
 

 

 

 

 

 

ُ َمثاَلً َكِلَمتً َطيِّبَتً َكَشَجَرةٍ َطيِّبٍَت اَْصلَُها ثَابٌِت َوفَْرُعَها فِي  اَلَْم تََر َكْيَف َضَرَب ّٰللاه

ُ اْاَْمثَاَا ِلللَّساِا لَ َلَّسُهْم  َ َ َكَّسُرووَ  يٍي بِِا ِْو َ بَِّهاۜا َو َْ ِرُب ّٰللاه اِا  تُْ ت۪ٓت ي اُُكلََها ُك َّس  ۪ٓت َم   اللَّس
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Oku! Yaratan Rabbinin adıyla
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1 Bakara Suresi: 21. 
2 Nisa Suresi: 1. 
3 Al-i İmran Suresi: 102. 
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“Kıyamet öncesinde, insanlar yalnızca ortağı bulunmayan 

Allah’a ibâdet edinceye kadar kılıçla (mücadele vermek için) 

gönderildim. Rızkım, mızrağımın gölgesi altındadır. Küçülme 

ve alçalma ise benim emrime karşı gelenlere yüklenmiştir. 

Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır.” 
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4 Ankebut Suresi: 2, 3. 
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5 

                                                           
5 Araf Suresi: 172. 
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6 

“Kıyamet gününde cehennemlik olan kişiye: “Şayet dünya 

üzerinde bulunan her şey senin olsaydı, buradan kurtulmak 

için onları feda eder miydin?” diye sorulunca: “Evet, eder-

dim.” karşılığını verir. Ancak Allah: “Oysa bundan daha az 

olan bir şeyi senden istemiştim. Henüz Âdem’in sulbünde iken 

bana hiçbir şeyi ortak koşmama sözünü (Kelime-i Tevhid) 

senden almıştım. Ama sen dinlemeyip bana ortak koştun” diye 

buyurur.”7 

                                                           
6 Zariyat Suresi: 56 
7 Ahmed Bin Hanbel, Müsned, 1/68. [Sahih] 
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10 

11 

                                                           
8 Müminun Suresi: 23. 
9 Hud Suresi: 50. 
10 Hud Suresi: 61. 
11 Enbiya Suresi: 25. 
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12 

13 

14 

                                                           
12 Hud Suresi: 1, 2. 
13 İbrahim Suresi: 52. 
14 Bakara Suresi: 133. 
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15 

“İnsanlarla ‘Lâ ilâhe illâllah’ deyinceye kadar savaşmakla 

emrolundum…”16

                                                           
15 Lokman Suresi: 13. 
16 İmam Buhari, Fethu’l Bârî, 1/641. 
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17 

 

 

                                                           
17 Maide Suresi: 70. 
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18 

19 

20 

“Bağlı bulunduğunuz soylar başka soylara dil uzatma se-

bebi olamaz. İçinizden hiç kimse diğerinden daha mükemmel 

değildir ve hepinizde Âdem’in çocuklarısınız. Dindarlığı ve 

                                                           
18 Maide Suresi: 18. 
19 Bakara Suresi: 80. 
20 Hucurat Suresi: 13. 
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takvasından başka hiç kimsenin diğerine bir üstünlüğü yok-

tur. Kıyamet gününde Yüce Allah sizleri soyunuz ve nesebi-

nizden dolayı sorguya çekmez. Allah katında en değerliniz, 

O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.”21 

 

                                                           
21 Ahmed Bin Hanbel, 28/548, 651; İbn Cerir ve Beyhaki, 5146, 6677. Müsned’in 
muhakkikleri “isnâdı hasendir” demişlerdir. 



 |

 

 

 

 



|   

 

22 

23 

 

 

24 

 

“Rabbinize 

ibâdet edin” “Rabbinize yaptığınız ibâdeti, O’ndan baş-

kasına da yapmayın” 

“Ben onlardan sadece bir kelime söyleme-

lerini istiyorum”

 “Baban hakkı için söyle ey Muhammed! 

                                                           
22 Zariyat Suresi: 51. 
23 Nahl Suresi: 51. 
24 Kehf Suresi: 110. 
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Nedir o kelime? Biz bunu sana on defa söyleyelim!” 

25

26 

“Yoksa sen ilâh-

ları tekbir ilâh mı yaptın?” “Yoksa sen Allah’ın 

ilâh olduğunu mu söyledin”

27 

                                                           
25 Sad Suresi: 5. 
26 Nesâi, Tefsir, 457; Ahmed Bin Hanbel, 2/362. Ayrıca Bkz: İbn Kesir, Tefsir’ul Kur’ân’il Azim, 
9/324. 
27 Müminun Suresi: 84, 85. 
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28 

29 

                                                           
28 Müminun Suresi: 86, 87. 
29 Zuhruf Suresi: 9. 
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31 

32 

                                                           
30 Müminun Suresi: 88, 89. 
31 Zuhruf Suresi: 19. 
32 Enam Suresi: 109. 
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33

“(Ebû Zer dedi ki:) Yeğenim! Ben, Rasulullah 

ile henüz görüşmeden (Müslüman olmadan) üç yıl önce-

sinden namaz kılmaya başladım.”  

Ona, kim için namaz kılıyordun? diye sorduğumda:  

“Yüce Allah için” karşılığını verdi.  

Ona, peki namazda ne tarafa doğru yöneliyordun (kıb-

leyi nasıl belirliyordun?) diye sorduğumda:  

“Allah beni ne tarafa doğru yönlendirdiyse, o tarafa doğ-

ru dönüyordum. Akşam namaz kılmaya başladığımda, gece 

sonuna kadar bir elbise gibi yere serilir, güneş yükselene ka-

dar da öylece kalırdım.”34 

                                                           
33 İmam Beyhakî, Delâilü’n Nübüvve, 1/558. 
34 İmam Müslim, 1919. İmam Beyhakî, Delâilü’n Nübüvve, 1/555. 
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Husayn, Rasulullah ’in yanına girince ona 

şöyle dedi:  

“Ey Muhammed! Birliğimizi bozdun. Gücümüzü böldün. 

-Onu yaptın, bunu yaptın. -Mal istiyorsan şayet, senin için 

mal toplayalım da malı en çok olanımız sen ol. Kadın istiyor-

san şayet, seni en güzel kadınla evlendirelim. Yok, krallık– 

yöneticilik- istiyorsan, seni başımıza yönetici edelim.” 

Allah Rasulü  onun sözleri karşısında ses-

sizce dinliyordu. Husayn konuşmasını bitirince Rasulullah 

ona: 

“Bitirdin mi ey Ebû İmran?” diye sordu. Husayn: “Evet” 

karşılığını verince, Rasulullah  ile aralarında 

soru cevap şeklindeki şu konuşma geçti: 

“Sorduklarıma cevap ver.” Husayn: Ne istiyorsan sor de-

di.  
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-“Ey Ebû İmran! Kaç ilâha ibâdet ediyorsun?”  

-Yedi ilâha. Altısı yerde, birisi göktedir.  

-“Peki, malını kaybettiğin zaman hangisine dua ediyor-

sun?”  

-Göktekine (Allah’a) dua ederim.  

-“Su ihtiyacın olduğunda hangisine dua edersin?”  

-Göktekine (Allah’a) dua ederim.  

-“Çocukların aç kalırsa hangisine dua edersin?”  

-Göktekine (Allah’a) dua ederim.  

-“Peki, duana icabet eden sadece Allah mı, yoksa hepsi 

birden mi icabet ederler?”  

-Elbette ki O (Allah) tek başına icabet eder.  

-“O halde O, tek başına icabet eder, tek başına sana nimet 

bahşeder ama sen ötekileri de O’na ortak edersin. Yoksa senin 

aleyhinde O’na (Allah’a) karşı onların galip gelmesinden mi 

korkuyorsun?”  

-Hayır! Allah’a karşı güç yettiremezler.  

-“Ey Husayn! Müslüman ol da, sana Allah’ın fayda vere-

ceği bazı sözler öğreteyim.” diyerek Allah Rasulü 

 Husayn’ı İslâm’a dâvet eder.35 

                                                           
35 İmam Beyhakî, “Hasen” senetle rivayet etmiştir.  
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“Kureyş (müşrikleri) cahiliye döneminde Aşure gününde 

oruç tutardı. Rasulullah ’de bu orucu tutardı. 

Medine’ye geldiğinde bu orucu hem kendisi tuttu, hem de 

tutulmasını emretti. Ramazan orucu farz kılınınca, Aşure 

orucu terk edildi. Dileyen o gün oruç tuttu, dileyen tutma-

dı.”36 

                                                           
36 Sahih-i Buharî, hadis no: 986. 
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“Buyur Allah’ım buyur! Buyur, senin hiçbir ortağın yok-

tur. Ancak bir ortağın vardır, o da senin emrindedir!”37 

 “Senin hiçbir ortağın yoktur. Ancak bir ortağın 

vardır, o da senin emrindedir” 

38

                                                           
37 Müslim, Hac, 22. İbn İshak, Siyer, 149, 175. 
38 Bu limitleri verdiklerinde 2018 yılında dolar fiyatı 5,30 tl idi. 
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40 

                                                           
39 Nahl Suresi: 51. 
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40 Zariyat Suresi: 51. 
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41 

42 

43 

44 

45 

                                                           
41 Enam Suresi: 101. 
42 Yunus Suresi: 3. 
43 Saffat Suresi: 96. 
44 Mümin Suresi: 62. 
45 Hud Suresi: 6. 
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46 

                                                           
46 Nahl Suresi: 73. 
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47 

48 

49 

50 

                                                           
47 İbrahim Suresi: 12. 
48 Maide Suresi: 23. 
49 Al-i İmran Suresi: 173. 
50 Nisa Suresi: 28. 
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51 

52 

                                                           
51 Al-i İmran Suresi: 175. 
52 Nahl Suresi: 51. 
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53 

54 

“Üç şey kimde bulunursa imanın tadını bulur: 

1- Allah ve Rasulünü başka her şeyden daha çok sevmek, 

2- Sevdiği kişiyi yalnızca Allah için sevmek, 

3- Dinden dönmeyi, ateşe atılmak kadar kötü görmek.” 

                                                           
53 Bakara Suresi: 165. 
54 Mücadele Suresi: 22. 
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“Hiçbiriniz beni; kendi canından, ana-babasından, çoluk-

çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman 

etmiş olmaz.” 

55 

56 

                                                           
55 Yunus Suresi: 107. 
56 Enam Suresi: 17. 
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“…Eğer bütün insanlar, Allah’ın senin için yazmadığı bir 

faydayı sana vermek için toplansalar, buna güç yettiremezler. 

Yine sana, Allah’ın senin için yazmadığı bir zararı vermeye 

çalışsalar, buna da güç yettiremezler…”57 

                                                           
57 Ahmed Bin Hanbel, Müsned, 1/293. Hadisi, aynı manada fakat farklı lafızlarla imam 
Tirmizî de rivayet etmiş ve “Sahih” olduğunu söylemiştir. Tirmizî, 2516. 
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58 

59 

60 

61 

 

                                                           
58 Mümin Suresi: 60. 
59 Araf Suresi: 194. 
60 Araf Suresi: 197. 
61 Ahkaf Suresi: 5. 
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62 

63 

64 

65 

66 

                                                           
62 Mülk Suresi: 13. 
63 Fatır Suresi: 38. 
64 Tegabun Suresi: 4. 
65 Enam Suresi: 59. 
66 Neml Suresi: 65. 
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67

                                                           
67 Burada tesettürden kastım, günümüzdeki gibi sadece saç kısmını kapatıp vücudun diğer 
tüm azalarını gösteren giyim şekli değildir. Tesettürden kastettiğim, Allah Rasulü ve 
sahabelerin pak eşlerinin giydikleri kıyafetlerdir. 
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69 

70 

                                                           
68 Şura Suresi: 21. 
69 Kehf Suresi: 26. 
70 Araf Suresi: 54. 
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71 

                                                           
71 Nisa Suresi: 59. 
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72 

 

 

 

                                                           
72 Şura Suresi: 10. 
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73 

74 

                                                           
73 İbrahim Suresi: 9. 
74 Kamer Suresi: 9. 
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75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

                                                           
75 Nuh Suresi: 7. 
76 Araf Suresi: 66. 
77 Hud Suresi: 59. 
78 Araf Suresi: 76. 
79 Şuara Suresi: 153. 
80 Araf Suresi: 82. 
81 Zariyat Suresi: 52. 
82 Hicr Suresi: 6. 
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83 

                                                           
83 Bakara Suresi: 87. 
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Rasulullah  Muâz bin Cebel’i Yemene (İs-

lâm’a dâvet etmesi için gönderirken) ona şöyle buyurdu: 

“Sen ehl-i kitap olan bir topluluğa gidiyorsun. Yanlarına 

vardığında onları “Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Mu-

hammed’in O’nun Rasulü olduğuna” şahitlikte bulunmaya 

dâvet et. Bu konuda sana itaat ederler/bunu kabul ederlerse 

onlara, Allah’ın günde beş vakit namaz kılmayı farz kıldığını 

haber ver. Bu konuda da sana itaat eder/bunu da kabul eder-

lerse onlara, Allah’ın, zenginlerinden alınıp fakirlere verilmek 

üzere zekâtı farz kıldığını haber ver. Eğer bu konuda da sana 

itaat eder/bunu da kabul ederlerse mallarının en değerli olan-
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larını almaktan sakın. Mazlumun duasından da kork. Çünkü 

mazlumun duası ile Allah arasında hiçbir perde yoktur.”84 

“Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun 

Rasulü olduğuna şahitlikte bulunmaya dâvet et. Bu konuda 

sana itaat ederler/bunu kabul ederlerse onlara…” 

“Dinin temeli olduğu için Allah’tan başka ilâh olmaması 

ve Muhammed’in O’nun Rasulü olması ile (dâvete) başlan-

mıştır. (Çünkü) bu ikisini kabul etmeden (gereklerini yerine 

getirmeden) yapılan hiçbir amel geçerli olmaz.”85 

                                                           
84 İmam Buhari, Fethu’l Bârî, 3/636. 
85

 İmam Buhari, Fethu’l Bârî, 3/637. 
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86 

87 

88 

89 

90 

91 

                                                           
86 Müminun Suresi: 23. 
87 Hud Suresi: 50. 
88 Araf Suresi: 73. 
89 Saffat Suresi: 86. 
90 Enbiya Suresi: 25. 
91 Zariyat Suresi: 51. 
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92 Nahl Suresi: 36. 
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93 

94 

                                                           
93 Fussilet Suresi: 26. 
94 Nuh Suresi: 7. 
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 “Tâğut; azgın, azgınlık, çok azgın, zalim, çok zalim, 

sapkınlığın başı…”95 

 “Tâğut; tuğyan (azgınlık)’dan “fâlût” vezninde bir keli-

medir. Tuğyân ise haddi aşmak demektir. Bu da zulüm ve 

bağy (taşkınlık) demektir…”96 

 “Tâğut; (ye-tı-ğayn-vav) fiilinden gelmiştir. Bu fiil ise 

fazlasıyla sınırı aşmak hakkında kullanılır.”97 

 “Arapça tâğut kelimesi sözlük anlamıyla, sınırları aşan 

herkes için kullanılır.”98 

                                                           
95 El-Beyan, s. 738. 
96 İmam Kurtubi, El-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, 3/494. 
97 Age. 
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99 

“Tâğut; kâhin, şeytan ve sapkınlıkta başı çeken her kim-

sedir… Allah’tan başka kendisine ibâdet olunan, eğer bunu 

red etmiyorsa bir tâğuttur.”100 

“Tâğut; tuğyan kelimesinden türemiştir. Buna göre 

tâğut; insanı azdıran, onu hak ve hidâyet yolundan saptıran 

her şeydir.”101 

 Ömer bin Hattab tâğut hakkında; “O şeytandır” demiş-

tir. 

 Câbir bin Abdullah ise tâğut hakkında; “Bunlar şeytan-

ların kendilerine bilgi verdikleri kâhinlerdir” demiştir. 

 Ebu’l Âliye tâğut hakkında; “Sihirbazdır” demiştir. 

                                                                                                                        
98 Mevdudi, Tefhîmu’l Kur’an, 1/202. 
99 Naziat Suresi: 17. 
100 İmam Kurtubi, El-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, 3/494. 
101 Sabûnî, Safvetü’t-Tefâsîr, 1/296. 
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 Mücâhid, tâğut hakkında şöyle demiştir: “Tâğut; insan 

suretinde bir şeytandır. Davalaşmak için ona giderler. Tâğut 

onların hâkimidir. (Aralarındaki ihtilafı çözen kişidir.) 

 Mâlik bin Enes, tâğut hakkında; “Tâğut, insanların Al-

lah’tan başka ibâdet ettikleri şeydir” demiştir.102 

“Tâğut yani asilik. Bir kimseye tâği (asi) yerine tâğut 

denildiğinde, o kimsenin aşırı asi olduğu kastedilir. Sözgelimi 

bir kimse için; “güzel” deriz. Fakat “Bu, güzelliğin ta kendisi-

dir” dersek, o kimsenin çok güzel olduğunu vurgulamış olu-

ruz. İşte tıpkı bunun gibi, diğer ilâhlara kulluk etmek asilik-

tir; ama kişinin kendisini ilâh mevkiine koyarak başkalarını 

kendisine kulluk ettirmesi, isyanın ta kendisidir.”103 

“Kur’an bu kelimeyi Allah’a isyan eden, Allah’ın kulları-

nın hâkimi ve mâliki olduğunu iddia eden ve onları kendi 

kulu olmaya zorlayan kimse için kullanılır.  

 Allah’a isyan üç derecede olabilir: 

1) Eğer bir kimse Allah’ın kulu olduğunu kabul eder, fa-

kat pratikte O’nun emirlerinin aksini yaparsa, buna “fasık” 

denir. 

 2) Bir kimse Allah ile irtibatı koparır ve başka birisine 

bağlanırsa, o zaman “kâfir” olur. 

                                                           
102 İmam Suyuti, Ed-Dürrü’l-Mensûr, 3/178, 179. 
103 Mevdudi, Tefhîmu’l Kur’an, 5/102. 
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 3) Eğer bir kimse Allah’a isyan eder ve O’nun kullarını 

kendisine boyun eğmeye zorlarsa, o zaman “tâğut” olur.  

 Böyle bir kimse şeytan, rahip, dinî veya politik lider, 

kral veya bir devlet olabilir. Bu nedenle bir kimse “tâğut”u 

reddetmedikçe Allah’a iman etmiş sayılmaz.  

…Allah’ı inkâr eden kimse, sadece bir tek değil binlerce 

“tâğut”un kölesi olur. Bunlardan birisi; kişiyi sürekli yanlış 

yapmaya teşvik eden ve ayağını kaydıran şeytandır. Diğeri 

ise; kişiyi kendi arzu ve şehvetlerinin kölesi yapan ve sapık 

yollara yönelten nefsidir. Daha sonra başkaları, karısı, ço-

cukları, akrabaları, kabilesi, ailesi, arkadaşları, milleti, poli-

tik ve dinî liderleri ve hükümeti gelir. Bütün bunlar, o kimse 

için “tâğut”tur ve onu kendi istek ve arzularının esiri yapmak 

isterler. Bütün bu efendilerin kölesi olan kimse, bütün haya-

tını imkânsız olan bir şey için, yani tüm bu efendilerin hepsi-

ni de teker teker hoşnut etmek uğruna harcar.”104 

 “Tâğut; her türlü put, önder ve itaat edilen âmirdir. Her 

kavmin tâğutu, Allah ve Rasulü’nün dışında kendi hakemli-

ğine müracaat edilen, Allah dışında ibâdet edilen, Allah’tan 

bir yol gösterme olmadan kendisine tâbi olunan, insanların, 

bilmedikleri konularda kendisine itaat etmeyi, Allah’a itaat 

kabul ettikleri kimselerdir. İşte bunlar dünyanın tâğutlarıdır. 

Düşünüp incelediğin zaman, insanların çoğunun Allah’a 

ibâdetten onlara kulluğa, Allah ve Rasulü’nün hakemliğinden 

onların hakemliğine, Allah’a itaat ve Rasulüne ittibâdan on-

                                                           
104 Mevdudi, Tefhîmu’l Kur’an, 1/202. 
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lara itaat ve ittibâya yöneldiklerini görürsün. Onlar bu üm-

metin kurtuluşa ermişleri olan sahabe ve tâbiûnun yolunu 

tutmamış, onların hedeflerine yönelmemişler, hem yol hem 

de hedef olarak onlardan ayrılmışlardır.”105 

106 

                                                           
105 İbn Kayyım, İ’lâmü’l Muvakkı’în, 1/75. 
106 Bakara Suresi: 256. 



 |

 

 

  

“Bu, Allah’tan başka ilâh olmadığına inanmak (lâ ilâhe 

illâllah)’tır.” 

  

“Burada iman etmek kastedilmektedir.” Süfyân’ın laf-

zında ise: “Bu, ihlas (lâ ilâhe illâllah) kelimesidir.” dediği bil-

dirilmiştir. 

  

 “Cennete girinceye kadar kopmayandır” 
107

 

 

 

                                                           
107 İmam Suyuti, Ed-Dürrü’l Mensur, 3/179, 180. 
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108 Zümer Suresi: 17. 
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109 Araf Suresi: 16, 18. 
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110

111

112

                                                           
110 Fatır Suresi: 5. 
111 Yasin Suresi: 60, 61. 
112 İbrahim Suresi: 22. 
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113

“Şüphesiz ki Allah, elçilerinin dili ile size gerçek olanı 

vadetti –ki o gerçek bir vaad ve doğru bir haberdi. Ben de size 
                                                           

113 Fussilet Suresi: 42. 
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vadettim, ama size yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir 

gücüm yoktu. Yani sizi dâvet ettiğim şey hakkında hiçbir 

delil ve verdiğim vaadin doğruluğuna dair hiçbir hüccetim 

yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de salt dâvetime dayana-

rak benim dâvetime hemen koştunuz. Oysa Peygamberler, 

getirdiklerinin doğruluğuna dair size doğru deliller ve hüc-

cetler (kitaplar) getirmişti. Siz ise onlara karşı çıkıp, içinde 

bulunduğunuz (ahirette ki) şu duruma düştünüz!”114 

                                                           
114 İbn Kesir Tefsiri: 6/75. 
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115

116

117 

 

                                                           
115 Enam Suresi: 121. 
116 Enam Suresi: 112. 
117 Nisa Suresi: 76. 
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118 

119 

120 

121 

                                                           
118 Enam Suresi: 59. 
119 Hud Suresi: 123. 
120 Neml Suresi: 65. 
121 Fatır Suresi: 38. 
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122 

123 

124 

                                                           
122 Enam Suresi: 50. 
123 Hud Suresi: 31. 
124 Haşr Suresi: 22. 
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 “Her kim, sana Muhammed ’in gaybı bildi-

ğini söylerse, muhakkak o yalan söylemiştir. Çünkü yüce 

Allah:  diye buyurmuş-

tur.”125 

“Kur’an-ı Kerim’in bu âyetleri Allah’tan başka birinin 

gaybı bildiğini kabul etmenin, geçmiş ve gelecek olaylar hak-

kında başka birisinin de bilgi sahibi olduğuna inanmanın, 

kesinlikle İslâm dışı bir inanç olduğunu, hiçbir şüpheye yer 

bırakmayacak şekilde açılığa kavuşturuyor. Buhârî, Müslim, 

Nesâî, İmam Ahmed, İbn Cerir ve İbn Ebî Hatim sağlam bir 

senetle Âişe annemizden şu sözü nakletmiştir: 

 “Kim, Peygamber ertesi gün ne olacağını bil-

dirdi diye iddia ederse, Allah’ı yalan söylemekle itham etmiş 

olur. Çünkü Allah şöyle buyurur: 

 

 İbn Münzir bunu, Abdullah bin Abbas’ın meşhur talebesi 

İkrîme’ye dayanarak nakletmiştir: 

 “Biri, Peygamber ’e: Ey Muhammed! Kıyamet 

ne zaman kopacak? Topraklarımızı kuraklık kasıp kavuru-

yor, yağmur ne zaman yağacak? Karım hamile, erkek mi 

yoksa kız mı dünyaya getirecek? Ve bugün ne kazanacağımı 

biliyorum, fakat acaba yarın ne kadar kazanacağım? Nerede 

doğduğumu biliyorum, fakat nerede öleceğim? gibi sorular 

sordu. Allah Rasulü  ise cevap olarak Lokman 

Suresi 34. âyeti okudular.” 

                                                           
125 İmam Buhari, Fethu’l Bârî, 14/446. 
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 Nitekim Buhârî, Müslim ve diğer hadis kitaplarında nak-

ledilen şekliyle şu hadis-i şerif de aynı hususu destekler:  

 Peygamber  bir gün ashabı arasında oturur-

ken, sorulardan biri olan “Kıyamet ne zaman kopacak” soru-

sunu Cibril  ona sorduğunda, Peygamber  

ona; 

 “Bunu, kendisinden sorulan, sorandan daha iyi bilemez 

(yani ben de senin gibi bilmiyorum)” diye cevap verdi. Sonra; 

“Allah’tan başka, hakkında hiçbir kimsenin bilgi sahibi olma-

dığı beş husustan birisidir” diye ilave buyurdular ve daha 

sonra Lokman Suresi’nin yukarıda geçen âyetini okudular.”126 

                                                           
126 Mevdudi, Tefhimu’l Kur’an, 4/139. 



 |

 

  

“Yüce Allah yıldızları şu üç husus için yaratmıştır: On-

ları göğün süsü olsunlar diye yarattı, onlarla yol bulunsun 

diye yarattı ve onları (şeytanlara) atış taneleri olarak yarattı. 

Herkim bu yıldızlar hakkında bunun dışında bir şeyler söy-

lemeye kalkışacak olursa, kendi görüşüne dayanarak söyler 

ve haddinin dışına çıkar, payını kaybeder, hakkında bilgisi 

olmadığı bir hususta bir şeyler söylemeye de kendisini zor-

lamış olur. Gerçek şu ki, insanlar Allah’ın emri hususunda 

bilgisizdirler. Onlar bu yıldızlardan hareketle kâhinlik ihdas 

ettiler. Şu yıldızın doğuşu zamanında evlenirse şöyle ve şöyle 

olur, şunlar ve şunlar meydana gelir. Şu yıldızın doğuşu za-

manında yolculuğa çıkan şunu şunu elde eder. Şu yıldızın 

doğuşuyla birlikte dünyaya gelen şöyle şöyle olur. Yemin 

ederim ki her bir yıldızın doğuşu ile birlikte mutlaka kırmızı 
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tenlisi de, siyahı da, uzun boylusu da, kısası da, güzeli de, 

çirkini de dünyaya gelir. Ne bu yıldızın, ne bu hayvanın, ne 

bu kuşun gaybe dair hiçbir bilgisi yoktur. Şanı yüce olan Al-

lah da; 

 hükmü-

nü vermiştir.”127 

  

128 

“Bir tanrı, tanrıça veya benzerlerinden,129 şirk olan yol-

larla130 talihini öğrenmek için fal okları çekmeyi veya gelecek-

leri ya da anlaşmazlıkları çözümlemekle ilgili işaretler alma-

yı yasaklamaktadır. Söz gelimi, Mekke’nin putperest Kureyş 

kabilesi bu amaçla Kâbe’de Hubel putunu seçmişlerdi. Onun 

yanında yedi fal oku bulundururlardı. Putun bakıcısına kur-

ban sunduktan ve birtakım merasimlerden sonra bir ok çe-

kerler ve onun üzerine kazınmış bulunan yazıları Hubel’in 

hükmü olarak kabul ederlerdi.”131 

                                                           
127 İbn Kesir Tefsiri: 8/213. 
128 Maide Suresi: 3. 
129 Bu ifade ile müellif, bu falı bakan kişilerin sahte ilâh konumunda olduklarını dile 
getirmiştir. Her ne kadar heykellerin böyle bir iddiası olmasa da, insanların ona yüklemiş 
oldukları bu inançla, insanların ilâhı konumuna getirilmiştir. 
130 Bu ifadesi ile de insanların, yaratılmış olan şeylerden fal oku yolu ile geleceklerine dair 
bilgiler edinmelerini şirk olarak açıklamıştır. 
131 Mevdudi, Tefhîmu’l Kur’an, 1/453. 
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“Sünenlerde ve Hâkim’in eserinde –Hâkim bu rivayetin 

Buhari ve Müslim’in şartlarına uygun olduğunu söyler- Ebu 
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Hureyre’den gelen bir rivayette Rasulullah  şöyle 

buyurmuştur; 

“Kim bir kâhine veya arrafa gider ve söylediklerini tasdik 

ederse, Muhammed’e indirileni inkâr etmiştir.” 

Benzer bir rivayet de Ebu Yâlâ’dan ceyyid bir isnadla, 

mevkuf olarak İbn Mesud ’dan nakledilmiştir. 

Beğavi der ki: 

“Arraf, bir takım işaretlerden hareketle çalıntı veya ka-

yıp eşyaların yerini bildiğini iddia eden kişiye denir.” 

Arrafın kâhin olduğu da söylenmiştir. Kâhin ise geleceğe 

ait gaybî bilgileri iddia eden kimsedir. Yine o gizli bir takım 

şeyleri haber veren kimsedir de denilmiştir.”132 

                                                           
132 Muhammed b. Süleyman et-Temimi, Kitâbu’t Tevhid, s. 126, 127, Hüccet Yayınları. 
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133 

“Buhari’nin Sahihi’nde geçen bir rivayette Ebu Hureyre 

 Rasulullah ’in şöyle buyurduğunu anla-

tır: 

“Allah  gökte bir işin olmasına hükmettiği za-

man, melekler itaatlerinin bir göstergesi olarak kanat çırpar-

lar. Bu söz sanki melekleri yararak aralarından geçip giden, 

bir kaya üzerindeki zincir (sesi) gibidir.  

134 

Kulak hırsızlığı yapanlar bu sözü dinlerler. Bu kulak hır-

sızları üst üste yığılmışlardır. 

-Süfyan b. Uyeyne bunu, ellerini evirip çevirerek ve par-

maklarının arasını açarak gösterir- 

Kulak hırsızı söylenenleri dinleyerek kendisinden daha 

aşağıdakine iletir. O da kendisinden daha aşağıda bulunanlara 

iletir. Nihayet (bu haber) sihirbaz ya da kâhinin diline ulaşır. 

Bazen (kâhine) dinlediklerini iletmeden bir alev huzmesi yeti-

şir (şeytanı yakar), bazen de (kâhine) ilettikten sonra yetişir. 

O kâhinler de bu sözün yanına yüz yalan katarlar. İnsanlar da 

kâhinin bir sözü tasdik olundu diye tutarlar “Filan kâhin bize 

o gün şöyle şöyle dememiş miydi?” derler. Hâlbuki onun tas-

                                                           
133 Hicr Suresi: 16, 17, 18. 
134 Sebe Suresi: 23. 
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dik olunmasının sebebi, gökten duyulan (şeytanın çalıp getir-

diği) bu sözdür.”135 

                                                           
135 Muhammed b. Süleyman et-Temimi, Kitâbu’t Tevhid, s. 77, 78, Hüccet Yayınları. 
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136 

137 

138 

139 

                                                           
136 Necm Suresi: 35. 
137 Kalem Suresi: 47. 
138 Tegabun Suresi: 18. 
139 Kehf Suresi: 26. 
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140 

 “Rasulullah  Mekkeli müşriklere Allah 

’nın Peygamberi olduğunu söylediğinde, Mekkeli müşrikler 

buna çeşitli şekillerde itiraz ettiler. Bu itirazlardan birisi de 

yukarıda aktardığım âyette geçti. Yani onlar dediler ki: “Ma-

dem sen Peygambersin, o halde senin olağanüstü biri olman 

gerekir. Örneğin; Allah’ın hazineleri senin yanında olmalı, 

senin bir melek olman veya seninle birlikte bir meleğin de 

gönderilmiş olması gerekir. Veya sen, gelecekten haberdar 

biri olmalısın.” gibi asılsız itirazlarla, Peygamber olan birisi-

nin bu tür özelliklere de sahip olmasının gerektiğini söyledi-

ler. –Maalesef bizim toplumumuz da aynı itirazlarda bulun-

makta ve Allah dostu diye isimlendirilen kişilerin gaybî bilgi-

lere vakıf olabileceklerini savunmaktadır- Rasulullah 

 de onlara, kendisinin bir insan olduğunu, bu tür özellik-

lere asla sahip olamayacağını, kendisi bir Peygamber olsa da 

gaybî bilgilere sahip olamayacağını söyledi. Fakat bununla 

birlikte Allah Rasulü  âyetin devamında, sıradan 

bir insandan kendisini ayırt eden bir şeyi onlara söyledi ve 

dedi ki: 

 Allah Rasulü ’i sıradan insanlardan ayıran 

özellik, O’na vahiy gelmesiydi. Allah  dilemiş olduğu 

birtakım bilgileri Rasulü ’e vahyederek bildiri-

yordu. Çünkü o, bizzat Allah tarafından seçilmiş olan ve 

Kur’an-ı Kerim ile de tasdik edilmiş bir elçiydi. Dolayısı ile bir 

                                                           
140 Enam Suresi: 50. 
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kişinin bu tür bilgileri bilebilmesi için, Allah  tara-

fından seçilen ve kendisine vahyedilen bir Peygamber olması 

gerekmektedir. Yoksa her önüne gelen “ben Allah dostuyum, 

bende gaybden haber verebilirim” diye ortaya çıkarak mey-

danı boş bulacak! Bu bakımdan Allah  Peygamber 

varislerine değil, sadece Peygamberlere vahiy yolu ile bu tür 

bilgileri bildireceğini söylemiştir: 

141 

 Âyette görüldüğü gibi Allah , Peygamberlerin-

den dilediğine gaybî birtakım bilgileri bildireceğini söylemiş 

ve vârislere böyle bir yetki vermemiştir. Dolayısı ile “biz Pey-

gamber varisleriyiz, Allah bize de gaybî bilgileri bildirir” sö-

zü, asılsız bir söz olmaktadır. Peygamber vârisliği demek; 

Peygamberin yaptığı Tevhid davetine icâbet edip, Allah 

’ya hiçbir şeyi şirk koşmamak ve insanları da bu ilkeye 

dâvet etmek için mücadele etmektir. Yoksa Peygamber vâris-

liği; Allah  tarafından verilen ve Peygamberliğin 

mucizeleri olan birtakım yetkilere sahip olmak demek değil-

dir. Aslında böyle bir şey iddia eden kişi Peygamber vârisliği 

değil, bilakis Peygamberlik iddia etmiş olur!”142 

                                                           
141 Al-i İmran Suresi: 179. 
142 Kuran-ı Kerim’de Üç Temel Kâide, s. 135, 136, Hüccet Yayınları. 
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143 

                                                           
143 Taha Suresi: 57, 58. 
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144 

145 

                                                           
144 Taha Suresi: 66, 67. 
145 Bakara Suresi: 102. 
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146

                                                           
146 Bakara Suresi: 102. 
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“Kimi büyüler, yapanın kâfir olmasını gerektirir. İnsan-

ların suretlerini değiştirmek, hayvan kılığına büründürmek, 

bir aylık mesafeyi bir gecede katetmek, havada uçmak gibi 

iddialarda bu türdendir. İnsanlara, kendisinin haklı olduğu 

vehmini vermek üzere bu tür şeyler yapan herkesin, yaptığı 

bu iş küfürdür… 

Yüce Allah; 

 buyru-

ğunda büyüye “küfür” adını vermiştir. Aynı zamanda bu 

Ahmed b. Hanbel’in, Ebu Sevr, İshâk, İmam Şafii ve Ebu Ha-

nife’nin de görüşüdür. Büyücünün öldürüleceğine dair hü-
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küm Ömer b. Hattab, Osman, İbn Ömer, Hafsa, Ebu Musa, 

Kays bin Sad ve tabiinden yedi kişiden de rivayet edilmiştir. 

Peygamber ’in de; “Büyücünün cezası, kılıçla boy-

nunu uçurmaktır” diye buyurduğu rivayet edilmektedir.”147 

“Sahih-i Buhari’de yer alan bir rivayette Becale b. Abede 

anlatıyor: 

Ömer b. Hattab ; Erkek kadın bütün sihirbazla-

rı öldürün, diye bir mektup yazmıştı. Biz de üç sihirbaz öl-

dürdük. 

Hafsa ’nın emri ile kendisine sihir yapan bir ca-

riyenin öldürülmüş olduğu sahih olarak sabit olmuştur.”148 

 

 

 

 

 

 

                                                           
147 İmam Kurtubi, El-Câmiu li-Ahkâmi’l Kur’an, 2/238, 241. 
148 Muhammed b. Süleyman et-Temimi, Kitâbu’t Tevhid, s. 119, 120, Hüccet Yayınları. 
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149

150 

151 

152 

153 

“Yüce Allah zarar ve fayda sahibinin, kullarında dilediği 

gibi tasarrufta bulunanın kendisi olduğunu, hükmünü boza-

cak ve takdirini geri çevirecek hiçbir gücün bulunmadığını 

bildirerek şöyle buyuruyor: 

                                                           
149 Yunus Suresi: 107. 
150 Zümer Suresi: 38.  
151 Mülk Suresi: 30. 
152 Enam Suresi: 17. 
153 Fatır Suresi: 2. 
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154 

Nitekim Yüce Allah, başka bir âyette şöyle buyurmuş-

tur: 

155 

Sahih bir rivayete göre Rasulullah  şöyle 

derdi: 

“Allah’ım! Senin verdiğini engelleyebilecek hiçbir güç 

yoktur. Senin vermeyip engellediğini de verebilecek hiçbir güç 

bulunmamaktadır. Hiç kimsenin zenginliği, senin katında 

fayda sağlamaz.”156 

Yüce Allah daha sonra şöyle buyuruyor: 

157 

Yani, Allah’ın huzurunda herkes boyun eğer, zorbalar 

hakirleşir, yüzler yere sürülür. Allah her şeyi hükümranlığı 

altında tutar. Tüm mahlûkat O’na boyun eğer. Yüceliğinin 

azamet ve kibriyası huzurunda, O’nun azamet ve yüceliği 

önünde yere serilir. O’nun önünde, kahır ve galebesinin al-

tında âdeta yok olur.”158 

                                                           
154 Enam Suresi: 17. 
155 Fatır Suresi: 2. 
156 Buhari, 844; Müslim, 593; Ebu Davud, 1505. 
157 Enam Suresi: 18. 
158 El-Kur’an’ul-Azim, 4/133. 
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Ebû Hureyre  şöyle demiştir: Allah : 

 (Şuara: 214) 

âyetini indirdiği zaman, Allah Rasulü kalktı ve şöyle buyur-

du: 

“Ey Kureyş topluluğu! Nefislerinizi satın alın! Ben, Al-

lah’tan gelecek hiçbir şeye engel olamam! Ey Abde 

Menafoğulları! Sizin için Allah’tan gelecek hiçbir şeye engel 

olamam. Ey Abbas İbn Abdulmuttalib! Senden de Allah’tan 

gelecek hiçbir şeye engel olamam. Ey Allah Rasulü’nün halası 

Safiyye! Senden de Allah’tan gelecek hiçbir şeye engel ola-

mam. Ey Muhammedin kızı Fatıma! Malımdan dilediğin şeyi 

iste vereyim! Ancak senin başına Allah’tan gelecek olan hiçbir 

şeye engel olamam.”159 

                                                           
159 Buhari, 2753, 3527; Müslim, 206. 
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“Kutupluk, bütün ayrıntılarına kadar âlemin tümünde 

hakka (Allah’a) hilafeti uzmandır.” 

“Kutup, Rabb’ın ilâh olduğu her yerde işlerin idaresi ve 

Allah’ın uluhiyyeti altında olan herkes hakkında hükmün 

yerine getirilmesidir.” 

“Allah’tan ne olursa olsun, yaratıklara her şey ancak 

kutbun hükmü ile ulaşır.” 
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“Zerresine varıncaya kadar âlemdeki her varlığın varlı-

ğını sürdürmesi, kutbun ruhaniyeti ile olur. Kutupsuz bütün 

kâinat, ruhu olmayan hayaletlerden ibaret olur. Bütün var-

lıkların ruh ve hayat kazanmaları, ancak kutbun onlarda 

hâkim olmasıyla mümkündür.” 

“Evliyanın mertebelerinde de kutup tasarruf eder. Onun 

zevki dışında ariflerin ve evliyanın hiçbir mertebesi olmaz. 

Hepsinde tasarruf eden ve sahiplerine kaynaklık eden odur.” 

“Bu asırda ubudiyyet (ilâhlık) makamında benim kadar 

tahakkuk eden birinin olduğunu bilmiyorum… Allah bu ma-

kamı (ilâhlığı) kendisinden bir bağış olarak bana verdi…”160 

                                                           
160 İbrahim Sarmış, Tasavvuf ve İslam, 369, 374. 
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161 Bakara Suresi: 79. 
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162 

                                                           
162 Hac Suresi: 5. 
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163 

164 

                                                           
163 Araf Suresi: 54. 
164 Yusuf Suresi: 40. 
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165 

166 

167 

168  

                                                           
165 Nahl Suresi: 4. 
166 Casiye Suresi: 18. 
167 Maide Suresi: 48. 
168 Maide Suresi: 49. 
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169 

170 

                                                           
169 Nebe Suresi: 37. 
170 Bakara Suresi: 258. 
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“Bera b. Azib bize şu rivâyeti aktardı:  

Rasulullah , yüzü kömürle siyaha boyanmış 

ve değnekle dayak yemiş bir Yahudi ile karşılaştı. Onu çağı-

rıp “Bu halin nedir?” diye sordu. Bu kişi: “Ben zina ettim. 

Yöneticilerimiz de bana bu cezayı uyguladılar”, dedi. 

Rasulullah : “Zina edenin cezasını kitabınızda bu 

şekilde mi buluyorsunuz?” buyurdu. Adam: “Evet” dedi. 

Rasulullah  bunun üzerine onların âlimlerinden 

bir kişiyi çağırarak:  

“Musa’ya Tevrat’ı indiren Allah aşkına söyle, kitabınızda 

zina edenin cezasını böyle mi buluyorsunuz?” buyurdu. Adam 

dedi ki: “Hayır, böyle bulmuyoruz. Eğer bana Allah adına 

yemin verdirmeseydin sana gerçeği haber vermeyecektim. 

Biz Kitabımızda zina edenin cezasını recm (taşlayarak öl-

dürme) şeklinde bulmaktayız. Fakat zina, bizim ileri gelenle-

rimiz içerisinde çoğaldı. Dolayısıyla asil bir kimseyi zina 

ederken yakaladığımızda onu bırakır, avamdan/halktan biri-

sini yakaladığımızda ise ona ceza uygulardık. İşte bu yüzden 

dedik ki, hem ileri gelen asil kimseye, hem de sıradan birisine 

beraberce tatbik edebileceğimiz bir ceza üzerinde birleşelim. 

Böylece recm yerine, yüzü kömürle siyahlatma ve değnekle 

sopalama üzerinde birleştik,” dedi. Bunun üzerine: 

171 âyeti nazil oldu.”172 

                                                           
171 Maide Suresi: 44. 
172 Müslim, Kitabu’l-Hudud, 28/1700 s. 1327; Ebu Davud, Hudud, 4447, 4448; Nesai, Tefsir, 
164. 
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“Allah  ehli kitap olan o insanlara da birtakım 

kanunlarını teşrî etmiş ve onları bu yasaları uygulamak ile 

sorumlu tutmuştur. Fakat onlar yukarıda da bahsedildiği 

gibi Allah ’nın zina suçu işleyen kişilere dair teşrî 

etmiş olduğu recm hükmüne rağmen, farklı bir teşrî de bulu-

narak, Allah ’nın bu yasasını değiştirmişlerdir. 

Yapmış oldukları bu fiil ise onların kâfir olmalarına neden 

olmuştur.  

 Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de, bu kişiler 

Allah ’nın zina işlemek suçtur demesine ve bunun 

için ceza uygulayın emrine muhalefet etmemişlerdir. Allah 

emrettiği için zinayı suç görmüş ve bunu yapana da 

ceza uygulamışlardır. Şimdi size soralım: 

 Bu insanlar zinanın suç olduğunu kabul ettiler, fakat 

günümüz yönetimleri bunun bir suç olduğunu kabul etmez, 

aksine bunun bir özgürlük olduğunu söyleyerek insanların 

bu pisliği işlemeleri adına genelevleri gibi kurumları işletti-

rip, bunu meşru bir hale getirirler. Hatta son dönemlerde 

gündemde olan eşcinseller için özgürlük hakkı verildiği ve 

onların istediklerini yapmakta özgür olduklarını savunarak, 

onları koruyup, buna teşvik ettikleri malumunuzdur.  

 Bu insanlar (ehli kitap), Allah  bu işi yapanlara 

ceza uygulayın dediği için, bu cürmü işleyenlere ceza da uy-

guluyorlardı, fakat günümüz yönetimleri bu pis işi yapana 

ceza uygulanmasının doğru olmadığını savunmaktadırlar.  

 Bu insanlar (ehli kitap), sürekli olarak değil, sadece ba-

zı zamanlar Allah ’nın hükmü ile hükmetmeyi terk 

ettiler, fakat günümüz yönetimleri bırakın bazı zamanlarda 

Kur’an ile hükmü terk etmeyi, aksine Kur’an’ı tamamen yü-
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rürlükten kaldırarak onu hüküm kitabı olarak görmemekte-

dirler.  

 Sorumuz şu:  

 Bizden önce yaşamış olan ehli kitap yaptıkları bu fiilleri 

ile kâfir oldularsa, günümüzde yönetimde bulunan ve Allah 

’nın hükümlerini yok sayıp, onların yerine kendi 

kanunlarını uydurarak insanlara bunlarla hükmeden kişile-

rin durumu nedir?"173 

174 

                                                           
173 Kur’an-ı Kerimde Üç Temel Kâide, s. 100, 101, Hüccet Yayınları. 
174 Maide Suresi: 44. 
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175 

“Mekkeli müşrikler, Allah ’nın haram ay diye 

adlandırdığı; Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında 

kan dökmenin Allah  tarafından yasaklandığını bili-

yorlardı. Bu, Allah ’nın hükme bağlamış olduğu bir 

kanunuydu. Fakat Mekkeli müşrikler bu ayların yasaklığına 

bazı zamanlar uymalarının yanında, yine bu aylarda savaş-

maları gerektiğinde haram ayları sonraki aylara erteleyerek, 

haram olan ayda savaşıyorlardı.  

Âyette Allah ’nın haram (yasak) kıldığını helâl 

(serbest) kılmak için bu hükmü verdiler deniyor. Yani Allah 

’nın yasak olarak hükme bağladığı bir kanununu, 

onlar, meclislerinde yeni kanun yaparak serbest hale getir-

diklerinden dolayı, Allah  onları küfürde ileri giden 

kâfirler olarak adlandırıyor. Mekkeli müşrikler meclislerinde 

buna benzer kanunlar belirliyor ve insanlara bunlarla hük-

mediyorlardı. Bu Mekkeli müşriklerin parlamentolarında 

savaş hukukuna dair verdikleri şeriât dışı bir hükmün örne-

ğiydi sadece.  

Allah ’nın hükmünü tamamen yürürlükten 

kaldırmayıp da, sadece yerini değişmek küfürde ileri gitmek-

se, Allah ’nın hükmünü tamamen yürürlükten kal-

                                                           
175 Tevbe Suresi: 37. 
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dırıp da, yerine farklı kanunlar ile hükmetmenin sonucunu 

varın siz düşünün!”176 

“Yani Allah’ın yasağını serbest, serbestini de yasak yap-

mayın. Nitekim müşrikler böyle yaparlardı. Onların yaptıkla-

rı ay değiştirme olayı küfürde ileri gitmektir…”177 

                                                           
176 Yaratan Allah Yöneten Kim, s. 60, 61, Hüccet Yayınları. 
177 İbn Kesir, Tefsir’ul Kur’ân’il Azim, 4/453. 
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178 Yunus Suresi: 59. 
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179 Araf Suresi: 88. 
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180 İbrahim Suresi: 13. 
181 Hac Suresi: 40. 
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182 

 

                                                           
182 Bakara Suresi: 256. 
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“…Utbe bin Rabia kalktı ve Rasulullah ’in yanı-

na gidip oturdu. Dedi ki: 

Kardeşimin oğlu! Sen bizim aşiretimiz arasında nasıl da 

asil birisi olduğunu, nesebinin nasıl bir yer tuttuğunu çok iyi 

biliyorsun. Fakat sen kavmine pek büyük bir işle geldin. 

Onunla birlikteliklerini darmadağın ettin. İlâhlarını, dinlerini 

ona sebep ayıpladın. Yine ondan ötürü geçmiş atalarının 

kâfir olduklarını söyledin! Şimdi beni dinle, ben sana bazı 

tekliflerde bulunacağım. Sen de bu teklifler üzerinde düşün. 

Belki bu tekliflerden birisini kabul edersin. Rasulullah 

’de ona: 

Söyle Ebu’l Velid, seni dinliyorum, diye karşılık verdi. 

Utbe dedi ki: 

Kardeşimin oğlu! Eğer bu getirdiğin dava ile istediğin 

mal sahibi olmaksa, senin için mallarımızdan mal toplarız, 

aramızda en zenginimiz sen olursun. Eğer bununla bir şeref 

elde etmek istiyorsan, seni başımıza geçirelim ve sensiz hiç-

bir işi karara bağlamayalım. Eğer bununla bize kral olmak 

istiyorsan seni kendimize kral yapalım…”183 

                                                           
183 İbn Kesir, Tefsir’ul Kur’ân’il Azim, Fussilet Suresi tefsiri. 
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“Yüce Allah içkiyi, içki içeni, içki ikramında bulunanı, sa-

tanı, satın alanı, içki malzemesini sıkanı, sıktıranı, içkiyi taşı-

yanı ve kendisi için içki taşınanı lanetlemiştir.”184 

185 

                                                           
184 El-Câmi’us-Sağir, 5/470; Ebu Davud, 3/326. Hadis İbn Ömer’den rivayet edilmiş ve isnadı 
sahihtir. 
185 Nisa Suresi: 85. 
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Mahzum kabilesinden olan bir kadının yaptığı hırsızlık 

Kureyşi çok meşgul etmişti ve “Bu kadın için şefaat (aracılık) 

edebilecek ve Rasulullah ile (affetmesi için) konuşabilecek 

kim olabilir?” dediler ve sonunda “Rasulullah’ın sevgilisi 

Usâme’den başkası bunu yapamaz” dediler. Usâme bu konu-

da (Rasulullah ile) konuşacağını konuştu. Bunun üzerine 

Rasulullah  şöyle buyurdu: 

“Sizden önceki toplumlar (bu yüzden) helâk olup gittiler. 

Onlar; aralarında şerefli kimseler suç işlediklerinde onu ceza-

landırmaz, bırakırlardı. Zayıf ve düşük kimseler suç işledikle-

rinde ise onu cezalandırırlardı. Allah’a yemin olsun ki, 

Muhammedin kızı Fatıma bile hırsızlık etse, onun elini de 

keserdim.”186 

“Allah’a yemin olsun ki, Muhammedin kızı Fatıma bile 

hırsızlık etse, (Ona da Allah’ın hükmünü uygular) onun elini 

de keserdim.” 

                                                           
186 Tirmizi, Hudud, 6; Ebu Davud, Hudud, 15. 
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187  

188 

189 

190 

191 

                                                           
187 Maide Suresi: 49. 
188 Nisa Suresi: 105. 
189 Şura Suresi: 10. 
190 Yusuf Suresi: 40. 
191 Kehf Suresi: 26. 
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192 

193 

                                                           
192 Maide Suresi: 44. 
193 Maide Suresi: 47. 
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194 

 

                                                           
194 Nisa Suresi: 60. 
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196 

                                                           
195 Nahl Suresi: 51. 
196 Yusuf Suresi: 106. 
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198 

199 

200 

                                                           
197 Kehf Suresi: 105. 
198 Maide Suresi: 5. 
199 Muhammed Suresi: 8. 
200 Enam Suresi: 88. 
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201 

“Bu âyet-i kerime, Allah’a şirk koşmanın korkunç bir şey 

olduğunu, yüce mertebelerine rağmen, Peygamberler dâhi 

böyle bir hâle düşecek olsalar, onlarında amellerinin boşa 

gideceğini, Peygamber olmayan normal insanların (bizlerin) 

ise böyle bir hâle düştüklerinde hiçbir zaman kurtuluş yolu 

bulamayacaklarını bildirmektedir.”202 

“Eğer o Peygamberler faziletlerine ve derecelerinin yük-

sekliğine rağmen Allah’a ortak koşsalardı, amelleri elbette ki 

boşa giderdi. Hâl böyle olunca, başkalarının durumu ne 

olur?”203 

 

 

                                                           
201 Zümer Suresi: 65. 
202 Taberî Tefsiri, 3/523. 
203 Sabûnî, Safvetü’t Tefâsîr, 2/211. 



|   

 

 

 

 

“Zulüm, esasen bir şeyi uygun olmayan yere koymak 

demektir. Müşrik, bir şeyi olmaması gereken yere koyan 

kimsenin asıl örneğidir. Çünkü o, kendisini yoktan var edeni, 

başkasıyla eşit tutmuş ve nimeti onu vermeyen kimseye nis-

pet etmiştir.”204 

“Zulüm, bir kimseyi hakkından mahrum etmek ve ada-

letsizce davranmaktır. Şirk büyük bir zulümdür. Çünkü in-

san, yaratıcısı, rızık ve nimet verenine; yaradılışı ve bu dün-

yada hoşlandığı şeylerle nimetlenişinde hiçbir katkısı ve or-

taklığı bulunmayan varlıkları ortak koşmaktır. Bundan daha 

büyük bir adaletsizlik olamaz. İnsanın yalnızca Allah’a kul-

luk etmesi, yaratıcının insan üzerindeki hakkıdır. Fakat müş-

                                                           
204 İmam Buhari, Fethu’l Bârî, 13/498. 
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rik, başkalarına kulluk etmekte ve Allah’ın bu hakkını çiğ-

nemektedir.”205 

206 

“Ey Muhammed! Kavmine, Lokman Hekim’in oğluna 

verdiği öğüdü anlat. Hani Lokman, oğluna bir öğütçü, nasi-

hatçi ve mürşid olarak şöyle demişti: Oğlum! Aklını kullan. 

İnsan olsun, put olsun, çocuk olsun (kim olursa olsun), hiç-

bir şeyi Allah’a şirk koşma. Şüphesiz ki şirk, çirkin bir şey ve 

büyük bir zulümdür. Zira o (şirk), bir şeyi, koyulması gere-

ken yerden başka bir yere koymaktır. Kim, yaratanla yaratı-

lanı bir tutarsa, kuşkusuz o, insanların en ahmağı, akıl ve 

hikmet mantığından en uzak olanıdır.”207 

 

 

 

                                                           
205 Mevdudi, Tefhimu’l Kur’an, 4/329. 
206 Lokman Suresi: 13. 
207 Sabûnî, Safvetü’t Tefâsîr, 5/19. 
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“Peygamber ’in bineğinin arkasına binmiş-

tim. Benimle O’nun arasında semerin arka kaşından başka 

hiçbir şey yoktu. Allah Rasulü  bana dedi ki: 

“Ey Muâz b. Cebel” Ben de ‘buyur ey Allah’ın Rasulü em-

rindeyim’, dedim. Sonra bir süre daha yürüdükten sonra tek-

rar bana:  

“Ey Muâz b. Cebel” diye buyurdu. Ben de; ‘buyur ey Al-

lah’ın Rasulü emrindeyim’, dedim. Bir süre daha yürüdükten 

sonra bana yine:  

“Ey Muâz b. Cebel” diye buyurdu. Ben de; ‘buyur ey Al-

lah’ın Rasulü emrindeyim’, dedim. Sonra şöyle devam etti: 

 “Allah’ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin?” 

 Ben; ‘Allah ve Rasulü daha iyi bilir’, dedim. 

 “Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, yalnızca O’na ibâdet 

etmeleri ve O’na hiçbir şeyi şirk koşmamalarıdır” diye buyur-

du. Sonra bir süre daha yol aldı. Arkasından:  

“Ey Muâz b. Cebel” diye buyurdu. Ben de ‘buyur ey Al-

lah’ın Rasulü emrindeyim’, dedim. O: 

 “Peki, kulları bunu yapacak olurlarsa, onların Allah üze-

rindeki haklarının ne olduğunu bilir misin?” diye buyurdu. 

Ben; ‘Allah ve Rasulü daha iyi bilir’, deyince: 

“Kendilerine azap etmemesidir.” diye buyurdu.”208 

                                                           
208 İmam Nevevi, Sahih-i Müslim Şerhi, 1/479. 
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209 

“Rasulullah ’e bir adam geldi. Ya Rasulallah! 

Vacip kılan iki şey nedir, diye sordu. Allah Rasulü: 

“Kim Allah’a şirk koşmadan ölürse, ona cennet vacip 

olur. Kim de Allah’a şirk koşarak ölürse, ona da cehennem 

vacip olur” diye buyurdu.”210 

 

                                                           
209 Nisa Suresi: 48. 
210 Müslim, 93; İbn Kesir Tefsiri, 2/573. 
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211 

                                                           
211 Araf Suresi: 40. 
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212 

                                                           
212 Maide Suresi: 72. 
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213 

214 

                                                           
213 Furkan Suresi: 52. 
214 Al-i İmran Suresi: 100. 



 |

 

215 

                                                           
215 Şura Suresi: 21. 
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“Şurekâu (ortaklar) ifadesi ile sadece insanların kendile-

rine yalvardıkları, müracaatta bulundukları, dua ettikleri, 

ibâdet edip adak kestikleri ve bu şekilde ortak koştukları sah-

te ilâhlar kastedilmiş değildir. Burada “ortaklar” ile insanla-

rın kendilerine Allah ile beraber hüküm koymada ortak kabul 

ettiği kimseler kast olunmaktadır. Öyle ki, onların ortaya 

attıkları düşüncelere, akidelere, nazariyelere iman edilir ve 

ahlaki kaideler, kültürel normlar şeklinde ihdas ettikleri de-

ğerler ölçü olarak kabul edilir. Onların icad ettikleri kanun-

lara, dini törenlere, örf ve adetlere uyulur. Kişisel ve toplum-

sal hayatı düzenlemede, alışverişte, mahkemelerde, siyasette, 

yönetimde hep onların kararları esas alınır. İşte bu, o insan-

ların tâbi oldukları/itaat ettikleri şeriâtlarıdır. Yine bu, Al-

lah’ın dininin karşısında kendi başına müstakil bir dindir. 

Onlar nasıl ki Allah’ın rızası olmadan bir “din” ortaya koy-

muşlarsa, onlara itaat edenler de Allah’ın rızası olmadan 

itaat etmişlerdir. İşte Allah’tan gayrısına kulluk nasıl şirkse, 

bu da öyle şirktir.”216 

                                                           
216 Mevdudi, Tefhimu’l Kur’an, 5/235. 
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217 Maide Suresi: 50. 
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218 

“İmam Ahmed, Tirmizi ve İbn Cerir'in muhtelif kanal-

lardan olmak üzere Adiyy İbn Hatim ’dan 

rivâyetlerine göre, Allah Rasulü ’in daveti ona 

ulaştığında Adiyy Şam'a kaçmıştı. O, cahiliye devrinde 

Hristiyan olmuştu. Kız kardeşi ve kavminden bir grup esir 

edildiler. Sonra Allah Rasulü  kız kardeşine ih-

sanda bulundu ve ona (hediyeler) verdi ve o da kardeşine 

dönerek onu İslâm'a ve Allah Rasulü ’in yanına 

                                                           
218 Tevbe Suresi: 31. 
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gelmeye teşvik etti. Adiyy Medine'ye geldi. Kabilesi Tayy 

içinde reis olup babası Hatim et-Tâî cömertlikle meşhurdu. 

İnsanlar onun geldiğini haber verdiler. Adiyy, boynunda gü-

müşten bir haç olduğu halde Allah Rasulü ’in 

yanına girdi. Allah Rasulü : 

 âyetini okudu. Adiyy der ki: Ben: Muhakkak onlar (Ya-

hudiler ve Hristiyanlar), onları (yöneticilerini ve din adamla-

rını) rab edinmediler ki, dedim. Bunun üzerine Rasulullah 

 bana: 

 “Evet, âlim ve hahamları (yöneticileri) onlara, helali (ser-

besti) haram (yasak) kıldılar, haramı da helal kıldılar. Ve on-

lar da kendilerine (yöneticilerine) itaat etti. İşte onların yöne-

ticilerine ibâdet etmesi budur”, buyurdular.” 

 âyetinin tefsirinde Huzeyfe İbn el-Yemman, Ab-

dullah İbn Abbas ve başkaları:  

 “Muhakkak ki onlar, onların serbest ve yasak kıldıkla-

rında onlara tâbi olmuşlardır, demişlerdir.”219 

                                                           
219 İbn Kesir, Tefsir’ul Kur’ân’il Azim, 4/438. 
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“Adiyy der ki: Ben: Muhakkak onlar (Yahudiler ve 

Hristiyanlar), onları (yöneticilerini ve din adamlarını) rab 

edinmediler ki, dedim.” 
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220 

221 

 

                                                           
220 Enam Suresi: 121. 
221 Fatır Suresi: 5. 
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“Bir adam bir sinek sebebi ile cennete girdi, bir diğer 

adam da bir sinek sebebi ile cehenneme girdi. 
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(Sahabeler) dediler ki: Bu nasıl olur ya Rasulullah? Allah 

Rasulü  şöyle buyurdu: 

Bir kavim vardı. Bu kavim, putlarına bir şey kurban et-

meden kimseye yol vermezdi. İki arkadaş yolculukları sırasın-

da bu kavimle karşılaştı. Kavmin bekçileri, arkadaşlardan bi-

risine, bir şey kurban etmesini söyledi. Adam dedi ki, benim 

kurban edecek bir şeyim yok ki! Dediler ki, bir sinek dâhi olsa 

bir şey kurban et. Adam da sineği kurban etti ve onun önünü 

açtılar. Bu kişi bu sebeple cehenneme girdi. Arkadaşlardan 

diğerine de dediler ki, bir şey kurban et. Adam, ben Allah’tan 

başkasına bir şey kurban etmem, dedi. Bu sebeple adamın 

boynunu vurdular ve o da cennete girdi.”222 

                                                           
222 Muhammed b. Süleyman et-Temimi, Kitabu’t Tevhid, s. 55, Hüccet Yayınları. 
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223 Lokman Suresi: 15. 
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224 

                                                           
224 Nisa Suresi: 60. 
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“Yani bu âyet göstermektedir ki bir kimsenin, prensip 

itibarı ile tâğutî bir merciye kendi ile ilgili kararlar vermesi 

için başvurması, o kişinin imanına ters bir davranıştır. Al-

lah’a ve Kitabına iman, bir kimsenin böyle bir mercii kabul 

etmemesini gerektirir. Kur’an’a göre Allah’a iman, tâğutu 

inkâr etmeyi gerektirir. O ikisini birden aynı anda kabul et-

mek münafıklığın (müşrikliğin) ta kendisidir.”225 

226 

227 

228 

                                                           
225 Mevdudi, Tefhimu’l Kur’an, 1/375. 
226 Şura Suresi: 10. 
227 Nisa Suresi: 59. 
228 Nisa Suresi: 65. 
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229 

230 

“Bu âyette iki nokta dikkate değerdir. Birincisi: “dua” ve 

“ibâdet” kelimeleri aynı anlamda kullanılmıştır. Nitekim bi-

rinci cümlede “dua” kelimesi kullanılırken, ikinci cümlede de 

aynı anlamı ifade etmek üzere “ibâdet” kelimesi kullanılmış-

tır. Bu iki kullanımdan duanın, ibâdetin ruhu olduğu anla-

şılmaktadır. İkincisi: Allah’a dua etmeyenler hakkında, 

 şeklinde bir 

                                                           
229 Furkan Suresi: 77. 
230 Mümin Suresi: 60. 
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ifade geçmektedir. Bu da gösteriyor ki, Allah’a yalvarmak ve 

dua etmek ibâdetin ta kendisidir…”231 

 “Dua ibâdetin ta kendisidir.” 

 Sonra Allah Rasulü  şu âyeti okudu: 

232 

“İbâdetin en üstünü duadır.”233 

                                                           
231 Mevdudi, Tefhimu’l Kur’an, 5/158. 
232 Ahmed Bin Hanbel, 18352, 18386, 18391, 18436; Ebu Davud, 1479. 
233 Hakim, 1/490, 491. Hadise sahih demiştir. 
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236 

                                                           
234 Fatır Suresi: 14. 
235 Nahl Suresi: 20, 21. 
236 Yasin Suresi: 74, 75. 
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237 Neml Suresi: 62. 
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239 

                                                           
238 Zümer Suresi: 3. 
239 Al-i İmran Suresi: 175. 
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“Allah  için sevmek ve Allah  için buğz 

etmek Tevhidin olmazsa olmaz şartlarındandır. Kişi gerçek-

ten iman ettiğini söylüyorsa, Allah ’nın ve Rasulü 

’in sevgisinin önüne başka hiçbir şeyin sevgisini 

geçirmemelidir. Onların sevdiğini sevmeli, onların 

buğzettiklerine ise buğz etmelidir. Allah ’ya olan 

sevgi, ayrıca kişiyi itaat ve kulluğa sevk etmeli ve Allah 

’nın emir ve yasaklarını yerine getirmeyi de beraberinde 

getirmelidir.”242 

243 

 “Üç haslet vardır ki, bunlar kimde bulunursa imanın ta-

dını duyar:  

1- Kendisine Allah ve Rasulü’nün, başkalarından daha se-

vimli olması  

2- Bir kimseyi sadece Allah için sevmesi  

                                                           
241 Bakara Suresi: 165. 
242 Kur’an-ı Kerimde Üç Temel Kâide, 201, 202, Hüccet Yayınları. 
243 Al-i İmran Suresi: 31. 
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3- Allah’ın kendisine hidayet verdikten sonra tekrar küfre 

dönmekten, ateşe atılmaktan hoşlanmadığı gibi hoşlanmama-

sı.”244 

 “İmanın en sağlam kulpu, Allah için sevmen ve Allah için 

buğzetmendir.”245 

“Allah’ı sevmek hatta O’nu, O’ndan başka her şeyden 

daha fazla sevmek dinin en önemli farzlarından, en büyük 

asıllarından ve en değerli kaidelerinden biridir. Onunla bir-

likte O’nun sevgisine benzer bir şekilde bir mahlûku seven, 

affedilmeyecek şirke düşmüş demektir.”246 

                                                           
244 Sahih Müslim, s. 80. 
245 El-Câmi’us-Sagîr: 1/132. 
246 İbn Kayyım, Allah Sevgisi, s. 59. 
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247 Hadid Suresi: 20. 
248 Küçük küfür olarak bilinen ve kişiyi dinden çıkartmayan ameller de vardır. Fakat ben 
burada, kişiyi İslâm’dan çıkartan “büyük küfrü” açıkladığım için diğerine değinmedim. 
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249 Ankebut Suresi: 68. 
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250 Ahkaf Suresi: 3. 
251 Araf Suresi: 12. 
252 Şuara Suresi: 111. 
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253 İbrahim Suresi: 9. 
254 Yunus Suresi: 94. 
255 Bakara Suresi: 8. 
256 Nisa Suresi: 145. 
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257 Tevbe Suresi: 65, 66. 
258 Nisa Suresi: 140. 
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259 Araf Suresi: 158. 
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“Bir insanın akîdeyi ilgilendiren, yani iman esasları olan 

meselelerde mutlak olarak Peygamber ’e tâbi 

olması gerekmektedir. Kişi bu konuda eksiklik gösterir ve 

Peygamber ’in iman ile ilgili açıklayıp öğrettiği 

meselelerin bir tanesini dâhi yerine getirmezse, imanı kabul 

edilmeyecek ve Müslüman vasfına sahip olamayacaktır. Bah-

settiğimiz bu meselenin özeti “Lâ ilâhe illâllah” meselesidir. 

Kişi Allah ’yı tevhid etme ve tevhidin anlamı ve şart-

ları noktasında, mutlak olarak Peygamber ’e tâbi 

olup onun öğrettiği şekilde tevhid akîdesine iman etmek zo-

rundadır. Çünkü bütün Peygamberlerin gönderilmelerindeki 

ilk sebep, insanları tevhid akîdesine davet etmek ve bu daveti 

kabul eden insanlara da Tevhidi öğretmek olmuştur. 
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263 

Görüldüğü gibi bütün Peygamberlerin kavimlerini dâvet 

ettikleri ortak mesaj, Kelime-i Tevhid olmuştur. Bu bakım-

dan tevhid ile ilgili tüm meselelerde, kişinin Allah Rasulü 

’e eksiksiz bir şekilde tâbi olması gerekmekte-

dir.”264 

                                                           
260 Araf Suresi: 65. 
261 Araf Suresi: 73. 
262 Araf Suresi: 85. 
263 Enbiya Suresi: 25. 
264 Kur’an-ı Kerimde Üç Temel Kâide, s. 37, 38, Hüccet Yayınları. 
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266 

 Üç kişi Allah Rasulü ’in hanımlarına gelerek 

Allah Rasulü ’in evinde yaptığı gizli ibâdetleri 

sordular. Bunun üzerine onlardan biri: Ben kadınlarla ev-

lenmeyeceğim, dedi. Birisi: Et yemeyeceğim, (sürekli oruç 

tutacağım) dedi. Diğeri de: Ben geceleri uyumayacağım, dedi. 

Allah Rasulü  bunları duyunca (mescitte bu me-

sele hakkında fetva vermek için) minbere çıktı ve Allah’a 

hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu: 

                                                           
265 Al-i İmran Suresi: 31. 
266 Ahzab Suresi: 21. 
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 “Bazı insanlara ne oluyor da şöyle şöyle diyorlar! Fakat 

ben geceleri hem namaz kılar hem de uyurum. Bazı günler 

oruç tutar bazı günler de iftar ederim (oruç tutmam). Kadın-

larla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse 

(benim yaptıklarım dışında bir ibâdet yaparsa) benden değil-

dir.”267 

 Allah Rasulü , sahabelerine bir şey emrettiği 

zaman daima güç yetirebilecekleri işleri emrederdi. Sahabe-

ler: Ey Allah’ın Rasulü! Bizim konumumuz senin konumun 

gibi değil. Muhakkak ki Allah, senin gelmiş ve geçmiş günah-

larını bağışladı, dediklerinde Allah Rasulü  bu 

sözden dolayı sinirlenir hatta öfkelendiği yüzünden belli 

olurdu. Sonra da şöyle derdi: 

 “Sizin içinizde Allah’tan en çok korkanınız ve Allah’ı en 

iyi bileniniz benim (bu yüzden siz ibadetler konusunda bana 

uyun ve benim yaptıklarımı yapın).”268 

 “Her kim, bizim emrimiz olmayan bir şey ortaya çıkarırsa, 

o şey reddolunmuştur, geçerli değildir.” 

 “Her kim, bizim şu dinimizde olmayan (benim öğretme-

diğim) bir şey icad ederse, o icad ettiği reddolunur.”269 

                                                           
267 Buhari, 5063; Müslim, 1401. 
268 Buhari, 20. 
269 Buhari, 2697; Müslim, 17/1718. 
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270 İsra Suresi: 9. 
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271 Zümer Suresi: 18. 
272 Nisa Suresi: 82. 
273 Enam Suresi: 116. 
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274 Yusuf Suresi: 106. 
275 Lokman Suresi: 21. 
276 Maide Suresi: 104. 
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