdeği olan kaderinde mevcuttur. Sonra dünyada o kader planı üzere o ağaç büyür ve 

meyve verir.  

Bu şuursuz varlıklar için söz konusu olan durum, şuurlu ve akıllı varlıkları da 

kapsamaktadır. Zaten iki nevi kader vardır: Birincisi ―bedihi kader‖, diğeri ise ―nazarî 

kader‖dir. Bedihi kader irade ve kudretin eseri olup çekirdeklerde, tohumlarda ve hücrelerde 

yazılı olan kaderdir. Plan ve programdır. Her şeyin teşekkülü buna bağlıdır. Diğeri ise, nazarî 

olup her canlının ömrünün sonuna kadar geçireceği tavırlar, vaziyetler, şekiller, hareketler ve 

amelleri içine alan kaderidir. Tartışmaya konu olan ve anlaşılmayan kader budur. Bunlar da 

Allah‘ın emrine ve ilmine bağlı olarak bir plan dâhilinde meydana gelirler. Bir ağacın dalında 

ve yaprağında bir düzen olduğu gibi, manevi hayatında da bir intizam ve düzen vardır. Bu 

husus insanlar ve şuurlu varlıklar için de söz konusudur.    

Hz. Ali (ra) Sıffın savaşından dönüyordu. Bir ihtiyar sordu: ―Ya Ali! Şam seferine 

gitmemiz Allah‘ın kaza ve kaderi ile midir?‖  

Hz. Ali (ra) cevap verdi: ―Evet, taneleri yarıp canlandıran, insanları ve tüm canlıları 

yaratan Allah‘a yemin olsun ki Allah‘ın kaza ve kaderi olmaksızın ne bir vadiden geçebiliriz, 

ne de bir yerde konaklayabiliriz‖ dedi. 

İhtiyar: ―O halde nasıl mükâfat görürüm? Allah‘ın bize sevap vereceğini ümit 

etmiyorum‖ dedi.  

Hz. Ali (ra): ―Dur ey ihtiyar! Allah sizin yürümenize de, geri dönüşünüze de büyük ecir 

ve mükâfat verir. Siz hiçbir harekete ve hiçbir şey yapmaya mecbur değilsiniz‖ dedi.  

İhtiyar tekrar sordu: ―O halde kaza ve kader bizi nasıl sevk ediyor?‖  
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Hz. Ali (ra): ―Yazık sana! Sen kaza ve kaderi kendi ümitlerini ve hareketlerini mecbur 

kılan bir kaza ve kader mi zannettin? Hayır, öyle değil! Kader ve kaza zorlayıcı değildir. Eğer 

öyle olsaydı, sevap ve azap, va‘d ve vaid, emir ve nehiy, günahkârı kınamak ve iyilik yapanı 

övmek gibi şeyler batıl olurdu. Bu düşünce ise putperestlerin ve şeytan ordularının sözleridir. 

Bunlar bu ümmetin kadercileri ve mecusileridir.  

Şüphesiz Allah hayır olan umuru emreder, fenalıkları yasaklar. Kolay olanı emreder, 

zorla itaat ve zorla isyan ettirmez. Peygamberleri halka boş yere göndermedi. Yerleri ve 

gökleri ve ikisi arasındakileri de bâtıl olarak yaratmadı.‖  

İhtiyar: ―O zaman bizi yürüten kaza ve kader nedir?‖ dedi.  

Hz. Ali (ra) cevap verdi: ―O Allah‘ın emir ve hükmüdür. Bu ise kulun kisbine, gayretine 

ve ihtiyarına bağlıdır‖ dedi.
626

  

Hz. Ömer‘e (ra) birisi gelerek ―Şarap için bir kavm bizim yaptığımızı Allah biliyor. 

Bize kurtuluş yoktur‖ diyorlar dedi. Hz. Ömer (ra) ―Fe-Sübhanallah! Elbette Allah bilir; ama 

Allah onları zorlamaz‖ demiştir.  

Bütün bu ifadelerden insanın hür olarak yaratıldığı ve iradesi ile yaptığı 

davranışlarından dolayı cezayı ve mükâfatı hak edeceği anlaşılmaktadır. Hürriyet iradenin ve 

tercihin kişiye verildiğini ve irade sorumluluğu gerektirir. 

 

4.  KADER VE CÜZ‟Ġ ĠHTĠYARĠ 

İnsanda nefis ve enaniyet, yani ego ve benlik bulunduğu için kemal ve cemali ile 

övünmek, iftihar etmek, kusurlarına ve cinayetlerine ise bahaneler aramak veya bunları 

başkalarına yüklemek ister. Kendisine Allah‘ın verdiği güzel vasıfları ve nimetleri Allah‘ın 

ihsanı ve ikramı olarak bilmemesi ve şükretmemesi, bunları kendi kazancı ve malı gibi 

bilmesi ve bunlarla övünmesi gurura yol açar. Gurur ise insanı nankörlüğe ve sonunda küfre 

kadar götürür. Şeytanı Allah‘a isyana sevk eden, Firavunu ve Ebu Cehili imandan mahrum 

eden gururdur. Kadere iman ise nefsi gururdan kurtarır. Bütün meziyet ve güzellikleri 

Allah‘tan bilmesine sebep olur ki gerçek de budur.  

Kemali ve cemali ile gururlanan bir insan kusurları nefsine almaz, kadere yüklemek 

ister. İşte o zaman da cüz‘ü ihtiyari karşısına çıkar ve ―Yapan sensin!‖   der. Mesuliyetini 

kendisine hatırlatır. Bu da insanı kusurunu kabule, hatasını itirafa ve tövbe ve istiğfara davet 

eder. Kusuru kadere yükleyerek Allah‘a yalan isnadından kurtarır. Yüce Allah bu gerçeği 

şöyle ifade eder: ―Sana isabet eden tüm iyilikler Allah‘tan ve tüm kötülükler ise 

nefsindendir.‖
627

  

Bediüzzaman hazretleri bu hususu şöyle ifade eder: ―Kader nefsi gururdan ve cüz‘ü 

ihtiyari adem-i mesuliyetten kurtarmak içindir ki mesâil-i imaniyeye girmişlerdir.‖
628

 Kader 

meselesinin imanın şartlarına girmesinin sebebi insanı teklif ve mesuliyetten kurtarmak için 

değil, nefsi gururdan ve insanı adem-i mesuliyetten kurtarmak içindir.
629

 

Kader zorlayıcı olmuş olsaydı cezayı kabul etmeyenin mükâfatı da hak etmemesi 

gerekirdi. Bu durumda Hz. Ömer‘in (ra) adaletinden ve Haccac-ı Zalimin de zulmünden ve 

Allah‘ın affından bahsedilemezdi. Peygamberlerin ve kitapların gönderilişi abes olur ve Hz. 

Ebubekir (ra) ile Ebu Cehil bir olurdu. İmtihana gerek kalmaz, insanlar ile hayvanlar arasında 

fark olmazdı.  

Peygamberimiz (sav) buyurdular: ―Allah günahla imtihan ettiği kullarından tövbe eden 

mü‘min kulunu sever.‖
630

 ―Tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir.‖
631

 Şayet insan hür 
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olmasaydı ne kulun günahından ve ne de Allah‘ın affından bahsedilemezdi. İnsan ancak 

iradesi ile işlediği günahlarından dolayı mesul olur. Uyku iradeyi elden aldığı için 

uyanamadan namazını geçiren günaha girmez. Kaza ettiği taktirde sorumluluktan da kurtulur.  

 

   

5. KADER DEĞĠġĠR MĠ? 

―Cenab-ı Hakkın ―Ata, Kaza ve Kader‖ namına üç kanunu vardır. Ata kaza kanunu, 

kaza da kaderi bozar.‖
632

 İslam bilginleri hasenat denilen iyilikleri Allah‘ın atası, kuluna 

hediyesi, ihsanı ve ikramı, seyyiat denilen kötülükleri de Allah‘ın kazası olarak görürler. 

―Şayet Allah‘ın atası olmazsa helak oluruz‖ derler. İyiliğin karşılığı mükâfat, kötülük ve 

günahın karşılığı ise ceza ve azaptır. Adaletin gereği budur. Ancak Allah kullarına olan 

merhametinden dolayı çoğu zaman ikramı ve ihsanı, merhameti ve affı gereği ceza vermeden 

affetmektedir. Allah işlediğimiz her kötülüğe adaleti ile muamele ederek mutlaka ceza 

verseydi insanlar helak olurlardı. İşte Allah‘ın bu affı, atâsıdır.  

Nitekim peygamberimiz (sav) ―Sadaka belayı defeder, ömrü uzatır‖
633

 buyurdular. Yine 

akraba ziyaretinin ve anne-babaya yapılan iyiliklerin ömrü artırdığı konusunda rivayetler 

vardır. Yine peygamberimiz (sav) ―Allah bir kavmi aziz, diğer kavmi ise zelil kılar. Birinin 

menfaatini kaldırır, öbürününkini de artırır‖
634

 buyurdular. Tabii ki bunlar liyakate, çalışmaya 

ve tembelliğe göre değişmektedir. Hz. Ömer‘in (ra) ―Allahım! Eğer şakilerin defterinde isem 

beni oradan sil ve saidlerin divanına yaz. İsmimi orada sabit tut. Zira sen ―Dilediğini siler, 

dilediğini tasbit edersin‖
635

 şeklinde dua ettiği meşhurdur. 

Gerçekte Allah insanın ömrünü uzatır ve kısaltır, rızkını daraltır ve genişlendirir. Ana 

kitap olan ―Lev-i Ezelî‖ Allah‘ın katındadır. Şayet Allah dilediğini yapamayacaksa o zaman 

―İrade‖ sıfatının gereği kalmazdı. ―Allah mülkü dilediğine verir, dilediğiniz aziz ve dilediğini 

zelil kılar. Her hayır onun elindedir ve o her şeye kadirdir.‖
636

 ―Allah dilediğini isbat eder ve 

dilediğini de siler. Ümm-ü Kitap olan Levh-i Mahfuz onun yanındadır.‖
637

 

Bu ayetler de göstermektedir ki Allah iradesi ile kader üzerinde de tasarruf eder. Aksi 

takdirde Allah‘a yalvarmanın ve ondan bir şey istemenin gereği olmazdı. Elbette Allah‘ın 

tasarrufu hikmetine uygun olacaktır. Hikmeti ise bizim isteklerimizin ve dar aklımızın çok 

çok fevkindedir.  

Gerçekten de sadaka belayı def eder, sıla-i rahim ömrü uzatır. Ancak biz kaderimizi 

bilemediğimiz ve gelecek konusunda bilgimiz olmadığı için bunu elbette bilemeyiz. Biz şuna 

inanırız ki Allah sadaka ile belayı def eder. O zaman sadaka vermeye ve hayır yapmaya 

çalışırız. Elbette bundan da istenen budur. Allah verdiğimiz az bir sadaka ile nice bela ve 

musibetleri def etmektedir. Bunu bizim görmemiz şart ve lâzım değildir. İnanmamız 

yeterlidir. 

Bu konuda ―Kader değişmez, sadaka rızıkta bereket ve ömürde saadete sebeptir. 

Kastedilen budur‖ demeleri işin tevil yönüdür. Tevile kimsenin bir diyeceği olmaz. Ancak 

bütün gerçek bu değildir. Nass dediğimiz ayet ve hadislerin zahiri manalarına iman farzdır. 

Bu konuda söylenecek en güzel söz: ―Ömrün bereketi, amelin güzelliğindedir‖ demektir.   

Allah‘ın ilminin değişmediği halde kaderinin değişmesi hususu İslam bilginlerince 

şöyle ifade edilmiştir. Yüce Allah‘ın iki levhası vardır. Biri hiç kimsenin muttali olamayacağı 

ve Allah‘ın ilmini ve sırlarını muhafaza eden ve asla değişmeyen “Levh-i Mahfuz”dur. 

Diğeri ise meleklerin ve salih kulların muttali olabilecekleri, Allah‘ın hikmeti gereği salih 
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kullarına bildirdiği ve ―Levh-i Mahv ve Ġsbat‖ denilen şartlara müteallik kaderin bulunduğu 

defterdir.  

Yüce Allah insanın iradesini kullanması ve imtihandan geçirilmesi için onu hür 

bırakmıştır. Bunun için meleklerin ve salih kulların muttali olduğu ayette geçen ―mahv ve 

ispata konu olan‖
638

 levhada, esbap dairesinde şartlara bağlı olan kaderi yazmıştır. Burada 

yazılan ve mutlak olmayan, esbap dairesinde istenen şartlara bağlı olan kader, muallak 

bulunduğu, bağlı olduğu şartı yerine gelmezse vukua gelmez.
639

 Mukadder imiş ama şartları 

tahakkuk etmeyince, insanlar şartlarını yerine getirmeyince yüce Allah da vücuda 

getirmemektedir. Aynı şekilde sadaka şartına bağlı bir musibet sadaka verilince kalkmaktadır. 

Nasıl ki cennet iman şartına, cehennem de küfür ve günah şartına bağlıdır. Şartlarını bulunca 

layık olduğu yeri bulmaktadır. Günahların affı tövbe ve istiğfar şartına, amellerin ahirette 

fayda vermesi iman şartına, Allah‘ın özel yardımı da dua şartına bağlıdır. Şartları tahakkuk 

etmeyince o da vukua gelmemektedir.  

Bu husus insanları iradeleri ile hakka ve hayra yöneltmek için yüce Allah tarafından 

hikmeti ve rahmeti gereği ―Levh-i Mahv ve İsbat‖ta tespit edilmiş hususlardır. Mahlûkatın 

nazarı buraya kadar gider. Evliya bazen fütuhat ve ferec olacak diye ehl-i imana müjde verir. 

Ancak küfür ve isyanın artması, bu fütuhatı ve fereci geri çevirebilir. Allah ise ezeli ilmi ile 

her şeyi bilmekte ve tespit etmiş bulunmaktadır. Bu da ―Levh-i Mahfuz‖da kayıtlıdır. 

Şartların tahakkuk edip etmeyeceği de Allah‘ın malumudur. Bu ise bizim aklımızı ve 

haddimizi aşan bir durumdur. Allah‘a mahsus sırlardır. 

Allah‘ın ilmi birdir; malumat ise ayrı ayrıdır. Şerler mazharların kabiliyetsizliğinden 

vukua gelir. Kabiliyetler farklı olduğu için tecelli ayrı ayrı olur. Malumdur ki, güneşin 

ışığından bazı maddeler kokuşur. Bu güneşten ve ışığından değildir. Maddenin kokuşmaya 

müsait olmasındandır. Denilmiştir ki ―Arı su içer, bal akıtır; yılan su içer, zehir akıtır.‖ Suda 

ne bal vardır, ne de zehir. Buna sebep olan arının ve yılanın bünyesidir.  

Kanunu yapan değiştirme yetkisine de sahiptir. Kader kanunlarını yapan Allah elbette 

bunları istediği gibi de değiştirebilir. İnsan ise kanuna uyan ve uygulayandır. Uygulayıcı 

konumunda olanların kanunları değiştirme yetkisi de imkanı da yoktur. Allah peygamberinin 

duası ve ricası ile tabiat kanunlarını değiştirerek mucize dediğimiz hadiseleri yaratmaktadır. 

Bu da kaderin Allah tarafından değiştirilebileceğinin gözle görülen delilidir. Kayadan devenin 

çıkması, Hz. İsa‘nın babasız dünyaya gelmesi, ayın ikiye bölünmesi, ateşin İbrahim‘i (as) 

yakmaması hep tabiat kanunlarının değişmesi iledir. Ki bu Allah‘ın fiili ve kaderin 

değişmesinin de delilidir.  

 

6. HAYIR VE ġER ALLAHTANDIR  

İnsanı hem hayra, hem de şerre kabiliyetli olarak yaratan, hayırlı olanı emreden ve şerli 

olanı yasaklayan yüce Allah‘tır. İnsanı hür olarak yaratmış ve hayrı isterse hayrı yaratır, şerri 

isterse şerri yaratır. Hayra rızası vardır, şerre rızası yoktur. Razı olmadığı fiilleri işleyenleri 

cezalandıracağını ve hayrı yapanları da mükâfatlandıracağını peygamberleri ve kitapları 

aracılığı ile insanlara haber vermiştir. Bundan dolayı bilerek şerri isteyene şerri yaratır ama 

cezasını da verir. Hayrı isteyene de hayrı yaratır ve mükâfatını verir. Allah kulunun hayrı 

istemesinden ve işlemesinden memnun ve razı olur.  

Yüce Allah buyurur: ―Allah her şeyin yaratıcısıdır.‖
640

 Ve Kur‘an sorar: ―Allah‘tan 

başka yaratıcı mı vardır?‖
641

 Bu ayet-i kerimelerden anlıyoruz ki hayrı da şerri de yaratan 

yüce Allah‘tır. Yaratmak Allah‘a hastır. Ancak talep, istek ve meyil insana aittir. İnsan nazdar 

ve nazenin bir çocuk gibidir. Bir çocuğu kucağına alan şefkatli bir anne ve baba onu istediği 
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yere götüreceğini söylerse, çocuk da ben dağa gitmek istiyorum diye zorlasa onun isteğini 

dikkate alan anne ve baba götürür. Çocuk orada üşür hasta olur veya düşer kolu kırılırsa 

cezasını çekmiş olur. ―Siz beni buraya getirmemiş olsaydınız bu başıma gelmezdi‖ diye itiraz 

ederse ―Sen istedin‖ diye tokada müstahak olur. İnsanın Allah karşısındaki durumu budur.  

Nitekim yüce Allah buyurur: ―Eğer inkâr ederseniz şüphesiz Allah sizin iman etmenize 

muhtaç değildir. Ancak kullarının küfrüne razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin bu 

amelinizden razı olur. Hiçbir günahkâr da bir başkasının günahını çekmez. Dönüşünüz 

Allah‘adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir.‖
642

  

Hayrın ve şerrin Allah‘tan olması demek, bizim irade ve ihtiyarımız ile kesbettiğimiz 

amelleri Allah‘ın yaratması demektir. Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde şöyle buyurur: ―Allah 

kimseye gücünün yetmediği şeyle yükümlü tutmaz. Kazandığı iyilikler kendi yararına, 

kötülük de kendi zararınadır.‖
643

  

5.a ġerrin Yaratılması ġer Değil Midir? 

Şerrin yaratılması şer değildir; şerri işlemek şerdir. Çünkü yaratılış umum neticelere 

bakar. Şerri işlemek hususi bir mübaşeret olduğu için hususi neticelere bakar. Yağmurun 

gelmesinin binlerce faydaları ve güzel neticeleri vardır. Tedbirsizliği ve yanlış davranışı ile 

biri yağmurdan zarar görse ―Yağmurun icadı rahmet değildir‖ diyemez. Aynı şekilde ateşin 

yaratılmasının da binlerce hikmetleri ve faydaları vardır, bütünü de hayırdır. Fakat bazıları 

kötü niyeti veya tedbirsizliği ile ateşten zarar görse ―ateşin yaratılışı şerdir‖ diyemez. Çünkü 

ateş yalnız onu yakmak için yaratılmamıştır. Belki o tedbirsizliği ve akılsızlığı ile yemeğini 

pişiren ateşi kendisine düşman etmiştir.  

―Hayr-ı kesir için şerri kalil kabul edilir.‖ Yani az şer olmasın diye çok hayırlara sebep 

olan bir şer terk edilirse o zaman şerr-i kesir olur. Bu ise çok büyük felaket olur. Mesela 

kangren olmuş bir parmağı kesmek görünüşte parmağın gitmesine sebep olduğu için şer 

sayılır. Bu şer olmasın diye parmak kesilmezse o vakit kangeren yayılır eli ve kolu kesmek 

gerekir. Parmak kesilmezse el kesilir, şerr-i kesir olur.
644

  

Şeytanın yaratılması da aynı şekilde hayır içindir. Şeytana uyan kimse ateşten zarar 

gören gibi hususi olarak şeytandan zarar görmüş olur. 

5.b ġeytanların Yaratılması ġer Değil Midir? 

Bazen şöyle bir suale muhatap olmaktayız. ―Şeytanların aldatması ile çokları 

cehenneme gidiyor. ―Hüküm çoğunluğa göre‖ olunca bu durumda şerrin yaratılması şer olmaz 

mı?‖ 

Kemiyetin keyfiyete nispeten önemi yoktur. Sayı çokluğunun kaliteye nispeten önemli 

değildir. Mesela, yüz çekirdeği olan biri onları çürümesin diye çekirdek olarak muhafaza etse 

yüz kuruş değerinde yüz çekirdeği korumuş olur. Şayet toprak altına ekse, doksan çürüse onu 

on ağaç olsa ―bu çok büyük zarar oldu, doksan çekirdek bozuldu‖ diyemez. Çünkü doksan 

kuruş zarar etti ama bin lira değerinde binlerce meyve veren on ağaç sahibi oldu.  

Aynı şekilde yüz yumurtası olan biri onları kuluçkaya koysa doksanı bozulsa onu on 

tavuk olsa, yüz lira değerinde bir zarara mukabil, biner lira değerinde on tavuk kazanmış olur. 

Bu durumda kuluçkaya koymak şer ve zarar sayılmaz.  

Bu misallerde görüldüğü gibi, şeytanların yaratılması ve insanların imtihana tabi 

tutulması ile terakki ve tedenni kapısı açılmış olur. İnsanlık nevi şeytanlarla mücadele ile 

kazandıkları yüz binler enbiya, milyonlar evliya ve milyarlar inançlı insanlar ile kemiyetçe 

çok ama keyfiyetçe değersiz insanlığa zararlı olan kâfir ve münafıkları kaybetmiş olur.
645

 Bu 

zarar değil bilakis çok büyük bir kazanımdır. Nitekim devlet okullar açarak eğitim 

vermektedir. Bu eğitimde öğrencilerin çoğunun başarısız olması eğitimin zararlı ve yanlış 
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olduğunu göstermez. Şayet eğitim olmazsa toplum tamamen cahil kalır. Cehalet ise en büyük 

felakettir.   

 

7. HĠDAYET VE DALALET ALLAH‟TANDIR 

Kul kâsiptir, Allah hâlıktır. Kul ister, Allah yaratır. Her şeyi yaratan Allah olduğu için 

kulun talebi ve istemesi ile hidayeti ve dalaleti yaratan da Allah‘tır. Bir de kul nefis ve 

şeytanın telkini, ahlaksızlığı ve isyanı, fısk ve fücuru, zulmü ve fesadı ile dalalete liyakat 

kesbeder, Allah da onun hakkında dalalete hükmeder. Aynı şekilde iyi niyeti, ahlakı, güzel 

seciyeleri, hak ve hakikati araması, itaat ve ibadete yönelmesi ile hidayete kesb-i istihkak 

eder. Allah da onun hidayetine hükmeder ve hakkında hidayeti yaratır. Allah‘ın hidayetine 

hükmettiğini hiçbir kimse dalalete atamaz ve saptıramaz. Allah‘ın dalaletine hükmettiği ve 

hakkında dalaleti yarattığı kulunu da hiç kimse hidayete erdiremez.  

Allah‘ın kulu hakkında dalalet ve hidayet ile hükmetmesi ve hakkında dalaleti ve 

hidayeti yaratması kulun ameli ile ilgilidir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurur: ―Kötü ameli 

kendisine kötü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan gibi olur mu? Şüphesiz 

Allah dilediğini sapıtır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ey Resulüm! Sen onlar için duyduğun 

üzüntüden dolayı kendini helâk etme! Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir ve 

onlara layık olduğunu verir.‖
646

  

Allah‘ın kul için dalaleti yaratması kulun iradesini kötüye kullanmasından dolayıdır. 

Hidayeti yaratması da kulun hidayeti tercih etmesinden dolayıdır. İslam bilginlerine göre 

―İman kulun cüz‘î iradesini iman yönünde kullanmasından sonra Allah‘ın o kulun kalbine 

ihsan ettiği bir nurdur.‖
647

 Hidayet Allah‘tandır. Rızık da, şifa da Allah‘tandır. İnsan rızık 

Allah‘tandır diyerek çalışmamazlık etmemektedir. Rızkını aramak için her gün sekiz saat 

çalışmaktadır. Şifayı da aramak için doktora gitmekte ve verdiği ilaçlarını kullanmaktadır. 

Çünkü sebepler dünyasında Allah rızkı ve şifayı çalışma ve ilaç kullanma şartına bağlamıştır. 

Aynı şekilde Allah hidayeti peygamberleri, kitapları ve din bilginleri aracılığı ile vermektedir. 

Rızkını ve şifayı aradığı gibi insan hidayeti de aramak ve hidayetin devamı için de imanını 

artırmak, ibadet etmek, farzları yapmak ve haramlardan kaçmak durumundadır.  

Kul iradesi ile dalaleti tercih etmedikçe Allah‘ın iradesi yaratma hususunda tecelli 

etmez. Bundan dolayı ―İyilikleri Allah‘tan kötülükleri ise nefisten bilmek gerekir.‖
648

 Çünkü 

hasenatı ve iyiliği isteyen ve emreden Allah‘tır, kul isteyince yaratan da Allah‘tır. Ama 

kötülüğü ve günahı isteyen nefistir; yasaklayan Allah‘tır. Bunu bile bile sadece nefsini razı ve 

memnun etmek için sonucuna katlanarak günahı isteyen kulunun isteğini de razı olmadığı 

halde Allah yerine getirmektedir.  

Saadet ve şekavet kulun fiilidir. Kul ister Allah da yaratır. Allah peygamberleri aracılığı 

ile saadet ve şekavet yollarını göstermiştir. Peygamberler ile hidayeti açıklamıştır. İradesini 

hidayet yolunda kullanana Allah hidayeti, dalalet yolunda kullanana da dalaleti yaratır. Kul 

tövbe eder ve günahtan, dalaletten pişmanlık duyarsa onu affeder ve onun için de hidayeti 

yaratır. Böylece kul şaki iken said, said iken de şaki olabilir.  

Yüce Allah kendi rızası ve isteği ile dalaleti tercih eden Ebu Talib için peygamberimizin 

(sav) hidayet temennisine şöyle cevap vermiştir: ―Ey Habibim! Sen sevdiğini hidayete 

getiremezsin, lakin Allah dilediğini hidayete erdirir.‖
649

 Burada hidayet ve dalaletin kişinin 

kendi tercihi olduğunu açıkça belirtmektedir.  

Rızık ve şifa Allah‘tan olduğu halde, insan rızık için çalışmakla ve şifa aramak için 

tedavi görmekle mükellef olduğu gibi hidayet için de imanını artırmak, ibadete ve itaate 

yönelmek ve Allah‘ın yasakladığı şeylerden sakınmakla mükelleftir. Sonuçta Rezzak ve Şafi 
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Allah olduğu gibi Hâdi de Allah‘tır. Bunun içindir ki yüce Allah ―Ey iman edenler! Allah‘a, 

Resulüne ve kitaplarına iman ediniz‖
650

 buyurarak iman edenlerin de imanlarını 

güçlendirmeleri gerektiğini açıkça belirtmiştir. Bu ayet hidayetin kaynağı olan imanın daima 

artırılmasına çalışılmasını, hidayet garantisinin olmadığını, insanın her an dalalete düşme 

tehlikesinin de bulunduğunu ifade etmektedir.  

Havf ve Reca, ümit ve korku dengesi daima korunmalıdır. İman ile ruhumuzu teslim 

etmeden hiç kimsenin hidayet garantisi yoktur. Kendisini kurtulmuş olarak görüp imanı 

artırılmasına çalışmamak, takva ile günahlardan sakınmamak ve ibadete tembel davranmak 

Allah korusun sonuçta iman ve hidayetten kişiyi mahrum edebilir.  

 

8. ĠYĠLĠK ALLAH‟TAN KÖTÜLÜK NEFĠSTENDĠR 

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Sana isabet eden iyilikleri Allah‘tan bil; kötülükleri de 

nefisten bil‖
651

 buyurur. Temsiller hakikatleri akla yakınlaştıran dürbünlerdir. Bunun için bir 

temsil ile bu hususu açıklayabiliriz. 

Padişah kendi raiyetinden birisine çok büyük bir sermaye vererek ―bununla güzel bir 

cami inşa et‖ ferman etse, camiyi yapan usta ―bu benim eserimdir‖ diyebilir ama ―bu cami 

benimdir‖ diyemez. Aksini yapsa, o sermaye ile fitne ve fesat yuvası bir meyhane veya 

kumarhane inşa etse o zaman da ―bu padişahındır; çünkü sermaye onundur, o vermiştir‖ 

diyemez. Padişah fermanını dinleyeni mükâfatlandıracağı gibi, emrine aykırı davrananı da 

cezalandıracaktır. Her iki halde sermayeyi veren padişahtır. Sermaye padişahın iradesi 

doğrultursunda kullanılırsa şeref padişaha, kötü kullanılırsa sorumluluk sermayeyi zayi edene 

aittir.  

Aynen bunun gibi, Allah insana vücut, ruh, akıl, sıhhat ve maddi imkânlar vermektedir. 

Bunların kullanılması insana aittir. İyilikler Allah‘tandır. Kötülükler ise nefistendir. ―hasenâtı 

isteyen, iktiza eden Kudret-i Rabbaniyedir. Sual ve cevap, dâî ve muktazi ikisi de 

Hak‘tandır.‖
652

 İnsan Cenab-ı Hakkın ihsan ettiği sermayeyi O‘nun izni ve rızası 

istikametinde kullanırsa ortaya çıkan dünya ve ahirete ait neticeleri Allah‘tan bilmeli ve O‘na 

şükretmeli ve minnettar olmalıdır.  

―Lezzetli üzüm salkımının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılamaz.‖ O üzümü deveğe 

takan Allah‘tır. Elma ağacını da yaratan ve elmaları dallarına takan Allah‘tır. Aynı şekilde 

insanı da yaratan ve ona güzel amel meyvelerini takan ve gösteren de Allah‘tır. Ama emre 

itaatsizliği ve isyanı ile bu güzel neticeleri şerre çeviren ise insanın kendisidir. Bunun için 

iyilikler Allah‘tandır; insanın övünmeye ve gururlanmaya hakkı yoktur. Hakkı şükrandır. 

Kötülüklerin de sorumluluğunu başkasına yükleyemez ve sorumluluktan kurtulamaz. Çünkü 

kendisi sebep olmuştur.  

 

9. KALPLERĠN MÜHÜRLENMESĠ 

Yüce Allah Kur‘ân-ı kerimde ―İnkârcılara gelince: Ey Rasülüm! Sen onları Allah‘ın 

azabı ile korkutsan da korkutmasan da birdir. Onlar sana iman etmezler. Biz onların kalplerini 

mühürlemiş, kulaklarını tıkamışız ve gözlerine de perde çekmişizdir. Onlar için büyük bir 

azap hazırlamışızdır‖
653

 buyurur. 

Bu ve benzeri ayetlerde ―inkâr etme‖ fiili insanlara, ―perde çekme ve mühürleme‖ fiili 

ise Allah‘a isnat edilmiştir. İman ve küfür ihtiyari fiillerdendir. İhtiyari fiillerde Allah‘ın 

iradesi insanın iradesine tabidir. Çünkü insanın iradesi İlâhî iradenin tecellisine bir şart-ı 

âdîdir. İnkâr, insandan sudur ederse bu sonuçta ―perde çekme‖yi ve ―mühürleme‖yi netice 

verir. Çünkü bir odaya güzel nimetler yerine yılan, çiyan, akrep ve haşerat-ı muzırra dolar da 
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dışarı çıkarak insanlara zarar vermeye başlar, temizlenmesi de mümkün olmazsa o zaman 

kapısı kitlenir ve kimse açmasın diye de belediyece mühürlenir. Ta ki masumlar zarar 

görmesinler.  

Başta küfür olmak üzere küfürden ve nifaktan kaynaklanan günahlar ve isyanlar devam 

ettikçe kendisi ile Rabbi arasında perde olur. Küfre ve günaha devam bu perdeyi kalınlaştırır 

ve kesafet peyda eder. O zaman da kalpten iman nuru çıktığı gibi, imandan kaynaklanan 

merhamet, şefkat, tevazu, adalet ve doğruluk yerine;  küfrün neticesi olan gurur, riya, nefse 

itimat, hevâ ve hevese uymak, yalan ve zulüm yerleşir. Basiretleri körleşir. Tövbe edilmezse 

de temizlenmez, dışarıya taşmaya ve başkalarına zarar vermeye başlar. Yüce Allah da bu 

durumda masumların zarar görmemesi için kalbini mühürler. Bundan dolayı şeytanın kalbinde 

iman ve marifet kalmamıştır. Kalbi tamamen küfür ve isyan ile dolmuştur.   

Yüce Allah her insanı imanı, hak ve hakikati kabul edebilecek temiz bir fıtrat üzere 

yaratmıştır.
654

 İnsan ise su-i ihtiyarı ile küfrü tercih etmiştir. Yüce Allah buyurur: ―İmana 

delalet eden deliller ve hidayet geldiği zaman onları imandan ve istiğfardan hiçbir şey men 

etmedi.‖
655

 Bilakis inkâr edenler, iman edenleri iman ve ibadetten vazgeçirmeye çalıştılar.  

Yüce Allah buyurdu: ―Rabbin halkı salih olan ve yeryüzünü ıslaha çalışan kimselerin 

bulunduğu memleketleri zulmederek helak etmez.‖
656

 Toplum bozulur ve ıslah edicileri de 

kalmazsa yüce Allah başka toplumlara zarar vermesin diyerek o kavmi helak eder. Tarihte 

bunun çok örnekleri vardır.  

 

10. TEVEKKÜL 

Lügatte güvenmek, dayanmak, işi Allah‘a bırakmak, neticeyi, sonucu Allah‘tan bilmek 

anlamına gelmektedir. Dinde tevekkül, kadere rıza ve Allah‘ın hikmetine güvenmek anlamına 

gelmektedir.  

Gerçekte tevekkül ise dünya ve ahirete ait hususlarda Allah‘ın emir ve yasaklarına, 

―Adetullah‖ ve ―Sünnetullah‖ denilen tabiatta cari olan kanunlara layıkıyla uymak ve neticeyi 

Allah‘tan beklemektir. İşin başında tevekkül diyorum diye çalışmayı terk etmek tembellik, 

mevcut ile yetinmek ise himmetsizlik ve gayretsizliktir.  

Bediüzzaman hazretleri tevekkülü şöyle tarif eder: ―Tevekkül esbabı bütün bütün terk 

etmek değildir. Belki, sebepleri kudret elinin perdesi bilerek riâyet etmek, sebeplere sarılmayı 

ise bir nevi fiilî dua telakki ederek sonucu yalnız Allah‘tan istemek ve neticeleri O‘ndan 

bilmek ve O‘na minnettar olmaktan ibarettir.‖
657

  

―Teşebbüsü‘l-esbap min süneni‘l-mürselîn‖ denilmiştir. Yani, sebeplere sarılmak 

peygamberlerin sünnetidir. Tüm peygamberler sebeplere tam sarılmışlar ve bütün himmet ve 

gayretleri ile çalışmışlardır. Tebliğ vazifesini yaparken aklın gerektirdiği bütün tedbirlere 

başvurmuşlar ve bütün sebeplere sarılmışlardır. Sonucu ise Allah‘tan beklemişler ve sonuca 

kanaat etmişlerdir.  

Tevekkülün dört şartı vardır:  

1. Sebeplere sarılmak: Allah dünyada sebepler vasıtası ile iş yapmaktadır. Bu 

bakımdan sebeplere sarılmak Allah‘ın koyduğu kurallara ve kanunlara uygun 

hareket etmek demektir. Peygamberlerin sünneti ve yolu budur.  

2. Azimli ve gayretli olmak: Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Önce azmedin ve 

gayret gösterin sonra Allah‘a güvenin. Allah kendisine dayana ve güvenenleri 

sever‖
658

 buyurur.  
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3. Tedbir almak: Tedbirli olmak ve işler sarpa sarmadan aklın gerektirdiği şekilde 

davranmak gerekir. İslam bilginleri ―Tedbir gibi akıl yoktur‖ buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz (sav) devesini dışarıda bağlamadan bırakan ve ―Ben Allah‘a 

tevekkül ettim‖ diyen birisine ―Önce deveni bağla, sonra Allah‘a tevekkül et‖ 

buyurmuşlardır.
659

  

4. ÇalıĢmak: Allah insana çalışmak için akıl, sıhhat, el ve ayak vermiştir. Bütün 

hayırlı işler çalışma sonucu kazanılır. Günahların ve zararların, insanı 

cehenneme götüren sebeplerin başında tembellik gelir. Çalışmak farzdan önce 

farz, tembellik ise günahların en büyüklerine sebep olduğu için günahlardan 

büyük günahtır. Nitekim yüce Allah ―Kişiye çalıştığının karşılığı vardır; kul 

çalışmasının karşılığını mutlaka görecektir‖
660

 buyurur. 

Bu şartlara uygun bir tevekkül anlayışı ile Allah‘a güvenenler için peygamberimiz (sav) 

―Sizler hakkıyla Allah‘a tevekkül etmiş olsaydınız kuşlar gibi rızıklandırılırdınız. Onlar aç 

olarak yuvalarından çıkarlar, karınları dolu olduğu halde yuvalarına dönerler‖
661

 

buyurmuşlardır. Yüce Allah‘ın Kur‘an-ı Kerimde istediği tevekkül de budur. ―Kim Allah‘a 

tevekkül ederse Allah ona kâfidir.‖
662

 ―Mü‘minler o kimselerdir ki Allah‘ın adı anılınca 

kalpleri titrer, Allah‘ın ayetleri okununca imanları artar ve Allah‘a tevekkül ederler.‖
663

 

―Mü‘minler sadece Allah‘a dayanıp güvensinler.‖
664

 Bu ayetlerde istenen tevekkül yukarıda 

şartları belirlenen tevekküldür. Tembelkârane bir tevekkülün islamda yeri yoktur.  

Kadere inanan ve Allah‘a güvenen bir insan çalışma gayreti içinde olur. Çünkü 

çalışmalarının sonuçsuz kalacağı korkusuna asla kapılmaz. Böyle olunca da ümitle ve gayretle 

çalışır. Allah‘a güvenerek çalışmasını sürdürür. Çalışanın ise bu gün olmazsa yarın mutlaka 

sonuç alacaktır. Böylece tevekkül tembelliğin değil çalışma ve gayretin ünvanıdır. Kişi 

Allah‘a güvenerek sebeplere sarılacak, tüm ön çalışmalarını yapacak, tedbirlerini alacak ve 

elinden gelen gayreti gösterecektir. Sonucu ise Allah‘tan bekleyecektir. İyi olursa Allah‘a 

şükredecek ve ona minnettar olacaktır, sonucu iyi olmazsa neticeye kanaat edecek ve rıza ile 

karşılayacak ve ümitsizliğe düşmeyecektir. Tevekkül budur.  

Çiftçinin tarlayı ıslah etmesi ve tohum ekmesi, talebenin derslerine günü gününe 

çalışması, hastanın şifa araması ve mü‘minin imanını güçlendirmeye ve ibadete gayret etmesi 

hep tevekkül çerçevesinde değerlendirilecek hususlardır. Çalışmaya tembellik ederek rızık 

beklemek, ibadete tembel davranarak cennet beklemek ahmaklık ve akılsızlıktır. Çiftçi 

Allah‘a güvenerek tohum eker, rızık Allah‘tandır. Doktor Allah‘a güvenerek ameliyat yapar, 

şifa Allah‘tandır. Eceli gelmişse, ölüm de Allah‘tandır. Mü‘min Allah‘a güvenerek ibadete 

koşar, cennet ve saadet-i ebediye Allah‘tandır. Kul üzerine düşeni yaptıktan sonra neticede 

kadere itimat ederek sonucu kanaat ve rıza ile karşılayacaktır. ―Rabbim beni benden ziyade 

düşünür. Benim hakkımda ne dilemiş ise o hayırlıdır‖ diyerek Ümitsizliğe düşmeden şevkle 

çalışacaktır.  

İslam bilginleri ve sahabeler kulluk edemediklerinden dolayı üzülür, sıkılır ve istiğfara 

devam ederlerdi. Hz. Ömer (ra) adaleti yerine getirmek amacı ile gece uyumaz, gündüz rahat 

etmezdi. ―Gündüz uyursam dünyamı, gece uyursam ahiretimi kaybederim‖ derdi. Kendisine 

sordular: ―Sen cennetle müjdelenen aşere-i mübeşşereden değil misin? Nedir bu telaşın?‖ 

Cevap verdi: ―Evet! Ancak siz bunu yanlış anlamışsınız. Allah‘ın bu va‘di şartlara bağlıdır. 

Söyler misiniz, Ömer zulme başlarsa ve namazı terk ederse yine cennete girer mi?‖  

İşte tevekkülün en güzel örneği budur.      
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11. RIZIK ALLAH‟IN TAKDĠRĠDĠR 

Rızk, insanın fayda gördüğü maddi ve manevi her şeydir. Yiyecek, giyecek, mesken ve 

tarla ile bunlardan gelen her şey maddi rızık olduğu gibi, iman, ibadet, ilim ve gerek toplumda 

ve gerekse manevi olarak elde edilen statü ve makamlar hep rızıktır. Bütünü Allah‘ın takdiri, 

dilemesi ve yaratması iledir. Her canlının rızkını takdir eden, yaratan ve veren Allah‘tır. Yüce 

Allah bu rızkı kulun çalışması, gayreti ve liyakati ile verir. Bazen layık olmadığı halde 

imtihan ve iptila için verdiği gibi, bazen de kulun gayreti ve liyakati olduğu halde vermez. Bu 

da göstermektedir ki veren Allah‘tır ve Allah‘ın iradesi bütün iradelerin üstündedir.  

Yüce Allah bu geçeği ―Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz‖
665

 ayeti ile ifade eder.  

Helal da haram da rızıktır. Ancak yüce Allah ―Allah‘ın size rızık olarak verdiği şeylerin 

temiz ve helal olanından yiyiniz‖
666

 ferman etmesi göstermektedir ki Allah‘ın helal olana 

rızası vardır; haram olana rızası yoktur. Bununla beraber ―Şüphesiz her nevi rızkı veren 

Allah‘tır.‖
667

 ―Yeryüzünde dolaşan kendi rızıklarını yüklenemeyen nice canlının rızkını ve 

insanların da rızkını Allah verir. Allah her ihtiyacı hakkiyle bilir ve her muhtacın sesini 

işitir.‖
668

 

İnsan rızkını aradığı gibi rızık da insanı arar. Hiç kimse bir başkasının rızkını yiyemez. 

Allah neyi kime takdir etmiş ise o onu bulur. Peygamberimiz (sav) ―Bir kul hayrı ve şerri ile 

kadere iman etmedikçe, tam iman etmiş olmaz. Yine başına gelecek şeyin mutlaka geleceğine, 

gelmeyecek olanın da gelmeyeceğine inanmadıkça tam iman etmiş olmaz‖
669

 buyurdular. 

Bunların içinde rızık da vardır. ―Kişi Allah tarafından kendisine takdir edilene razı olması 

insanın mutluluğunu artırır; şikâyetçi olması da kişinin bedbahtlığındandır.‖
670

 

İslam bilginlerinden birine elinde bir ekmek lokması ile ―Bu benim rızkım mıdır?‖ diye 

soran birisine ―Yersen rızkındır‖ cevabını verdiği meşhurdur. Dolayısıyla yaşanmayana 

insanın kaderi denmediği gibi, yenmeyene ve istifade etmeyene de rızık denemez.  

 

11.  ECEL ALLAH‟IN TAKDĠRĠ ĠLEDĠR 

Ecel de rızık gibi Allah‘ın takdiri olup yaratması ile kaza olur. Ecel, Allah‘ın her varlığa 

takdir ettiği zamandır. Buna ömür de denir. Her varlığın vücuda gelip vücuttan gitmesi, her 

canlının doğumu, geçirdiği hayatı ve ölümü Allah‘ın takdiri ve yaratması iledir. Her canlının 

hayatı ve mematı, lâ-yemut ve ölümsüz olup daima Hayy ve Kayyum olan Allah‘ın halk ve 

takdiri iledir. Eceli gelmedikçe ve rızkı tükenmedikçe hiçbir fert hayat nimetinden mahrum 

edilemez. Hayatı veren Allah‘tan başkası hayatına ölüm ile son veremez. Eceli gelip ölümü 

takdir edilen hiçbir canlı da bir saniye ömrünü uzatamaz.  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde buyurdu: ―Hiç kimse Allah‘ın izni olmadan ölmez. Ölüm 

belli bir süreye göre yazılmıştır.‖
671

 ―Sizi çamurdan yaratan ve size belli bir ecel takdir eden 

Allah, dünyanın da ecelini takdir etmiştir.‖
672

 ―Her milletin de bir eceli vardır. Onlara takdir 

edilen ecel ve zaman geldiğinde ne bir an geri kalabilir ve ne de bir an ileri geçebilir.‖
673

 Bu 

hususta başka ayetler ve deliler de vardır.  

Ne var ki yüce Allah sebepler dünyasında işini ve icraatını sebepler perdesi arkasında 

yapmaktadır. İzzetini korumak için sebepleri icraatına perde yapmıştır. Ancak sebeplerin 

yaratıcısı, yani ―Müsebbibü‘l-Esbab‖ yine O‘dur. Peygamberimiz (sav) buyurdular: ―Allah bir 
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kulun bir yerde ölmesini takdir etmiş ise, onun oraya gitmesine sebep olacak bir ihtiyaç 

yaratır.‖
674

 Nitekim Hz. Süleyman‘ın (as) vezirinin ölümden kaçarak ―Rüzgâra emret beni 

Hindistan‘a götürsün‖ demesi ve Hindistan‘da Azrail (as) ile karşılaşarak ruhunu teslim 

etmesi meşhur hikâyedir. Burada vezir ölümden kaçarken aslında kaderine ve eceline 

koştuğunun farkında değildir. 

Bununla beraber Allah fâil-i muhtardır. Dilerse ömrü kısaltır, dilerse uzatır. İradesi ile 

dilediğini yapar. Bu Allah‘a has bir durumdur. İnsanın iradesinin bu konuda hiçbir değiştirici 

rolü yoktur. Ancak insan Allah‘ın iradesinin tecellisine liyakat kesbetmeli ve bunu Allah‘tan 

istemelidir. Nitekim peygamberimiz (sav) ―İyilikten başka bir şey ömrü artırmaz ve duâdan 

başka bir şey de kazayı önlemez‖
675

 buyurmuştur. Bu hadis-i şerife göre iki nevi ecelden 

bahsedilebilir. Birincisi ―Ecel-i kaza‖ ikincisi de ―Ecel-i Müsemma‖dır. Ecel-i Müsemma, 

Allah katındaki ve ilmindeki eceldir. Bu asla değişmez. Ecel-i kaza ise ―Levh-i Mahv ve 

İsbat‖taki şartlara ve sebeplere bağlı ecelidir. Yüce Allah insanın imtihanı, terakki ve 

tekâmülü için bazı hususları şartlara ve sebeplere bağlamıştır. Bu şartları tahakkuk ettirdiği 

takdirde ömrünü uzatabilir veya aksi takdirde kısaltabilir. Bu Allah‘ın atası ve insana olan 

ihsanı ve ikramıdır. Ancak Allah‘ın ezeli ilminde ve ―Levh-i Ezelî‖de değişiklik olmaz. İlm-i 

İlâhi-i ezelî sabittir.  

Yüce Allah hayatı da ölümü de Allah‘ın halk ve takdiri iledir. ―Allah hayatı ve ölümü 

kim daha güzel amel işleyecek diye yaratmıştır.‖
676

 Bu ayette de ölümün hayat gibi mahlûk 

olduğunu ve daha mükemmel bir hadise olduğunu ifade etmektedir. Ölüm tesadüfî ve kendi 

kendine olan bir olay değil, ebedi hayata geçmek ve yeniden dirilmek üzere âlem-i berzaha bir 

yolculuktur. Ancak Allah‘ın kudreti, yaratması ve takdiri ile olur. Bu bakımdan öldürülen 

kimse de eceli ile ölmüştür ve onun ecelini de takdir eden ve ölümünü yaratan Allah‘tır.  

S.  O zaman öldürene neden kâtil denir?  

C. Maktul eceli ile ölmüştür. Katil de Allah‘ın yasağını niyeti ve kastı ile çiğnediği için 

sorumlu olur. Ölüme sebep olan kişiye kâtil denmesinin sebebi ise; ―Kâtil‖ kelimesi Arpça 

sarf, yani dilbilgisi kurallarına göre ―İsm-i Fail‖dir. İsm-i fail ise, nisbî bir emir olan ―masdar‖ 

yani ismin kökünden türemiştir. ―Katl‖ yani ―öldürmek‖ nisbî bir emirdir. Birine nisbet 

edildiği zaman ona ―öldüren/kâtil‖ unvanını kazandırır.  

Öldürmeye meyilli olan bir kula ait bir irade ve meyelan olduğu için öldürmeye 

teşebbüs edene ―kâtil‖ denilmesi normaldir. Ölümü Allah yaratmaktadır; ancak Allah bunu 

kulun iradesine, meyelanına ve kasdına göre yaratmaktadır. Bundan dolayı ölüme kasıtlı 

olarak sebep olana kâtil denilmesi doğrudur.  

S. Bir adam birine tabanca ile ateş ederek öldürdü. Şayet o anda tabanca patlamasa idi 

adam ölür müydü?  

C. Kader yüce Allah‘ın ilmidir. Allah‘ın ilmi ise sebep ve neticeye beraber bakar ve 

ikisini beraber görür. Yani hangi sonuç hangi sebebe binâen meydana gelecek ise o şekilde 

tesbit eder. Sebepler dünyasında sebep ortadan kalkınca kaderin ön şartı olan kulun iradesi 

ortadan kalkmış olur. O zaman kaderi neye göre belirlenecektir? Bu durumda sonuca 

hükmedemeyiz. Buna verilecek cevap ―Biz bunu bilemeyiz‖ şeklinde olacaktır.
677

   

Bu hususta yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde şöyle buyurur: ―Sizin aranızda ölümü takdir 

eden biziz. Bunun önüne geçilemez. Bu hususta bize mani olacak hiçbir güç yoktur.‖
678

 ―Her 

milletin bir eceli vardır. Onların eceli gelince ne bir an geri kalabilir ve ne de bir an öne 
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çekilebilir.‖
679

 ―Bir nefsin eceli geldiği zaman Allah onun ecelini asla te‘hir etmez. Ne 

yaparsanız Allah ondan haberdardır.‖
680 

 

HÜLASA VE SONUÇ: 

Peygamberimiz (sav) bizlere haber vermiştir ki ―Yüce Allah ilk olarak kalemi yaratmış 

ve ona ‗Yaz!‘ ferman buyurmuşlardır. Kalem ‗Ne yazayım ya Rabbi!‘ diye sorunca da yüce 

Allah ‗Kıyamete kadar meydana gelecek şeylerin kaderini yaz‘ buyurmuşlardır.‖
681

 Bu hadis-i 

şerife göre kıyamete kadar olacak tüm şeyler Levh-i Mahfuz‘da yazılmıştır. Yine 

Peygamberimizin (sav) ifadesi ile ―Defter dürülmüş ve kalem kırılmıştır. İnsanların tümü bir 

araya gelseler takdir edilmeyeni sana yapamazlar, takdir edileni de geri çeviremezler.‖
682

  

Ama ne var ki yüce Allah kimseyi küfür ve iman üzere kâfir ve mü‘min olarak 

yaratmadı. İmana ve küfürden hâlî olarak imana ve küfre müsait bir fıtrat üzere yarattı. İman 

ve küfür fiil-i ibaddır. Allah kaderde iman ve küfrü vasıf olarak yazdı. İnsan iradesi ve tercihi 

ile neyi isterse onun için de bunu yarattı. Peygamberi vasıtası ile imanı emir ve küfrü nehyetti. 

―Kim hidayeti isterse kendi lehine istemiştir; kim de dalaleti tercih ederse o da kendi aleyhine 

sapıtmış olur.
683

 Hiçbir günahkâr bir başkasının günahını çekmez.
684

 Biz peygamber 

göndermediğimiz ve teklife muhatap kılmadığımız kavme azap etmeyiz‖
685

 buyurdu.  

Ayrıca yüce Allah insana akıl ve irade vererek hür bıraktı ve on beş yaşına kadar da 

mühlet tanıyarak teklife muhatap kılmadı ve sorumlu tutmadı. Ta ki bu yaşa kadar 

mükellefiyetini öğrensin ve iradesi ile amelini işlesin. İman eden kendi ikrar ve ihtiyarı ile 

iman edip, kalbi ile tadik etti. Tevfik ve Allah‘ın yardımı ile mü‘min ve Müslüman oldu. 

Kafir de kalbi ile ve ikrarı ile, cünudu ve inadı ile bile bile küfrü tercih etti. Allah insanları 

imana ve küfre zorlamadı. Mü‘min iradesi ile imanı, kâfir de hür iradesi ile küfrü tercih etti. 

Hatta imana ve mü‘mine düşman oldu. İmansızlığını terviç etmek için mücadeleye girişti. 

Allah da daha fazla zarar vermesin diye kalbini mühürledi.  

Bundan dolayı İmam-ı Azam (ra) ―Allah‘ın levh-i mahfuzu yazması vasıf sureti iledir. 

Hükmetmek ve cebir sureti ile değildir‖ demiştir.  

Allah‘ın küfre ve isyana rızası yoktur; ancak kulun istemesi, kesbi ve sonucuna 

katlanması ile küfrü ve fıskı yaratır. Sonunda sorumlu tutar. Kul Allah‘ın rızasına muhalefet 

ve yasağını çiğnemekten dolayı sorumlu olur. Bir idareci sorumluluğu altında çalışan 

insanlara belli kurallar koyar. Bunları onlara öğretir. Sonra kurala uymayanları cezalandırır. 

Allah‘ın ceza ve mükâfatı da bunun gibidir.  

 

*** 

Kul fiilinin fâilidir; hâlikı değildir. Yani kul fiillerini kendisi işler; ama onları Allah 

yaratır. İnsan hürdür, cebir ve zorlamaya tabi değildir. İnsanın yaptıkları buna delil, vicdanları 

da şahittir.  

Allah‘ın mükâfatı ve cezası kulun hür iradesi ile işlediği fiil ve amellerinden dolayıdır. 

İnsanın iradesi dışında ve zorlama ile işlenen fiillerde günah ve sevap, ceza ve mükâfat takdir 

edilmez. Izdırârî fiiller sorumluluğa tabi değildir. Yani, insan uyuyarak namaza kalkamazsa 

ona günah yoktur. Kazasını kılar ve sorumluluktan kurtulur; ancak vaktin fazilet ve 

sevabından mahrum kalır. Hasta olana oruç farz değildir. Malı olmayana zekât ve hac farz 

değildir. Allah vermediğini istemez. İnsanın bütün fiilleri buna göre değerlendirilir. 
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*** 

Kader Allah‘ın kanunudur ve sırrıdır. Nasıl ki, ruhu ve onun kuvvelerinden olan akıl, 

hayal, melekler ve cinleri aklı ile kavrayamayan ve mahiyetini bilemeyen insanın kaderi de 

tam olarak kavraması ve bilmesi imkânsızdır. İnsan bu konuda Kur‘ân-ı Kerimin bize 

öğrettiği ve peygamberin açıkladığı hususlarla iktifa ve kanaat etmeli ve Allah‘ın sırlarına 

vakıf olmaya çalışmamalıdır. 

Geliştirilmiş bir robotun karmaşık yapısını ve işleyiş programını anlayamayan ve 

kavrayamayan, insan Allah‘ın yaratılış ve işleyiş sırlarını ihtiva eden kaderi elbette 

anlayamaz. Ancak şuna inanır ki bütün bunlar kaderin planı ve programı ile mükemmel 

şekilde işlemektedir. Uzay yolculuğunu ve planlamasınını dünyanın uzay merkezinden 

yapıldığını ve uzay aracı içindekilerinin bütün faaliyetlerinin bu merkezden idare edildiğini 

bilen, kabul eden ve inkâr etmeyen insan elbette ki kâinatın ve içindekilerinin kader ile 

idaresini de inkâr etmez ve etmemelidir.  

Sadece yeryüzünde bulunan beş yüz bin tür hayvan ve beş yüz bin çeşit bitkilerin 

doğumu, büyümesi, ölümü, yaşaması, rızkı, elbisesi, düşmanlarından korunması ve barınması 

gibi hususları karıştırmadan, unutmadan ve ihmal etmeden mükemmel şekilde verilmesi 

elbette mükemmel bir planlama ile olabilir ki bu kaderin varlığını zaruri kılar.  

Kader bizim irademizle ve irademiz dışında yapılan ve yapılacak olan amel ve fiillerin 

tümünü kapsar. Bu bakımdan İslam bilginleri demişlerdir ki: ―Kısmet insan davranışlarından 

ve amellerinden başka bir şey değildir. İnsanın iradesi ve inayet-i ilâhiye ile yaptığı tüm iş ve 

işlemler onu kaderi ve kısmetidir. Ama ne var ki insanın bunu önceden bilme hakkı ve imkânı 

yoktur. İnsanın niyetine, iradesine, kasdına ve çalışmasına göre sonucu takdir eder Allah‘tır. 

Bu bakımdan tevekkül insanın çalışmasını körelten bir anlayış değildir. Bilakis Allah‘a 

güvenerek çalışmasına teşvik edici bir anlayıştır.  

Kader meselesine insan açısından bakmanın önemi ve özelliği şundandır: Kâinat insan 

için yaratılmış ve insan kâinatın merkezine konulmuştur. Bütün kâinatın faaliyetleri insanın 

ihtiyaçlarına göre ayarlanmıştır. Adeta kâinat bir ağaç, insan onun meyvesi gibidir. Bir ağacın 

kökü, gövdesi, dalı ve yaprağı ile meyvesine çalıştığı gibi kâinat da insanı meyve verecek 

şekilde planlanmıştır. Kâinatın odağında insan bulunduğu gibi, kaderin odağında da insanın 

iradî fiilleri vardır. Bunun için Allah‘ın iradî fiilleri yaratmasından insan iradesi bir ―şart-ı 

âdi‖ kılınmıştır. Bu hususta cebir ve zorlama yoktur ve Allah‘ın iradesi insan iradesine tabidir.  

 

*** 

Ehl-i Sünnetin imamlarının insanın fiilleri konudaki görüşleri şöyledir: ―İnsanın yaptığı 

işleri Allah yaratır. Beşerin kudreti, irade ve hürriyeti tamamen kendi eline verilmiş değildir. 

Kaderiye ―Dileyen iman etsin, dileyen de sonucun katlanarak küfre girsin. Biz kâfirlere 

cehennemi hazırladık‖
686

 ayetini delil getirirler ve ‗İnsan tam bir hürriyete maliktir‘ derler. 

Ancak bu ayet ehl-i küfrü ve tehdit etmek ve korkutmak içindir. Bütün yetkinin kula 

verildiğini bildirmez. Çünkü yüce Allah ayetin devamında ‗Biz zalimlere cehennemi 

hazırlamışızdır‘ buyurur. Ayrıca ―Sizi ve sizin amellerinizi de biz yaratırız‖
687

 buyurmaktadır. 

‗Madem Allah yaratıyor neden azap ile tehdit ediyor‘ diyenlere de cevabı şudur: ‗İnsanın ceza 

ve mükâfat görmesi işin aslından ve yaratılışından değildir. Kulun niyeti, iradesi ve kastı ile 

Allah‘ın rızasına ve emrine muhalefet etmesinden, iradesini iyiye veya kötüye 

kullanmasından dolayıdır.‖  

 

*** 
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Allah‘ın iradesi insanın iradesine tabidir; insanın iradesi de bir işin yapılması için bir 

şart-ı âdidir. Çünkü bir şeyin meydana gelmesi bütün şartların tahakkuku ve bulunması ile 

olur. Meselâ: Bir bahçeden verim almak için baharın gelmesi, yağmurun yağması, bahçenin 

verimli toprağa sahip olması, hava, su ve güneşin varlığına bağlıdır. Tohumu toprağa atmak 

ise bütün bu fiillerin ve işlerin yanında adi bir şarttır. Kuruması ve meyvenin zayi olması ise 

sadece suyu bahçeye vermemek ve ihmal etmek gibi adi bir şarta bağlıdır. Burada bahçeyi 

sulamakla görevli olanın benim ne değerim var veya kusurum var diyemez, bütün olanlardan 

sorumlu olur. İşte insanın iradesi de bunun gibidir. Bütün şartları yaratan, hazırlayan ve bir 

araya getiren yüce Allah‘tır. İnsanın da sadece istemesi ve kıpırdaması yeterlidir. Bundan 

dolayı da yapılan işe ve sonuca tamamen sahiplenemez. Kusuru da kabul edememezlik 

yapamaz.  

Bütün bunlarla beraber insanın her istediği olmamaktadır. Şayet insanın her istediği 

olmuş olsaydı o zaman insanın iradesi Allah‘ın iradesine galebe çalmış olurdu. Bunun ise 

mümkün olmadığını zaten biliyoruz. Bundan dolayıdır ki Allah dilemedikçe bizler 

dileyemeyiz ve ―Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz.‖
688

 Nitekim insanın pek çok istekleri ve 

dilekleri bulunmakta ve bunun için çok çalışmakta ama kader onun olmasına müsaade 

etmemektedir.   

Bu da bize Allah‘ın irade ve kaderinin her şeye hâkim olduğunu göstermektedir. 

 

*** 

Allah küfrü diler ve yaratır; ama onu emretmez. Kulun küfrüne de razı olmaz. İmanı 

diler ve yaratır ve onu emreder. Kulun imanından ve salih amelinden razı olur. Allah‘ın 

insanlara en uygun olanı yaratması da vacip değildir; belki câizdir. Nitekim Kur‘ân-ı Kerimde 

buyurur: ―İnkâr edenler kendilerine verilmiş olan mühletin sakın kendileri için hayırlı 

olduğunu zannetmesinler. Biz onlara günahları artsın diye mühlet veriyoruz. Onlar için 

alçaltıcı, acı ve acınacak bir azap vardır.‖
689

 Günahı artıran ömür elbette iyi değildir.  

Yüce Allah‘ın bütün ef‘âl-i ihtiyariyesi bir takım hikmetleri ve maslahatları 

mutazammındır. Allah‘ın yarattıkları içinde boş ve abes, gereksiz ve lüzumsuz bir şey mevcut 

değildir. Hayır ve şer suretinde yaratılan her şey haktandır ve insanların hayrı içindir. Bütünü 

Allah‘ın kaderine ve kazasına tabi olup her biri bir hayra ve maslahata, hikmete ve faydaya 

matuftur. Yüce Allah hâlıkıyetinde müteferrit olup ilim ve hikmetle de muttasıftır. 

 

 

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
 

ĠMAN VE KÜFÜR 

 

1.  ĠMAN: 

 

1.1  Ġmanın Tarifi: 

İman ―E-M-N‖ kökünden gelen bir kelimedir. Anlamı, bir kişiyi sözünde tasdik etmek, 

güven vermek, gönül huzuru ile benimsemek, şüpheye yer vermeyerek kesin kalpten inanmak 

demektir. Istılahta ise, Hz. Peygambere Allah tarafından geldiği kesin bilinen hususlarda -ki 

bunlara zaruriyat-ı diniye denilir- kesin ve şüphe duymaksızın inanmak ve kalben tasdik 

etmektir. 
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İmanın keyfiyeti, ―Kişinin irade-i cüz‘iyesini sarf ettikten sonra, Allah‘ın kalbine 

koyduğu bir nurdur.‖
690

 Bu nur ile insan varlığın sebebini, amacını ve yaratılış gayesini anlar, 

Allah ile kalben bir bağ kurar. Bu bakımdan iman bir intisaptır. İnsanı Allah‘a bağlayan bir 

bağdır.
691

 İnsan bu bağ ile güçlü hale gelir, büyük bir kuvvet elde eder, Allah‘ın yardımını ve 

gücünü arkasına alır. Böylece tek başına kâinata meydan okuyacak cesarete kavuşur.  

İman eden kişiye mü‘min denir. 

 

1.2  Bilgi Ġman Değildir:   

İman, mutlak tasdik anlamındadır. ―Marifet‖ dediğimiz ―bilmek‖ iman için yeterli 

değildir; bu bilginin doğruluğunu kalben tasdik etmek şarttır. Bundan dolayı ―iman kalben 

tasdik etmektir‖ denilmiştir. Kalben tasdik etmek ise, doğruluğunu kabul edip tam bir 

teslimiyetle bağlanmak ve dil ile de doğru olduğunu itiraf edip savunmak gerekir. Kalb ile 

tasdik edip, dil ile savunmak imandır. Münafık dil ile itiraf etmekle beraber kalben tasdik 

etmediği için imansızdır.  

Mü‘minin imanı kalb ile tasdik ve dil ile ikrardır. Münafığın imanı ise sadece dilindedir. 

Dildeki iman ise iman değildir. Bu bir aldatmadır. Kâmil iman ise; kalb ile tasdik, dil ile ikrar, 

beden ve azalar ile amel etmektir.  

Bilgi, bilmek ve marifet iman değildir. Şayet sadece bilmek iman olmuş olsaydı 

müşriklerin, Hıristiyan ve Yahudilerin peygamberimizi, Kur‘ânı, Allah‘ın isimlerini ve 

sıfatlarını bilmeleri iman sayılırdı. Onlar peygamberimizi ve Kur‘ânı takdir ettikleri ve 

sevdikleri halde iman etmemişlerdir.  

Nitekim yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Kendilerine kitap verilen Yahudiler peygamberi 

oğulları gibi tanıdıkları halde gerçeği bile bile inkâr ederler‖
692

 buyurarak bu gerçeği ifade 

etmiştir. Aynı şekilde Ebu Talip peygamberimizi tanıdığı ve davasına destek de olduğu halde 

iman etmemiştir. 

İslam bilginleri Kur‘âna ve peygamberimizin (sav) hadislerine dayanarak ―İman, dil ile 

ikrar, kalp ile tasdiktir‖ demişlerdir. Dil ile ikrar dünyada İslam hükümlerini tatbik etmek için 

şarttır, yoksa kalpteki iman bilinemez. Kalben Allah‘ın birliğine, peygambere ve Kur‘âna 

inanan nice Hıristiyan ve Yahudilerin içinde bulunan insanlar vardır ki, dünyevi endişelerle 

imanlarını gizli tutmak durumunda kalırlar. Bunlar her ne kadar fazilet bakımından dil ile 

ikrar ederek imanı için mücadele eden mü‘minler kadar olmasalar da Allah katında imanlı 

sayılırlar. Çünkü peygamberimiz (sav) ―Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemden 

kurtulur‖
693

 buyurmuşlardır. 

 

1.3  Ġman Kalbin Amelidir:  

İslam bilginleri ―Dil ile ikrar imanın bir cüz‘ü, bir parçası değildir. Bunun için kalben 

iman makbuldür; ancak dünyada Müslüman muamelesi yapılması ancak dil ile imanı ikrara 

bağlıdır‖ demişlerdir. Dil ile ikrar eden mü‘minin kestiği yenir, kadınları nikâh edilir, ölünce 

cenaze namazı kılınır ve kendisinden zekât alınır. Yoksa onun imanlı olduğu bilinemez.  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Ey peygamber! Kalpleri ile inanmadıkları halde ağızları 

ile inandık diyenler seni üzmesin‖
694

 ―Bedeviler inandık diyorlar. Sen de: İman etmediniz ama 

İslama boyun eğdiniz. Henüz iman kalplerinize girmedi‖
695

 buyurarak dil ile ikrarın iman 

sayılmadığını ifade etmiştir.  
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Bu ayetlerden anlaşılmaktadır ki, kalben inanmadıkları halde dil ile inandığını söylemek 

münafığın imanıdır. Bu ise Allah katında iman sayılmamaktadır. Ancak onlar Müslüman gibi 

muamele görmektedirler. Bu ise bir aldatmadır. 

Yüce Allah bir başka ayetinde ―Allah kime hidayet dilerse kalbini islama açar‖
696

 Yani, 

kalbine Allah sevgisi ve korkusu ile ahiret duygusu verir. Yine ―kalbin imanla tatmin 

olması‖nı ister.
697

  

Bu ayetlerde hep imanın kalpte bulunması gerektiği anlatılmaktadır. Dolayısıyla iman 

kalbin amelidir. Bu Allah‘ın kabul ettiği imandır.  

 

1.4  Dil Ġle Ġnandım Diyene Mü‟min Muamelesi Yapılır:  

Biz mü‘minler kişinin dil ile ikrarını kabul eder ve ona mü‘min muamelesi yaparız. 

İnsanların kalplerini bilemeyiz. Bundan dolayı peygamberimiz (sav) ―İnsanlar ―Lâ ilâhe 

İllallah‖ diyene kadar onlarla savaşmakla emr olundum. Bunu söyledikleri zaman onların 

kanları ve canları benden korunmuş olur. Onların kalplerinin durumu Allah‘a kalmıştır‖
698

 

buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerif bize insanların dilleri ile iman ettiklerini söyleyenlere 

Müslüman muamelesi yapılmasını, onların kalplerini ve niyetlerini okumaya çalışmamak 

gerektiğini anlatmaktadır. 

Bunun için peygamberimiz (sav) Üsame b. Zeyd‘in (ra) bir seriyyede yakaladığı bir 

bedevinin ―Lâ ilâhe İllallah‖ demesine rağmen öldürmesine öfkelenmiş ve neden böyle 

yaptığını sormuştur. Üsame ―O ölüm korkusu ile söyledi. Kalbinden söylemedi‖ demesi 

üzerine ―Kalbini ne bilirsin? Yarıp içine mi baktın?‖ şeklinde azarlayarak yanından 

uzaklaştırmıştır.
699

 

 

1.5  Ġmanın ġartları: 

Peygamberimiz (sav) sahabelerine imanı öğretirken şartlarını da belirlemiştir. Cibril 

Hadisi denen meşhur hadiste Cebrail‘in (as) peygamberimize (sav) sorduğu ―İman Nedir?‖ 

sorusuna peygamberimizin (sav) verdiği cevap şudur: 

―İman, Allah‘ın birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, yani 

öldükten sonra bedenen dirilmeye, hayır ve şerrin Allah‘tan geldiğine yani, kadere 

inanmaktır.‖
700

 

Peygamberimizin (sav) saydığı bu altı esas imanın şartlarıdır. Bunlara ne bir ilave ve ne 

de bir çıkarma söz konusu olamaz. Hz. Âdem‘in (as) ümmetine ders verdiği iman ile bütün 

peygamberlerin öğrettiği iman budur. Peygamberimiz (sav) insanlara sarsılan ve kaybolan bu 

iman esaslarını yeniden doğru şekilde öğretmek üzere gönderilmiştir.  

 

1.6  Ġman Bir Bütündür Bölünme ve Parçalanma Kabul Etmez:  

Peygamberimizin (sav) saymış olduğu iman esasları bir bütündür. Bölünme ve 

parçalanma kabul etmez. İmanın şartlarından beşine inanıp birine inanmamak imanın 

tamamını ortadan kaldırır. Çünkü imanın şartları birbirini gerektirir. Biri birisiz olmaz. 

Allah‘a iman, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere imanı gerekli 

kılar. Aynı şekilde kitaplara iman, Allah‘a, meleklere, ahiret gününe, kadere ve 

peygamberlere imanı gerektirir. Birinde şüphe ve tereddüt imanın tamamını ortadan kaldırır.  

Nasıl ki, abdestin farzları dörttür. Abdestin kabulü bu dört şartı yerine getirmeye 

bağlıdır. Birini yapmadığınız zaman abdest almış sayılmazsınız. Aynı şekilde, ―Ali‖ 

kelimesini yazmak ve bununla ―Ali‖yi kastetmek için ―A-l-i‖ yi oluşturan üç harfi de yazmak 
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gerekir. Bir harfi eksik yazdığınız zaman bu Ali‘ye delalet etmez. İman da altı rüknünden 

çıkan öyle vahdânî bir hakikattir ki, tefrik kabul etmez. Ve öyle bir küllidir ki tecezzi 

kaldırmaz.‖
701

 

 

1.7  Amel, Ġmanın Bir Parçası Değildir:  

Salih ameller dediğimiz Allah‘ın emrettiklerini yapmak ve yasakladıkları şeylerden 

kaçmak imanın bir şartı ve bir parçası değildir. İmanın kemaline ve gücüne delildir. Salih 

amelleri işlemek ve haramlara girmek imansızlıktan değil, nefis ve şeytana aldanmaktan 

kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı mü‘min emre muhalefetten günahlara girmiş olmaktadır. 

Tövbe ettiği zaman imanından dolayı Allah günahını affetmektedir. Şayet amel imanın bir 

parçası olsaydı günaha giren bir mü‘min küfre girmiş olur, imandan mahrum kalmış olurdu. 

Yine inanmadığı halde Allah‘ın emrine uygun davranışlarda bulunan Hıristiyanların ve sair 

din mensuplarının da mü‘min sayılması gerekirdi.   

Tembellikten, nefis ve şeytana uymaktan ve çevresinin, yakınlarının zorlamasından 

dolayı günahlara giren bir mü‘min tövbe etmediği zaman günahından dolayı azaba layık olur, 

cehennemde cezasını çektikten sonra peygamberimizin (sav) şefaati ile kurtularak cennete 

girer.
702

 

Amelin imanın bir cüz‘ü, bir parçası olmamasının birkaç delili vardır: 

1. İmanın hakikati tasdik, amelin ise tatbiktir. 

2. Kur‘an ve Hadisler ameli iman üzerine atfetmiştir. Atıf ise ma‘tuftan başkadır.
703

 

3. Amellerin makbul olması imana bağlıdır. İmanı olmayanın ameli Allah katında 

makbul olmaz ve kişiyi cehennemden kurtaramaz. Ancak dünyada fayda görürler.
704

  

4. Kur‘ân-ı Kerimde iman büyük günahlarla beraber zikredilmiş ve büyük günah 

işleyen, adam öldüren mü‘minlerin aralarını bulmayı emretmiş ve onlara mü‘min 

demiştir.
705

  

5. Peygamberimiz (sav) bizatihi büyük günah işleyen sahabeleri cezalandırmış, sonra 

onların cenaze namazlarını kılmış ve iman dairesinden çıkarmamıştır. Bilakis 

imanlarının kuvvetinden dolayı bu cezaya katlandıklarını söylemiştir.  

Nitekim peygamberimiz (sav) ―Lâ ilâhe illallah Muhammed Resulullah‖ diyenin 

mutlaka sonunda cennete gireceğini söyleyince Ebu Zerr-i Gıfarî (ra) ―O kişi zina etse de 

hırsızlık yapsa da mı girecek?‖ diye sorunca ―Evet, zina etmiş olsa ve hırsızlık yapmış olsa 

da‖ buyurmuşlardır.
706

  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Allah ancak şirki affetmez, şirk dışında bütün günahları 

affeder‖
707

 buyurarak imanı ortadan kaldıran şirk dışında günahların imansızlığa sebep 

olmadığını en güzel şekilde bize haber vermiştir. 

 

1.8  Kamil Ġman: 

İman amelle kemâlini bulur. Amelin de güzelliği, ihlâsı ve safiyeti imanın kemâline 

delildir. Bunun için İmam-ı Şâfî (ra) ―Kamil iman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla amel 

etmektir‖ demiştir. İslam bilginlerinin tamamı da bu konuda ittifak içindedirler.  

Mü‘min olan kimse Allah‘ın yasakladığı haramlardan kaçarak, emrettiği farzları 

yaptıkça imanı güçlenir, kuvvetlenir. İmanı kemâle erer. Haramları işledikçe, farzları ihmal 

ettikçe imanı zayıflar. Zayıflayan iman da zamanla söner ve kaybolur. 
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Bundan dolayı farzları yapmayan ve haramlardan kaçmayan bir mü‘minin -Allah 

korusun- imansız olarak kabre girme tehlikesi vardır. İmansız ölen kimse de ebediyen 

cehennemden kurtulamaz. 

  Peygamberimiz (sav) imanın ne kadar değerli olduğunu ümmetine göstermek ve her an 

imandan mahrumiyet gibi tehlike ile karşı karşıya kalındığını hatırlatmak için şöyle dua 

ederdi. Bizim de böyle dua etmemizi isterdi. ―Allah‘ım! Kalbimi iman ve itaat üzere sabit 

kıl‖
708

  

İman sahibini ahiret azabından ve cehennemden korur. Cenneti ve ebedî saadeti 

kazandırır. Ancak imanın bunu kazandırması için son nefese kadar imanda sebat etmesi ve 

ölümünün iman üzere olması gerekir. Bunun için peygamberimiz (sav) ―son nefesinde 

kelime-i şahadet getirerek vefat edenin cennete gideceğini‖
709

 müjdelemiştir. İtibar son 

nefesedir. Son nefesine kadar imanı koruyamayanın önceki imanı ona fayda vermez. 

 

2.  ĠSLAM:  

İman dinin inanç kısmını ifade ederken, İslam dinin uygulama ve ibadet yönünü anlatır. 

Bu durumda İslam, peygamberimizin (sav) tebliğ ettiği şeyleri zahiren ve bâtınen kabul edip 

güzel görmekle beraber emre itaat etmek ve yasaklanan şeylerden sakınmaktır.  

Peygamberimiz (sav) Cibril hadisinde Cebrail‘in (as) sorduğu ―İslam nedir?‖ sorusuna 

―İslam, kelime-i şahadet getirerek imanını ilan etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât 

vermek ve hac ibadetini yapmaktır‖
710

 şeklinde cevap vererek İslam‘ın temel şartlarını 

belirlemiştir.  

İslam, Allah‘ın emirlerini kabul ederek teslim olmak, ihlâs ve samimiyetle itaat ederek 

farzları yapmak ve haramlardan kaçmaktır. Tatbikatta ise iman ve İslam aynı manaları ihtiva 

ettiği için toplumda her mü‘min Müslim, her Müslim de mü‘min sayılmaktadır.  

İslam bilginleri kesin olarak şu hususta ittifak etmişlerdir ki, ―İmansız İslamiyet insanı 

kurtarmadığı gibi, islamı yaşamadan sadece iman etmiş olmak da insanı 

kurtarmamaktadır.‖
711

 Kurtuluş ancak imanda ve imanın gereği olan farzları yapıp 

haramlardan kaçmaktadır.  

 

3.  ĠMANIN GÜÇLENMESĠ VE MERTEBELERĠ   

İman tasdiktir. Ziyade ve noksanlık kabul etmez; ancak tasdik bakımından güçlenir ve 

zayıflar. Salih amel imanı güçlendirdiği gibi, iman da amelin güzelliğini artırır. Nitekim 

peygamberimiz (sav) ―İmanca kâmil olanınız ahlakça mükemmel olanınızdır‖
712

 buyurarak 

imanın artması ile ahlakın da güzelleşeceği ifade edilmiştir. 

Peygamberimiz (sav) imanın mertebelerinin olduğunu belirterek şöyle buyurmuştur: 

―İman yetmiş küsur şubedir. En üstünü ‗Lâ ilâhe illallah‘ demek, en ednası ise yoldan eza 

verecek bir şeyi kenara atmaktır. Hayâ da imandan bir şubedir.‖
713

 

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Ey iman edenler! Allah‘a ve resulüne iman edin‖
714

 

buyurur. İman edenlere iman etmeleri konusunda verilen emir, ―imanlarınızı artırın ve 

güçlendirin‖ anlamında olduğu müfessirler tarafından izah edilmiştir. Çünkü yüce Allah 

mü‘minlerin Allah‘ın ayetlerini okudukça imanlarının artacağını belirtmiştir.  

                                                 
708

 İbn-i Mâce, Dua, 2 
709

 Ebu Davud, Cenâiz, 20 
710

 Müslim, İman, 1 
711

 Mektubat, 2004, s. 57 
712

 Tirmizî, Radâ` 11; Ebû Dâvûd, Sünnet, 15; İbni Mâce, Nikâh, 50 
713

 Buhari, İman, 3; Müslim, İman, 57 
714

 Nisa, 4:136 



 155 

Enfal Suresinde de yüce Allah ―Mü‘minler o kimselerdir ki, Allah‘ın adı zikredildikçe 

kalpleri titrer, Allah‘ın ayetleri okundukça imanları artar ve Rablerine tevekkül ederler‖
715

 

buyurur. 

Bu ayet-i kerime de Allah‘ın ayetleri okundukça imanların artacağı, güçleneceği ve 

kuvvetleneceği anlatılmaktadır. İmanı ışığa benzetecek olursak ışığın mum ışığından tutun, 

güneş ışığına kadar mertebeleri olduğu gibi, imanda da öyle mertebeleri vardır. Ami bir 

mü‘minin imanı ile Hz. Ebubekir‘in (ra) imanı elbette bir değildir.  

 

3.1  Ġmanın Mertebeleri:  

İmanın iki temel mertebesi vardır. 

3.1.1 Taklidî Ġman: Araştırmaya dayanmadan ve kulağa dayalı bilgilerle inanmaya 

―Taklidî iman‖ denir. Böyle biri iman ile ilgili bilgileri başkalarından duyarak öğrenmiştir. 

İmana ait hakikatleri anlamamış ve idrak etmemiştir. Ailesinden ve çevresinden duyduğu 

şekilde inanmıştır. Böyle bir imanın muhafazası gerçekten çok zordur. Bilhassa inkârcı felsefî 

bilgileri ve felsefeden kaynaklanan fenni bilgileri okuyanların taklidi imanı sarsılır. En küçük 

bir bunalım ve şüphe karşısında iman söner. Bundan dolayı bu zamanda taklidi iman makbul 

değildir. Mutlaka imana ait bilgilerin aklî ve fenni bilgilerle ispat ve ilimle tahkik edilerek aklı 

ikna ve kalbi tatmin etmek gerekir ki iman amele dönüşsün ve son nefese kadar devam etsin. 

Gerçi İslam bilginleri ―İmanın sıhhatine ve makbuliyetine delil ve istidlal şart değildir‖ 

demişlerdir. Taklidî iman da makbul bir imandır; ancak delil ile imanı güçlendirmek Allah‘ın 

emri ve farz olduğu için, delillerle imanı güçlendirmeyenler büyük günaha girmiş olurlar. 

Bilhassa bu zamanda yukarıda üzerinde durduğumuz gerekçelerden dolayı delillerle imanı 

tahkiki hale getirmeyen imanı kaybetmekle karşı karşıya kalır. Dolayısıyla makbul bir 

imandan ve imanın insana sağladığı azaptan kurtulma ve cennette ebedî saadete kavuşmaktan 

mahrum kalır. 

Taklidî imana “Ġcmâlî Ġman” da denir. Kelime-i Tevhidi ve Kelime-i Şahadeti getirerek 

iman esaslarına toptan inandığını söyleyenin imanı taklidî bir imandır.     

 3.1.2 Tahkikî Ġman: İmana ait bilgileri araştırarak, aklı ikna ve kalbi tatmin ederek 

inanmaktır. Bu iman şüphelerden salimdir. İmanı takikiyi elde eden sahibinin imanı sarsılmaz, 

dünya karşısına çıksa onun imanına şüphe veremez, tereddüde düşüremez. İslam‘da tahkik ve 

araştırma esastır. Mü‘minler burhana tabi olurlar. Ruhbanlar gibi taklitçiliğe değer vermezler. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Aklınızı çalıştırın.‖ ―Düşünmez misiniz?‖
716

 ―Semavat ve 

arzda nelerin olduğuna ve nasıl yaratıldığına bakmaz mısınız?‖ buyurarak aklı kullanmaya ve 

araştırmaya teşvik etmektedir.  

İslam bilginlerine göre imanda tahkiki ve araştırmayı terk etmek büyük bir sorumluluk 

ve günahtır.
717

 Çünkü iman çok değerlidir. İmanı kazanmak ve korumak çok zordur; ama çok 

mühimdir. Bunun için imanı kuvvetlendirmeli ve tahkiki yapmaya çalışmalıyız. En büyük 

ibadet, en üstün ilim imanı inkişaf ettirmektir. İlim ve ibadetle imanı kuvvetlendirmeli ve 

imanla kabre girmeyi hayatımızın amacı haline gelmelidir.  

Tahkiki imana ayrıca, “Tafsilî Ġman” denir. Tafsilî imanda önce iman esaslarına, sonra 

da ahkâm-ı şer‘iyeye birer birer araştırarak, hakikatlerine ve mahiyetine vakıf olarak 

inanmaktır. İman hakikatlerine hikmetlerini öğrenerek inanmaktır. 

 

4.  ĠMANIN SIHHATĠNĠN ġARTLARI:  

İmanın makbul olması, yani Allah‘ın kabul etmesi için bazı önemli şartlara uymak 

gerekir.  
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4.1 Ġman, yeis halinde olmamalıdır: Kişi ölüm ile burun-buruna geldikten sonra, 

yaşama ümidi kalmayınca iman etmesine yeis hali denir. Böyle bir durumda iman makbul 

değildir. Azabı gördükten sonra inanmak insana fayda vermez. Firavunun Hz. Musa‘ya iman 

etmesi boğulacağını anladığı anda olduğu için Allah tarafından kabul edilmemiştir. Nitekim 

yüce Allah buyurur: ―Azabımızı gördükleri zaman inanmaları onlara fayda vermez.‖
718

 

4.2 Mü‟min inkâr ve yalanlama alameti olan bir Ģeyi yapmamalıdır: Din ile alay 

etmek, farzları ve haramları kabul etmemek gibi durumlardan uzak durmalıdır.  

4.3 Dinin bütün emir ve hükümlerini güzel görmelidir: Allah‘ın ayetlerinden ve 

hükümlerinden birini bile inkâr etmemeli, çirkinliğini ve yanlışlığını iddia etmemelidir. 

Bilakis hikmetini bilmediğini ve cehaletinden dolayı anlamadığını itiraf etmelidir. İnkâr ve 

tekzip yoluna gitmemelidir.  

4.4 Allah‟ın rahmetinden ümidini kesmemeli ve azabından emin olmamalıdır: 
Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Allah‘ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz.‖

719
 ―Allah‘ın 

rahmetinden ancak kâfirler ümitlerini keserler‖
720

 buyurur. 

4.5 Ġmanda Ģek ve Ģüpheye yer vermemelidir: İman kesin inanç ve inancını kesin 

müdafaadır. Bundan dolayı ―İnşallah mü‘minim‖ diyen şek içinde sayılır. Şek ile iman bir 

arada durmaz. İmanda şek küfürdür. Mü‘min ―Elhamdülillah, mü‘minim ve müslümanım‖ 

demelidir. İmanından kesinlikle emin olmalı ve bundan dolayı Allah‘a hamd etmelidir. Çünkü 

imandan daha değerli bir nimet yoktur.  Bundan dolayı imanı korumak ve güçlendirmeye 

çalışmak, imanı güçlendirecek olan ―Risale-i Nur‖ tefsirini okumak her inananın görevi 

olmalıdır.   

 

5.  TASDĠK VE ĠNKÂR BAKIMINDAN ĠNSANLARIN DURUMU:    

Tasdik ve inkâr bakımından insanların durumu üçe ayrılır. 

5.1 Mü‟min: Dinin kesin hükümlerini kalben tasdik eden ve dil ile ikrar edip savunan 

kimselere mü‘min denir. Mü‘min olan kimse Allah‘a ve peygamberine inanmıştır. Bu konuda 

kalbinde asla şüphe ve tereddüde yer vermez. Mü‘min, günahkâr, zalim ve fasık olabilir. Bu 

durumda tövbe etmek kendisine vacip olur. Mü‘min tövbe ederse Allah onu affeder. Tövbe 

etmeden ölürse o zaman onun durumu Allah‘a kalmıştır. Dilerse affeder, dilerse azap eder.     

5.2 Kâfir: Dine ve imana ait meseleleri bilmekle beraber kalben inanmayan ve dili ile 

de inanmadığını söyleyen kimseye ―Kâfir‖ denir. Kâfirin imanı olmadığı gibi, küfrü de 

açıktır. Allah‘a şirk koşanlar ile dinin bir kısmına inanıp diğer kısmına inanmayanlar ve bunu 

da açıkça ilan ve ifade edenler de kâfir sınıfına dâhildirler. İslamiyet‘in gelmesinden sonra 

hükmü kalkmış olan Tevrat ve İncil‘e inanan Yahudi ve Hıristiyanlara “Ehl-i Kitap” 

denmekle beraber onlar da Kur‘an-ı Kerimi ve peygamberimizi yalanladıkları ve kabul 

etmedikleri için ―kâfir‖dirler. Allah‘ın oğul edindiğini, insanın da Allah‘ın işine ortak 

olduğunu iddia ettiklerinden dolayı şirke düşmüşlerdir. Bunun için de onlara “MüĢrik” 

denilir.  

5.3 Münafık: Kalben inanmadığı halde, menfaat ve bir başka sebeple inandığını 

söyleyen ve inanmış gibi ibadet eden kimseye münafık denir. Münafığın imanı yoktur. Yüce 

Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―İnsanlardan inanmadıkları halde ‗Allah‘a ve ahirete inandık‘ 

diyenler vardır. Bunlar mü‘minleri ve Allah‘ı aldatmaya çalışırlar. Hâlbuki sadece kendilerini 

aldatırlar da farkına varmazlar. Onların kalplerinde hastalık vardır. Tedavi olmak 

istemedikleri için Allah da onların hastalıklarını artırmaktadır. Onlara ‗fesat çıkarmayın‘ 

denilirse ―bizler ıslah için çalışıyoruz‘ derler. Hâlbuki onlar ifsat etmektedirler ama farkında 

değillerdir‖
721

 buyurarak münafıkların durumunu bize haber vermektedir. 
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Münafıkların kalpleri bozuk, niyetleri kötü ve işleri yalan, hile ve fesat olduğu için 

kâfirlerden daha alçak bir derecede oldukları için cehennemde de yerleri en aşağı tabakada 

olacaktır. Bu husus Kur‘ân-ı Kerimde ―Münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlar 

orada kendilerine hiçbir yardımcı da bulacak değillerdir‖
722

 buyurarak ahiretteki durumları da 

haber verilmiştir.   

 

6.  ġĠRK: Allah-ü Teâlânın ulûhiyetinde sıfat ve fiillerinde şeriki olduğunu, yardımcısı 

bulunduğuna inanmak ve bunu iddia etmektir. Allah‘ın isimleri ve sıfatları sayısınca şirk 

vardır. Yüce Allah‘ın zatının benzeri, şeriki olan ayrı bir ilah olmadığı gibi, sıfatlarının ve 

isimlerinin benzeri ve yardımcısı da yoktur. Allah‘tan başka yaratıcı olmadığı gibi, Allah‘tan 

başka her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, her şeyi işiten ve her şeyi gören de yoktur. 

Bunlardan birini iddia etmek Allah‘a şirk koşmaktır. 

Şirk büyük bir zulümdür. Çünkü Allah‘ın işini başkasına vermek, Allah‘ın yaptığını 

başkasının yaptığını iddia etmek haksızlık ve zulümdür. Zulüm, birini hakkını başkasına 

vermek, işi yapanı da mahrum bırakmaktır. Her şey büyük bir ilim, irade ve kudret 

gerektirdiği ve ancak Allah‘ın sanatı ve eseri olduğu halde akılsız, şuursuz, güçsüz varlıklara 

vererek onların yaptığını iddia etmek kadar büyük bir haksızlık ve zulüm olabilir mi? Bunun 

için putperestler, tabiatın ve tesadüfün yaratıcı olduğunu iddia edenler Allah‘ın işini bu aciz 

varlıklara vererek büyük bir haksızlık ve zulüm yapmaktadırlar. Bunun için yüce Allah 

Lokman‘ın (as) dili ile ―Yavrum, Allah‘a şirk koşma. Çünkü şirk gerçekten büyük bir 

haksızlık ve çok vahim bir zulümdür‖
723

 buyurmuştur.    

Her şirk küfürdür. Allah şirki asla affetmez. Kur‘an-ı Kerimde yüce Allah ―Allah şirki 

affetmez, bunun dışındaki bütün günahları affeder‖
724

 buyurarak şirkin affedilmeyen büyük 

günah olduğunu ve insanı küfre sürüklediğini belirtmiştir.  

 İslamiyet ―Tevhid-i Hakiki‖ dinidir. Hak dinden uzaklaşma ve dinin tahrifi ve 

bozulması tevhitten uzaklaşma ve şirke düşme şeklinde olmuştur. Yahudi ve Hıristiyanlar 

Allah‘a oğul isnat ederek, Mecusiler şerrin yaratılışını şeytana vererek şirke düşmüşlerdir. 

Allah‘a inanmayanlar da tabiatta ve tabiatta Allah‘ın yarattığı taşlara, varlıklara sihir ve gizli 

güçler isnat ederek, cinlerde gizemli güçler vehmederek şirke düşmektedirler. 

 

7.  KÜFÜR: Örtmek anlamına gelir. Allah‘a ve peygambere ait gerçekleri ve hakikatleri 

gizleyen ve inkâr edenlere kâfir denir. Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Allah‘ın, meleklerin ve 

bütün insanların lâneti ayetlerimizi inkâr ederek kâfir olarak ölenler üzerinedir. Onlar ebedî 

olarak cehennemde kalacaklardır. Orada ne yüzlerine bakılır ve ne de azapları hafifletilir. 

Gerçek şudur ki, Allah‘tan başka ilah yoktur. Sizin ilâhınız bir tek olan Allah‘tır‖
725

 

buyurarak küfrün dehşetini ve gerçekleri inkâr etmek olduğunu ifade etmektedir.  

Allah‘ın elçisi olan peygamberimizden (sav) gelen imanî ve İslâmî esasları kabul 

etmemek ve inkâr etmek de küfürdür. Münafıklar kalben inkâr ettikleri için, Yahudi ve 

Hıristiyanlar peygamberimizden (sav) gelen hakikatleri kabul etmediklerinden dolayı, 

tabiatçılar kanunlara ve sebeplere tesir verdikleri ve onlarda güç ve kuvvet vehmettikleri için 

küfre düşmüşlerdir.  

Bütün bunlarla beraber küfür ve nifak kalptedir. Dil ile iman ettiklerini söyleyenleri 

mü‘min kabul etmek durumundayız. Çünkü din ve şeriat zahire göre hükmeder. 

Peygamberimiz (sav) ―Ben zahire göre hüküm vermeye memurum. Kalplerde olanı ve sırları 

Allah bilir‖
726

 buyurmuşlardır. Bunun için Müslüman bir toplumda inandığını söyleyenlere 
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münafık ve kâfir denemez. Her şeyden önce hüsn-ü zan ile hareket etmek dinin emridir. 

İnandıklarını söyleyenleri yalancılıkla, kâfir ve münafıklıkla suçlamak asla doğru değildir.   

 

8. ĠRTĠDAT: Hak ve doğru olan İslam dininden dönmek irtidattır. İslam inancından 

dönene mürted denir. Mürted küfre düştüğü için kâfirdir. Ancak İslam ülkesinde yani ―Dar-ı 

İslamda‖ mürted farklı hükümlere tabidirler.  

İslamiyet ―Tevhid-i hakiki‖ dini olup bütün hak dinlerin esaslarını içine aldığı, bütün 

ilâhî kitaplara ve peygamberlere iman ettiği ve bu hakikatleri peygamberimizden ders aldığı 

için islamiyeti terk eden hiçbir dine giremez. Ecnebi dinsizleri gibi de olamaz. Çünkü onlar 

peygamberimizi inkâr etseler, diğer peygamberleri tanıyabilirler. Peygamberleri bilmeseler de 

Allah‘ı tanıyabilirler. Allah‘ı bilmeseler de kamâlâta medar olacak bazı güzel hasletler 

bulabilirler. Fakat bir Müslüman hem peygamberleri, hem Rabbini, hem bütün kemâlatı 

Muhammedî Arabî (sav) vasıtası ile biliyor. Onun terbiyesinden ve zincirinden çıkan daha 

hiçbir peygamberi tanımaz ve Allah‘ı da tanımaz ve kemâlâtı muhafaza edecek hiçbir esasatı 

bilemez.
727

 Vicdanı bozulur, toplum için zehir olur. Nasıl ki süt ve yoğurt bozulsa çökelik ve 

ayran olarak yine yenir; ama yağ bozulursa zehir olur.   

İslamiyet‘ten çıkan hiçbir dine giremez anarşist olur. Anarşist ise hiçbir kayıt tanımaz ve 

hiçbir faydalı hizmetin ucundan tutmaz. İşi bozgunculuk ve yıkımdır. Bundan dolayı 

dinimizde mürtedin, anarşistin hayat hakkı yoktur.  

Mürted ile hiçbir anlaşma yapılamaz. Zımnî gibi yaşama hakkı tanınamaz, köle 

edinilemez. Ya tövbe eder ve yeniden imanı ve islamı benimser veya ölümü kabul eder. Malı 

devlet hazinesine intikal eder. Yakalanan bir Mürted dine davet edilir, üç gün nasihat edilir, 

kabul etmezse katledilir.
728

  

Mürtedin yani, günümüz ifadesi ile anarşistin vicdanı tamamen tefessüh ettiği için yılan 

gibi zehirlemekten zevk alır. Ne kendisine, ne ailesine ve ne de topluma faydalı hiçbir 

kemâlatı kalmaz, hiçbir kayıt ve itaat altına girmez, tam bir anarşist olur. Bütün bu 

sebeplerden dolayı dinimizce katli vaciptir. 

Önceleri Müslüman olduğu halde dininden dönen ve İslamiyeti yıkmak ve Müslümanlar 

arasında fitne ve fesat çıkarmak için elinden geleni yapan, kendi kafasına ve hevesine göre 

Kur‘an ve peygamberimiz ile alay eden ve Müslüman gençlerin kafalarına şüpheler vererek, 

sefahate, ahlaksızlığa ve dinsizliğe sevk etmeye çalışanlara ise “Zındık” denir.  

İlk zındık olan şeytandır. Allah‘a imandan ve ibadetten sonra Allah‘a isyan ederek 

hayatının bütün amacını insanları Allah‘a isyana ve Allah‘ı inkâra sevk etmek için her şeyi 

yapar, aklına ve kalbine şüphe verecek her türlü vesveseyi verir. Yüce Allah hikmeti gereği 

sadece şeytana kıyamete kadar hayat hakkı vermiştir.      

 

9.  ĠNSANI KÜFRE GÖTÜREN HALLER: 

İnsanı dinden çıkaran, imandan mahrum eden pek çok hususlar vardır. Ancak şurası bir 

gerçektir ki küfrü hayal etmek, akla çeşitli vesveselerin gelmesi dine ve imana zarar vermez. 

Çünkü, hayal ve düşünce bir hüküm olmadığı için, hayale ve akla gelen düşünce ve fikirler 

insanı küfre sokmaz ve imandan mahrum etmez. Çünkü kalp ve hayal bir aynaya benzer. 

Aynadaki yılanın sureti ısırmaz, ateş resmi yakmaz. Ancak kalp ve hayal şeytanın vesvese 

verdiği yerlerdir. Bu vesveseye ve fikre kapılarak bir hüküm verir ve bunu savunmaya geçerse 

o zaman imandan mahrum olur ve dinden çıkar.  

Mü‘minin kalbine gelen vesveselerden ve fikirlerden rahatsız olması o fikrin kendi 

kalbinden gelmediğine ve şeytanın vesvesesi olduğuna delildir. Mü‘mini uyanıklığa ve aklına 

gelen şüpheleri bilen birine sorarak gerçeği öğrenmesine ve imanın güçlenmesine sebeptir. 

Mü‘min bu durumları kendi lehine çevirmesini bilir. Şeytanın vesveselerine karşı imanını 
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güçlendirerek imanda terakki eder. İmanda zerre kadar terakki etmek ve imana ait bir 

şüphenin giderilmesi nafile ibadetlerden çok daha önemlidir.  

İnsanı imandan mahrum eden ve küfre düşüren haller ve durumlar şunlardır: 

1. Kur‘an ayetlerinin zahiri Arapça anlamlarını inkâr etmek,  

2. Zahiri anlamları kabul etmeyerek, gizli, tevilli Bâtınî manaları kabul etmek, 

3. Haramı helal ve helalleri haram olarak kabul etmek, 

4. Din ve şeriatın hükümlerini kabul etmemek, alay etmek ve hafife almak, 

5. Allah‘ın rahmetinden ümidini kesmek ve başkalarına da telkin etmek, 

6. Allah‘ın azabından emin olmak ve kendini kurtulmuş olarak kabul etmek, 

7. Gaipten haber vermek, kâhinlerin gaipten verdikleri haberleri tasdik etmek,  

8. Kur‘anın hükümlerinin bu zamanda geçerli olmadığını iddia etmek. 

Bu anlatılan hususlar Allah korusun insanı dinden ve imandan mahrum eder. Dinden ve 

imandan mahrumiyet ise ahirette ebediyen cennetten mahrum olmayı, kabir azabını, mahşer 

sıkıntısını ve ebediyen cehennemde kalmayı netice verir.     

 

10.  BÜYÜK GÜNAHLAR: 

Kur‘an-ı kerimde ve peygamberimizin (sav) hadislerinde ―Günah-ı Kebire‖ yani büyük 

günah, ―Mubikât-ı Seb‘a‖ yani, insanı helake götüren yedi büyük günah olarak ifade edilen 

günahlardır. İslam bilginleri Kur‘ân-ı Kerimde Allah‘ın kesin olarak yasakladığı şeylerin 

―Büyük Günah‖ olduğu hususunda ittifak halindedirler. Bu konuda hiçbir ihtilaf ve görüş 

ayrılığı yoktur. Peygamberimizin (sav) ―İnsanı helake götüren büyük günahlar‖ olarak saydığı 

hususlarında kesinlikle büyük günah olduğunda şüphe yoktur. 

Büyük günah işleyenler dünyada cezaya çarptırılır, ahirette ise azaba müstahak olur. 

Yüce Allah cehenneme büyük günah işleyen mü‘minleri cezalandırır. Peygamberimizin (sav) 

şefaati de büyük günah sebebi ile cehenneme giren mü‘minleredir. 

Yüce Allah kendisine şirk koşulması hariç ahirette bütün günahları affedebilir. Bu 

konuda Kur‘an-ı Kerim ―Allah şirki affetmez; bunun dışındaki bütün günahları affeder‖
729

 

hükmünü vermiştir. Dünyada şirkten tövbe edip halis tevhide ve imana yöneleni de Allah 

kabul eder ve affeder. Burada kastedilen ise şirk üzere ölenin ahirette asla af edilemeyeceği 

hususudur. Allah‘ın büyük günahı affetmesi tövbe etmeden ölen mü‘minler içindir. Kâfirlerin 

ise af ümidi zaten yoktur. Dünyada büyük günah işleyen, pişman olan, kısmen hapiste ceza 

çeken ve kul haklarını da yerine getiren ise zaten dünyada affa mazhar olmuştur. Ahirette bu 

mü‘minin durumu hiç günah işlememiş gibidir. Nitekim peygamberimiz (sav) ―Günahına 

tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir‖ buyurur.  

Küçük günahlara gelince, bunlar zaten yapılan iyilikler, kılınan namazlar ve ibadetlerle 

giderilir. Nitekim yüce Allah ―iyilikler kötülükleri giderir‖ buyurmaktadır. Peygamberimiz 

(sav) de ―Alınan abdest, abdest azaları ile işlenen günahlara kefarettir. Kılınan beş vakit 

namaz da arada işlenen küçük günahlara kefarettir. Cuma namazı da diğer cumaya kadar 

işlenen küçük günahlara kefarettir. Mü‘minin çektiği sıkıntılar ve hastalıklar da sabretmek ve 

bunları Allah‘tan bilmek ve isyan etmemek şartı ile günahlara kefaret olduğunu‖ pek çok 

hadislerinde haber vermiştir. Bu husus da her mü‘minin bildiği hususlardır. 

Kebâir denilen büyük günahların işlenmesi mü‘mini imandan mahrum etmez, dinden 

çıkarmaz ve küfre sokmaz. Bunun için peygamberimiz (sav) ―İster iyi, ister kötü olsun imanla 

ölen her mü‘minin cenaze namazını kılın. İster salih ister fasık ve günahkâr olsun herkesin 

arkasında namazınızı kılın. İster adil, ister zalim olsun devlet başkanının arkasında cihat 

yapınız‖
730

 buyurmuşlardır.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde büyük günah işleyenlere ―Mü‘minler‖ olarak hitap etmiş 

ve şöyle buyurmuştur: ―Ey iman edenler! Halis bir şekilde ―Tövbe-i Nasuh‖ ile Allah‘a tövbe 
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edin. Umulur ki Allah sizin kötülüklerinizi örter ve sizleri affeder. Sizleri altlarından ırmaklar 

akan cennet bahçelerine sokar.‖
731

  

Bu ayette yüce Allah büyük günah işleyen ve tövbe eden kullarını affedeceğini ve 

cennetine alacağını haber vermektedir. Bunun için nefislerine ve şeytana aldanarak zulmeden 

ve büyük günah işleyen mü‘minlerin cenaze namazı kılınır. 

Kebâir denen büyük günahlar çoktur. İslam bilginleri bu günahları yetmişe kadar 

saymışlardır. Ancak Kur‘ân-ı Kerimde ve peygamberimizin (sav) hadislerinde ―mubikât‖ 

olarak isimlendirilen en büyük günahlar şunlardır.  

1. Allah‘a şirk koşmak, 

2. Haksız yere adam öldürmek, 

3. İnsanlara yapmadıkları şeyleri isnat ederek iftira etmek, 

4. Zina etmek,  

5. Sihir yapmak, 

6. Yetim malı yemek, 

7. Anne-Baba kendisine muhtaç olduğu zaman onlara isyan etmek, 

8. İçki içmek, 

9. Faize para vererek faizini alıp yemek, 

10. Kumar oynamak, 

11. Devlet başkanına isyan ederek savaştan kaçmak, 

12. Domuz eti, kan ve leş yemek, 

13. İslam dinine zarar veren bid‘alara taraftar olmak ve tervicine çalışmak.
732

 

 

11. EHL-Ġ FETRETĠN ĠMANI:  

Fetret dönemi, peygamberin gelmediği ve insanların peygamberin davetine yetişemediği 

dönemi ifade eder. Daha çok Hz. İsa‘dan (as) sonra peygamberimizin (sav) gelmesine kadar 

geçen 400 yıllık süreyi ―Fetret Dönemi‖ olarak kabul edilmiştir. Ancak, peygamberin 

davetinin ulaşmadığı her dönemi de ―Fetret Dönemi‖ olarak görmek mümkündür.  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Biz peygamber göndermediğimiz kavme azap 

etmeyiz‖
733

 buyurmaktadır. İslam bilginleri bu ayet-i kerimeye dayanarak ―Yüce Allah 

peygamber göndererek teklif yapmadığı kavimlere azap etmez. Teklif için nübüvvetin sübutu 

ve davetin olması gerekir‖ demişlerdir. Ancak sorumluluğun imana ait mi, yoksa ibadete mi 

ait olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir.  

Eş‘âri mezhebine mensup olanlar ―ehl-i fetret, ne itikat üzere olursa olsun ehl-i necattır‖ 

derken, Maturudi‘ye mensup olanlar ―İnsana aklın verilmesinin amacı Allah‘ın birliğini 

anlamak içindir. Her ne kadar peygamber de gelmemiş olsa insan aklı ile varlıklardan istidlal 

yolu ile Allah‘ın varlığına iman etmeleri gerekir. Nitekim İbrahim (as) daha çocuk yaşta 

yıldızlara, aya ve güneşe bakarak Allah‘ın birliğine iman etmiştir.
734

 Bunun için cahiliye 

döneminde de olsa putlara tapanlar, insanlara zulmedenler azaptan emin olamazlar. Ancak 

Allah‘a ibadet konusunda mükellef tutulmazlar. Çünkü ibadet emir ile sabit olur. Peygamber 

gelmediği zaman Allah‘ın muradı, emir ve yasakları bilinemez ve bundan da mesul 

olunamaz‖ demişlerdir. 

Maturudi imamları ―Allah‘a iman insan aklının ve fıtratının gereğidir. Herkes aklen 

Allah‘ın varlığını ve birliğini idrak edebilir. Çünkü her varlık kendi yaratıcısına, her eser 

ustasına delildir‖ derler.  

İslam bilginlerine göre ―Ehl-i Fetret‖ üç kısımdır:   

1. Akılları ile Allah‟ın birliğine ulaĢanlar: Bunlar kesinlikle cennete girerler.  
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2. Allah‟a Ģirk koĢanlar ve insanları buna zorlayanlar: Kesinlikle cehennemliktir.  

3. Allah‟ın varlığından gafil olanlar: İhtilaf edilen hususlar bu kısımdadır. Bunların 

kurtulup kurtulamayacakları konusunda Eş‘âri ile Maturudî ihtilaf etmişlerdir. 

Yukarıda ifade edilen hususlar bunlara aittir. 

Peygamberimizden (sav) sonra, peygamberimizin (sav) davetinin ulaşmadığı veya yanlış 

ulaştığı yerlerdeki Allah‘tan ve peygamberden gafil olan safdil insanların durumuna gelince, 

bu hususta İmam-ı Gazali ve Bediüzzaman Said Nursi en güzel görüşü ortaya koymuşlardır. 

İmam-ı Gazali bir müceddit olarak kendi zamanındaki Rum, Hıristiyan ve Türklerin 

İslam‘ın davetinden mahrum kalanların veya İslamiyet ve peygamberimiz (sav) konusunda 

yanlış bilgilere sahip olup doğrusunu da öğrenmekten mahrum olanların Allah‘ın rahmetinden 

mahrum kalmayacaklarını ve ―Ehl-i Fetret‖ gibi muamele görecelerini‖ ifade etmiştir.
735

  

Asrımızın müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursi de (ra) : ―Ehl-i fetret ehl-i necattır. 

Bil-ittifak teferruattaki hatalarından sorumlu tutulmazlar. İmam-i Şafii ve Eş‘âri‘ce küfre de 

girse, usul-ü imaniyede bulunmazsa da yine ehl-i necattırlar. Çünkü teklif-i ilâhî irsal-i rusül 

ile olur. Mâdem gaflet ve zamanın geçmesi eski peygamberlerin dinlerini setretmiştir. İtaat 

etse sevap görür, etmezse azap görmez‖
736

 diye peygamberimizden (sav) önceki durumlarını 

özetlemiştir.  

Bu zamandaki durumu ise şöyle özetler: ―Âhir zamanda madem fetret derecesinde dine 

ve din-i Muhammediye‘ye bir lakaytlık gelmiş. Ve mâdem ahir zamanda Hz. İsa‘nın (as) din-i 

hakikisi olan Tevhit hükmedecek ve İslamiyet‘le omuz omuza gelecektir. Elbette şimdi fetret 

gibi karanlıkta kalan ve Hz. İsa‘ya mensup Hıristiyan mazlumların dinsiz ve imansız zorba 

zalimlerden çektikleri felâketler onlar hakkında bir nevi şahadettir denilebilir‖ demektedir.
737

  

Bu ifadeler fetret döneminin her zaman bulunabileceğini, bu dönemde zalim ve 

inançsızların yaptıkları zulümlerinden dolayı ebedi cehennemi hak edecekleri gibi, onların 

zulmü altında ezilen, semavî dinlerden aldıkları manevi değerleri yanlış, eksik ve tahrif 

edilmiş de olsa müdafaa eden, islamiyetin nurundan mahrum kalan, peygamberimizi ve İslam 

dinin tanıyamayan ve yanlış tanıyanların da ehl-i fetret gibi rahmete mazhar olarak 

kurtulacaklarını belirtmişlerdir.      

 

   

ONUNCU BÖLÜM 
 

YÖNETĠM VE SĠYASET 

(ĠMAMET VE HĠLAFET)  

 

Yönetim ve siyaset konusu islamda itikâdi bir konu değildir. Ancak ―Asr-ı Saadet‖ 

döneminde Hz. Ali‘nin (ra) zamanında siyasi bir mezhep ortaya çıkan ―Şia‖nın bu konuyu 

itikadi bir mesele olarak birinci sıraya almalarından dolayı İslam bilginleri onlara cevap 

olarak İtikadi meseleler ile ilgili ele almışladır. İslam bilginleri ―Devlet başkanının seçimi ve 

seçilecek kişinin en faziletli insan olmasının‖ şart ve lâzım olduğu hususunun itikadi bir 

mesele olmayıp sosyal bir hadise ve ihtiyaçtan kaynaklanan dünyevî bir mesele olarak ele 

almışlardır.  

Elbette seçimin yapılması, liyakatin esas alınması, meşveret kuralının işlemesi ve devlet 

başkanının adaletle hükmetmesi gereklidir ve bunlar Allah‘ın emridir. Ancak İslam bilginleri 

bütün bunların itikada ait bir meseleler olmayıp, ibadete ve muamelâta ait meseleler olduğu 
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üzerinde ittifak etmişlerdir.
738

 Seyid Şerif Cürcânî ve Saadettin-i Taftazani Şerh-u Makasıd ve 

Şerh-u Mevâkıf isimli eserlerinde bu hususta gerekli izahları yapmışlardır. Asrımızın âlimi ve 

müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursi‘nin görüşü de bu istikamettedir.  

 

1.  HĠLÂFET: 

Hilafet, peygamberimize (sav) vekil olarak mü‘minlere riyaset ederek din ve dünya 

siyasetini koruyarak halkı idare etmektir.
739

 Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Ey İman edenler! 

Allah‘a itaat edin, Allah‘ın resulüne itaat edin. Ve içinizden seçtiğiniz emir verme yetkisine 

haiz olan idarecilerinize itaat edin‖
740

 buyurmaktadır. Bu emir gereği sahabeler Hz. 

Peygamberin vefatından hemen sonra, cenazenin defin işinden önce halifenin seçimini birinci 

plana almışlardır. Çünkü yapılması gereken dini ve dünyevi işler idarecinin varlığına bağlıdır. 

Vacibe vesile olan şey de bilvesile vaciptir. Bu bakımdan halifenin seçimi vaciptir.   

Hilafetin birinci görevi dini ve imanı korumaktır. İkinci görevi de din ve dünya işlerini 

düzenlemektir.
741

 Sahabeler bu iki görevi de mükemmel bir şekilde yapmışlardır. Hz. 

Ebubekir ve Hz. Osman (ra) Kur‘ân-ı Kerimi korumak için ellerinden geleni yapmışlardır. Hz. 

Ömer (ra) adalette bütün insanlara örnek olmuş ve Hz. Ali (ra) dinin esaslarını, saltanat ve 

hilafete ait meseleleri asla taviz vermeden en mükemmel şekilde korumuştur. Daha sonra 

gerek itikadi konularda, gerekse ibadet, muamelat ve ukubata ait tüm meseleler ―Hulefa-i 

Raşidinin‖ tatbikatı dikkate alınarak dini hükümler çıkarılmıştır. Hulefa-i Raşidinden sonra 

dünya işi saltanatla yürütülürken din işi mücedditler ve müçtehitler vasıtası ile manevi 

halifeler tarafından yürümeye devam etmiştir.   

Yine dersini Kur‘andan ve Resulullah‘tan (sav) alan sahabeler Yüce Allah‘ın 

―Mü‘minlerin dünya işleri aralarında şura iledir‖
742

 emrine uyarak halifenin seçimini şura ile 

yaparak liyakat esasını, peygamberimizin (sav) ―İşi ehline veriniz‖ hadisine ittiba ederek Hz. 

Ebubekir‘i (ra) halife seçmişlerdir. Hilafetin liyakat ve dirayetle olacağını da ―halifeler 

kureyştendir‖
743

 hadisi ile sahabelere ders veren peygamberimiz (sav) ―Kureyş ehlullahtır‖ 

buyurarak sahabelerine yol göstermiş, şanlı sahabeleri de peygamberimizin bu tavsiyelerini 

adım adım takip etmişler, sünnetini en güzel şekilde ihya etmişlerdir. 

Bu gerekçelerden dolayı İslam bilginleri Müslümanların bir imam, yani devlet başkanı 

seçmelerinin vacip olduğu hükmüne ulaşmışlardır. Peygamberimizin (sav) ―Bir kimse 

zamanın halifesine ve imamına biat etmez de itaatten çıkarsa cahiliye ölümü ile ölür‖
744

 

hadisini esas alarak imama itaatin de vacip olduğunu söylemişlerdir. Burada kastedilen devlet 

başkanına isyan etme hususudur. Yoksa imama itaatsizlikte bulunmayan ve isyan etmeyen 

zaten fiilen biat etmiş sayılır. Herkesin bizzat gelerek biat merasimine katılması şart ve lazım 

değildir.  

 

1.1  Devlet BaĢkanının Seçimi:  

Hükümetsiz adalet ve istirahat mümkün olmaz. En kötü idare dahi başıboşluktan ve 

anarşiden iyidir. Buna bütün insanlık tarihi şahittir. İdareciyi seçmek ehl-i imana vaciptir. 

Seçtiği idareciye itaat de vaciptir. Yüce Allah idarecinin seçimini mü‘minlerin tümüne 

yüklemiştir. Peygamberimiz (sav) de ―Devlet idaresi emanettir; ehline verilmelidir‖
745

 

buyurarak mü‘minlerin idareyi ehil ve emin ellere vermelerini istemiştir.  
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İslam‘da adalet-i mahzaya yakın olduğu için hilafet esastır. Emredilen ve ideal olarak 

uygulanması istenen ve sahabelerin tatbikatı budur. Saltanat ise, adalet-i izafiye, ehven-i şer 

ve maslahat gereği caizdir. Hilafet ile saltanat arasındaki fark ―Seçim‖dir. Hilafet liyakat 

esasına göre seçimle devlet başkanı olunur. Saltanat ise atanma iledir, babadan oğla geçer. 

İdareciliğe ait olan hürriyet, adalet, kanun hâkimiyeti ve hukuk karşısında eşitlik gibi hususlar 

ise her ikisi için de uyulması ve uygulanması gereken hususlardır.  

Şia, hilafet konusunda seçimi değil atamayı esas alarak hilafetin sadece Hz. Ali (ra) ve 

çocuklarına ait olduğunu iddia ederek saltanatı esas almış ve dine siyasi bir boyut katarak 

yanlış yapmış ve dini siyasallaştırmış ve itikada hilafet meselesini katarak İslam inancını 

tahrif etmişlerdir.  

Peygamberimiz (sav) seçime, liyakate ve şuraya dayanan hilafetin de kısa süreli 

olacağını sahabelerine haber vermiş ve ―Hilafet otuz senedir. Ondan sonrası melikliktir‖
746

 

buyurmuşlardır. Hz. Hasan‘ın (ra) altı aylık hilafeti ile otuz sene tamamlanmış, ondan sonra 

Emevi‘lerin saltanat dönemi başlamıştır. Hilafetin seçimle olduğuna, Hz. Ebubekir‘in (ra) 

hilâfete layık olduğuna dair otuz üç bin sahabenin icması vardır. Çünkü Hz. Ali (ra) dâhil Hz. 

Ebubekir‘e (ra) biat eden otuz üç bin sahabe olmuştur. 

Peygamberimizin (sav) vefatından sonra sahabeler insanların en faziletlisi olan Hz. 

Ebubekir‘i (ra) oy birliği ve ittifakla seçtiler. Daha sonra peygamberimizden ve Kur‘ân-ı 

Kerimden dersini doğru ve tam olarak alan sahabeler Hz. Ebubekir‘den (ra) sonra sırası ile 

Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali‘yi (ra) seçtiler. Hz. Ebubekir‘in (ra) seçimi doğrudan, diğer 

halifelerin seçimi ise ―Ehl-i hal ve Akd‖ adı verilen şura üyeleri, yani bu günkü uygulama ile 

parlamento tarafından aday gösterilerek yine halkın biatı ile seçilmişlerdir.   

Gerek peygamberimiz (sav) zamanında, gerekse hilafetleri dönemindeki icraatları ile 

dine ve imana yaptıkları hizmetleri itibariyle de faziletlerini ispat etmişlerdir. Bütün bu 

sebeplerden dolayı İslam bilginleri insanların en faziletlilerinin peygamberimizden sonra Hz. 

Ebubekir (ra) ve sırası ile Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali (ra) olduğunda ittifak etmişlerdir. 

Hilafetlerinin hak, hilafet sırasının da bu tertip üzere hak ve doğru olduğunda da ittifak 

etmişlerdir. 

 

1.2  Siyaset ve Seçim Dünyaya Ait Teknik Bir Görevdir: 

Devlet başkanının seçimi dini nasslara dayansa da ahirete ait bir ibadet olmayıp, dünya 

hayatının saadetine ve istirahatına yönelik bir görevdir. Dinin birinci derecede amacı uhrevi 

saadettir. Dünyaya ait işler ise ―Meşveret ve şura‖ prensibine göre yapılmalıdır. Dünyaya ait 

işler, ehliyet ve ihtisas gerektirir. Bu bakımdan peygamberimiz (sav) kendisine hurmanın 

aşılaması ile ilgili sorulan bir suale ―Siz dünya işini benden daha iyi bilirsiniz. Bu konuda ben 

de sizin gibiyim. Ancak dine ve ahirete ait meseleler bana vahiyle bildirilmektedir‖
747

 

buyurarak açıklık getirmiştir. Bundan dolayı dünyaya ait işlerde ihtisas sahipleri ile istişare 

ederek ortak akıl ile işleri yürütmek dinimizin mü‘minlere tavsiye ettiği en önemli 

hususlardan birisidir.  

Dinimizin ihtisasa ve liyakate verdiği önemi Kur‘ân-ı Kerimin ―Bilmiyorsanız bilen ilim 

sahiplerine sorun‖
748

 ayeti ile sabittir.  Burada sorulması istenen, ihtisas gerektiren her şeyin 

uzmanlarına sorularak buna göre iş yapılmasıdır.  

Devlet teknik bir kurum olduğu için devlet idaresi de teknik bir meseledir. Teknik ise 

ihtisas gerektirir. Dinimiz devlet idaresine ve siyasete bu açıdan bakar. 

 

1.3  Devlet Ġdaresine Liyakat ve Ehliyet ġartları:  
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Her şeyde olduğu gibi idarecilikte ve bilhassa devlet idaresinin de bazı önemli şartlar 

aranmaktadır. 

1. Ġlim sahibi olması: Burada istenen ilim, devlet idaresi, hukuk ve siyaset ilmidir. 

Devlet başkanı ve idarecilerde aranan siyaset ve cesarettir. Bunun için din ilminden 

ve dindarlıktan ziyade maharet idarecilikte tercih edilir. İdarecilikte ―maharet 

salahate tercih edilir.‖ Peygamberimizin (sav) tatbikatı budur.
749

 

2. Siyasi ehliyeti olması: Siyaset bilgi yanında tecrübe isteyen bir husustur. Siyaset 

toplumu idare etmek, ihtilafları gidermek, insanları barış ve huzur içinde yaşatmak 

demektir. Toplumda ise çeşitli din, fikir ve düşünce sahibi, çeşitli ırklara mensup 

insanlar vardır. Bunları bir arada barış içinde yaşatmak siyaset gerektirir. Siyasette 

ise tek doğru yoktur, doğrular vardır. Siyasetin ve idarenin gerektirdiği maslahatlar 

ise dinde ve ilimde olduğu gibi kesinlik ifade etmez. Bundan dolayı çoğu zaman 

kesin hükümlerle karar vermeye alışmış olan ilim adamlarından ve din adamlarında 

iyi siyasetçiler çıkmamaktadır. Sahabelerin adil bir siyaset takip etmeleri 

peygamberimizden ders alan sahabe toplumunun varlığındandır. Günümüzde ise 

toplum bozulmuş ve dinden çok uzaklaşmıştır. Bunun için adalet-i mahza ile hareket 

etme imkânı kalmamıştır. Ehven-i şer ve adalet-i izafiye ile maslahat gereği hareket 

etmeye ihtiyaç vardır. İşte devlet başkanlığına aday olan kişilerin bu hususlarda 

ehliyet sahibi olması gerekir. 

3. Âdil olması: Devlet başkanında aranan en önemli husus adalettir. Şahsi kemalat şart 

değildir. Şahsî kemâlat kişinin Allah ile olan münasebeti, iman ve ibadeti ile ilgili 

hususlardır. Bunların adaleti sağlama ile ilgisi olsa da zayıftır. İdarecilik ise toplumu 

ilgilendiren ve hak sahibine hakkını vermek ve haksızı bulup cezalandırmak ile ilgili 

hususları içine alır. Bu ise ince siyaset ve liyakat isteyen hususlardandır. Bunun için 

peygamberimiz (sav) Kâbe‘nin anahtarını müşrik olan ve henüz Müslüman olmayan 

Osman b. Mâzun‘dan alarak amcası Abbas‘a vermek istemiş; ama yüce Allah‘ın 

―Allah size emaneti ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmederken adaletle 

hükmetmenizi emreder‖
750

 ayeti nazil oldu. Bunun üzerine peygamberimiz (sav) 

ihtisas gerektiren ―Kâbe Hizmetini‖ yıllardır yapan ve bu konuda tecrübe ve liyakat 

kazanmış olan Osman b. Mazun‘a geri teslim etti. Bu olay karşısında da Osman b. 

Mazun (ra) Müslüman oldu. Çünkü bunu ancak hak bir dinin peygamberi 

yapabilirdi.  

4. KureyĢî Olması: Peygamberimiz (sav) ―İmamlar Kureyştendir‖
751

 buyurmuşlardır. 

Bu hadis ile imamların, yani idarecilerin, devlet başkanlarının güçlü, güvenilir 

halkın birliğini sağlayacak olan kabileden olacağını ifade etmişlerdir. Siyasetin 

amacı birliği, emniyeti ve adaleti sağlamaktır. Bu da güçlü olmaya bağlıdır. 

Araplarda birliği sağlayacak olan ve halkın itimat edip itaat edeceği halifenin ancak 

Kureyşten olacağını ifade etmiştir.  

 

Yöneticilerin içki içmeleri, namazlarını terk etmeleri ve Allah‘ın bazı emirlerine 

uymamaları millete sadakat göstermeyeceklerine delil olamaz. Çünkü hamiyet ayrı, iş ayrıdır. 

Gerçi kalp ve vicdan islamın faziletleri ile süslenmedikçe ondan hakiki hamiyet ve sadakat 

beklenmez; fakat iş ve sanat ayrı olduğu için fasık bir adam iyi çobanlık yapabilir, sarhoş bir 

adam sarhoş olmadığı zaman mesleğini ve sanatını çok güzel icra edebilir. Salahat ve 

mahareti, fazilet ve hamiyeti bir arada bulunduranların sayısı az olduğu için sanatta maharet 
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tercih sebebidir. Devlet idareci ve her nevi idarecilik teknik bir mesele olduğu için maharet 

tercih edilir.
752

 Peygamberimizin tatbikatı da bu şekildedir.  

Yönetim halka hizmet için yapıldığı ve bunun da teknik işi olduğundan dolayı 

yöneticilerde din şartı aranmaması gerektiğini söyleyen asrımızın müceddidi Bediüzzaman 

Said Nursi hazretleri gayr-i müslimlerin her çeşit mesleği güzelce icra etmeleri gibi 

kaymakam, vali gibi idareci de olabilir ve halka hizmet edebilirler. Çünkü demokrasi ve 

cumhuriyette hâkim olan millettir. Devlet ise hizmet makamıdır, baskı ve ağalık makamı 

değildir. Gayr-i Müslimler reis olamazlar ama hizmekâr olabilirler.
753

         

  

“Ġmamların KureyĢ‟tendir” hadisinin izahı: 

Devlet kuruluşu yönü ile dini olmaktan ziyade ırkîdir. Bu bakımdan dinin devleti 

yoktur; milletlerin devletleri vardır. Çünkü hiçbir millet bir başkası tarafından idare edilmeyi 

içlerine sindiremez. Bunun için Müslüman devlet yoktur; Müslümanların devletleri vardır. 

Müslümanların mensup oldukları milletlerini, vatanlarını ve devletlerini sevmeleri, 

korumaları, hizmet etmeleri ve savunmaları dinin emridir. Hatta peygamberimiz (sav) ―Vatan 

sevgisi imandandır‖ buyurmuşlardır. Ancak dinimizde ırkçılık yasaktır, cahiliye âdeti olarak 

yasaklanmıştır. Irkçılık ise milletinin, kabilesinin zulmünü ve haksızlıklarını savunmak, kendi 

ırkını üstün tutarak bir başka milletten olana hakkını vermemek, haksızlık ve zulüm yapmak 

ve bunu haksızlığı müdafaa etmektir. Yoksa kendi akrabasını ve milletini sevmek ve onlara 

hizmet etmek dinin emri ve her insanın da insanlık görevidir. 

Cevamiu‘l-Kelim olan peygamberimiz (sav) bu hadis-i şerif ile mucizane birçok hususu 

izah etmiştir. Biz bunlardan sadece üçünü ifade etmeye çalışacağız.  

1. Yukarıdaki gerçeklerden yola çıktığımız zaman peygamberimizin (sav) ―İmamlar 

kureyştendir‖
754

 hadisini anlamak mümkündür. Halkın kabul edeceği idareciler ve başında 

görmek istediği liderler elbette güçlü, adil ve herkesin birliğini sağlayacak olan kavim ve 

kabileden olan güçlü liderlerdir. Arapların birliğini sağlayacak ve herkesin kabul edebileceği 

yöneticiler ancak Kureyş kabilesindendir. Çünkü Arapların kabul ettiği idareciler yıllardır 

adaleti ve liyakati ile hâkim olan ve kendilerini kabul ettiren Kureyş Kabilesi olmuştur. 

Peygamberimiz (sav) Kureyş‘in Haşimî kolundandı. Mekke‘de Nübüvvetini ilan ettiği ve on 

üç sene davasını anlattığı halde çevre kabilelere kabul ettirmekte zorlandı. Onların ―Önce 

Kureyş Kabilesi bu davayı kabul eder ve benimserse biz kabul ederiz‖ diyorlardı. Kureyş 

kabilesi böyle etkin, sözü dinlenir bir kabileydi. Bunun için peygamberimiz (sav) Arap 

birliğini sağlayacak olan ancak Kureyş kabilesi olduğunu ―İmamlar Kureyştendir‖ buyurarak 

sahabelerine hatırlattı. Hz. Ebubekir (ra) peygamberimizin (sav) bu hadisinden yola çıkarak 

Kureyşî olmayan bir halifenin İslam ve Arap birliğini sağlayamayacağını sahabelere kabul 

ettirdi.  

2. Peygamberimiz (sav) bir başka hadislerinde ―İnsanlar hayırda ve şerde Kureyş‘e 

tabidirler. Emirlik de bu minval üzere Kureyş‘te devam edecektir. İnsanların iyileri Kureyş‘in 

iyilerine kötüleri de kötülerine tabi olmaya devam edecektir‖
755

 buyurarak âdil ve zalim 

imamların Kureyş‘in devamı olduğunu ifade etmişlerdir. ―Kureyş Ehlullah‘tır‖ hadisi ile 

Allah adamı ve dostu olanların da Kureyş‘e dost olduklarını haber vermiştir. Bundan yola 

çıkan İslam bilginleri de her adil imamın Kureyşî ve manevi ―Ehl-i Beyt‖ olduğunu, 

peygamberimizin (sav) bununla imamlarda bulunması gereken ―Adalet‖ vasfını öne çıkardığı 

anlamını çıkarmışlar ve ―Âdil, emin ve liyakat şartını haiz olan kimsenin neseben Kureyşî 

olmasa da manen Kureyşî sayılacağı ve halife olabileceği‖
756

 hükmünü vermişlerdir. 
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3. ―Hilafet otuz senedir‖
757

 hadisinin mucizevî ifadesi ve ihbarı ile gerçek hilafet otuz 

sene olmuştur. Daha sonra hilafet dini muhafaza edecek olan ―Manevi İmamlar‖ ve ―Manevî 

Halifeler‖ yoluyla din korunmaya devam etmiştir. Peygamberimizin (sav) ―Bu din hepsi 

Kureyş‘ten olan on iki imam ile aziz olmaya devam edecektir‖
758

 hadis-i şerifi ile dini 

muhafaza eden müceddit ve müçtehitlere işaret edilmiştir. Peygamberimizin (sav) bu hadisini 

Kureyş‘ten gelen ilk müceddit ve müçtehit olan İmam-ı Şafi ve son gelecek olan Muhammed 

Mehdi (ra) ile arasında gelecek olan on adet müceddit ve müçtehitlere işaret edilmiştir. Bu on 

iki imam manevi hilafet temsil eserek ahkâm-ı dini tahriften ve yanlış anlaşılmaktan 

kurtarmışlardır. Yüce Allah‘ın ―Peygamber vazife-i risalet için sizden hiçbir ücret istemez; 

ancak ‗Ehl-i Beytine‘ muhabbeti ve ‗Sünnet-i Seniyyesini‘ muhafaza etmenizi ister‖
759

 ayet-i 

kerimesinde istenen ehl-i beyt sevgisinin ehl-i beytten her asırda gelecek manevi halifeler 

olan müceddit ve müçtehitlere ait sevgi olduğu anlaşılmalıdır. Maalesef Şia siyaseti birinci 

sıraya alarak dini siyasallaştırdıkları için ―ehl-i beyt muhabbetini‖ de yanlış anlayarak 

siyasetlerine alet etmişler ve işin rengini değiştirmişlerdir. 

 

2.  HĠLÂFET – DEMOKRASĠ VE CUMHURĠYET 

 

2.1  Hilafetin Keyfiyeti: 

Hilafet yeryüzünde Allah adına tasarruf yetkisidir. Allah bu yetkiyi insana vermiş ve 

meleklerine ―Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım‖
760

 buyurmuştur. Şeytan bu durumu 

kıskanmış ve şeytan ile insan arasında düşmanlık bu şekilde başlamıştır.  

Hilafet, Allah adına tasarruf yetkisi olduğu peygamberimizin (sav) hadisleri ile de 

sabittir. Peygamberimiz (sav) ―Halife yeryüzünde Allah‘ın gölgesidir‖
761

 buyurmuşlardır. 

Bunun için padişahlar ve melikler saltanatlarını din ile de güçlendirmek ve tebaalarının 

itaatini sağlamak amacı ile kendilerine ―Zıllullah‖ (Allah‘ın gölgesi) unvanını vermişlerdir.  

Her insan Allah‘ın halifesidir. Yeryüzünde tasarruf hakkı ve yetkisi Allah tarafından 

kendisine verilmiştir. İnsan da bunu kendi menfaati doğrultusunda kullanmaktadır. Ancak 

Allah‘ın istediği Allah adına rızası çerçevesinde kullanmasıdır. Yetki beraberinde 

sorumluluğu da getirmektedir. Bunun için insan her yaptığının hesabını verecektir. Aynı 

şekilde yüce Allah insanlara insanları idare etme ve iyiye yönlendirme hakkı ve yetkisi de 

vermiştir. İnsanların idarecilerini seçmeleri ve ona itaat ederek hayırlı ve faydalı çalışmalar 

yapmaları, dünya işlerini düzene koymaları istenmiştir.  

İnsan toplum içinde yaşayan ve ihtiyaçlarını yardımlaşarak giderebilen bir varlık olarak 

yaratılmıştır. Medeniyetlerin oluşumu ihtiyaçtan ve insanların beraber yaşamalarından 

kaynaklanmaktadır. Bunun için ―İhtiyaç medeniyetin üstadıdır‖ denilmiştir. Toplumda 

yaşayan insanların aralarında menfaat paylaşımından kaynaklanan haksızlıkları gidermek ve 

toplumu birlik ve dirlik içinde yaşatmak için de idarecilere ihtiyaç vardır. Peygamberimiz 

(sav) ―Allah‘ın yardım eli cemaatle, toplulukla beraberdir‖
762

 buyurarak buna işaret etmiştir.  

Yüce Allah peygamberlerini inananlara hem muallim hem de yönetici olarak göndermiş 

ve mutlak itaati istemiştir. Nitekim Kur‘ân-ı Kerimde Hz. Davud‘a (as) hitaben: ―Ey Davud! 

Biz seni yeryüzüne halife yaptık. İnsanlar arasında hak ve adaletle hükmet. Sakın nefsine ve 

arzularına uyma ki seni yoldan çıkarmasın‖
763

 buyurarak halifenin hak ve adaletle 

hükmetmesi gerektiğini belirtmiştir.  
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Bütün bu gerekçelerden dolayı İslam bilginleri ―Hilafet, yeryüzünde hak ve adalet üzere 

insanlar arasında hükmetmektir. Peygamberlerin tümü, hak ve adalet üzere hükmettikleri için 

halifedirler‖ demişlerdir. 

Peygamberlerden sonra hilafet liyakate göre belirleneceği, bu görevi alacak olanların da 

halkın rızasını ve yetkiyi hükmedeceği halkından alması gerektiği için hilafetin seçimle 

belirlenmesi esastır. Bundan dolayı hilafetin şartı seçim olmuştur. Bunun için ―Hilafet seçimle 

tahakkuk eder‖ denilmiştir. 

 

2.2  Hilafet ve Saltanat:  

Adalet Allah‘ın ismi ve sıfatıdır. İnsanın bu sıfata mazhar olması yeryüzünde Allah 

adına tasarruf etmek ve hilafet denebilir. Hulefa-i Raşidin dediğimiz dört halife bu açıdan 

adalet-i hakikiyi icra eden seçilmiş Resulullah‘ın halifeleri idiler. Dört halife seçimle geldiler 

ve hürriyet içinde meşveretle icraat yaptılar. Örnek bir idarecilik sergilediler. İnsanlığa bir 

―Asr-ı Saadet‖ yaşattılar ve model oldular. Bunun için onların dönemi bir devlet modeli 

olarak tarihe geçti. Sahabelerin hilafet dönemi bir devletten ziyade bir modeldi. Buna hilafet 

dendi ve peygamberimizin (sav) buyurduğu ve mucizane haber verdiği gibi ―Hilafet otuz sene 

sürdü. Sonra saltanata dönüştü.‖
764

  

Hulefa-i Raşidin döneminden sonraki saltanat döneminde padişahlara halife denmesi 

hakiki değil mecazidir. Saltanatın hilafetle güçlenmesi, meliklerin de dini himaye ve dine 

hizmet etmelerini sağlamaya yöneliktir. Zaten adalet de ―Adalet-i Mahza‖ değil, ―Adalet-i 

İzafiye‖ olarak uygulanabildi. Çünkü toplum bozulmuş ve seçim ortadan kalkmıştı. Bununla 

beraber Hilafet Müslümanların birliğini temin eden en büyük amil olmaya devam etmiştir. 

1924 yılında hilafetin kaldırılması ile de Müslümanlar tespih taneleri gibi dağılmış ve esaret 

altına girmişlerdir. 

Bediüzzaman Said Nursi bu hilafetle ilgili olarak ―Saltanat ve hilafet gayr-i münfek, 

müttehid-i bizzattır; cihet muhteliftir. Binaenaleyh, bizim padişahımız hem sultandır, hem 

halifedir ve âlem-i İslam‘ın bayrağıdır. Saltanat itibariyle 30 milyona nezaret ettiği gibi, 

Hilâfet itibariyle 300 milyonun mabeynindeki rabıta-i nuraniyenin makes ve istinatgâhı ve 

medetkârı olmak gerektir. Saltanatı sadaret, hilafeti meşihat temsil eder‖
765

 demektedir.  

Eskiden medeniyet fazla terakki etmediği ve sosyal hayat da fazla gelişmediği için 

devletin idaresi, dini ve dünyevi işlerin yürütülmesi bir veya birkaç kişiyle olabilmekteydi. 

Ancak günümüzde bu işlerin ehl-i ihtisas bir meclis ve şuralarla olabileceğini de 

Bediüzzaman ifade etmektedir.
766

 

―Eski hal muhaldir‖
767

 diyen Bediüzzaman Said Nursi değişen ve gelişen şartları da 

dikkate alarak 1922 yılı Kasım ayında TBMM‘de yaptığı konuşmasında yapılacak inkılâplara 

da dikkatleri çekerek şöyle demiştir: ―Şu ınkılâb-ı azimin temel taşları sağlam gerek. Şu 

meclis-i âlînin şahsiyet-i maneviyesi temsil ettiği kuvvet ciheti ile manay-ı saltanatı deruhte 

etmiştir. Eğer ‗Şeâir-i İslâmiyeyi‘ bizzat temsil etmek ve ettirmekle manay-ı hilafeti dahi 

vekâleten deruhte etmezse ve bu milletin hacat-ı diniyesini meclis tatmin etmezse bil-

mecburiye manay-ı hilafeti tamamen kabul ettiğiniz isme ve resme verecektir. O manayı 

idame etmek için kuvveti dahi verecek. Hâlbuki meclis eline olmayan böyle bir kuvvet 

inşikâk-ı asaya sebebiyet verecek, inşikâk-ı asa ise ‗Allah‘ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp 

parçalanmayın‘
768

 ayetine zıttır.  
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Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin şahs-ı manevîsi daha metindir. Ve tenfiz-i ahkâm-ı 

şer‘iyeye daha ziyade muktedirdir. Halife-i şahsî ancak ona istinat ile vezâifi deruhte 

edebilir‖
769

 demiştir.  

3 Mart 1924 tarihinde TBMM‘de ―Hilafet‖ meselesi görüşülürken Konya Mebusu Şeyh 

Saffet Efendi meclis kürsüsünde ―Mâdem hak ve adl-i ihsan ile idare Cumhuriyetle kâimdir. 

Hilâfet de aklen ve mantıken TBMM‘nin şahs-ı manevisinde mânen münderiçtir. Tersi zaten 

Cumhuriyetin ruhuna muhaliftir. Halifeyi lağveden madde aslında hilâfet müessesesini 

kaldırmamış, halifenin vazifesini meclise devretmiştir. Öyle ise meclis bu ―Hilâfeti Temsil‖ 

görevini icra etmelidir. Zira kanunun birinci maddesi ‗Halife hal‘edilmiştir. Hilâfet hükümet 

ve Cumhuriyet mana ve mefhumunda olduğundan hilâfet makamı mülgadır‘ deniliyor‖ 

demiştir.
770

  

Hilafet kaldırılırken meclisin hilafet görevini üstleneceği ifade edilmiştir; ama bu 

vazifeyi yerine getirmemiştir. Bediüzzaman‘ın TBMM‘de dediği gibi  ―Meclis şeâir-i 

İslâmiyeyi ihya ile manay-ı hilafeti deruhte etmeliydi‖ ama yapmadı. Cumhuriyeti kuranlar 

cumhuriyeti isim ve resimden ibaret gördüler ve istibdada alet ettiler. Hilafeti isteyenler de 

hilafeti isim ve resimden ibaret görerek inşikâk-ı asaya sebebiyet verdiler. Müslümanların 

birliği sağlanmadığı gibi, kuvvetleri de dağıldı. Ecnebilerin oyuncağı olarak istibdatları altına 

girmeye mecbur oldular. 

Bu bölünmüşlüğün çaresi Cumhuriyetin isim ve resim olmaktan çıkması ve TBMM‘nin 

de ―Şeâir-i İslamiyeye‖ sahip çıkarak aslî görevine dönmesidir. O zaman TBMM 

Bediüzzaman‘ın dediği gibi ―Meclis-i âlînin şahsiyet-i maneviyesi temsil ettiği kuvvet ciheti 

ile manay-ı saltanatı deruhte etmiştir. Eğer ‗Şeâir-i İslâmiyeyi‘ bizzat temsil etmek ve 

ettirmekle manay-ı hilafeti dahi vekâleten deruhte etmesi‖ ile hilafet ve saltanat meclisin şahs-

ı manevisinde bir araya gelecektir.  

 

3.  CUMHURĠYET 

Cumhuriyet Arapça bir kelimedir. ―Kamuya, halka ait‖ anlamına gelmektedir. Pratikte 

halk iradesinin devlet iradesine hâkim olması anlamına gelmektedir. Cumhuriyetin dünyada 

uygulamalarında üç çeşidi ortaya çıkmıştır. Bunları ―OligarĢik, Sosyalist ve Demokratik 

Cumhuriyet.‖ Oligarşik cumhuriyetlerde yönetim belli bir aileye, kabile veya orduya aittir. 

Yönetimin meşruiyeti de ya diktatörlerin manevi şahsiyeti veya bir ideolojidir. Oligarşik 

cumhuriyette fiilî olarak yönetimde bulunan gruplar egemenliğin yegâne sahibidirler. 

Sosyalist Cumhuriyetlerde ise, yönetim belli bir partinin elindedir. Yönetimin meşruiyeti de 

belli bir ideolojidir. Komünist ülkelerdeki cumhuriyet bunun örneğidir. Demokratik 

cumhuriyet idarelerinde ise hürriyet, temel hak ve hürriyetler ve seçim esastır. İlk ikisi 

totaliter bir mahiyet arz ederken, demokratik olanı insan hak ve hürriyetlerine gereken önem 

verme yolundadır. Demokrasi ile Cumhuriyet bu noktada bir araya gelmiş olur.  

Kur‘ân-ı Kerim ―Onların işleri aralarında meşveret iledir‖
771

 hükmü ile ayırım 

yapmaksızın halkın yönetime katılımını esas almıştır. Peygamberimiz (sav) yönetimle ilgili 

kararlara insanların ve halkın katılımını esas alan ―Meşveret Sistemini‖ getirmiştir. Meşveret, 

aklı ve maslahatı esas alan ve bireyin yönetime katılımını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem de 

Demokrasini temelini teşkil eder.  

Kur‘an-ı Kerim‘de ―İtikad, ibadet, ahlak, muamelat ve ukubat‖ olmak üzere beş çeşit 

ahkâm vardır. İtikad, kelam ilminin; ibadet ve muamelat, fıkhın; ahlak, tasavvufun; ukubat ise 

hukukun kaynağını teşkil etmektedir. Din hayatın her yönünü kuşatır. Şeriat: ―İnsanlardan 
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sudur eden ef‘al-i ihtiyariyeyi bir nizam ve intizam altına alıp, tahdit eden kaidelerin 

hülasasıdır.‖
772 

Veya devletin işlerini tanzim eden kanunların hülasasıdır.‖
773

 

Bunun temel nedeni, seçimle işbaşına gelen Hulefa-i Raşidinden sonra, seçimi devam 

ettirmeyerek toplumun saltanatla idaresidir. Halbuki, İslam‘ın idare sistemi, Asr-ı Saadetle 

tatbikini bulan Hilafet, yani seçimle ve çoğunluğun iradesi ve rızası ile mü‘minlerin işlerini 

deruhte etmek ―Emirel Mü‘minin‖ olmaktır. Bu tatbikat terk edildiği içindir ki, ―İslam 

istibdada müsait zannedilerek‖ Cumhuriyet ve Demokrasiye soğuk bakılmış, cumhuriyetçiler 

de İslam‘a baskı yaparak dindar insanları kendilerinden soğutmuşlardır.  

Hâlbuki Cumhuriyet ve Demokrasi prensiplerini Kur‘andan yani Şeraitten almıştır. 

Çoğulcu ve Hürriyetçi Demokrasinin prensiplerinin kaynağı, Kur‘an, Sünnet ve Hulefâ-i 

Raşidinin tatbikatıdır. Öncelikle Kur‘an-ı Kerim dünya işlerinde mü‘minlerle meşvereti 

emretmektedir.
774

 Peygamberimiz (sav) böyle hareket etmişlerdir. Hulefâ-i Raşidin ise 

meşveretin en geniş şekli olan seçim ile iş başına gelmişlerdir. Böylece ―Halife‖ unvanını 

almışlardır. Hilafetin seçim ile tahakkuk edeceğini tatbikatları ile göstermişlerdir. 

Cumhuriyet ve Demokrasinin varlığının sebebi ve hayatı olan Hürriyet, yani insan 

iradesinin baskı altından kurtulması ve aklını hür bir şekilde kullanması Düşünce, İlim ve 

fikir, Din ve Vicdan Hürriyeti de yine kaynağını Kur‘an-ı Kerimin ―Dinde zorlama yoktur‖
775

 

kanun-u İlahisinden almıştır. 

Dinin ve dinden kaynaklanan şeriatın Allah tarafından gönderilmesinin amacı ve 

hikmeti zalimane istibdadı ve tahakkümü kaldırmaktır. Allah insanların meşru olan işlerinde 

şahane serbest ve hür olmalarını istemektedir. Çünkü insanın insanlığı ancak iradesini hür 

olarak kullanması ile ortaya çıkmaktadır. Yüce Allah insanları zorlayarak iman etmelerine 

bile müsaade etmemektedir. Âdil-i mutlak olan Allah her türlü zulümden münezzehtir. 

İnsanları hayra ve şerre zorlamak zulümdür. Ancak ilim, irşat ve güzel öğüt ile en güzel 

şekilde mücadeleyi emretmektedir. Hakkı tavsiye ve hayra teşvik ile yol göstermeyi 

istemektedir. İnsanların akıl ve iradelerini baskı altına alarak bir şeyler yapmak zulümdür. Bu 

insanın hürriyetin engeller ve insanlığını mahveder. Baskı ve istibdat nifakı netice verir. 

Dünyadaki tüm nifak hareketlerinin kaynağı baskıdır.  

Cumhuriyet dinin ―Hürriyet‖ ve ―Meşveret‖ prensiplerine dayanır. Kur‘an Hürriyetin 

sınırını olabildiği kadar geniş tutmuştur. Fatiha suresinde ―Yalnız Senden yardım ister ve 

yalnız Sana ibadet ederiz.‖
776

 ayeti ile Allah‘tan başkasına boyun eğmemek ve yardım 

istememek prensibi, hürriyete çok geniş bir sınır çizmiştir. Kul yalnız Allah‘a kul olacak ve 

hiç kimseye tahakküme tenezzül etmediği gibi, hiçbir tahakküme de boyun eğmeyerek zillete 

düşmeyecektir. Zira bir padişahın izzetli bir memuru başkasının tahakkümüne boyun 

eğmeyeceği gibi bir biçareye tahakküme de tenezzül etmez.  Bu temel yaklaşımdan yola çıkan 

Bediüzzaman hürriyeti ―Ne nefsine ne de başkasına zarar vermemek ve meşru dairede şahane 

serbest olmak‖
777 

şeklinde tarif etmiştir.  

 

3.1  Cumhuriyet En Güzel Tatbikatını Asr-ı Saadette BulmuĢtur:  

İslamiyet insana çok büyük değer verir. Varlığın yaratılış amacı insana hizmettir. Allah 

insanı kendisine muhatap almış, kitabı ve peygamberi insana göndermiştir. İnsan için 

kıyameti koparacak, ebedi olan ahireti yaratacak, cenneti insan için yaratacak ve insanı 

cennete alacaktır.  
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İnsanı insan yapan ve kemâlatını sağlayan ise insanın iradesi ve aklıdır. Şeriatın temel 

prensiplerini Kur‘ân-ı Kerim ile va‘zeden yüce Allah insanın zaman içinde gelişen 

ihtiyaçlarına çözümler bulmak için de aklına ve düşüncesine değer vermiştir. İçtihat yapma ve 

hüküm verme, çözüm üretme yetkisi vermiştir. Ama bunun için ilim ve ihtisas sahibi olmayı 

şart koşmuştur.  

Peygamberimiz (sav) ―Ümmetim yanlış üzere birleşmez‖ buyurmuştur. Bediüzzaman 

Said Nursi (ra) bu sebeple ―İcma-i ümmet şeraitte bir delil-i yakînidir. Rey-i cumhur şeraitte 

bir esastır. Meyelân-ı ümmet şeraitte muhterem ve muteberdir‖ buyurarak ümmetin 

çoğunluğunun kabul ettiği bir hususun Allah katında da makbul ve güzel olduğunu 

belirtmiştir.  

Bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman halkın idareye tam katılımı olan 

Cumhuriyetin insan fıtratına ve fıtrat dini olan İslamın ruhuna en uygun idare şekli olduğu 

anlaşılır.  

Peygamberimizden ve Kur‘ân-ı Kerimden tam dersini alan ve Allah rızasından başka 

hiçbir amaç taşımayan sahabeler hilafeti ve insanları idareyi de en güzel şekilde yapmışlardır. 

Sahabelerin tatbikatına baktığımız zaman meşrutiyetin, cumhuriyetin ve demokrasinin en 

ideal şeklini tatbik ederek insanlığa bu konuda da örnek olmuşlardır.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri ―Hulefâ-i Raşidin hem halife, hem reis-i cumhur 

idiler. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakiki adaleti ve hürriyet-i şer‘iyeyi taşıyan 

manay-ı dindar cumhuriyetin reisleri idiler‖
778

 diyerek asr-ı saadetteki tatbikatlarının tam bir 

cumhuriyet olduğunu belirtmiştir. 

Bediüzzaman‘a göre ―Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Demokrasi‖ içleri doldurulduğu 

zaman aynı anlamları ifade ederler.
779

 İçlerini de ―Adalet, Meşveret, Hürriyet ve Kanun 

Hâkimiyeti‖
780

 olarak dolması gerektiğini belirtmiştir.  

 

3.2  Demokratik Cumhuriyetin Temel Prensipleri:  

Cumhuriyeti manasız isim ve resimden çıkaran gerçek bir cumhuriyet haline getiren, 

istibdattan, zümre hâkimiyetinden ve militarizmden kurtaran temel prensipler şunlardır:  

1. Hürriyet: İnsanı kölelikten ve başkasının baskısından kurtaran, irade ve aklının 

çalışmasını sağlayan temel haktır. Kimsenin kimseye lütfu değil, Allah‘ın insana 

ihsanıdır. İslama göre hürriyet ―Ne nefsine ne de başkasına zarar vermeden meşru 

hareketlerinde şahane serbest olmaktır.”
781

 İdarecinin görevi raiyetinin hürriyetini ve 

meşru hareketlerinde şahane serbest olmasını sağlamaktır. İnsanların kabiliyetleri 

ancak böyle bir hürriyet ortamında gelişir.   

2. Hür Seçim: Meşveret ve şuranın en geniş şeklidir. Hilafetin belirlendiği organdır. 

İmam-ı Azam (ra) idarecinin Müslümanların meşvereti ile seçilmesi gerektiğini 

söyler.
782

 İmam-ı Gazali de zora ve cebre dayanan bir idarenin himaye 

edilemeyeceğini beyan eder. Çünkü ―Zulme biraz meyletmek dahi cehennem 

azabına sebep olduğunu‖
783

 yüce Allah haber vermiştir. Peygamberimizin (sav) ―Bir 

kötülük gördüğünüz zaman elinizle düzeltin‖
784

 hadisinin bir anlamı da elimizle 

verdiğimiz oylar ve seçimle iyi idarenin seçilmesi ve emanetin ehline verilmesidir. 

Halkın iradesinin sandığa yansıması ise ancak hürriyet ortamının işlemesine ve 

halkın iradesinin baskı altında olmamasına bağlıdır. Bediüzzaman idarenin cemaatin 
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ruhu olan şahs-ı mâneviye dayanması ile vazife göreceğini‖ beyan ederek cemaatin 

ve toplumun şahs-ı manevisi olan ortak iradenin seçimle ortaya çıkacağını 

belirtmiştir.  

3. Adalet: Peygamberimiz (sav) ―Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden 

mesulsünüz‖
785

 buyurur. Mesuliyetten kurtulmak ancak adil davranmak ile olur. 

Devletin ve hükümetin görevi adil yasaları yapmak ve işletmek, hak sahibine hakkın 

verirken, haksızlık yapanı da cezalandırmaktır. Böylece adalet terazisinin her iki 

kefesini çalıştırmak gibi kutsal bir görev ifa etmektir. Toplumlar adalet ile huzur 

içerisinde idare edilirler. Adaletin olmadığı yerde huzur ve güvenden bahsedilemez. 

Dindar cumhuriyet demek adil cumhuriyet demektir. Zira idareciye dinin emri 

adalettir. ―Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Zulmü, 

haksızlığı ve ahlaksızlığı yasaklar.‖
786

 Şeriatın âleme gelmesinin en önemli hikmeti 

her nevi zulmü ve istibdâdı ortadan kaldırmaktır. Adalet ise, ―Kuvvetin hakta 

olduğu, hakkın kuvvette olmadığı ve kanun karşısında herkesin eşit olması‖ ile 

sağlanabilir. Kanun karşısında eşitliğin olmadığı yerde adaletten bahsedilemez. 

―Müsavatsız adalet, adalet değildir.‖
787

 Devletin görevi adalet mekanizmasını 

çalıştırmaktır. İnsanları hukuk karşısında eşit hale getiren adalettir. Adaletin en güzel 

örneklerini Asr-ı Saadette ve onlarca ayrı ayrı milletleri asırlarca huzur ve güven 

içinde idare eden ecdadımızın tarihinde mevcuttur. 

4. MeĢveret ve ġura: Dünyevî işlerin tartışılarak karara bağlandığı en dar daireden en 

geniş parlamentoya kadar şümulü bulunan geniş bir organdır. Bediüzzaman Said 

Nursi meşrutiyet, demokrasi ve cumhuriyetin dayanağının ―Müslümanların işleri 

aralarına şura iledir‖
788

 ayeti ile peygamberimize emredilen ―Onlarla istişare et ve 

karar verdiğin zaman da Allah‘a tevekkül et‖
789

 ayetinin pratikte uygulaması olarak 

görür.
790

 İnsanlar işlerini ortak aklı oluşturan meşveret ve şuralarla yapmaya devam 

ettikçe Allah‘ın emrine uygun hareket ediyor demektir. Bu durumda 

peygamberimizin (sav) buyurduğu gibi ―meşveret eden pişman olmaz‖
791

 hadisine 

uygun olarak başarılı olmaya devam eder.   

5. Muhalefetin Varlığı: Herkes aynı düşüncede olsa istişareye gerek kalmaz. Farklı 

düşüncelerin ortaya çıkması için istişare yapılır. Parlamenter sistemde de ―muhalefet 

meşru bir muvazene unsurudur.‖
792

 Muhalefet olmazsa meşveret ve meclis istibdada 

ve zümre hâkimiyetine alet edilebilme tehlikesi vardır. Bu bakımdan 

peygamberimizin (sav) ―Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır‖
793

 hadisi muhalefetin 

meşru olduğuna delildir. Muhalefet muvazene unsuru olduğu gibi, iktidarın icraatını 

devamlı takip ederek yanlış yapmalarını önleyen murakabe vazifesini de yapar. 

Ayrıca sorumluluğu kutsal değerlere veren sorumsuz iktidarların yanlışlarını 

göstererek iktidarın beceriksizliğine yükleyerek alternatif oluşturması bakımından da 

faydalı, gerekli ve lüzumlu bir kurumdur. Her sistemde iktidar adil ve zalim olsun 

vardır. Sistemi demokratik yapan hür ve meşru muhalefetin olmasıdır.   

6. EĢitlik: Rejimi ve idareyi cumhuriyet idaresi yapan hususlardan birisi de tebası, 

halkı arasında imtiyazlıların olmamasıdır. Bediüzzaman‘ın ifadesi ile ―Müsavatsız 

adalet adalet değildir.‖ Eşitlik fazilette değil, kanun karşısındadır. Kanun karşısında 
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herkes eşittir. Bunun en güzel örneklerini Asr-ı Saadette ve İslam dünyasında 

görmekteyiz. Hz. Ali‘nin (ra) bir Yahudi ile eşit şartlarda yargılanması, Fatih‘in 

Rum mimar ile eşit şartlarda yargılanarak haksız bulunması gibi örnekleri bir başka 

yerde görmek mümkün değildir.     

7. Kanun Hâkimiyeti: Cumhuriyet ve Demokraside topluma hükmeden şahıslar değil 

kanun ve kurallardır. Herkes kanunlara uymak durumundadır. Herkes kanunları ve 

hakkını bilir, ona göre davranır. Ne zulmeder ve ne de zulme uğrar. Hakkını kanun 

çerçevesinde mahkeme gibi kurumları vasıtası ile alır. Ne kimseye zulmeder, ne de 

kimsenin zulmüne göz yumar. Bediüzzaman‘ın ifadesi ile ―Kuvvet kanunda olmalı; 

yoksa istibdat tevzî edilmiş olur.‖
794

 Peygamberimiz (sav) kanun hâkimiyetini 

isteyerek ―Ne zulmedin; ne de zulme razı olun‖
795

 buyurarak hakkın meşru 

zeminlerden alınmasını istemiştir. İnsanların tahakkümünü kıran ve herkesi temel 

prensiplerde ve yasalarda eşit hale getirerek adalete boyun eğdiren adil, hak ve 

doğru kurallar bütünüdür. Kanun hâkimiyeti, adil olan Allah‘ın insanların iki cihan 

saadeti için vazettiği kurallara, temel hak ve hürriyetlere uymaktır. Parlamento ve 

Millet Meclisi bu temel hakları korumak ve haksızlıkları önleyecek kanunları 

yapmak için vardır; temel hakları sınırlamak için var değildir.  

8. Ehliyet: Buna liyakat da denilir. Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Emaneti ehline 

veriniz. İnsanlar arasında hükmederken adaletle hükmedin‖
796

 buyurur. 

Peygamberimiz (sav) de ―Bir işte ehil olanlar varken, ehil olmayanı getirmenin 

ümmete ihanet olduğunu‖
797

 haber vermiştir. ―İşi ehline vermemenin kıyamet 

alameti olduğunu ve maddi-manevi felakete sebebiyet vereceğini‖
798

 ifade 

etmişlerdir. İşi ehline vermek, iş başına ehil olanı getirmek tüm inananlara 

emredildiğine göre seçimle yapılabilecek bir vazife olduğu açıktır. Bundan dolayı 

seçim ile ehil insanları idari görevlere getirilmesini zımnen emredilmiş demektir. 

Ayetin devamında ise seçilenlerin adaletle davranmaları emredilmektedir. Halk ehil 

idarecileri iş başına getirecek, idareciler de adaletli davranarak işe ehil olduklarını 

göstereceklerdir. Peygamberimiz (sav) ―Biz işimizi isteyene ve makam düşkününe 

vermeyiz‖
799

 buyurarak ehil olmayanları iş başına getirmemiştir. Peygamberimizin 

(sav) bu sözü sahabelerden züht ve takvası ile tanınan Ebu Zerr-i Gıfari‘ye (ra) 

söylemesi de çok enteresandır.
800

 Demek ki, idarecide aranan liyakat züht ve 

takvadan çok idarecilik ehliyetidir. Halk züht ve takva sahibi olacak ki, idareciler de 

adaletle idare edebilsinler. Daha çok idarecileri yanıltan halkın içindeki menfaat 

düşkünü olan insanlardır.    

9. Halka Hizmet: Peygamberimiz (sav) ―Kavmin efendisi halka hizmet edendir‖
801

 

buyurarak memuriyetin halka hizmet amacı ile yapılması gerektiğini belirtir. 

Bediüzzaman bu temel prensibin demokrasinin dayanağı olduğunu ifade etmiştir.
802

   

10. Ulu‟l-Emre Ġtaat: Seçilen idarecilere güvenerek itaat edilecektir ki işler güzelce 

yürüsün. Bunun için yüce Allah idareciye itaati emretmiştir.
803

 Peygamberimiz (sav) 

de ―Bana itaat Allah‘a itaattir. İdareciye itaat de bana itaat sayılır‖
804
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buyurmuşlardır.  İtaatin olmadığı yerde başarıdan ve gelişmeden söz edilemez. 

Allah‘a, Resulüne ve idareciye itaat etmek dinin temel prensiplerinden sayılır. Din 

anarşiyi değil, düzeni emreder. Bu ise insanların idarecilere itaati ile mümkün olur. 

Bu temel prensiplerin hâkim olduğu bir yönetim şeklinin Cumhuriyetçi Demokrasi 

olduğu açıktır. Ancak bu prensiplerin tam olarak uygulanması halkın dindar olmasına 

bağlıdır. Bu prensipler ancak ―Dindar Toplum‖ ile hayata geçirilebilir. Topluma Allah‘a ve 

Ahirete iman hâkim olmalıdır ki kâmil manada bir Cumhuriyet idaresi kurulabilsin. İyi bir 

idare için ‗hak ve adalet, züht ve takva‘ temel prensiplerdir. Halkta züht ve takva olmazsa, 

idareciler hak ve adaleti sağlayamazlar. Bunun için peygamberimiz (sav) ―Siz nasıl olursanız 

idarecileriniz de öyle olur‖ buyurmuşlardır. 

 

4.  ĠSTĠBDAT: 

Zora ve baskıya dayalı yönetim şekline istibdat denir. İslam dini istibdadın hiçbir şeklini 

kabul etmez. Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Dinde ikrah ve zorlama yoktur‖
805

 buyurur. 

Hürriyeti esas alan, insanların hürriyet içinde kabiliyetlerini geliştirebileceklerini savunan 

İslam dininin baskıcı olması zaten mümkün değildir.  

Bediüzzaman Said Nursi ―Meşrutiyet ve kanun-u esasî hakikî adalet ve meşveret-i 

şer'iyeden ibarettir; hüsn-ü telâkki ediniz. Muhafazasına çalışınız. Zira dünyevî saadetimiz 

Meşrutiyettedir. Ve istibdattan herkesten ziyade biz zarardîdeyiz‖
806

 buyurarak islamiyetin 

demokrasi ve cumhuriyete taraftar olup istibdada karşı olduğunu söylemektedir.  

Peygamberimizin (sav) ―Kavmin efendisi ona hizmet edendir‖
807

 buyurması 

göstermektedir ki şeriatın âleme gelmesinin hikmetlerinden birisi de her nevi istibdadı ve 

zalimane tahakkümü ortadan kaldırmaktır.
808

  Bediüzzaman‘a göre ―İstibdat, zulüm ve 

tahakkümdür. Meşrutiyet, adalet ve şeriattır. Padişah, Peygamberimizin emrine itaat etse ve 

yoluna gitse halifedir. Yoksa Peygambere tâbi olmayıp zulmedenler, padişah da olsalar 

haydutturlar.‖
809

  

Bu ifadelerden anlaşılacağı gibi, istibdat nereden gelirse gelsin ve nasıl olursa olsun, 

hangi ismi alırsa alsın insanlığa yakışmaz. İstibdad bir hayvanlık emaresi olup, insanlık vahşet 

döneminden gelirken her nasılsa bunu da getirmişlerdir. Hürriyetin ve medeniyetin en büyük 

düşmanı istibdaddır. Peygamberlik mesleği ise hürriyet ve halka hizmet mesleğidir. 

İslamiyet istibdadı ve zalimane tahakkümü ortadan kaldırmış ve insanlığa bir ―Asr-ı 

Saadet ve Hürriyet‖ dönemi yaşatmıştır. Fakat zaman ve mekânın tesiri ile hilafet saltanata 

dönüşünce İstibdad yeniden hayat bulmuştur. Yezit zamanında ―hukukun da siyasallaşması‖ 

ile iyice kuvvetlenince Hz. Hüseyin (ra) ―Hürriyet-i Şer‘iye‖ kılıcını çekmiş ve bu uğurda 

başını vermiştir. Fakat ne yazık ki İstibdad cehalet ve vahşeti de yanına alarak devam 

etmiştir.
810

 Bunun için ―Bizim en büyük düşmanımız cehalet zaruret ve ihtilaftır. Bu üç 

düşmana karşı sanat, marifet ve ittifak silahı ile cihat edilmelidir.‖
811

 

Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminde İslam bilginleri ve bilhassa Bediüzzaman Said 

Nursi hazretleri Meşrutiyete ve Cumhuriyete asla karşı olmamış bilakis müdafaa etmiş ve 

halkın yanlış anlamalarını önlemek için ellerinden geleni yapmışlardır. Karşı oldukları husus 

Hürriyetin, Meşrutiyet ve Cumhuriyetin belli şahısların ve zümrelerin istibdadına alet 

edilmesidir. Ancak ―İstibdad-ı mutlaka cumhuriyet namı verenler‖ Bediüzzaman‘ı ve onun 

şahsında islamiyeti hürriyet ve cumhuriyet düşmanı göstermişlerdir.  
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5.  LÂĠKLĠK:  

Kilisenin baskısından kendilerini kurtarmak isteyen Hıristiyan dünyası din ile devleti, 

dünya ile ahireti birbirinden ayırmak için ―Lâiklik‖ prensibini getirmişlerdir. İslam 

dünyasında böyle bir problem asla yaşanmadığı ve İslamiyet hürriyeti esas aldığı ve istibdadın 

her nevine karşı olduğu ve idarede keyfî yönetim yerine ―Adalet‖ prensibini hâkim kıldığı için 

din-devlet ilişkilerinde problem yaşamamıştır. Ancak ülkemizde geri kalmışlığın 

sorumluluğunu dine yıkan, dinden hazzetmeyen batı hayranı bir kısım çevreler ―Lâikliği‖ 

dinsizlik olarak görmüş ve dindarlara baskı aracı yapmışlardır. Lâiklik adına dindarları 

ezmişler ve din eğitimini yasaklayarak dini toplumdan tamamen dışlamaya çalışmışlardır. 

Günümüzde başörtüsünü siyasi simge olarak görüp başörtüsü ile mücadeleyi laikliğin şartı 

görenler de aynı zihniyetin mensuplarıdır.  

Lâikliği dinsizlik olarak uygulamaya kalkan ve devletin lâik prensibini korumak amacı 

ile dindarları ezmeye çalışan idarecilere karşı lâiklikten en çok zulüm gören Bediüzzaman 

hazretleri devlete olan saygısından Lâikliğe karşı çıkmak yerine batıda uygulama biçimini 

hatırlatır. Bediüzzaman‘a göre lâikliğin manası tarafsız kalmaktır. Devlet dinsizlere ilişmediği 

gibi, dindarlara da ilişmemelidir.‖
812

 Devlet ve hükümet lâiklik prensibi ile bütün dinlere eşit 

mesafede ve hürriyetçi olması gerekir. Lâiklik ―Din ve Vicdan Hürriyeti‖nin kâmil manada 

işlemesine yardımcı olmalıdır. O zaman lâiklik ile İslamiyet arasında uyum sağlanmış olur. 

Yoksa muharref Hıristiyanlığın Lâikliğe ihtiyacı olsa da İslamiyet‘in ve Müslümanların 

lâiklik prensibine ihtiyacı yoktur.       

   

   

 

ON BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
 

ĠÇTĠHAT VE ĠÇTĠHADIN ġARTLARI 
 

 

2. ĠÇTĠHAT VE ġARTLARI 

1.1 Ġçtihat Nedir? 

İçtihat, meşakkat, tahammül ve tüm gayretini sarf etmek, zahmete ve sıkıntıya 

katlanmak anlamına gelmektedir. Dini literatürde içtihat ―Fer‘î olan dini hükmü delillerden 

çıkarmak hususunda tüm gayretleri sarf etmektir.‖  

İçtihat yapan kimseye müçtehit denir.  

İmam-ı Şafi (ra) içtihadı tarif ederken ―Her hâdise hakkında ya ona ait bir hüküm veya 

hak olan hükmün yolunu gösteren bir delalet vardır. Hadisenin açık hükmü varsa ona uymak 

şarttır. Şayet muayyen bir hükmü yoksa hadisenin hak olan hükmüne götüren yolun delili 

içtihat ile aranır. İçtihad ise kıyastan ibarettir‖
813

 der. Bununla beraber daha sonra gelen 

müçtehitler ―Kıyas her zaman içtihada muhtaçtır; ama her içtihat kıyas değildir‖ diye buna 

açıklık getirmişlerdir.
814

 Kıyas ise, hakkında ayet ve hadis bulunmayan bir konuda aralarında 

bulunan bir illet, bir sebebe binaen hakkında ayet ve hadis bulunan meselenin hükmüne 

bağlayarak hüküm vermektir.‖
815

 

―Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Eğer o meseleyi peygambere ve mü‘minlerden ihtisas 

ve salâhiyet sahibi kimselere havale etselerdi, elbette o kimselerden hüküm çıkarmaya 
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ehliyetli olanlar işin doğrusunu bilirlerdi‖
816

 buyurarak ilim ve ihtisas sahiplerinin içtihat 

yapmalarına müsaade buyurmuşlardır.  

 

1.2 Ġçtihadın Ģartları: 

İçtihat yapacak seviyeye gelen bir ilim adamının sahasında uzman olması gerekir. 

Uzman olmak için de aşağıdaki ilimlere ihtisas derecesinde vakıf olması icap eder. Bunlar:    

1. Kur‘ân-ı Kerime ait tüm bilgilere vakıf olmak, 

2. Hadis ilmine tamamen vakıf olmak, 

3. İcma ile varid olan her meseleyi bilmek, 

4. Kıyasın şartlarını ve ―Usul İlmini‖ bilmek, 

5. Peygamberimizin (sav) hayatını ve ahkâm-ı ilâhinin hameleleri olan sahabelerin 

tüm hayatlarını, uygulamalarını ve içtihatlarını, Medine ehlinin amelini bilmek, 

6. İçinde bulunduğu toplumun ve zamanın şartlarını, örf ve adetlerini, toplumun 

ihtiyaç duyduğu dini meseleleri ve sosyal hayatı çok iyi derecede bilmek, 

7. İnsanların ihtiyacı olan ilimlere vakıf olmak ve içtihat yapacak olan kimsenin 

akıl ve anlayışı her türlü bid‘alardan ve yanlış fikirlerden salim, sağlam itikat 

ve sahih bilgilere sahip olması gerekir.    

 

1.3  Ġçtihadın Hükmü: 

İçtihadın hükmü zann-ı galip ile isabet etmektir. Zira müçtehit bazen isabet eder, bazen 

de isabet edemez ve hata eder. Bu hata hükümde değil, şartlarına ve zamana uygun olarak 

hükmünde isabet edememesindedir. Yanlış hüküm verdiği zaman zaten bu içtihat olmaz. 

Resulullah (sav) Amr b. Âs‘a (ra) ―Sen hükmet. Eğer isabet edersen senin için on sevap, hata 

edersen bir sevap vardır‖
817

 buyurmuştur.  

Peygamberimiz (sav) Muaz b. Cebel‘i (ra) Yemen‘e gönderirken ―Ne ile hüküm 

vereceksin?‖ diye sormuş o da ―Allah‘ın kitabı ve Resulünün sünneti ile‖ demiştir. ―Orada 

bulamazsan?‖ sorusuna da ―Aklımla, reyimle içtihat eder, hükmederim‖ demesi üzerine 

―Doğruyu gösteren Allah‘a hamd olsun‖ diye dua buyurmuşlardır.
818

  

 

1.4  Müçtehitlerin Tabakaları: 

Usul âlimleri müçtehitleri yedi tabakaya ayırmışlardır. Bunların ilk üç tabakası müçtehit, 

diğer dördü ise mukallit derecesindedirler. 

1. ġeriatta Müçtehit Olanlar: Bunlar müstakil olarak usul ve içtihat metodu ortaya 

koyan hem de bunlara göre fer‘î hükümler çıkaran müçtehitlerdir. Sahabenin fakihleri, 

bilhassa Hulefa-i Raşidîn ve Abadile-i Seb‘a diye meşhur olan sahabeler, Said b. Müseyyeb, 

İbrahim Nehâî, Muhammed Bakır, Câfer-i Sadık, Ebu Hanife, İmam Mâlik, Ahmed b. 

Hanbel, İmam-ı Şafiî, Evzâî, Süfyan-ı Servî gibi müçtehitler bu tabakayı teşkil etmektedirler. 

2. Müntesip Müçtehitler: Bunlara da ―Mutlak ve müstakil müçtehitler‖ denir. Bunlar 

içtihat yetkisine sahip olmakla beraber şeriatta müstakil bir müçtehidin içtihat usulünü 

benimseyenlerdir. Hanefî imamlarından İmam Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed, İmam-ı Züfer, 

Şafiî imamlarından El-Müzenî, Mâlikîlerden Abdurrahman b. Kâsım bunlardandır.  

3. Mezhepte Müçtehitler: Bunlar mensup oldukları mezhebin imamına muhalefet 

etmeyenlerdir. Ancak onun hükme bağlamadığı meseleleri hükme bağlarlar. Tahavî, Kerhî, 

Serahsî, İsfereyânî ve Şirazî bunlardandır.  

4. Tercih Yapan Müçtehitler: Rivayet edilen görüşler arasında tercihlerde bulunan 

fakihlerdir. Bu tabaka ile mezhepte müçtehit olanlar arasındaki fark çok azdır. 
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 176 

5. Ġstidlal Sahibi Müçtehitler: Bunlar da farklı görüşleri ve içtihatları karşılaştırarak 

―Şu görüş rivayet ve sıhhat bakımından daha isabetlidir‖ diyebilen müçtehitlerdir. Bu son üç 

tabakaya ―Tahric ve Tercih Ehli‖ denir. 

6. Hâfızlar Tabakası: Bunlar taklit derecesinde olup öncekilerin tercihlerini bilmede 

hüccet sayılırlar. Bilgilerine itimat edilen kimselerdir. İbn-i Âbidîn bunlar için ―Onlar sağlam 

ve zayıf rivayetleri mezhebin zahir görüşleri ve nâdir rivayetleri arasından seçebilen 

kimselerdir‖ demektedir. ―El-Kenz, Ed-Dürrü‘l-Muhtar, el-Vikâye ve el-Mecmâ‖ gibi 

eserlerin müellifleri bu tabakayı teşkil ederler.  

7. Mutlak Mukallitler: bunlar kitap yazarlar, kitapları anlayabilirler ama görüşler 

arasında tercih yapamazlar. İbn-i Âbidîn bunlar hakkında da ―Onlar gece odun toplayanlar 

gibi ellerine geçen her şeyi bir araya getirmişlerdir. Bunları taklit edene yazık‖ demiştir. 

Bunlar âlim olmayıp rivayet ehlidirler. Hüküm veremezler ve tercih yapamazlar. 

 

2.  TAKLĠT VE MUKALLĠT 

İçtihada ehil olmayanın müçtehide uyması gerekir. Müçtehidin içtihadına uymaya taklit, 

uyan kimseye de mukallit denir. Mukallit müçtehidin sözünü, hükmünü bizzat hüccete ve 

delile bakmadan kabul eden kimsedir.  

Taklit iki çeşittir: 

2.1 Ġtikatta Taklit: Eş‘ari ve Maturudi‘yi taklit ederek bu mezheplerin görüşlerine 

uymaktır. Ehl-i Sünnet ve‘l-Cemaat bu iki görüşü hak mezhep olarak kabul etmiştir. 

Ehl-i Sünnet ―Mukallidin imanı sahihtir. Mukallidin tasdiki yapacak kadar bilgisi vardır. 

Peygamberimizi ve Kur‘ânı kulaktan dolma bilgilerle de olsa bilmektedir. Bu imanı ile 

cenneti hak eder; ancak delilleri terk ederek ilim ile imanı güçlendirmekten kaçındığı ve ilmi 

terk etmiş olduğu için günahkâr olur. Çünkü Allah imanın delillerle güçlenmesini istemekte 

ve Kur‘ân-ı Kerimde yüzlerce ayeti ile imanı takviye etmektedir. Bu terk edilmiş olur. Böyle 

birinin imanı şeytanın vesvesesi ve ehl-i küfür ve dalaletin şüpheye düşürmesinden emin 

olunamaz. Bunun için İmam-ı Eş‘ârî, ―Mukallit mü‘min-i kâmil olamaz‖ demiştir.  

Bilhassa bu zamanda taklidî olan imanı korumak ve muhafaza etmek zordur. Zira zaman 

tehlikeli olduğu gibi imana ait deliller de ilmin inkişafı ile tenevvür etmiştir. Delillerle imanı 

tehlikeden korumayan ve takviye ederek güçlendirmeyenin imanı gerçekten tehlikededir.  

2.2 Amelde Taklit: Bu hususta da Ehl-i sünnet ve‘l-Cemaat dört hak mezhep kabul 

etmiştir. Hanefî, Şafiî, Mâlikî, Hambelî.  

İslam bilginleri demişlerdir ki ―Sahabeyi mutlak taklit vâciptir.‖ Müçtehitlerin ahkâmı 

sahabenin içtihadına göre teşekkül etmiştir. İmam-ı Azam (ra) ―Sahabenin içtihadı başımın 

üstündedir. Tabiîne ise tabi olmam. Biz de onlar gibiyiz.‖  

Müçtehit olmayan halkın vazifesi müçtehitlerin sözüne uymak, onları taklit etmektir. 

Kendi anlayışına göre ―Müçtehit bu ayeti ve bu hadisi görmemiştir‖ diyemez. Halk ayet ve 

hadise göre değil, müçtehidin içtihadı ve fetvasına göre amel etmelidir. Zira her insan 

müçtehidin içtihat mevkiini kazanması gibi içtihat mevkiini kazanamaz. Sözü işitir; ama 

anlamını bilemez. Zira sözün kendisi ayrı, anlamı ayrı olabilir. Sözde teşbih, mecaz, kinaye, 

istiare gibi farklı anlamları ve bu anlamlara göre farklı hükümleri olabilir. Hüküm çıkarmada 

uzman olmayan nassları nasihat olarak okur ama hüküm çıkaramaz. 

Bu gerekçelerden dolayı amelde hak bir mezhebi taklit etmek vaciptir. Yoksa amelinin 

sahih bir surette kabul edilmesi mümkün olmaz. Çünkü vatandaş Anayasa‘yı okur, bilgi sahibi 

olur; ancak bununla hâkimlik, savcılık ve avukatlık yapamaz. Kendi kafasına göre ceza 

kesemez. Bunun için ―Hukuk Fakültesini‖ bitirmesi ve içtihat yapacak derecede bu dalda 

uzman olması gerekir. Yoksa probleminin çözümü için mahkemeye başvurur ve avukat tutar 

verdikleri hükme ve cezaya razı olur. Problemi çözüme kavuşur. 

2.3 Mezhep DeğiĢtirmek: İslam bilginleri olan cumhur-u fukahâ demişlerdir ki, ―Dinin 

ahkâmını yerine getirirken ve Allah‘ın emrini ifa ederken kişi kendi arzusuna ve hevasına 
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göre hareket edemez. Kendi mezhebinden başkasını taklit edemez. Kendi mezhebine uyması 

vaciptir.‖  

Kafasına ve hevasına göre işin kolayına kaçmaya çalışarak ikide bir mezhep değiştirmek 

dini kendi arzusuna uydurmak olur. Hâlbuki ahkâm-ı ilâhiyenin amacı nefsi gemlemekle 

tecavüzünü önlemek, ruhu yüce gaye ve hedeflere sevk etmek ile terakki ettirmek ve Allah‘ın 

rızasını kazanmaya çalışmaktır. Kendi arzusuna göre hareket eden kimse aklının hevasına ve 

nefsinin arzusuna uyarak onları memnun etmeyi hedeflemiş olur. Bu ise Allah rızasına ve 

dindeki ihlâs sırrına aykırıdır. Amelde ihlâs ise makbuliyetin ön şartıdır. İhlâslı amel de sırf 

emr-i ilâhî olduğu için ibadet etmek ve dünyevî hiçbir menfaati düşünmemektir.  

Bu bakımdan bir mezhebin mukallidi olan amelini ona göre ifa eder. Allah rızasını 

kazanmaya çalışır. Çünkü müçtehitler Allah rızasını kazandıracak olan amellerin işlenmesini 

insanlar için kolaylaştırmış ve sistemleştirmişlerdir. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, Ahmet b. 

Hanbel ve İmam-ı Mâlik Allah rızası olan hedefe ulaşacak birer ince yol açmıştır. Açtığı yol 

hedefine vardığı ve yola gireni Allah rızasına ulaştırdığı için ondan sonra gelen bilginler, 

fakihler, müçtehitler ve mücedditler başka bir yol açamaya çalışmak yerine onların yollarını 

genişletmişlerdir. Günümüze kadar genişleyerek ―Cadde-i Kübra‖ denilen her mü‘minin 

istediği vasıtalarla istediği gibi gidebileceği şekilde genişlemiştir. Yeni yollar açmaya 

çalışmak hem gereksiz, hem de çok tehlikelidir. Allah rızasına gitmek isteyen bu yollardan 

birisi ile gidebilir. Başka yol açmaya çalışmak ve ümmeti bu caddeden mahrum etmek iyi 

niyetle asla bağdaşmaz. Bediüzzaman‘ın ifadesi ile ―Umum ümmet cadde-i kübrada gidebilir. 

Başka dar yollara sevk etmeye çalışanlar ümmeti dalalete sevk ediyorlar.‖  

Yukarıdaki gerekçelerden dolayı hevaya göre mezhep değiştirmek ve her mezhebin 

fetvalarını bir araya toplayarak arzusuna göre amel etmek ―Telfik-i Mezahip‖tir. Ehl-i Sünnet 

ulemasına, yani Cumhur-u Ulemaya göre asla câiz değildir. Cumhur ―Telfik-i Mezâhip caiz 

olmaz‖ demişlerdir.   

Ancak, müftülerin şahısların içine düştüğü sıkıntılı durumlara göre onları bu 

sıkıntılardan kurtarmak amacı ile hak mezhepten birine uygun fetva vermeleri genel bir kural 

değil, duruma, zamana ve şartlara göre verilmiş fetvalardır. Bunlar ―dinde harec yoktur‖ ―Din 

kolaylıktır‖ hükümleri gereği caiz ve lâzımdır. Bu fetvaları ve müftüleri ilgilendiren bir 

husustur. 

Son olarak Ebu Saidi‘l-Hâdimî, ―Halk geçmiş devirlerin âlimlerinden işittiği sözlere 

göre değil, kendi zamanlarında bulunan güvenilir âlimlerin sözleri ile amel etmeyi tercih 

etmelidir‖
819

 demiştir. 

 

3.  ĠÇTĠHAT KAPISININ AÇILMASI: 

 

İçtihat şartlarını taşıyan her müstait nefsi için içtihat edebilir. Ancak bu içtihadı sadece 

kendisini bağlar. Başkalarını kendi görüşüne uymaya davet edemez. Anlayışı şeriattan olur; 

ancak şeriatın kendisi olmaz. İçtihadî hükümlere ümmeti uymaya zorlayan husus ―Cumhur‖ 

denilen din bilginlerinin çoğunluğunun görüş birliği içinde olmasıdır. Bunun için 

Bediüzzaman ―Bir fikre davet cumhur-u ulemanın kabulüne vabestedir. Yoksa davet bid‘attır; 

reddedilir‖ demektedir.
820

 

Günümüzün müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursi hazretleri günümüz şartlarında 

içtihat kapısının açık olduğunu ancak o kapıyı açmaya çeşitli manilerin bulunduğunu izah 

etmektedir.  

1. Dinin zaruriyatı denilen farz ve haramlarda içtihat olmaz. Bunlar dinin aslı olup gıda 

hükmündedirler. Bilhassa bu zamanda terke uğruyorlar. İnananların ve bilhassa din 

bilginlerinin bütün gayretleri ile bunların hayata geçmesi ve yaşanması için çalışması 
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gerekir. Nazariyat kısmı denilen içtihatların yapıldığı füruat kısmı ise, selef ulemasının 

ihlâsla, hiçbir garaz ve beklenti içinde olmadan Allah rızasını kazanmak için yaptıkları 

içtihatlar bütün zamanların ihtiyacını karşılamaya yeterlidir. Onları bırakıp dünya 

menfaati ve nefsin arzularını okşamak için yeni içtihatlar yapmak bid‘aları dine 

sokmak ve dini tahrip etmek anlamına gelir. Bu baskımdan asla kabul edilemez.  

2. Nasıl ki çarşıda mevsimlere göre çeşitli mallar rağbete mazhar olur. Toplumsal ve 

medenî hayatta da zamanla bazı hususlar öne çıkar. Dikkatler ona çevrilir ve insanlar 

onu elde etmek için çalışırlar. Bu zamanda siyaset, dünya hayatını kazanmak, rahatla 

yaşamak ve felsefi düşünce ve fikirler öne çıkmıştır. Din ikinci ve üçüncü planda 

kalmıştır. Selef-i Salihîn zamanında ise rağbette olan Allah‘ın rızasını kazanmak, 

bunun için kelâmından rızasına uygun ibadet ve amelleri çıkarmak, ahiret hayatını ve 

saadet-i ebediyeyi kazanmak ve kazandıracak olan vesileleri elde etmeye çalışmaktı. O 

zamanda zihinler ve akıllar bütün kuvvetleri ile Kur‘anı ve Hadisi anlamaya dini 

yaşamaya çalışıyorlardı. Bütün sohbetler ve konuşmalar, eğitimler ve çalışmalar bu 

amaca yönelmişti. Dolayısıyla istidadı ve kabiliyeti olanların kabiliyetleri bu yönde 

gelişiyor ve içtihat etmeye müsait hale geliyordu. On yaşında hafız olup on beş 

yaşında fetva verecek ve âlimlerle münazara edecek dereceye ulaşılıyordu. Bu 

zamanda ise Avrupa medeniyetinin tahakkümü ve zorlaması ile fikirler ve kalpler 

bulanmış, akıllar dünya hayatına yönelmiş, himmet ve gayretler hep dünya hayatını 

elde etmeye çevrilmiştir. O günün şartlarında on yaşında içtihat edebilir seviyeye 

çıkmak için günümüzde yüz sene çalışmak, dünya kaygılarından sıyrılmak gerekir. 

Bunun için ―ben de bilgili ve zekiyim, neden onlar gibi içtihat edemem‖ deme hakkına 

sahip değildir ve gerçekten de yetişemez.  

3. Nasıl ki her cisimde gelişme meyli vardır. O gelişme bedenin içinde olursa büyümeye 

ve gelişmeye sebep olur. Şayet bedenin haricinde bir gelişme meyli bulunsa bu bedeni 

tahrip ve ondan çıkmak anlamına gelir. Bu gelişme, büyüme değil tahrip etmedir. 

Dinde içtihat edenler Selef-i sâlihîn gibi zaruriyat-ı diniyeye tam sarılarak Allah 

korkusu ve tam bir takva ile kendilerini daha da geliştirmek için içtihat etseler bu 

büyümedir ve gelişmedir. Ama farzları yapmayıp, haramlardan dahi kaçmayan ve 

bunları terk etmek için bahane arayanların içtihada heveslenmeleri İslamı tahrip 

ederek şeriat zincirinden çıkmaya sebep olur. Bu bakımdan içtihat yapmaları dine 

zarar verir. 

4. Nasıl ki kışta ve fırtınanın şiddetli soğuğunda dar delikler dahi kapatılır. Yeni kapılar 

açmak akıllı işi değildir. Hem nasıl ki büyük bir selin hücumu zamanında tamir için 

evde gedikler ve delikler açmak boğulmaya ve evin yıkılmasına sebeptir.  Öyle de, şu 

münkerat zamanında büyük günahların alenen sel gibi geldiği ve bid‘a ve dalalet 

fikirlerinin zemheri soğuğu gibi her tarafı sardığı ve dini tahrip ettiği bir zamanda, 

içtihat adı altında İslam binasında yeni kapılar açmak, duvarlardan yeni delikler ve 

pencereler açmaya çalışmak İslâmiyet‘e büyük bir cinayettir.  

5. Şeriat semavidir ve amacı da ahiret saadetini kazandırmaktır. Bunun için dünya 

hayatının rahatı ve zahmetten kurtulmak amacı ile maslahat var diyerek dinin emirleri 

içtihatlarla dünya hayatına uydurulamaz. O zaman içtihat dini olmaz. Dünya amacına 

yönelik olur. Bu da dinen kabul edilemez. 

6. ―Zaruretler haramı helal eder‖ diyerek bu zamanda hastalık ve alışkanlık haline gelmiş 

olan haramları meşru hale getirecek içtihatlar yapılamaz. Zaruretler ancak haram 

yoluyla olmamış ise zaruret sayılır. Yoksa su-i ihtiyar ile gar-i meşru sebeplerle 

zaruret haline gelmişse haramı helal etmediği gibi ruhsatlı ahkâma medar olamaz ve 

özür teşkil etmez. İçki müptelâsı ―zaruridir, bana helaldir‖ diyemez. Faiz yiyen 
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―zaruret var ben yiyebilirim‖ diyemez. Aynı şekilde ―resmî eğitim bir zarurettir, 

başımızı açmakta günah yoktur‖ denemez.
821

  

7. Şeriatın yüzde doksanı sağlamlığından şüphe duyulmayan ve herkesçe bilinen 

zaruriyet-ı diniyedir. Bunlar inanç esasları, farzlar ve haramlardır. Dini ayakta tutan 

elmas sütunlar bunlardır. Altın değerinde olan ve üzerinde içtihat yapılan hususlar 

ancak yüzde on kadardır. Bunları ihmali ile din ihmal edilmiş olmaz. Bu zamanda 

dinin yüzde doksanını teşkil eden imana ve ibadete ait meselelerde büyük bir ihmal 

söz konusudur. Bunların takviye edilmesi gerekir. İçtihada ait meseleler ancak bu 

temel inanç ve ibadete ait meselelerden sonra gelir. Bu bakımdan yüzde doksan dinin 

zaruri hükümleri yüzde on olan fer‘î meseleler üzerine bina edilemez. Dinin 

yaşanması için içtihadi meselelere ihtiyaç yoktur.  

  
 

4. TECDĠT VE MÜCEDDĠTLER 

 

Tecdit, yenileme, ıslahat anlamına gelir. Teceddüt ile karıştırılmamalıdır. Zira teceddüt, 

modernizm anlamındadır. Tecdid, İslam‘ı, cahiliyenin tüm unsurlarından temizleyerek 

katıksız ve saf bir şekilde aslına irca etmektir.  

Müceddid, bir peygamberde bulunması gereken vasıfları taşıyan bir din âliminin, akıl, 

zekâ, ilim, ehliyet ve mücadelesi ile İslam‘ı ilk devirlerdeki gibi anlatmasıyla, kendini ehl-i 

ilme kabul ettirmesidir. Bu, manevi liderlik ve önderlik demektir. Peygamberler vahye 

mazhardırlar. Müceddid ise, vahyi anlayıp anlatmada ilhama mazhar olan kimsedir. 

Müceddide, ancak ruh ve tabiatında eğrilik bulunan kimseler muhalefet ederler. 

 Kur‘an kıyamete kadar hükmü baki olduğundan gelişen ve değişen zaman dilimi 

içinde, değişen anlayış ve görüşlere Kur‘an‘ın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunu 

anlatmak ve izah etmek gerekecektir. Bunu elbette ―Âlimler‖ yapacaklardır. Bu âlimler 

―Allah‘tan korkan
822

 ve Kur‘an‘ın kastettiği manalara vakıf olan kişiler olmalıdır; yoksa din 

ve hukuk alanında uzman olanlar değil... 

Bu âlimler ―Peygamber varisi‖ olan mücedditlerdir. Peygamber varisi olmak demek, 

peygamber gibi vahye değil, bir nevi vahyin gölgesinde ilhama mazhar olan ilmi ile amil, 

kalbi ile ilham-ı ilahiye mazhar olabilecek safiyete malik olmaları gerekir. Allah‘ın yardımına 

mazhar olamayanlar ne derece âlim olurlarsa olsunlar ―Hidayet‖ dediğimiz Allah rızasına 

götüren yolu gösteremezler.  

Müceddid, asrın hastalığını iyi teşhis etmeli, ıslah çarelerini göstermeli ve kendini o işe 

vazifeli görmelidir. Saf islamın ilim, ruh ve düşüncesini diriltmeli, ilmiyle amil olup, 

davranışları ile İslam‘ı temsil etmelidir. Yine müceddidin dinde içtihad etme gücü olmalıdır. 

Metot göstermeli, din düşmanları ile mücadele etmeli, farz ve sünnetleri ihya etmeli ve tecdidi 

cihanşümul olmalıdır.  

―Peygamberlere varis olma‖ bunların vasfıdır. ―Tam müceddid, bu vazifelerin tümünü 

yapandır. Şimdiye kadar gelen müceddidler, bir kısmını yapmışlardır‖ Bu durumda ahir 

zamanda gelecek olan ―Mehdi‖ tüm vasıfları üzerinde taşıdığı için tam mücedditdir.
823

 

Mehdiden sonra da müceddit yoktur. 

Karıncayı emirsiz, arıları ya‘subsuz bırakmayan Yüce Allah, insanları da başıboş 

bırakmamıştır. Yüz yirmi dört bin peygamber göndermiş ve Hatemü‘l- Enbiya Hz. 

Muhammed (sav) ile bu kapıyı kapamıştır. Hz. Muhammed (sav) son peygamber olduğu için, 

kıyamete kadar onun şeriatını koruyacak olan mücedditlerin, ümmetinden geleceğini de 

―Muhakkak ki Allah bu ümmete her yüz yılbaşında bir müceddit göndererek dini yeniden ihya 
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eder‖
824

 hadisi ile bildirmiştir. İslam bilginleri yüzyıl başı olarak genellikle hicri yılı kabul 

etmişlerdir.  

İslam dinin kuvvetli ve güçlü olduğu zamanlar vardır. Güçlü olduğu zaman herkesin 

dini konuda bilgi sahibi olduğu, âlim konuşunca dinlenildiği ve itibar edildiği, cahil 

konuşunca susturulduğu zamandır. Zayıf olduğu zaman ise herkesin dini konuda cahil olduğu, 

âlim konuşunca dinlenilmediği, cahil konuşunca dinlenildiği ve itibar edildiği zamandır. 

Dinin ihyası ilimle, zaafı da cehaletledir. Bunun için mücedditlerin görevi ilmi yaymaktır. 

Dinin tecdidi, onun ihyası demektir. İlmin ihyası dinin ihyası demek olduğundan müceddit 

mutlak surette âlim olacak ve yazdığı eserler ile ilmi ihya edecektir. Müceddidin âlim olması 

hususunda ulemanın ittifakı vardır.  

Muhaddis ez-Zühri (v. 124/740) ve Ahmed b. Hanbel (v.241/855) müceddit olarak 1. 

asırda Ömer bn. Abdülaziz ve 2. asırda İmam-ı Şafi‘yi kabul ederler. Biri 101 yılında diğeri 

204 yılında vefat etmişlerdir. ―Yüz yıllık bir zaman dilimi sona ererken hayatta olan, iyi 

tanınan ve kendisine atıfta bulunulan âlim‖
825 

müceddit sıfatını alır.  

Yine mücedditler Al-i Beyttendirler. Nitekim peygamberimizin (sav) : ―Allah dinine 

bağlı olanlara her yüz yılbaşında benim ehl-i beytimden, dinle ilgili konuları onlar için ihya 

edecek birini ba‘s edecek, gönderecektir‖
826 

hadisi bunu teyit eder. 

Müceddidin diğer görevleri ve fonksiyonu da ―Yürürlükten kaldırılan herhangi bir ameli 

Kitap ve Sünnete göre ihya etmek ve uygulanabilirliğini göstermektir.‖
827

 İmam-ı Şafi için 

―Sünneti izhar etti, bid‘atı ise imha etti‖ denilmiştir. Bu da tecdidin özüdür.  

Müceddidin belirlenmesi, onunla çağdaş ulemanın zann-ı galibi; talebelerinin ve 

yazılarının sağladığı fayda ile anlaşılır.
828

 Bu açıdan İmam Muhammed el-Gazzali 

(v.505/1111) tartışmasız tam müceddittir.  

Kur‘an‘da peygamberlerin görevlendirilmesi ile ilgili ―Yeb‘asü‖ ifadesinin hadiste 

mücedditler için kullanılması cay-ı dikkattir.
829

 Bunun sebebi ise onun dağıttığı hidayettir. 

Genellikle Mücedditler Şafi‘î mezhebine mensup olup Tâceddin Abdülvahhab İbn-i es-Sübkî 

(v.728/1326) Şafi‘i olanları sayar.
830

   

Tasavvuf erbabı bunun haricindedir. Tasavvufta kutup derecesine çıkan aktablara, Hz. 

Peygamberimiz (sav) Hulefa-i Raşidin, Abdülkadir-i Geylani ve Hızır (as) cübbe giyerek 

manevi âlemde manevi feyze ve irşada tayin etmesi bunun dışındadır. Zira Müceddit, Şeriatta 

imamdır, kutup ise tarikatta rehberdir. Tarikattaki kutupların şeriata ve şeriat imamlarına 

katiyyen uyma zarureti vardır. İmam-ı Rabbani Müceddid-i Elf-i Sani Şeyh Ahmed-i Sirhindi 

(v. 1034/1624) ikinci bin yılının müceddididir.  Mektubatında der ki: ―Bin yılda bir ulu‘l-Azm 

peygamber gelir. Şimdi ise bin yılda büyük bir müçtehit gelmektedir.‖
831

       

Şah Veliyullah Dehlevi (v. 1176/1763) de Nakşibendî silsilesinden müceddit cübbesi 

giymiştir. Kendisine ―Hilatül-Müceddidiye‖ ihsan edilmiştir. 13. asırda ise Sirhindi‘nin 

manevi halifelerinden Mevlana Halid-ı Bağdadi (v.1242/1827) bu makama layık görülmüştür. 

Kendisi ―Gulam Ali‖ diye meşhur olan Şah Abdullah Dehlevi‘nin talebesi olduğu için 

Nakşibendî Müceddidi sayılmıştır.  

Mücedditler sünnete bağlılığı teşvik ve bid‘attan kaçınmaya davet ederler.  

Allamelerden Aliyyu‘l- Kari (v. 1014) ―Müceddidler ilmin azaldığı, sünnetin terk 

edilmeye yüz tuttuğu, cehalet ve bidatlerin yayınlaştığı bir dönemde çıkacaklarını‖ belirtir. 
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Hafız Münavi de ―Dini yenilemekten maksadın, bidatleri sünnetten ayırmak, ilmi 

yaygınlaştırmak, ilimle uğraşanlara destek olmak ve bidat sahiplerini zelil ve perişan etmek 

olduğunu söylüyor. Alkami ise müceddidlerin görevinin ―Kitap ve sünnetten yaşanılmayan ve 

unutulanları tekrar canlandırmak ve emir gereğince davranılmasını sağlamak‖ diye 

yorumlar.
832

 Her şeyden önce müceddid sünnet-i seniyyeyi ihya ve neşirle tanınır. Gecesini-

gündüzünü buna verir. Ehl-i bidayı eserleri ve dersleriyle tesirsiz hale getirir. Şayet bu 

özellikler müceddid denilen zatta bulunmazsa, ne derece âlim olursa olsun müceddid 

sayılamaz.
833

 

Müceddidlerin vazifeleri, dini geldiği tazeliğiyle korumaktır. Üzerine konan tozları 

silkelemek, bidat kirlerini temizlemek, dini asliyetine kavuşturmaktır. Onlar kendilerinden 

yeni bir şey ihdas etmezler. İslam‘a ve sünnet-i seniyyeye harfiyen ittiba ederler. Ona 

yöneltilen tecavüzleri defeder, dinin ulviyetini izhar ederler. Bunu yaparlarken, ―tavr-ı esasiyi 

bozmadan, ruhu asliyeyi rencide etmeden‖ yeni izah tarzları ve yeni ikna usulleriyle yeni 

tevcihat ve tafsilat ile ifay-ı vazife ederler.
834

 İhlâsta, sadakatta, samimiyette örnek 

şahsiyetleriyle ve ilmi üstünlükleriyle İslam‘ı anlama ve anlatmada en ileri seviyededirler. 

Zamanın bütün ilimlerine vakıftırlar ve ilhama mazhardırlar.  

Şu vasıfları üzerlerinde taşırlar: 

1- Kendilerine yalnızca Kur‘an‘ı rehber edinirler.  

2- Her biri, fende mütehassıs geniş bir fikre, ince bir nazara ve tam bir ihlâsa sahiptirler. 

Derin bir içtihat ve kuvve-i kudsiye sahibidirler. Hakikatleri saf ortaya koymak için kendi 

hususi meslek ve meşreplerinin tesirinde kalmamış ve hevesini karıştırmazlar. 

3- Cenab-ı Hakkın rızasından başka hiçbir maddi manevi menfaati gaye edinmezler ve 

bu halet de hayatında herkes tarafından müşahede edilir.  

4- Kur‘an-ı Kerim‘in bulunduğu asra bakan veçhesini keşfedip, avamdan havasa kadar 

her tabakanın anlayacağı, istifade edeceği bir üslupla beyan ederler.  

5- Kur‘an ve iman hakikatlerini cerh edilmez delillerle ispat ederek ders verirler.  

6- Aklı, kalbi, vicdanı ve ruhu tenvir, tatmin ve musahhar ederler ve şeytanı dahi ilzam 

edecek derecede kuvvetli, gayet beliğ, nafiz ve müessir dersler ile meselelerini anlatırlar.  

7- Hakikatlerin derkine mani olan benlik, gurur, ucub ve enaniyet gibi kötü hasletlerden 

kurtarıp tevazu, mahviyet gibi yüksek ve güzel ahlaklara sahip kılarlar.  

8- Resul-ü Ekrem‘in (sav) sünnetine ittiba ederler, Ehl-i Sünnet ve‘l- Cemaat mezhebi 

üzere ilmi ile amildirler, azami züht ve takva, azami ihlâs ve dine hizmetinde sebat, azami 

sıdk, sadakat ve fedakârlığa, azami iktisad ve kanaate sahip ve malik olmak da onların 

vasıflarındandır.  

9- Kur‘anî ve şer-î meseleleri beyan ederken, şu veya bu tazyik altında kalmayan, 

işkence ve idamı nazara almayan, herhangi bir tesir altında kalarak fetva vermeyen, dünyaya 

meydan okuyacak bir iman kuvveti ile hakikatleri pervasızca söyleyen, İslami şecaat ve 

cesarete maliktirler.
835

   

Peygamberimiz (sav) her yüzyılda bir Müceddit geleceğini bize bildirdiği gibi kıyamete 

kadar gelecek mücedditlerin sayısını da haber vermiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte ―On iki 

halife gelecek ve sonra İsa Ruhullah nüzul ederek deccalı öldürecektir‖
836

 buyurmuşlardır. 

Yine ―Bu din on iki halife elinde olduğu sürece aziz ve güçlü kalacaktır. Bu imamların on 

ikisi de Kureyştendir‖
837

 buyurmuşlardır ki bu hadis mütevatirdir. İbn-i Kesir ―Bu imamların 
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Şianın iddiası gibi ―Ehl-i Beyt‖in 12 imamı olmadığı açıktır‖ diyerek her asırda gelecek olan 

mücedditlere işaret ettiğini söyler. 

Tüm bu özelliklere dayanarak İslam âlimleri her asrın müceddidini tespite 

çalışmışlardır, bu isimlerin bazılarında ittifak edilmiş, bazılarında ise ihtilaf edilmiştir. Biz her 

hicri yüz yılda müceddid olanları şöyle sıralayabiliriz: 

1- Ömer bn. Abdülaziz
838

 (H. /17–102  / M. 638–720) 

2- İmam-ı Şafii
839 

(H. 150–204 / M. 767–819) 

3- Ebu‘l-Hasan Ali El- Eş‘ari (H.260–324 / M.873–936)    

4- Ebu Bekir Bakıllani  (v. 403/1013)  

5- İmam-ı Gazali (H. 450–505/M. 1058–1111)  

6- Fahreddin-i Razi (H. 544–606 / M.1149–1209) 

7- Mevlana Celalettin-i Rumî (H. 604–672/ M.1207–1273) 

8- Zeynüddin-i Irakî (v.H. 805/ M. 1402) 

9- İmam-ı Sahavi
840 

(v. H. 902)  

10- Celaleddin-i Suyutî (H.849–911/ M.1445–1505) 

11- İmam-ı Rabbani Müceddid-i Elf-i Sani
841 

(H. 971- 1033 / M. 1563–1624) 

12- Şah Veliyullah Dehlevi (H.1114–1176 / M. 1702–1762) 

13- Mevlana Halid-i Bağdadi
842 

(H.1193–1242 / M. 1779–1826) 

14- Bediüzzaman Said Nursi. (H.1293 – 1380 / M. 1878–1960) 

Mevlana Halid-i Bağdadinin talebelerinden Mustafa İsmet Efendi ―Risale-i Kudsiye‖ 

isimli Osmanlıca Nakşibendî Tarikatı Halidiye Kolu usulünü beyan eden eserinde Mevlana 

Halid‘den sonra Müceddit olarak ―Mehdi‖nin geleceğini, başka müceddidin olmayacağını 

ehl-i keşfin haber verdiğini açıkça yazar ve talebelerine ders verir.
843

  

Bediüzzaman Said Nursi yüz yıllık Mevlana Halid‘in cübbesi Asiye hanımın dedesi 

Küçük Âşık aracılığı ile intikal etmiştir. 
844 

Böylece her cihetle Müceddit olduğu kesinlik 

kazanmıştır. Bediüzzaman‘ın çok belirgin ve diğerlerinden farklı bir özelliği de Müceddit 

olarak zatını değil; ―Risale‘i Nuru‖ göstermiş olmasıdır. Tecdit işi ve işlevi bir şahıstan bir 

kitaba intikal ettirilmiştir. Bediüzzaman bunu tahdis-i nimet
845

 olarak ilan etmektedir. Buna 

yine ―Risale-i Nur‘un Şahs-ı Manevisi‖ adını vererek kendisinden sonra bir şahıs beklentisi 

içinde olunmaması gerektiğini ima ederek son Müceddit olduğunu ince bir siyasetle ifade 

etmiştir. 

Bu mücedditlerin dışında tarikat şahları ve aktapları vardır ki, onlar hidayet rehberleri 

olmuşlardır. A. Kadir Geylani, Ahmed Yesevi, Muhyiddin-i Arabî, Şazeli gibi...  Ancak 

tarikat şeyhleri her ne kadar âlim ve abid de olsalar mücedditlerin ve müçtehitlerin makamına 

ulaşamazlar.  Onlar da müçtehit ve mücedditlere uymak mecburiyetindedirler. Çünkü bir 

Müslüman tarikat şeyhinin sözünü tutmazsa bir şey lazım gelmez. Ama bir müçtehidin 

şeriattaki içtihadına muhalefet etse günaha girer. Bunun için tüm ehli tarikat şeriatın kabul 

ettiği bir ehl-i hak mezhebe uymuş ve tabilerini de uymaları konusunda uyarmışlardır. Zira 

şeriatta imam olan bir müçtehit veya müceddid zamanın imamı ve halifesi gibidir. O asırdaki 

tüm tarikat şeyhleri onun emrindeki vali, kaymakam ve mahalle muhtarı gibidirler. Herkes 
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haddini bildiği ve imama ittiba ettiği ölçüde maiyetindekilere hükmedebilir ve Allah‘ın 

rızasını kazanabilirler. Tüm hak tarikatın şeyhleri bu sınırları en iyi şekilde korumuşlardır. 

Mehdi de son müceddit olacağı için âl-i beytten, yani peygamber soyundandır. Bu husus 

Al-i Resulün, Al-i İbrahim gibi olacağı gerçeğine de uygundur. Her müslümanın namazın 

tahiyyatında okuduğu salâvat duasının bu istikametli yolu Allah‘tan istemesi anlamında çok 

manidardır. 

Mücedditlerin çoğu Peygamberimiz‘in (sav) neslinden gelmişlerdir. Kimi Haseni, kimi 

de Hüseyni‘dir. Bundan dolayı peygamberimiz (sav) ‖Size iki şey bırakıyorum, biri 

Kitabullah, diğeri de Ehl-i Beytim‖
846

 ―Kıyamette bu iki emanetten soracağım‖
847 

buyurmuşlardır. Yüce Allah da, ―Resulullah sizden hiçbir ücret beklemez, ancak Ehl-i 

Beyt‘ine sevgi bekler‖
848

 buyurarak nazarları o yöne çekiyor. Çünkü ―Ehl-i Beytim Nuh (as)ın 

gemisi gibidir. Ona sığınan kurtulur.‖
849 

İmam-ı Rabbani de, ―Ehl-i Beytimi sevmek, ehl-i 

sünnetin sermayesidir‖
850

 hadisini nakleder.  

Müminlerin devamlı duası salâvat-ı Peygamberi olan ―Allah‘ım al-i İbrahim gibi al-i 

Muhammed‘in neslini de mübarek kıl‖ duası kabul edilmiştir ki, Al-i İbrahim neslinden 

peygamber geldiği gibi, Al-i Resulullah‘dan da müceddid ve müçtehitler silsilesi gelmiştir. 

Peygamberimiz (sav)  Ehl-i Beyt‘ine muhabbeti emrederek, ümmetin istikametini istemiştir. 

Ehl-i Beytine sevgisinin sırat-ı müstakimi netice vereceğini, beliğane ifade etmiştir.  

Kıyamete yakın Hz. Mehdi tüm müceddid ve müçtehidler silsilesini birleştirip son bir 

irşad görevi yapacaktır. Allah‘ın (cc)  gerçek velileri bu müceddit ve müçtehitlerdir. Çünkü 

İmam-ı Azam buyurdular: ―Âlimler Allah‘ın velileri değil ise yeryüzünde veli yoktur.‖ 

Peygamberimiz (sav) veliler hakkında ―Yüce Allah buyurdu, kim benim velime, veli 

kuluma düşmanca davranırsa, ben ona harp ilan ederim. Kulumun bana yaklaşmak için 

yaptıklarının katımda en sevimli olanı üzerine farz kıldığım ibadetlerdir. Kulum bana nafile 

ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Nihayet onu severim. Onu sevince de, onun işittiği 

kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum. Benden bir şey isterse, şüphesiz 

ona veririm. Bana sığınırsa onu korurum, benden bir şey isterse kabul ederim‖ 

buyurmuşlardır.
851

  

İbn-i Hacer, ―Veli, Allah‘ı bilen ve ona itaatte devamlı olan ve ihlâslı olan kişidir‖ der. 

Yemenli Şevkani de bunu kabul eder. Nitekim Yüce Allah veliyi tarif ederken: ―İman ve 

takvayı esas alır.‖
852

 

Veli, ihlâsla, Allah rızası için emr-i İlahiyi icraya çalışan ve rızadan ayrılmayan kuldur. 

Şu halde, onun hiçbir günahı yokken ona düşman olup yaptıklarına karşı çıkan, onun temsil 

ettiği iman ve ibadet ve ahlaka düşman olmuş oluyor demektir.  

İhlâs ve ihsan mertebesine ulaşan veliler de ibadeti, ceza ve mükâfat için değil, Allah‘a 

olan sevgi ve bağlılığından dolayı yaparlar. İbadet, onların ruh gıdalarıdır. O‘na yaklaşmak 

için vasıtalarıdır.  

Farz ibadet içinde haramdan kaçmak da vardır. Nafile ibadetler içinde de zikir, tespih, 

dua ve tefekkür vardır. Hadisin anlamı: ―İçlerine koyduğum nurum sebebiyle onun kulağı, 

gözü olurum, emrim ve rızam dışına çıkmazlar. Yaptıkları işlerde bu nur ile yardım ederim 

de, bu iş uygun ve düzgün olur‖
853

 anlamındadır. Şevkani bu hadisi izah eden ―Katru‘l-Veli 

ala Hadisi‘l Veli‖ adında müstakil bir eser yazmıştır.  
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Peygamberimizin (sav) ―Ehl-i Beyt‘im Nuh‘un (as) gemisi gibidir. Buna sığınanlar 

kurtulur‖
854 

hadisinin anlamı mücedditler ve müçtehitlerden her hangi birisine uyan kurtulur 

demektir. Tabii ki her asrın insanı o asırdaki müceddide uymalıdır. Nitekim bu konuda da 

hadis vardır: ―Asrın imamını tanımayan cahiliye üzerine ölür.‖  Cahiliyenin ne olduğunu bilen 

bu hadisi anlamakta zorlanmaz.  

 

 

5.  ZAMANIN ĠMAMINI TANIMAK 

 

Ehl-i Sünnetin Kelam uleması imamet ve hilafet meselesini dinin temel esaslarından 

kabul etmezler. Ancak Şia uleması ―Hilafeti‖ dinin temel esası olarak ele alıp kitaplarında 

işlediği için onlara cevap olarak ―Hilafet ve İmamet‖ konusu altında ele almışlardır. Bu 

husustaki dinin ahkâmını ortaya koymuşlardır.  

İmamet, peygamber vekili olarak dini ve dünyayı koruma siyasetidir.
855

 İmam seçmek 

ve o imama uymak ehl-i sünnet ulemasına göre şer‘an vacibdir.
856

  Dinen işlenmesi vacip olan 

bir kısım vazifeler imamın varlığına bağlıdır. Vacibe vesile olan şey de vaciptir. Taftazani‘ye 

göre ise farz-ı kifayedir.
857

 Yüce Allah ―Allah‘a, peygambere ve sizden olan ulu‘l emre itaat 

edin‖
858

  buyurmaktadır. Bunun için bir idareci seçmek ve ona itaat etmek vacip olmuştur. 

Peygamberimiz (sav)in vefatından sonra Hz. Ebubekir (ra) Beni Saide‘de toplanan ashaba 

hitaben: ―Ey Mü‘minler! Şüphesiz Hz. Muhammed (sav) öldü. Bu dini ayakta tutacak birisi 

elbette lazımdır‖
859

 dedi. Ashap itiraz etmedi. Hep beraber icma ile Hz. Ebubekir (ra)ı seçtiler.  

Halife ve İmam din ve dünya işlerinin düzenli yürümesi için gereklidir. Peygamberimiz 

(sav) de ―Bir kimse meşru imama itaat etmeden ölürse cahiliye ölümüyle ölür‖
860

 

buyurmuşlardır. Bu da adil devlet başkanına itaatin vacip olduğunu göstermektedir. 

Şüphesiz Hulefa-i Raşidin hem dini hem dünyayı beraber adilane idare ettiler. Bu 30 yıl 

devam etti. Sonra din ve dünya işleri Hilafet ve Saltanat olarak birbirinden ister istemez 

ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Peygamberimiz (sav) ―Benden sonra hilafet 30 senedir. Sonra 

emirler gelir, daha sonra ise ısırıcı saltanata dönüşür‖
861

 buyurmuşlardı. Aynen öyle oldu. 

Çünkü Asr-ı Saadeti oluşturan seçkin sahabe topluluğu azaldı ve Medine‘ye münhasır kaldı. 

Toplum yeni kültürlerin karışması ile beraber bozuldu. Hilafet manevi olarak temsil edilmeye 

başlandı. Hz. Ali (ra) ve Hz. Hasan (ra) her ne kadar ―Şeriat-ı İslamiye‖ kılıncı ile Saltanat ve 

Irkçılığın istibdadına karşı mücadele etti iseler de zaman ve toplum istibdada kuvvet verdi. 

Dini de saltanat ve ırk gücü ile kuvvetlendireceğiz aldatmacası ile din ikinci, üçüncü plana 

atıldı, ―Adalet-i Mahza‖ da yerini ―Adalet-i İzafiye‖ ye terk etti. Saltanat kendini korumak 

için dini de dünyaya ve saltanata alet etmeye başladı. Bunun üzerine Hilafet makamını temsil 

işi ―Ehl-i Beytin‖ imamlarına kaldı. Bunun için yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Peygamber 

sizden hiçbir ücret talep etmez; ancak yakınlarına sevgi ve muhabbet etmenizi bekler‖
862

 ayeti 

ile ―Ben size iki şey bırakıyorum. Allah‘ın kitabı ve Ehl-i Beytim‖
863

 hadisi hilafetin manevi 

olarak devam edeceğine ima ve işaret etmektedir. Yani dini ayakta tutan ve sünneti koruyan 

ulema ki, bunların başında Mücedditler ve Müçtehidler silsilesi gelmektedir. Şia 
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kaynaklarında ―On iki imam gelecek‖
864

 olan hadisin manası Allahu A‘lem budur. ―Her 

yüzyılda bir imam geleceğine göre‖ ―On ikinci imam Mehdi ile dini temsil eden ―Hilafet-i 

Maneviye‖ tamam olacak demektir. Yoksa İmamiye‘nin hurafevari, ―Gaib İmam‖ görüşü çok 

tekellüflü tevillere konu olmaktadır.  

Müslim‘in rivayet ettiği diğer bir Hadis-i Şerifte: ―Adil imama isyan eden ve onu meşru 

tanımayan bu haliyle ölse Allah‘a karşı hiçbir mazeret bulamaz. Üzerinde biat bulunmadan 

ölen cahiliye ölümü ile ölür‖
865 

buyrulmuştur. Bu hadis meşhurdur. Bize kadar Hz. Muaviye 

(ra) dan rivayet edilen hadis-i şerif ile beraber ―Zamanın imamını tanımayan cahiliye ölümü 

ile ölür‖ şeklinde halk arasında dilden dile gelmiştir. Akaid kitaplarında da bu şekli ile rivayet 

edile gelmiştir.
866

  İmam Taberani‘nin bu şekli ile bu Hadis-i Şerifi rivayet ettiği de kitaplarda 

ifade edilmektedir. İmam Maverdi, Süleyman bin Cerir‘den ―Halkın Allah‘ı ve Resulünü 

bilmesi vacip olduğu gibi, imamı da bilmesi vaciptir‖
867

 dediğini nakleder. 

Bu hadis-i şerifi ehl-i saltanat kendilerine itaati sağlamak amacı ile rivayet ederlerken, 

hilafet-i maneviyenin temsilcilerine bağlı olanlar da elbette bu hadis dinin hameleleri olan 

manevi imamları, yani Mücedditleri kast ediyor diye rivayet etmeleri normaldir. Ancak 

―Hilafet-i Hakikiye‖ olan ―Asrı Saadet‖in mümessilleri olan ―Hulefa-i Raşidin‖ kast edilirse 

ki, asıl maksat bu olmak gerekir, hadisin manası tam yerini bulmuş olur.  

Ne zaman saltanatı temsil eden adil imamlar ile manevi hilafeti temsil eden şeriatın 

imamları beraber hareket etmişler ise zamanlarını bir nevi saadet asrına çevirmişlerdir. Bu 

hadisin manası da kendini parlak bir surette ifade etmiştir. Saltanat zulme yönelince hadisin 

manası sadece Manevi hilafetin temsilcilerine has kalmıştır. O zamanda dinin mümessillerine 

karşı çıkan ve onları tanımayanlar veya onlar ile mücadele edenler ne nam ile olursa olsun, ne 

adına hareket ederse etsinler, ölümleri ―cahiliye ölümü‖ gibi olmuştur. Bunun en yakın şahidi 

yine içinde bulunduğumuz zamandır.  

İmamı tanımayan ama fıska ve zulme yönelmeyenler bu hadisin tehdidi dışındadır.  

Burada tanımama isyan etme ve onunla mücadele etme anlamında olmak lazımdır.  

Bu hadisten anlaşılan, Hilafet-i Hakikiye ve manevi saltanatın mümessilleri olan ve Ehl-

i Beyti temsil eden Al-i İbrahim gibi Al-i Rasülden gelen ve ümmetin her namazda okuması 

vacip olan meşhur salâvat ―Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema salleyte ala 

seyyidina İbrahim‖
868

 duasına mahzar Mücedditler silsilesidir. Yüce Allah her yüz senede bir 

müceddid-i din göndererek peygamberlerden sonra ―Ben-i İsrail‘in peygamberleri gibi olan‖ 

asrın imamından dünyayı mahrum bırakmamıştır. Zira ―Karıncayı emirsiz, arıları yasubsuz 

bırakmayan‖
869 

yüce Allah‘ın âdeti böyle cereyan ediyor. İnsanlığı da halifesiz bırakmıyor. 

Ümmetin istikametini onlar ile tayin ediyor. Onları tanıyan ve itaat edenler necat bulurken, 

tanımadığını ve kabul etmediğini onlar ile mücadele ederek geçirenler de ―Cahiliye ölümü ile 

ölüyor.‖ Nihayet bu durum son müceddit olan ve Hz. İsa (as) ile beraber küfr-ü mutlak ile 

mücadele edecek olan ve ehl-i beytin silsile-i nuranisinden gelen Mehdi de nihayet buluyor. 

Onun gelmesi ile din de nihayet kemale eriyor. Zira o ―Kur‘anın son mucize-i maneviyesi‖ 

oluyor. Onu da insanlar dinlemezler ise kıyamet kopuyor.  

Hadisin gerçek manası bu olmakla beraber, meşru ve adil devlet başkanına isyan edip 

anarşi ve teröre karışarak ölenlerin de Cahiliye ölümü ile ölmüş olduklarını ifade ediyor. 

Nitekim ilk olarak bu hadisin şümulüne dahil olanlar Haricilerdir. Hz. Ali (ra) gerek Hz. 
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Osman (ra) ın hayatının son günlerinde gerekse kendi hilafet döneminde onlar ile mücadele 

etmiş ve onları ―bâğî‖ saymıştır. Bütün bu hususlar da hadisin daire-i şümulüne dâhildir. 

Doğrusunu Allah bilir.  

 

 

  

 

 

ON ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
 

ĠSRA VE MĠRAÇ MUCĠZESĠ 

 
1. Ġsra ve Miraç Nedir? 

Ġsra: Gece yolculuğu anlamında peygamberimizin (sav) Mescid-i Haram‘dan Mescid-i 

Aksa‘ya gidişini ifade eder. Miraç ise, Kudüs‘teki Mescid-i Aksa‘dan yedi kat göklere ve 

oradan da Arş‘ın ötesine çıkarak yüce Allah ile görüşmesini ifade eder.  

Peygamberimizin (sav) ruhu ve bedeni ile beraber beşeri cesedi ile göklere uruç etmesi 

konusunda Sahabenin ve Ehl-i Sünnet ve‘l-Cemaat‘in ittifak ve icması vardır. Miraç 

mucizesini rivayet eden sahabe sayısı yirmi beşten fazladır. Onlar da şu sahabelerdir: ―Hz. 

Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Ali, Enes bin Malik, Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer, Abdullah 

bin Abbas, Abdullah bin Mesud, Ebû Said el-Hudrî, Ümmehânî binti Ebi Talib, Mâlik bin 

Sa‘saa, Şeddad bin Evs, Ebû Zerri‘l-Gıfârî, Ümm-ü Seleme, Hz. Aişe binti Ebu Bekir, Esmâ 

binti Ebu Bekir, Abdullah bin Ebû Sabre, Ubey bin Kaab, Cabir bin Abdillah, Huzeyfe bin 

Yemân, Semûre bin Cündüp, Sehl bin Sa‘d, Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensârî, Abdullah 

bin Şeddad, Ebu Ümâme, Ebu Habbetu‘l-Bedrî, Ebû Leylâ (Radiyallahu Anhüm Ecmaîn)870 

Yirmi beşten fazla sahabeden rivayet edilen Miraç Mucizesi her yönü ile mütevatirdir. 

Mütevatir olan bir hadise inanmak vacip, itiraz etmek ve inanmamak ise dalalettir.  

 

2.  Miraç Mucizesinin Vukuu 

Hicretten bir buçuk sene önce Recep ayının 27. gecesi peygamberimizin (sav) en büyük 

mucizesi olan İsra ve Miraç mucizesi vuku buldu. Bu mucize Hz. Hatice ve Ebu Talibin vefatı 

ile zor durumda kalan peygamberimize (sav) bir teselli, ümmetine çok büyük müjde ve 

müşriklere de çok müthiş tehditler içermektedir.  

Peygamberimiz (sav) âdeti olduğu üzere gecenin üçte ikisi geçince Kâbe‘ye gelir ve 

sabaha kadar ibadet ve zikir ile iştigal ederdi. Sabaha karşı ―Hatim‖ denilen yerde sırtını 

Kâbe‘ye vermiş dinlenme amacı ile gözlerini kapayarak uyku ile uyanıklık arasında idi ki 

Yüce Allah‘ın fermanı ile Cebrail (as) geldi. Peygamberimizin (sav) omzuna dokundu.
871

 

Peygamberimiz (sav) gözlerini açtı. Peygamberimizi (sav) yatırdı. Göğsünü açtı, kalbini 

çıkardı, zemzem suyu ile yıkadıktan sonra ―İman ve Hikmet‖ ile doldurdu, göğsünü kapattı.
872

 

Sonra ―Burak‖ adı verilen bir binek getirildi. Bu beyaz bir binekti. Burak denmesinin 

sebebi ―Berk‖ (Şimşek) gibi hızlı olduğu içindi. Cebrail (as) Burak‘a: ―Ey Burak! Vallahi 

sana Allah‘ın kulları içinde Muhammed‘den (sav) daha hayırlı ve şerefli birisi binmemiştir‖
873

 

dedi. Burak bunun üzerine utandı ve terledi. Peygamberimiz (sav) üzerine bindi. Burak 
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adımını gözün gördüğü yere atıyordu. Bir an sonra Cebrail (as) peygamberimize (sav) 

―Burada in ve iki rekât namaz kıl‖ buyurdu. Peygamberimiz (sav) indi ve iki rekât namaz 

kıldı. Cebrail (as) ―Nerede namaz kıldığını biliyor musun? Sen Taybe‘de (Yesrib=Medine) 

namaz kıldın. Burası senin hicret yurdun olacak‖ buyurdu.  

Bir an daha gittiler. Cebrail (as) ―Yâ Muhammed, in ve burada da namaz kıl. Zira 

burası Tur-i Sinâdır. Yüce Allah Musa (as) ile burada konuşmuştur‖ dedi.
874

 Nihayet Beytu‘l 

Makdis‘e geldiler. Peygamberimiz (sav) Mescid-i Aksa‘ya girdi. Tüm peygamberler buraya 

toplanmışlardı. Peygamberimiz (sav) gelince hep birden ayağa kalkarak karşıladılar, ―Hoş 

geldiniz! Miracınızı tebrik ederiz!‖ dediler.  Sonra peygamberimizin (sav) imam olmasını 

istediler. Peygamberimiz (sav) utandı ve çekindi. İçlerinde babası İbrahim (as) ve mürsel 

peygamberler vardı. Onların önüne geçmek istemedi; ancak Cebrail (as) ―Bu şeref sana 

Allah‘ın bir ihsanı ve ikramıdır‖ diye peygamberimizi (sav) öne çıkardı. Peygamberimiz (sav) 

tüm peygamberlere imam olarak iki rekât namaz kıldırdı.
875

  

Sonra Cebrail (as) dedi: ―Ya Muhammed! Kureyş‘liler Allah‘a şirk koşuyorlar. 

Hıristiyanlar da Allah‘ın bir oğlunun olduğunu iddia ediyorlar. Sor şu peygamberlere onlar ne 

diyorlar?‖  

Peygamberimiz (sav) onlara sordu. Onlar dediler ki: ―Yüce Allah bizi ―Tevhit‖ ile 

Allah‘ın bir olduğu inancını tebliğ ile görevlendirdi‖ dediler.
876

 

Orada peygamberimize (sav) bir tepsi içerisinde biri süt, diğeri şarap olan iki bardak 

içecek getirildi. ―Bunlardan dilediğini içmekte serbestsin‖ denildi. Peygamberimiz (sav) sütü 

aldı ve içti. Cebrail (as) peygamberimize buyurdu: ―Sen fıtratı tercih ettin ve isabet ettin. Seni 

fıtrata yönelten Allah‘a hamd olsun. Eğer şarabı almış alsaydın ümmetin senden sonra azar ve 

yoldan çıkardı. Bundan böyle şarap sana ve ümmetine haram kılındı‖
877

 

Peygamberimiz (sav) oradan ayrıldı. Bir ―Sahre‖ üzerine çıkarıldı. Oradan miraca 

götürüldü. ―Miraç‖ ―göğe yükselen merdiven‖ anlamımda bir vasıta idi. Peygamberimiz (sav) 

bu vasıta ile yedi kat gökleri gezerek oralardaki Allah‘ın rahmet ve kudret eserlerini gördü, 

hikmetlerini temaşa eyledi.  

 

2.1 Semalarda Cereyan Eden Olaylar:  

 

1. Birinci Kat Sema: 

Önce ―Dünya‖ semasına varıldı. Oranın bekçisi olan melek ile Cebrail (as) arasında 

şöyle bir muhavere cereyan etti:  

―Sema kapısını aç!‖ 

―Kimsin?‖ 

―Ben Cebrail‘im.‖ 

―Yanında kimse var mı?‖ 

―Yanımda Muhammed (as) var.‖ 

―Kendisine gelsin diye izin verildi mi?‖ 

―Evet! İzin verildi.‖ 

Bunun üzerine sema kapısı açıldı ve melek: 

―Hoş geldin, yâ Cebrail! Hoş geldin yâ salih peygamber Muhammed!‖ diye karşıladı.  

Peygamberimiz (sav) birinci kat semada pek çok hikmetli işleri gördü ve pek çok 

acaib şeyleri temaşa etti. Bunlardan bizi ilgilendiren bazı hususları açıkladı, birçoğunu da bizi 

alakadar etmediği için beyan etmedi. Orada bir adamı gördü. Sağında ve solunda bir takım 
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gölge gibi karartılar vardı. Sağına bakarak gülüyor, soluna bakarak ağlıyordu. Peygamberimiz 

(sav) Cebrail (as) ın ilamı ile ona selam verdi.  

O da selamı ―Hoş geldin ya salih peygamber, salih oğlum!‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) Cebrail‘e (as) sordu: ―Bu kimdir?‖ 

Cebrail (as): ―Bu atan Adem (as) dır. Sağında ve solundaki karartılara gelince 

sağındakiler cennetlik olan çocuklarıdır; solundakiler ise cehennemi hak edenlerdir. Bunun 

için sağa bakınca güler, soluna bakınca da ağlar‖ dedi.
878

 

Peygamberimiz (sav) orada bulunan meleklerin hep kıyam üzere ayakta Allah‘a ibadet 

ve zikir üzere olduğunu görerek Cebrail‘e (as) sorar: ―Bunlar ne yapıyorlar?‖ Cebrail (as) 

―Bunların ibadetleri kıyam üzere Allah‘ı anmaktır. Kıyamete kadar böyle ibadet etmekle 

mükelleftirler. Dua et Allah sana da böyle bir ibadet nasip etsin‖ dedi.  

Ġkinci Kat Sema: Burada peygamberimiz (sav) Hz. Yahya (as) ve Hz. İsa (as) ile 

görüştü ve konuştu. Meleklerin hepsinin rükû vaziyetinde ibadet ve yüce Allah‘ı tesbih 

ediyorlardı. Tesbihleri ―Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanellahi‘l-azîm‖ şeklindeydi. 

Peygamberimiz (sav) orada bir melek gördü ki 40 bin başı var, her başında 40 bin dili 

var ve her dilinde ayrı ayrı lisanlarla 40 bin şekilde Allah‘ı tesbih etmekteydi.
879

 

Peygamberimiz (sav) sordu: ―Ya Cebrail bu melek ne meleğidir?‖  

Cebrail (as) cevap verdi: ―Bu Allah‘ın rızka müekkel kıldığı meleğidir. Dünyadaki 

tüm rızka muhtaç varlıkların ibadet ve fıtrî dualarını temsil ettiği için böyle kırk bin başlı ve 

her başında kırk bin dili vardır.‖ buyurdu.  

Peygamberimiz (sav) bunun üzerine dünyanın içinde bulunan kırk bin tür bitki, kırk 

bin nevi hayvanatı düşündü ve onların ibadet ve zikirlerini temsil eden ve onlar namına 

Allah‘tan rızık isteyen bu meleğin ne derece gerçekçi ve dünya ile alakadar olduğunu 

anlayarak Allah‘ın hikmetli işlerine hayran oldu.  

Üçüncü Kat Sema: Peygamberimiz (sav) oradan Cebrail (as) ile üçüncü kat semaya 

yükseldi. Orada Hz. Yakup ve Hz. Yusuf (as) ile karşılaştı. Onlarla selamlaştı ve konuştu. 

Sonra Davud ve Süleyman (as) ile de görüştü. Çünkü onlar da bu semada idiler. Bu semada 

yüce Allah‘ın saltanat ve Ulûhiyeti, şefkat ve Rububiyeti daha ziyade tecelli ettiği için Şefkat 

kahramanı olan Yakub (as) ile saltanata mazhar peygamberler burada idiler. 

Burada bulunan melekler hepsi secde halinde Allah‘a ibadet ediyorlardı. Ta‘zim için 

bir secdeden kalktıkları zaman derhal ikinci secdeye varıyorlardı. Bunun için peygamberimiz 

(sav) e emredilen namaz ibadetinde bir rükû iki secde farz kılınmıştır.   

Dördüncü Kat Sema: peygamberimiz (sav) oradan dördüncü kat semaya yükseldi. 

Burada İdris (as) ile karşılaştı ve onunla konuştu. Yine orada Azrail‘i (as) gördü. Heybetinden 

peygamberimiz (sav) titredi. Önünde bir defter vardı. Oradan gözünü ayırmıyordu. Cebrail 

(as) peygamberimizi ona tanıttı. Peygamberimiz (sav) de ondan ümmetinin canını kolay 

almasını raca etti. Bu sema ―Yuhyi‖ ve ―Mümit‖ ola Allah‘ın mevt ve hayata mazhariyetin en 

fazla tecelli ettiği sema olduğu için hayata mazhar İdris (as) ile meleku‘l-mevt olan Azrail (as) 

ın makamı burada bulunuyordu.  

BeĢinci Kat Sema: Peygamberimiz (sav) burada da Hz. Harun (as) ile karşılaştı ve 

konuştu. Burada melekler zikir ve tesbih ile meşgul idiler. Zikirleri ―Sübhane‘l Vâhidü‘l 

Ahad. Sübhane‘l Ferdü‘s-Samed. Sübhanellezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu 

küfüven ehad‖ şeklinde idi. 

Altıncı Kat Sema: Bu sema, mütekellim olan Allah‘ın Kelam sıfatının azami 

derecede tecelligahı olduğu için dünyada kelama mazhar olan Musa (as) burada bulunuyordu. 

Peygamberimiz (sav) onun ile görüştü, selamlaştı ve konuştu.   
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Yedinci Kat Sema: ―Beyt-i Mamur‖ denilen meleklerin kıblesi burada bulunuyordu. 

Cebrail (as) peygamberimize (sav) burası hakkında bilgi verdi. ―Bu beyti ziyaret için her gün 

70.000 melek gelir. Bir daha kıyamete kadar kendisine ikinci kez sıra gelmez‖
880

 buyurdu.  

Peygamberimiz (sav) burada sırtını Beyt-i Mamura vermiş bir kürsü üzerinde oturan 

yaşlı ve heybetli bir zatı gördü. Cebrail (as) onu ―Bu atan İbrahim‘dir‖ (as) diye tanıttı. 

Peygamberimiz (sav) ona selam verdi ve onun ile konuştu.  

İbrahim (as) peygamberimize (sav) tavsiyelerde bulundu. Son olarak da şöyle dedi:  

―Ümmetine benden selam söyle. Onlara ‗Cennetin toprağı güzel, suyu tatlı, arzı da düz 

ve geniştir‘ de. Oraya bol bol fidan dikmelerini söyle.‖ 

Peygamberimiz (sav) sordu: ―Cennete nasıl fidan dikilir?‖ 

İbrahim (as) buyurdu: ―Sübhanallahi ve‘l-hamdü lillahi ve La ilahe İllaallahu vallahü 

ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi‘l aliyyül azîm‖ zikrini ve tesbihini çok söylesinler. 

Cennetin fidanları bu kelimelerdir. Dünyada bunu söylerlerse, cennette de bunun meyvelerini 

yerler‖ dedi.
881

  

Evet, ―Sidretu‘l-Münteha‖da bulunan ―Cennetu‘l-Me‘vâ‖ nın
882

 mahsulâtı 

yeryüzündeki tesbihat ve tahmidattır ki orada şecer ve semer suretinde temessül eder. Burada 

―Elhamdülillah‖ dersin, orada ―Elhamdülillah‖ yersin.
883

  

2.2  Peygamberimizin (sav) “Sidretü‟l-Münteha” Makamına Yükselmesi ve 

“Rü‟yetullah”a Mazhar Olması: 

Cebrail (as) yedinci kat semadan sonra peygamberimizi (sav) cennetten getirilen 

―Burak‖ adında bir binek ile Allah‘tan başkasının bilmediği yüce makamlara yükseltti. 

Sonunda ―Sidretü‘l-Müntehâ‖ ya çıkarttı.
884

 Bu öyle bir ağaç şeklinde bir âlem idi ki kökleri 

arştan kaynaklanıyor, dalları ise tüm mükevvenâtı kuşatmıştı. Mahlûkat içinde güzelliğini 

tasvir etmek imkânsız idi. Tüm varlıkların sonu oraya dayanıyor ve o kaynaktan besleniyordu. 

Tüm varlıkların sonu oraya dayanıyordu.
885

 Nihayet peygamberimiz (sav) öyle bir yere ulaştı 

ki orada ―kaderi ve kazayı‖ yazan kalemin cızırtısını ve sesini işitti.
886

 

Burada peygamberimize (sav) dört nehir gösterildi. İkisi zahirî, ikisi ise batınî idi. 

Cebrail‘a (as) sordu. ―Bu nehirler nedir?‖  Cebrail (as): ―İki batınî nehir cennettendir. Zahirî 

olan ikisi ise Fırat ve Nil nehirleridir‖ şeklinde cevap verdi.
887

 

Sonra Cebrail (as) peygamberimize (sav) Cennetten ―Refref‖ adında yeşil bir binek 

getirdi. Peygamberimizi (sav) ona bindirdikten sonra Cebrail (as) aslî şekli ile 

peygamberimize (sav) görünerek: ―Ya Resulallah! Burası ―Sidretu‘l-Müntehâ‖ dır. Her şey 

burada nihayet bulur, sona erer. Buradan öteye bir adım daha gidecek olsam yanarım. Bundan 

sonra ancak sana müsaade vardır. Sen gidebilirsin. Bu Allah‘ın sana olan lütfudur. Yolunu da 

o gösterir‖ dedi ve peygamberimizden (sav) ayrıldı.  

Peygamberimiz (sav) buradan Refref ile keyfiyetini bilemeyeceğimiz şekilde Aziz ve 

Cebbar olan Rabbe yükseltilerek yaklaştırıldı. Peygamberimiz (sav) yüce makamlara 

yükselerek ―İmkân ve Vücub Ortası‖ olarak tabir edilen ―Kâb-ı Kavseyn‖ makamına 

yükseldi. Yüce Allah‘ın: “Yâ Muhammed! Korkma! Yaklaş!” hitabına mazhar oldu. Nihayet 

hiçbir mahlûkun erişemediği ―Kurbiyet-i İlahiye‘ye‖ ve ilahi ikram ve ihsanlara nail oldu.
888
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Peygamberimiz (sav) burada yüce Allah ile 90 bin kelam mükâlemede bulundu. Ve o 

gece Allah ―Vahyetmek istediğini vahyetti.‖
889

 Sonunda yüce Allah peygamberimize (sav) 

―Rü‘yetini‖ nasib etti. Peygamberimiz miraçdaki bu mükâlemeden sonra baş gözü ile Rabbini 

gördü. Böylece ―Rü‘yetullah‖ vaki oldu. Peygamberimiz (sav) in miraçda Rabbini görmesi ile 

de ümmetinin ahirette, yani cennette Rü‘yetullah‘a mazhar olmasının yolu açılmış oldu.
890

  

Bu konuda Abdullah bin Abbas (ra) şöyle der: ―Peygamberimiz (sav) yüce Allah‘ı baş 

gözü ile gördü. İbrahim‘in (as) ‗Halilullah‘, Musa (as) ın ‗Kelimullah‘ olduğu biliyorsunuz. 

Peygamberimizin (sav) ‗Rü‘yetullah‘a mazhar olmasına mı şaşıyorsunuz?‖
891

 

Gelibolulu Yazıcızâde Muhammed Efendi bu durumu şöyle ifade etmektedir: ―Ona 

evvel sıfatıyla tecellî eyledi Allah. / Pes ondan sonra zatıyla tecelli eyledi Allah!‖
892

 

Bediüzzaman Said Nursi (ra) miracın en büyük semeresinin ―erkân-ı imaniyenin 

hakaıkını göz ile görmek, cenneti, ahireti, hatta Zât-ı Zülcelâli göz ile müşahede etmek‖ 

olduğunu açıkça belirtmektedir.
893

 Peygamberimizin Rü‘yet-i İlahiyeye mazhariyetinin 

meyvesini de cennette müminlerin Cemalullah‘ı temaşa lezzeti ve nimeti olduğunu ifade 

eder.
894

 

 

3.  Kur‟an-ı Kerim Ġsra ve Miracı Anlatıyor: 

Kur‘an-ı Kerim peygamberimizin (sav)  İsra Suresinde İsra olayını yani Mescid-i 

Haram‘dan Mescid-i Aksa‘ya gece gidişini ve Necm Suresinde de Miracını yani ―Sidretü‘l-

Müntehâ‖ya kadar olan urucunu anlatmaktadır.  

Peygamberimiz (sav) in İsra olayını konu alan İsra Suresinde şöyle buyrulur: 

―Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizden bir kısmını göstermek üzere kulunu bir gecede 

„Mescid-i Haram‟dan alarak çevresini mübarek kıldığımız „Mescid-i Aksa‟ya gece seyahat ile 

götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O her şeyi hakkı ile işitir ve 

görür.‖
895

 Böylece İsra mucizesinden açıkça bahsederek peygamberimizin (sav) ―Mescid-i 

Haram‖ dan ―Mescid-i Aksa‖ ya gittiğini net ifade eder.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu ayetin tefsirini yaptığı 31. Sözde ayetin 

anlamını verirken ayette geçen ―İnnehû Hüve‘s-Semîu‘l-Basîr‖ cümlesinin iki şekilde 

yorumlanabileceğini, şayet ―İnnehû‖ zamiri peygamberimize (sav) göre yorumlanırsa anlamı 

şöyle olur: ―Bu seyahat-i cüz‘iyede bir seyr-i umumî ve bir uruc-u küllî var ki: Tâ Sidretü‘l 

Müntehâya, tâ Kab-ı Kavseyn‘e kadar merâtib-i külliye-i esmâiyede; gözüne, kulağına tesadüf 

eden Âyât-ı Rabbâniye‘yi ve acâib-i sanat-ı İlâhiyeyi işitmiş, görmüştür der. O küçük seyahati 

hem küllî hem mahşer-i acâib bir seyahatın anahtarı hükmünde gösteriyor. Eğer zamir Cenâb-

ı Allah‘a racî olsa, şöyle oluyor ki: Bir abdini bir seyahatta huzuruna davet edip, bir vazife ile 

tavzif etmek için, Mescid-i Haram‘dan mecma-ı enbiya olan Mescid-i Aksa‘ya gönderip, 

enbiyalarla görüştürüp, bütün enbiyaların dinlerine vâris-i mutlak olduğunu gösterdikten 

sonra, ta Sidertü‘l-Münteha‘ya, tâ Kâb-ı Kavseyn‘e kadar mülk ve melekûtunda gezdirdi.‖
896

 

Bediüzzaman burada peygamberimizin (sav) gözü ve kulağı gibi aletlerini alarak bu 

seyahati gerçekleştirdiğini, yani sadece ruhanî olarak değil, bizatihi bedenen bu seyahati 

gerçekleştirdiğini vurgulamaktadır. ―Cism-i Arzı semâvatta gezdirmekle semâvâtın 
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sekenesine ve âlem-i ulvî ehline rüçhâniyeti ve mahbubiyeti gösterildi‖
897

 diyerek bu gerçeğin 

sebebini de izah etmekte ve peygamberimizin ―Habibullah‖ olduğunu da belirtmektedir.  

Mescid-i Aksa‘dan göklere urucunu ve ―Huzur-u Kibriya‖sına kabulünü ise yüce 

Allah Necm suresinde açıkça anlatmaktadır. Şöyle ki: “Bismillahirrahmanirrahim. Sabit 

duran ve hareket eden yıldızlara yemin olsun ki peygamberiniz ne şaştı ne yanıldı, ne de hak 

yoldan saptı. O kendi hevasından konuşmaz, onun sözleri ancak kendisine Allah tarafından 

vahyolunan gerçeklerdir. Size onları haber verir. Ona vahyimizi tarafımızdan üstün güçler 

verdiğimiz akıl ve dirayet sahibi kıldığımız Cebrail öğretir.  O Cebail ona ufkun yukarısında 

gerçek sureti ile görünmüştür. Sonra biz azimüşşan o peygamberi eşya, esma ve sıfat 

perdelerinden geçirerek zatımıza yaklaştırdık tâ “Kab-ı Kavseyn”e ve daha da yakınımıza 

terakki ettirdik de ona vahyedeceğimiz her şeyi vahyettik. O peygamber bu seyr-i sulûkunda 

gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. İnandığı ve size anlattığı her şeyi gördü. Şimdi onun 

gördüğü ve size haber verdiği şeyi siz mi yalan ve yok sayacaksınız? Onunla mücadele mi 

edeceksiniz? Yemin olsun ki o peygamber Cebrail‟i bir defa daha aslî suretinde “Sidretu‟l-

Müntehâ” da gördü. Ki onun yanında “Cennetü‟l-Me‟vâ” bulunmaktadır. O zaman Sidre‟yi 

Allah‟ın nuru kuşatmıştı. Orada da onun gözü ne şaştı ne de bir başka şeye kaydı. Hiçbir şey 

onu Zatımızdan ve rızamızdan başka bir şey ile meşgul edemedi. Muhakkak ki o Rabbinin 

ayetlerinden en büyüklerini gördü.”
898

 

İsra ve Necm surelerinde isra ve miraç mucizesini bize haber veren ayetlerin kısa meal 

tercümeleri akla hiçbir şüphe bırakmayacak açıklıkta ve netlikte bu mucizeyi anlatmaktadır. 

Müfessirlere düşen husus ise ayetlerde geçen ―İsra‖ ―Ufuk-u A‘lâ‖ ―Kab-ı Kavseyn‖ 

―Sidretü‘l-Müntehâ‖ ―Cennetü‘l-Me‘vâ‖ gibi Kur‘ânî tabir ve ifadeleri hadislerin ışığında 

anlayacağımız şekilde bizlere açıklamak olmalıdır.  

 

 

4. Peygamberimizin (sav) Huzuru Ġlâhî‟de Yaptığı Selamlama KonuĢması: 

Peygamberimiz (sav) miracda Huzur-u İlahide ―Tecell-i Zat‖ ile ―Cemalullah‖a 

mazhar olunca buradaki ―Huzur ve Hitap Makamında‖ umum kâinatın mevcudatına halife, 

―Fahr-i Kâinat‖ ve ―Netice-i Hilkat-i Âlem‖ olarak bütün varlılara vekâleten, mevcudat 

namına, ilhâm-ı İlâhî olarak ―Et-Tahiyyâtü, el-Mübârekâtü, Es-Salavâtü, et-Tayyibâtü 

Lillahi‖ şeklinde selam verdi. Dört kelimede her bir kelime ile mahlûkatın dört temel unsuru 

olan toprak, hava, su ve nur unsurlarını ve onlardan yaratılan tüm varlıkları kast ederek 

onların ibadetlerini temsilen yüce Allah‘a takdim ederek onlar namına selam verdi.  

Şöyle ki: 

―Tahiyyat‖ ile toprak unsurundan yaratılan tüm insanların, hayvanların, bitkilerin 

tümünün ibadet ve tahıyyelerini, hamd ve tesbihlerini onlar namına sana takdim etti. Sonra 

―Mübârekât‖ ile sudan yaratılan bilhassa nutfelerden, yumurtalardan ve su damlalarından 

yaratılan tüm varlıkların lisan-ı hal ve kalleri ile olan hamd, tesbih ve tekbirlerini onlar 

namına takdim ederek selamladı. ―Salavât‖ ile hava unsurunun sonsuz ibadetlerinin tezahürü 

olan bütün seslerin, hamd-ü senaların neşredilmesi, görüntüleri nakletmek ve binlerce, 

milyonlarca vazifeleri aynı anda yapmaktan hâsıl olan ibadetlerini onlar namına ve kendi 

hesabıma Zât-ı Zülcelâle takdim etti. ―Tayyibât‖ ile, ―Nar ve Nur‖ unsurundan hasıl yaratılan 

tüm varlıkların ve onlardan zuhur eden bütün ibadet, şükür ve tesbihatları, onların ifade ettiği 

tüm güzel manaları, harika güzel amelleri, ve tüm kainatta müşahede edilen ―Esmâ-i 

Hüsnâ‖nın güzel cilvelerini ve tecellilerini tüm nuranî varlıklar namına ve kendi hesabıma 

sana takdim ediyor ve seni selamlıyorum‖ buyurdu.   

 Yüce Allah bu güzel selama Kelam sıfatının azami tecellisi ile ―Bütün nebiler, mürsel 

peygamberler‖ namına ve hesabına ―Esselâmü Aleyke Eyyühe‟n-Nebiyyü‖ buyurarak 
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selamı aldı. Böylece ümmetinin de bu şekilde birbirlerine selam vermesini manevî emir ile 

ferman buyurdu.  

Peygamberimiz (sav) birden bütün ümmetini düşünerek ümmeti namına ―Esselâmü 

aleynâ ve alâ ibâdillahi‟s-Sâlihîn‖ buyurmuş ve o kutsî selamı hem kendine, hem ümmetine, 

hem de kendisinden önceki peygamberlere ve salih insanlara tamim edip, küllî ve umûmî bir 

selam suretinde o selamı onlara da teşmil etmiştir.  

Bu konuşmaya şahit olan, dinleyen ve işiten Cebrail (as) ve bütün melekler tüm bu 

manaları daha şümullü olarak anladıkları için peygamberimizin (sav) ilmine, aklına ve 

Allah‘a olan yakınlığına ve kendilerinden daha üstün olduğuna iman ile bu büyük mucize 

karşısında hep birden ―EĢhedü en-Lâ Ġlâhe Ġllallah ve eĢhedü enne Muhammeden abdühü 

ve Rasuluhü‖ buyurarak şahadet getirmişlerdir.
899

 

Evet, yine Bediüzzaman‘ın ifade ve izahı ile Yüce Allah ‗Şakk-ı Kamer‘ mucizesi ile 

yeryüzündeki tüm insanlara peygamberimizin diğer peygamberlere üstünlüğünü gösterdiği 

gibi, sema ehline ve meleklere de peygamberimizin (sav) velayetini, Allah‘a olan yakınlığını 

ve meleklerden üstünlüğünü mirac mucizesi ile göstermiş ve kabul ettirmiştir.
900

 

Daha sonra bu kutsî mükâleme ―ümmetin miracı olan‖ namazların teşehhüdünde 

okumak vacip olmuştur. Müslümanların birbirleri ile karşılaştıkları zaman ―Es-Selâmü 

Aleyküm‖ şeklinde selam vermek sünnet ve o selamı almak farz olmuştur.  Böylece 

selamlaşma ―Şeâir-i İslam‖ dan olmuştur.  

Bundan sonra peygamberimiz (sav) ile yüce Allah arasında hususî uzun bir mükâleme 

cereyan etmiştir. ―Vahyedeceği her şeyi vahyetti.‖
901

 Yüce Allah burada ümmeti ilgilendiren 

hususta da ―Ferman-ı İlahî‖ olarak ―Bakara Suresi son ayetleri olan ―Âmenerrasülü‖
902

 

şeklinde meşhur ayetlerini de doğrudan peygamberimize (sav) vahyetti ve inzal buyurdu. 

Ümmetinden şirk koşmadan iman üzere vefat edenleri de cennette ―Saadet-i Ebediyeye‖ 

mazhar edeceğini vaad etti.  Sonra kullarına kılmaları için 50 vakit namazı emretti.
903

  

Peygamberimiz (sav) dönüşte Musa (as) ile karşılaştı.  

Musa (as) sordu: ―Yüce Allah size ne emretti?‖  

Peygamberimiz (sav) buyurdu: ―Elli vakit namazı emir buyurdu.‖  

Musa (as) : ―Rabbine dön ve bunu hafifletmesini iste. Zira ümmetin buna güç 

yetiremez. Ben bu hususta çok sıkıntı çektim.‖ 

Peygamberimiz (sav) hafifletmesi için yüce Allah‘a niyazda bulundu. Ta ki beş vakte 

kadar yüce Allah indirdi. Musa (as) ―Ümmetin buna da güç yetiremez. Dön yine hafifletmesi 

için niyazda bulun!‖ diyince peygamberimiz (sav) cevap verdi: ―Ben artık Rabbimden 

utanıyorum. Bir daha geri dönemem‖ buyurdu.
904

 

Bunun üzerine yüce Allah şöyle buyurdu: ―Ya Muhammed! Bir gün ve gecede beş 

vakit namazı sizlere farz kıldım. Kim bu beş vakit namazı eda ederse ona bire on olmak üzere 

50 vakit namaz sevabı veririm. Bunun gibi her hayrına da bire on sevap yazarım; günahlarını 

ise bir olarak deftere kaydederim, tövbe ederse tövbesini kabul eder o günahını da silerim. 

Şayet bir günaha niyet etse onu işlemedikçe de ona günah yazmam‖ buyurdu.
905

 

 

5.  Mirac‟dan DönüĢ: 
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Yüce Allah Cebrail‘e (as) emretti ki peygamberimizi (sav) Cennet ve Cehennemi 

gezdirsin. Ümmetin işleyeceği amellerin cennette ne gibi semere vereceğini ve Cehennemde 

hangi amelinden dolayı ne gibi sonuçlar ile karşılaşacağını görsün ve ümmetine haber versin. 

Cebrail (as) peygamberimize (sav) sekiz mertebe cenneti ve yedi kat cehennemi 

gezdirerek oradakilerin karşılaşacakları halleri gösterdi. Sonra peygamberimize (sav) 

buyurdu: 

―Bu miracı ümmetine anlat. Yüce Allah mekândan münezzeh olmakla beraber seni 

miracda mülkünü ve melekûtunu gezdirdi, cennetini ve cehennemini sana gösterdi ki 

ümmetine bunları anlatasın‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) buyurdu: 

―Ey kardeşim Cebrail! Bana kim inanır. Bana onların mecnun dediklerini ve 

söylediğim hiçbir şeye inanmadıklarını biliyorsun‖ şeklinde cevap verince; 

Cebrail (as) :  

―Seni hiç kimse tasdik etmezse Ebu Bekir (ra) seni tasdik eder. O göklerde ―Sıddık‖ 

olarak anılmaktadır. Onun göklerdeki adı odur. Bunun için sen anlat. O sana yeter.‖ dedi.
906

  

Sonra peygamberimizi (sav) tekrar miraca çıktığı Mescid-i Aksa‘ya getirdi. Oradan 

tekrar Burak‘a bindirdi ve Mekke yakınına bıraktı.  

 

6.  Abdulmuttalip Oğullarının Peygamberimizi (sav) Gece Aramaları: 

Abdulmuttalip oğulları her gece peygamberimizin (sav) evinde ve Kâbe‘ye gittiği 

zaman da çevresinde nöbet tutuyorlardı. Peygamberimizin (sav) düşmanı çok olduğu için 

kabilecilik geleneği ve asabiyetin gereği olarak gençlerine nöbet görevi veriyorlardı. 

Peygamberimiz (sav) her ne kadar bunu istemese de onlar bunu asabiyetin gereği kendilerine 

vazife telakki ediyorlardı. Her gece evin etrafında nöbet tutuyorlar, evinden çıkınca da 

görünmeden takip ederek vazifelerini yapıyorlardı.  

Miraç gecesi de peygamberimizi (sav) takip ediyorlardı. Kâbe‘de Hicr mevkiinde 

ibadet ederken birden kaybolunca aramaya çıkmışlar, bulamayınca da telaşa kapıldılar. 

Peygamberimizin (sav) amcası Abbas durumdan haberdar olunca aramaya çıktı ve Zî-Tuvâ‘ya 

kadar gitti. Orada ―Yâ Muhammed! Yâ Muhammed!‖ diye sesleniyordu.  

Peygamberimiz (sav) Mirac‘dan Beyt-i Makdis‘e dönmüş, oradan Burak‘a binerek 

tekrar Mekke‘ye dönüyordu ki sesi işitti ve ―Lebbeyk‖ (Buyur!) dedi.  

Abbas sordu: ―Yeğenim! Sen kavmini geceden beri zahmet ve sıkıntıya soktun. 

Nerede idin?‖ Peygamberimiz (sav) Cevap verdi:  

―Beyt-i Makdi‘se gittim.‖ 

―Bu gece içinde mi?‖ 

―Evet!‖ 

―Herhalde hayır için gitmişsindir?‖  

―Evet, hayırdan başka bir şey için değil.‖ buyurdu.
907

 

Peygamberimiz (sav) oradan Ebu Talib‘in kızı Ümmehânî‘nin evine gitti. Fecirden 

biraz öncesine kadar uyudu. Sonra ev halkını uyandırdı. Sabah namazını kıldı. Ev halkı da 

beraber kıldılar. Sonra peygamberimiz (sav) buyurdu: ―Ey Ümmehânî! Ben bu gece Allah‘ın 

emri ile Beytü‘l-Makdise gittim. Orada namaz kıldım. Oradan miraca çıktım. Yedi kat gökleri 

gezdim. Geldim ve sizinle beraber sabah namazını kıldım‖ buyurdu ve başından geçenleri 

biraz anlattı.  

Sonra gitmek için ayağa kalktı. Ümmühânî peygamberimizin (sav) ridasının eteğini 

tuttu ve: ―Sakın bunu hiç kimseye anlatma! Seni yalanlarlar ve üzerler‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: ―Vallahi ben bunu herkese söyleyeceğim!‖ buyurdu 

ve evden çıktı. Ümmehâni Habeşli cariyesini peygamberimizin (sav) arkasından gönderdi.
908
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7. Peygamberimiz (sav) MüĢriklere Miracı Anlatıyor: 

Peygamberimiz (sav) Kâbe‘nin Hicr mevkiine vardı. Hatim denilen yerde ayakta 

durdu. Kureyş müşrikleri oradaydılar. Onlara ―Ben bu gece Cebrail (as) ile Beyt-i Makdise 

gittim. Orada tüm peygamberler ile görüştüm. Oradan da Mirac merdiveni ile göklere 

yükseldim. Cennet ve cehennemi gezdim ve geldim‖ buyurdu.  

Kureyş müşrikleri bu söze şaştılar ve ―Doğrusu biz şimdiye kadar böyle bir şey asla 

işitmedik, bu inanılmaz bir şeydir. Biz develerimizle oraya ancak birkaç ayda gidebiliyoruz. 

Sen bir gecede gidip-geldiğini söylüyorsun…‖ dediler.  İnanmadılar ama ―Muhammed çok 

acayip şeyle söylüyor!‖ diyerek yaymaya başladılar.
909

 

Peygamberimiz (sav) onların yalanlamalarından ve alay etmelerinden üzülmüş bir 

şekilde bir kenara çekilip oturdu.  

Ebu Cehil durumdan haberdar olur-olmaz hemen alay etmek ve köşeye sıkıştırmak 

için koşup geldi. Alaylı bir tavırla konuşmaya başladı: 

―Bu gece neler yaptın bakalım. Yaptığın bir şeyler var mı?‖ 

―Evet!‖ 

―Ne imiş o?!‖ 

―Geceleyin Beytü‘l-Makdise götürüldüm.‖ 

―Sonra da geldin aramızda sabahladın hâ!‖ 

―Evet!‖ 

―Bana söylediğin bu sözü şuradaki topluluğa da açıkça söyler misin?‖  

―Olur, söylerim‖ diyince Ebu Cehil onları çağırdı: 

―Ey Kaab ve Lüey oğulları cemaatı gelin!‖ diyince onların hepsi koşuşarak geldiler ve 

peygamberimiz (sav) ile Ebu Cehil‘in etrafını sardılar.  

Ebu Cehil peygamberimize (sav) ―Haydi bana söylediğin şeyi onlara da söyle!‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav): ―Ben bu gece Beytu‘l-Makdise götürüldüm‖ buyurdu. 

―Sonra da sabahleyin buraya döndünüz öyle mi?‖ dediler. 

Peygamberimiz (sav): ―Evet!‖ buyurdu. 

Onlar şaşkınlıklarından ve inkârlarından kimisi elini ısırdı, kimisi de ellerini başlarına 

koydular.
910

 Bazıları da hemen müslümanların yanlarına koştular. Kendilerine göre 

peygamberimizin (sav) bir açığını bulmuşlardı. Böyle imkânsız bir olayı iddia eden ve buna 

inanan insan saçmalıyordu. Amaçları peygamberlik iddia eden Muhammed‘in (sav) artık 

saçmalamaya başladığını söyleyerek müslümanların imandan vazgeçirmekti.  

Ebu Bekir (ra) ın yanına gidenler sözlerine şöyle başladılar:  

―Yâ Ebâ Bekir! İşittin mi senin arkadaşın güya bu gece Beytu‘l-Makdise varmış ve 

orada namaz kılarak dönmüş‖ dediler.  

Hz. Ebu Bekir (ra) hiç tereddüt etmeden cevap verdi: ―Vallahi o bunu söylemişse 

kesinlikle doğrudur. O sadıktır; asla yalan söylemez‖ buyurdu.
911

 Sonra devam etti: ―Bunda 

şaşılacak ne var? Ben onun bundan daha uzakta olan göklerden haber aldığına inanıyor, 

melekler ile görüştüğünü kabul ediyorum ve doğru buluyorum‖ dedi.
912

  

Müşrikler yüz bulamayarak döndüler. Hz. Ebu Bekir (ra) peygamberimizin (sav) zor 

durumda olduğunu düşünerek hemen peygamberimizin (sav) yanına koştu ve ―Yâ Resulallah! 

Bu gece Beytu‘l-Makdise gidip geldiğin doğru mu?‖ dedi. 
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Peygamberimiz (sav) ―Evet!‖ buyurunca, ―Tasdik ederim ki sen doğru söylüyorsun‖ 

dedi. Peygamberimiz (sav) de ―Yâ Ebâ Bekir! Sen ‗Sıddık‘sın‖ buyurdu.
913

  

Bu durumu gören müşrikler peygamberimiz (sav)  ile çekişmeye başladılar. Sorular 

sorarak bunaltmayı amaçladılar. Sordular: ―Bize söyle bakalım, Beytu‘l-Makdis‘in kaç kapısı 

var? Kaç penceresi var?‖  

Peygamberimiz (sav) bu sorular çok bunaldı. Hemen Cebrail (as) gözünün önündeki 

perdeyi kaldırdı. Peygamberimiz (sav) Beytu‘l-Makdisi karşısında gördü. Onların sorduğu her 

soruya ona bakarak cevap vermeye başladı. Müşrikler ―Doğru söylüyor. Vallahi, tarifi ve 

tavsifi doğrudur‖ dediler.
914

  

Bu defa müşrikler ―Bizim Şam‘dan gelecek olan bir kervanımız var. Ona rastladın mı? 

Şimdi hangi mevkidedir? Ne zaman buraya gelecek? Ondan bize haber ver de sana inanalım‖ 

dediler.  

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: ―Evet, ben yolda bir kafileye rastladım. Onlar bir 

vadide develerini kaybetmiş arıyorlardı. Ben devenin yerini onlara gösterdim. Şimdi o kafile 

önlerine boz ve siyah renkli bir deveyi katarak Beyzâ‘dan Tenim yokuşundan inmektedirler. 

İterseniz onlara sorabilirsiniz‖ buyurdu.  

Müşrikler hemen denilen yere koştular. Gerçekten de önlerine boz bir deveyi katmış 

olarak geldiklerini gördüler. Yanlarına gelince sordular: ―Sizin deveniz kaybolmuş muydu?‖ 

onlar dediler: ―Evet! Bir vadide devemiz ürktü, gece olduğu için göremiyor ve arıyorduk. Bizi 

çağıran bir ses işittik gittik. Deveyi orada bulduk‖ dediler.  

Kureyş müşrikleri tüm bu haberlerin doğru olduğunu gördükleri halde inatlarından 

vazgeçerek doğruluğunu ―Mirac‖ olayına inanmadılar. Ancak peygamberimiz (sav) hakkında 

Velid bin Muğire‘nin dediğini dediler: ―Bu apaçık bir sihirdir.‖
915

 

 

8. Cebrail (as) ın Peygamberimize (sav) Ġmam Olup BeĢ Vakit Namazın 

Vakitlerini Tayin Etmesi: 

 

Cebrail (as) Mirac gecesinin sabahında inerek beş vakit namazın vakitlerini tayin 

etmek için iki gün üst üste namaz kıldırdı.  

Birinci günü fecirden sonra sabah namazını, güneşin zevalinden sonra gölge atmaya 

başlayınca öğleyi, bir şeyin gölgesi bir mislini geçince ikindi namazını, iftar vaktinde akşam 

namazını, akşamın şafağı kaybolunca yatsı namazını kıldırdı. Sonra ―Bu beş vakit namazın ilk 

vakitleridir‖ buyurdu.  

İkinci günü ortalık ağarınca sabah namazını, her şeyin gölgesi bir misli olunca öğle 

namazını, her şeyin gölgesi iki mislini geçince ikindiyi, ortalık kararınca akşam namazını, 

gecenin üçte biri geçince yatsı namazını kıldırdı. Sonra ―Yâ Muhammed! Bu senden önceki 

peygamberlerin namaz ve ibadet vaktidir. Bu ikisinin ortası senin ve ümmetinin namaz 

vaktidir‖ dedi.
916

 

Sonra yüce Allah bu beş vakit namazı emrede ayetlerini inzal buyurdu. “Ayakta iken, 

otururken ve yatarken, hangi halde bulunursanız bulunun, Allah‟ı anmaya devam edin. 

Tehlikeden emin olduğunuz zaman ise namazınızı gereği gibi kılın. Şüphesiz namaz mü‟minler 

üzerine belli vakitlerde farz kılınmıştır.‖
917

  

Namaz vakitlerini tayin eden ayette ise yüce Allah şöyle buyurdu: “Akşama 

erdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah‟ı tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hepsinin 

                                                 
913

 İbn-i Hişam, Sire, 2:39–40 
914

 Müsned-i Ahmed, 1:309; İbn-i Saad, Tabakat, 1:215; El-Bezzaz, Keşfu‘l-Estâr, 1:46  
915

 İbn-i Hişam, Sire, 2:44; İbn-i Saad, Tabakat, 1:215 
916

 Ebu Davud, Sünen, 1:107; Tirmizi, 1: 279; Müsned-i Ahmed,  1:333; Beyhaki, Sünen, 1:364; Hâkim, 

Müstedrek, 1:193 
917

 Nisa Suresi, 4:103  



 196 

hamd-ü senâsı, övgüsü ve minneti Allah‟a mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğleye 

erişince de Allah‟ı tesbih ederek namaz kılın.‖
918

 

 

9. Peygamberimiz (sav) Sahabelerine Miracı Anlatıyor: 

Akşam olunca peygamberimizin (sav) evi sahabeler ile doldu. Hepsi peygamberimizin 

miracın tebrik etmeye ve anlatacağı şeyleri can-u gönülden dinlemeye gelmişlerdi. 

Peygamberimiz (sav) onlar ile yatsı namazını kıldı. Namazdan sonra Bakara Suresi‘nin son 

ayetleri olan ―Âmenerrasülü‖ yü okudu. Sahabeler ilk defa yatsı namazını kılıyor, ilk olarak 

bu ayetleri dinliyor ve ayetlerde geçen duayı içtenlikle yapıyorlardı.  

Peygamberimiz (sav) namaz bitince önce okuduğu bu ayetleri ―Vahiy kâtiplerine‖ 

yazdırdı. Yazdırdığı ayetlerde yüce Allah mealen şöyle buyuruyordu: 

―Bismillahirrahmanirrahim.  

Peygamber kendisine inzal edilen Kur‟anın Allah tarafından olduğunu tasdik ederek 

ona iman etti. Müminler de onunla beraber iman ettiler. Onların hepsi Allah‟ın birliğine, 

meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerin hepsine iman ettiler. Onlar: „Biz Allah‟ın 

peygamberlerinden hiçbirisini ayırmayız. Birinin peygamberliğine inandığımız gibi hepsinin 

de Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildiğine inanırız‟ derler. Onlar 

peygamberin Allah tarafından getirdiği Kur‟anı dinledikleri zaman „İşittik, iman ettik. Ey 

Rabbimiz! Emrine uyduk. Senin af ve mağfiretine muhtacız ve senden bunu isteriz. Ey 

Rabbimiz! Senin huzurundan başka gideceğimiz bir yerimiz yoktur. Sonuçta senin huzurunda 

toplanacağız‟ derler.  

Allah kimseye gücünün üzerinde bir teklifte bulunarak mükellef tutmaz. Vermediği şeyi 

isteyerek onları sorumlu tutmaz. Allah‟ın kendilerine ihsan ettiği şeylerden kazandıkları 

hayırlar kendilerine aittir ve kendi lehlerinedir. Allah‟ın kendilerine verdiği nimetleri yerli 

yerinde kullanmamaktan ve şükrünü eda etmemekten kaynaklanan günahları da kendi 

aleyhlerinedir.  

Yine onlar Allah‟ın huzurunda şöyle dua ederler: 

Ey Rabbimiz! Unutur veya hata eder de bir kusur işlersek bizi onunla muaheze etme! 

Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin ağır vazifeler ve kaldıramayacağımız musibetleri 

bize verme! Ey rabbimiz! Bizim kaldıramayacağımız, tahammülünden takat 

getiremeyeceğimiz şeyleri bize tahmil edip yükleme! Günahlarımızı affet. Bizi bağışla. Bize 

merhamet et. Bizim dostumuz ve yardımcımız, Rabbimiz ve Mevlâ‟mız sensin. Kâfirlere ve 

senin kudretini inkâr edenlere karşı bize nusret ver ve bize yardım et!”
919

 –Âmin!- 

  

Peygamberimiz (sav) okuduğu bu ayetleri pür dikkat dinleyen sahabelerine dönerek: 

―Kim bu iki ayeti yatsı namazından sonra okursa onun için yeterlidir. Yüce Allah bana bu 

ayetleri arşın altındaki bir hazineden vermiştir. Bunun benzerini bir başkasına vermiş 

değildir.‖
920

 ―Kim bu ayetleri dua amacı ile yatsı namazından sonra okursa gece sabaha kadar 

namaz ve ibadet sevabını kazanır‖
921

 buyurdular.  
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Daha sonra peygamberimiz (sav) başından geçenleri anlattı. Cebrail (as)ın gelişini, 

Burak ile Beytu‘l-Makdis‘e gidişini ve oradan Miraca çıkışını anlattı. Sahabeler 

Peygamberimizi (sav) pür dikkat dinliyorlardı.  

Hz. Ebu Bekir (ra) sordu:  

―Ey Allah‘ın Resulü! Yüce Allah‘ın mülkünü ve melekûtunu, cennet ve cehennemini 

gezdin ve huzuruna vardın. Biz kullarına ne getirdin?  Ümmetine ne gibi müjdelerle ve 

hediyelerle döndün?‖ 

Peygamberimiz (sav) dişleri görülecek şekilde tebessüm ederek güldü ve şöyle 

buyurdu: ―Sizlere pek çok müjde ve beşaretler getirdim. Evvelâ, tüm ibadetlerin fihristesi, 

bütün gök ehli meleklerin ibadet şekli ve tüm mahlûkatın ibadetlerinin hülasası olan beş vakit 

namazı yüce Allah sizlere hediye etti. Kim bu beş vakit namazı kılarsa onun bütün büyük ve 

küçük günahlarını affedeceğini ve cennette saadet-i ebediyeye mazhar edeceğini vaat etti. 

Bununla cehennemden ebediyen kurtulacağınızın müjdesini getirdim.  

İkinci olarak ümmetimden Allah‘a hiçbir şeyi şirk koşmadan yaşayarak ölenlerin 

büyük günahlarının bağışlanacağı ve şefaatimle affa mazhar olup cehennemden kurtulacağı 

müjdesini getirdim. 

Üçüncü olarak yüce Allah bana size okumuş olduğum ―Amenerrasulü‖ ile başlayan iki 

dua ayetini hediye olarak size getirdim. Kim bu iki ayeti her gün akşam yatmadan okursa ona 

yeterlidir‖ buyurdu.
922

 

Hz. Ali (ra) sordu: ―Ya Resulallah! Yüce Allah size ne tavsiyelerde bulundu bize 

bildir ki biz de onlara uyalım‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) buyurdu: ―Yüce Allah ile pek çok konuda sohbetim oldu. 

Sordum: ―Ya Rab! Katında en üstün amel hangisidir?‖ 

Yüce Allah: ―Habibim! Katımda tevekkül edip yalnız bana güvenmekten ve 

taksimatıma razı olmaktan üstün bir amel yoktur. Rasulüm! Benim sevgim, benim rızam için 

birbirini sevenler ve insanlar arasında sevgi ve muhabbet oluşturup birbirine bağlayanlar 

içindir. Gerçekten benim rızamı isteyenler ise, insanlar arasında beni zikredip anarak beni 

tanıtan ve nimetlerimi sayarak benim sevgimi kalplere yerleştirmek için çalışan ve bu uğurda 

açlık ve sıkıntıya tahammül edendir.  

Rasülüm! Mahlûkatın en zahidi olmak istersen, kalbini dünyadan ve dünya 

sevgisinden boşalt. Kalbinden dünyayı terk et ve bütün kalbinle ahirete yönel‖ buyurdu.  

Sordum: ―Ya Rab! Dünyadan yüz çevirip ahirete yönelmek ne demektir?‖ 

Buyurdu ki: ―Dünya nimetlerinin azına kanaat edip, zamanın çoğunu benim zikrimle 

geçirmen ve dinim için çalışarak insanların bana olan imanını artırmaya ve banim kudretimi 

tefekkür edip, hikmetimle alken ve ilmen meşgul olmak ve benim fikrim için çalışmaktır.‖  

Sordum: ―Dünya ehli kimdir? Ahiret ehli kimdir?‖ 

Yüce Allah buyurdu: ―Dünya ehli her yönü ile dünyaya yönelmiş, bütün arzusu mal ve 

mülk olan, aile efradını ona yönelten ve dünya için öfkelenen, aza razı olmayan, kötülüğü 

dokunduğu kimseden özür dilemeyen, mazeret kabul etmeyen, ibadete tembel, günah 

işlemeye hevesli, eceli yaklaştığı halde uzun dünyevî emeller peşinde koşan, nefis muhasebesi 

yaparak kendini hesaba çekmeyen, nimete şükretmez, belaya sabretmez, herkesi hor gören, 

büyüğe saygısı olmayan, küçüklere acımayan, nefislerinin arzusuna uyanlar nazarında akıllı, 

geçek akıllılar katında cahil olan kimselerdir.  

Ahiret ehline gelince: Güler yüzlü, hayâ sahibi, kötülüğü ve başkalarına zararı az, 

iyiliği ve faydası çok, sözü ölçülü, nefis muhasebesi yapan, gönülleri daima uyanık, benim 

aşkımla gözleri yaşlı, dili zikrimle, gönlü fikrimle meşgul olan, nimetlerin öncesinde besmele 

ile başlayan, sonunda şükür ile bitiren kimsedir. İşte katımda yüksek mevki sahibi kimseler 

bunlardır. Ben de onların dualarını kabul eder, ne isterlerse veririm. Bunlar benden gayrı şeye 
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gönül bağlamazlar. Az ile yetinirler. Süslü elbiseler ve dünyevî makam ve mevkiler 

istemezler, kendilerini ölülerden bilirler. Bunların nazarında dünya ve ahiret eşittir. Ben de 

onlara cennet ve saadet-i ebediye gibi nimetler veririm.‖
923

 

Sahabeler can kulağı ile dinlediler ve peygamberimize (sav) dediler: 

―Yâ Resulallah! Dua buyurun da yüce Allah‘ın vasfettiği ve kendilerinden razı olduğu 

bu iyi insanlardan olalım.‖ 

Peygamberimiz (sav) dua ettiler. Yüce Allah da onları Kur‘an-ı Keriminde övdü. 

 

10. Peygamberimiz (sav) Sahabelerine Cennet ve Cehennemi Anlatıyor: 

Sahabeler dediler: ―Yâ Resulallah! ‗Cenneti ve Cehennemi gezdim‘ buyurdun. Bize 

onlardan bahseder misin?‖ 

Peygamberimiz (sav) tebessüm ederek buyurdular:  

―Yüce Allah Cebrail‘e (as) emir buyurdular ki beni cennette gezdirsin ve ümmetim 

için neler hazırlandığını görsün. Cebrail (as) beni cennete götürdü. Cennet hazini ―Rıdvan‖ 

bana cenneti gezdirdi ve cennetin nimetlerini gösterdi. O kadar nimetler gördüm ki eğer bütün 

ömrümü onları anlatmaya ayırsam bitiremem.   

Bana ümmetim için hazırlanmış sekiz cennet gösterdiler. Bunların dördü bağ bostan 

olup ―Firdevs, Cennetü‘l-Me‘vâ, Cennetü‘l-Adn ve Cennetü‘n-Naîm‖ idi. Dördü de saraylarla 

müzeyyen, bağ ve bahçelerle muhat olan ―Dâru‘s-Selâm, Daru‘l-Celâl, Dâru‘l-Karar ve 

Dâru‘l-Huld‖ idi. Hepsinin damı Arşu‘r-Rahman idi.   

Bana yalnız ―Adn‖ cennetindeki köşkleri gösterdiler. Gökyüzündeki yıldızların 

sayısından çoktu. Her köşk yer ile gök arası büyüklüğünde olup, çoğu benim ashabıma aitti.  

Hz. Ebu Bekir (ra) dönerek buyurdu: ―Ya Ebâ Bekir! Senin köşkünü gördüm. Kızıl 

altındandı. Senin için hazırlanan nimetleri müşahede ettim.  

Hz. Ebu Bekir (ra): ―Yâ Resulallah! O köşk de o köşkün sahibi de senin için feda 

olsun‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) sonra Hz. Ömer‘e (ra) döndü ve: ―Yâ Ömer! Senin köşkünü de 

gördüm. Yakuttandı. O köşkte çok huriler vardı. Senin gayretini ve kıskançlığını bildiğimden 

içine girmedim‖ buyurdu.  

Hz. Ömer (ra) ağladı ve ―Yâ Resulallah senden mi kıskanacağım!?‖ dedi.  

Sonra peygamberimiz (sav) Hz. Ali‘ye (ra) döndü ve: ―Yâ Ali, senin suretini dördüncü 

kat semada gördüm. Cebrail‘a (as) sordum. O da dedi ki: ―Yâ Resulallah melekler Hz. Ali‘yi 

görmeye müştak oldular. Allah onun suretinde bir melek yarattı. Melekler onu ziyaret 

ediyorlar‖
924

 dedi.  

Peygamberimiz (sav) anlatmaya devam etti: 

―Orada inciden, yakuttan, zebercedden köşkler ve inciden kubbeler gördüm. Cennetin 

toprağını da misk gibi kokar buldum.
925

 Sonra ban bir ırmak gösterildi ki etrafında kubbeler 

ve çadırlar dizili idi. Suyu baldan tatlı ve rengi kardan ak idi. Cebrail‘e (as) ‗Bu nedir?‖ diye 

sordum. O da: ‗Bu sana Allah‘ın hazırladığı ―Kevser Irmağı‖ dır buyurdu.
926

 

Sonra peygamberimiz (sav) buyurdu: 

―Cebrail (as) beni Cehennem Malik‘ine götürdü. Yüzü hiç gülmüyordu. ―Bana 

Cehennemi göstermez misiniz?‖ dedim. Malik cehennem örtüsünü açtı.
927

 Gördüm ki 

cehennem simsiyah ve kapkaranlıktı. Hiçbir ışığı yoktu. Yedi kat olup yedi ayrı kapısı 

mevcuttu. Her cehennemin 70 bin dağı, her dağın ateşten 70 bin tepesi, her birinde de ateşli 
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70 bin bölgesi vardı. Her bölgede 70 bin dere ve her derede de 70 bin yılan ve akrep 

bulunmaktaydı.
928

  

Ve peygamberimiz (sav) devam etti: ―Vallahi, Allah‘a yemin ederim ki ashabım! 

Sizler benim gördüğümü görmüş olsaydınız az güler çok ağlardınız.
929

 Yine ashabım ben 

Cebrail‘i (as) Allah korkusundan ve saygısından eskimiş deve çulu gibi solgun,
930

 Mikail‘i 

(as)  de gülmeyi unutan biri gibi üzgün gördüm. Cebrail‘e (as) sordum:  

―Neden Mikail‘i (as) hiç güler görmüyorum?‖  

Cebrail (as) bana cevap verdi: 

―Cehennem yaratılalı Mikail hiç gülmedi. 

Sordum: 

―Sizde de cehenneme girme korkusu var mı?‖ 

Cevap verdi: 

―Evet! Bizim önümüzde de Şeytan‘ın lânetlenmesi hadisesi ve Harut ile Marut‘un 

cezalandırılması örneği vardır‖ buyurdu.
931

 

Cehennem Maliki bana cehennemin tabakalarını da gösterdi.  

Yedinci tabaka: En alt tabakaydı. Adına ―Hâviye‖ derler, azabı çok ziyade idi. 

Sordum, Firavun, Karun ve Hâmân ile beraber münafıklar burada azap görecekler denildi.  

Altıncı tabakaya ―Cahîm‖ adı verilmektedir. Müşrikler burada azap göreceklerdir. 

Beşinci tabakaya ―Sakar‖ denir. Budistler ve Mecusiler burada bulunacaktır. 

Dördüncü tabaka ―Lezâ‖ dır. İblis ve onun tabileri burada azap göreceklerdir. 

Üçüncü tabaka ―Hutame‖ dir. Yahudiler buraya gireceklerdir. 

İkinci tabakaya ―Saîr‖ denir. Nasara burada azaba uğrayacaklardır. 

Birinci tabaka ―Cehennem‖ dir. En üst tabakadır. Burada ümmetimin büyük günah 

işleyenleri azap göreceklerdir.  

Cehennem bana gösterildi. Ateşten yetmiş bin derya vardı. Her bir derya yer ve göğü 

içine alırdı. Zebanileri o derece dehşetli idi ki, dünya onun ayağının topuğuna ulaşamaz. 

Cebrail‘e (as) ―Cehennem kimler içindir?‖ diye sordum. Bana ―Ümmetinin günahkârları 

içindir. Ya Resulallah! Onlara nasihat et, ta ki kendilerini bu korkunç yerden korusunlar. 

Kendilerini azaba sürükleyecek şeylerden sakınsınlar, günah işledikleri zaman da günahlarına 

tövbe etsinler. O gün asilere asla merhamet olunmaz‖ dedi.
932

  

Peygamberimiz (sav) ağladı. Bunun üzerine sahabeler de ağladılar.  

Bir müddet sonra peygamberimiz (sav) başını kaldırdı ve ―Allah bana şefaat yetkisi 

verdi. Zerre kadar imanı olan şefaatimle Cehennemden kurtulacak ve cehennem boş 

kalacaktır. Bunun üzerine yüce Allah cehennemi ateş ile doldurarak diğerlerinin üzerine 

kapatacaktır‖
933

 buyurdu.  

Gece hayli ilerlemişti. Sahabeler peygamberimizin (sav) sohbetinden o derece müstefit 

oldular, kalpleri iman ve ahiret duygusu ile doldu ki kendilerini cennette ve cehennemde 

yaşıyorlarmış gibi hissediyorlardı. Kalpleri ilim ve hikmetle, cehennem korkusu, cennete 

girme arzusu ve ümidi ile lebâ-leb dolu olarak evlerine döndüler.  
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