
 

 

 

 

 

َو ا ْعرِْضََع نََِالْمُشْرِكين َ اَهُو َۚ ِلٰه ََاِل َّ اَا َل َٓ َۚ َمِنََْر ب ِك  اَاُوِحي ََاِل يْكَ  بِعََْم َٓ  اِت َّ

“Rabbinden sana vahyolunana uy. O’ndan başka ilâh yoktur 

ve müşriklerden yüz çevir.” 
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ِ ئا َ ي و مِْنَس   َ هَِن حْم دُهَُو ن ْست عِينُهَُو ن ْست غْفِرُهَُو ن عُوذَُبِالل ٰهَِمِْنَشُرُورََِأنْفُِسنا لِل َّ َاْلح مْدَ  ِتَِإن َّ
َل هَََُأعْم الِنا ،َم ْنَي هْدِهَِالل ٰهَُف لا َ ها دِي   َ َل هَُو م ْنَيُْضلِْلَف لا ِإلا ََّالل ٰهَُمُِضل َّ  َ ِإل ه  َ و َأشْه دََُأْنَلا

َُ دًاَع بْدُهَُو ر ُسولُه َمُح م َّ َل هُ،َو َأشْه دََُأن َّ يك  ش رِ  َ  و حْد هَُلا

اَو ا نْتُمَْمُْسلِمُون  َاِل َّ َتُق اتِهَو ل اَت مُوتُن َّ ح ق َّ  َ قُواَالل ٰه َاٰم نُواَات َّ ه اَال َّذين  اَا ي ُّ ﴾١٠٢﴿ ي َٓ  

اُسَ ه اَالن َّ اَا ي ُّ َي َٓ َمِْنه اَز ْوج ه اَو ب ث َّ ات َّقُواَر ب َّكُمَُال َّذيَخ ل ق كُْمَمِْنَن ْفٍسَو اِحد ةٍَو خ ل ق 
َْ ك ان َع ل ي  َ َالل ٰه بِهَو اْلا ْرح ام ََۜاِن َّ اء لُونَ  ال َّذيَت س َٓ  َ قُواَالل ٰه ًََۚو ات َّ اء ثيراًَو نِس َٓ كُْمَمِْنهُم اَرِج الاًَك 

ًَ ﴾١﴿َر قيبا  

ه اَال َّذي اَا ي ُّ ًًۙي َٓ و قُولُواَق وْلاًَس ديدا  َ قُواَالل ٰه َاٰم نُواَات َّ ي غْفِرَْل  كُْمَ﴾٧٠﴿ن  يُْصلِْحَل  كُْمَا عْم ال  كُْمَو 
ًَ ف وْزاًَع ظيما و ر ُسول هَُف ق ْدَف ازَ   َ ب كُْمََۜو م ْنَيُطِ ِعَالل ٰه ﴾٧١﴿ذُنُو  

ا  َ َاْلح دِيِثَكِت اُبَالل ٰهَِو خ يْر ََأْصد ق  اَب عْدَُ:َف ِإن َّ دٍَأم َّ )صليَالل ٰهَعليهََلْه ْدِيَه ْدُيَمُح م َّ
ارٍَوسلم( َض لا ل ةٍَفِيَالن َّ َبِْدع ةٍَض لا ل ةٍَو كُل َّ َمُحْد ث ةٍَبِْدع ةٍَو كُل َّ مُورَِمُحْد ث اتُه اَو كُل َّ َالأُّ و ش ر َّ  

Şüphesiz hamd Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, 

O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, 

amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Allah’ın hida-

yete ilettiğini kimse saptıramaz. Saptırdığını da kimse hidaye-

te iletemez. Şehadet ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilâh 
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yoktur. O bir ve tektir, O’nun ortağı yoktur. Yine şehadet 

ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Rasûlüdür. 

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakın-

mak gerekiyorsa, öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar 

olarak ölün.”
1
 

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da 

eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana geti-

rip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına 

birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten 

ve akrabalık bağlarını koparmaktan da sakının. Şüphesiz 

Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir.”
2
 

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyle-

yin. (Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve günahla-

rınızı bağışlar. Kim Allah ve Rasûlüne itaat ederse, büyük bir 

kurtuluşa ermiş olur.”
3
 

Bundan sonra; 

Sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitabıdır, yolların en hayır-

lısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur. İşlerin en şerli-

si muhdes
4
 olanlardır! Dine sonradan sokulan her şey 

bid’attır, her bid’at dalalettir, her dalalet ateştedir!
5
 

 

                                                           
1
 Âli-İmran Suresi: 102. 

2
 Nisa Suresi: 1. 

3
 Ahzab Suresi: 70, 71. 

4
 Muhdes: Dinde olmayan, sonradan din adına çıkarılan işler, bid’atlerdir. 

5
 Müslim: 867, Nesâî: 3/188. 



|

 

 

 

 

Allah subhanehu ve teala seni de, bizleri de doğru yola eriştir-

sin. Bizlere; Tevhid kelimesini söylemek ile birlikte, bu keli-

menin gereği gibi yaşayanlardan olmamızı nasip etsin. 

Allahumme Âmin… 

Bil ki, Allah subhanehu ve teala biz insanoğlunu boş yere ve 

amaçsız olarak yaratmamıştır. Nasıl ki dünya hayatına dâhil 

olmamız bizim elimizde olmayan bir durum ise, dâhil oldu-

ğumuz dünya hayatında da sorumsuzca yaşama yetkisine 

sahip değiliz. 

Şöyle etrafına bir bak! Allah subhanehu ve teala’ın senin ve 

tüm insanlar için var ettiklerini bir gözden geçir. Sofrana 

koyduğun ürünlere bak. Çeşit çeşit sebzeler, meyve ve etler. 

Hiçbirisi birbiri ile aynı tatta, aynı kokuda değil. Hepsinin 

ayrı bir faydası ayrı bir yararı var.  

Allah subhanehu ve teala’ın, senin ve tüm insanlık için yarattı-

ğı yeryüzüne bir bak! Akıp giden nehirlere, tatlı ve tuzlu suyu 

birbirine karışmayan denizlere, yeryüzünün heybetli dağları-

na… 



|

Gökyüzüne çevir sonra bakışlarını! İki kanadı üzerinde 

uçan kuşları, âdeta havada asılı olarak duran yıldızları, güne-

şi, ayı ve bulutları bir seyret…  

Düşün ki, Allah subhanehu ve teala seni de bizi de bir damla 

su olduğumuz hâlde annemizin karnına yerleştirdi ve bizi 

âdeta nakış nakış şekillendirdi. Tam dokuz ay boyunca bir 

insanın karnında gelişen, şekil alan farklı bir insan… 

Sonra bizi hiçbir şey bilmez bir hâldeyken annelerimizin 

doğurması ile yeryüzüne dâhil etti. Bize annemizden nasıl süt 

emeceğimizi öğretti ve annemize tam iki yıl boyunca bizim 

için süt verdi. Adım adım erişkinlik çağımıza kadar ihtiyacı-

mız olabilecek tüm nimetleri bize ailemiz vesilesi ile ulaştırdı. 

Ve biz şuan konuşabiliyor, baktığımız her şeyi görebiliyor, 

yürüyebiliyor ve dünyanın tüm nimetlerinden faydalanabili-

yoruz…  

“O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, son-

ra göğe yönelip onları yedi gök hâlinde düzenleyendir. O, 

her şeyi hakkıyla bilendir.”
6
 

“Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gün-

düzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak 

şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden 

indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryü-

zünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer 

                                                           
6
 Bakara Suresi: 29. 
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arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde, elbette 

düşünen bir topluluk için ibretler vardır.”
7
 

“Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve (her şeyi) 

gösterici (aydınlık) olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz 

Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların 

çoğu şükretmezler.”
8
 

“Andolsun ki biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden 

yarattık. Sonra onu, az bir su (meni) hâlinde sağlam bir ka-

rargâha (ana rahmine) yerleştirdik. Sonra nutfe’yi alaka (aşı-

lanmış yumurta) yaptık. Peşinden alakayı, bir parçacık et 

hâline soktuk. Bu bir parçacık eti, kemiklere (iskelete) çevir-

dik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratılış-

la insan hâline getirdik. Yaratanların en güzeli olan Allah, 

pek yücedir.”
9
 

 “Allah size istediğiniz her şeyi verdi. Şâyet Allah’ın ni-

metlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Muhakkak ki in-

san çok zalim ve çok nankördür.”
10
 

İşte bu âyetler, Allah subhanehu ve teala’nın biz insanoğluna 

vermiş olduğu nimetlerin sadece küçük bir kısmını anlatıyor-

lar. 

Şimdi Allah için kendine bir sor! 

                                                           
7
 Bakara Suresi: 164. 

8
 Mü’min Suresi: 61. 

9
 Mü’minun Suresi: 12, 14. 

10
 İbrahim Suresi: 34. 
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“Acaba gözümle görerek şahitlik ettiğim tüm bu gerçek-

lerin farkında mıyım?” 

“Acaba benim için yaratılan tüm bu nimetlerin bir bedeli 

yok mu?” 

“Acaba bu yaratılanlar eğlence olsun diye mi meydana 

getirildi?” 

“Sizi boş yere yarattığımızı ve gerçekten huzurumuza 

getirilmeyeceğinizi mi sandınız?”
11
 

“Biz; gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oyun ve eğ-

lence olsun diye yaratmadık.”
12
 

“Sonra o gün, size verdiğimiz nimetlerden mutlaka he-

saba çekileceksiniz.”
13
 

Allah subhanehu ve teala’nın âyetleri âdeta bizimle konuşuyor 

değil mi? Sorduğumuz her soruya cevap veriyorlar!  

Evet…  

Fakat bu durumun farkında olamayışımızın sebebi, her 

sorduğumuz soruya cevap veren, bize kurtuluşun yolunu 

gösteren ve bu nimetlerin karşılığında ne yapmamız gerekti-

ğini açıklayan Kur’an-ı Kerim’i tanımamamız ve bu kitabı 

açıklayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in insanları nasıl bir 

dine davet ettiğini bilmememizden kaynaklanıyor. 

                                                           
11

 Mü’minun Suresi: 115. 

12
 Duhan Suresi: 38. 

13
 Tekasur Suresi: 8. 
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İşte Kuran-ı Kerim insanoğlunun niçin yaratıldığını, dün-

yanın ve içindekilerin hangi amaç için var edildiğini ve bize 

verilen nimetlerin karşılığında yapmamız gerekenleri özet 

olarak şu üç başlık altında açıklamaktadır: 

“Rabbinden sana vahyolunana uy. O’ndan başka ilâh 

yoktur ve müşriklerden yüz çevir.”
14

  

Âyet-i Kerime’de insanın sorumlu tutulmuş olduğu üç 

temel kâide mevcuttur. 

1) Kur’an-ı Kerim’e uymak 

 Dikkat edilecek olursa âyette Kur’an-ı Kerim’i okuma-

mız değil, ona uymamız istenmektedir. Şayet okumamız is-

tenmiş olsaydı, âyette: “ikra”, “oku” denirdi. Fakat âyette 

bunun yerine “ittebi”, “uy, tâbi ol” denmektedir. Kur’an-ı 

Kerim’e tâbi olmak ise Allah subhanehu ve teala’nın emrettiklerini 

yerine getirmek ve nehyettiklerinden de uzaklaşmaktır. Bu-

nunla birlikte hayatımızı ilgilendiren diğer tüm meselelerde 

O’nun hakemliğine başvurmak ve sonucunda lehimize veya 

aleyhimize olan tüm hükümlerine tâbi olmaktır. 

2) Kelime-i Tevhid’i gereği gibi yaşamak 

Âyetin devamında ise “Lâ ilâhe illallah” yani Allah’tan 

başka ilâh yoktur denmektedir. Bize, bu kelime ile önce 

Kur’an’a uymamız ve sonra ise müşriklerden fiili olarak yüz 

çevirmemiz emredilmektedir. Burada da aynı şekilde sadece 

Lâ ilâhe illallah’ı yani Kelime-i Tevhid’i söylememiz değil 

                                                           
14

 En’am Suresi: 106. 
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aksine, amelî olarak bu kelimeye uymamız ve gereğine uy-

gun olarak yaşamamız emredilmektedir. 

3) Müşriklerden yüz çevirmek 

Kur’an-ı Kerim’e uygun olarak yaşayıp, Kelime-i Tev-

hid’in gereklerini yerine getirdikten sonra Tevhid dinine göre 

yaşamayan kişilerden yüz çevirmemiz istenmektedir. Ayrıca 

müşriklerden yüz çevirmek, onların işledikleri şirklerden de 

kaçınmamızı gerekli kılmaktadır.  

Bu âyette sayılan üç temel kâide, Kur’an-ı Kerim’in farklı 

âyetlerinde de izah edildiği gibi bizim ve tüm insanlığın yara-

tılış amacı ve Allah subhanehu ve teala’nın bizlere vermiş olduğu 

nimetler karşılığında neler yapmamız gerektiğini özetlenmek-

tedir. Şimdi sırası ile âyette bahsedilen bu üç kâideyi açıkla-

yalım. 

 Yardım ve başarı yalnızca Âlemlerin Rabbi olan Allah 

subhanehu ve teala’dandır. 

Mahmud Tercanlı 

                                                                   2017 
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Kur’an-ı Kerim, Allah subhanehu ve teala tarafından indirilmiş 

olan bir kitaptır. Bugün toplumumuzda bu gerçeği inkâr eden 

insan sayısı yok denecek kadar azdır. Peki, acaba inanmak 

neyi gerektirir? Veya kişinin sadece inandığını söylemesi, 

onun gerçekten de bu kitaba inandığını gösterir mi? Buna 

bazı örnekler verelim: 

Mesela sizce insanın Kur’an-ı Kerim’i ölen bir kişinin 

kabrinde okuması veya kişi öldükten sonra ardından kırk gün 

boyunca Kur’an okuması mı o insanın Kur’an’a inandığını 

gösterir? Yoksa kişi öldükten sonra mirasının dağıtımı için 

Kur’an’ın hakemliğine başvurularak, şeriâtın emirlerine göre 

taksimat yapılması mı, o kişinin Kur’an’a inandığını gösterir? 

Bir iş adamının işyerinin duvarına Kur’an-ı Kerim’in 

âyetlerini asması mı o kişinin Kur’an’a inandığını gösterir? 

Yoksa işyerinde gerçekleştirmiş olduğu ticareti için Kur’an-ı 

Kerim’i okuyup, onun âyetlerine göre bir ticaret yapması mı, 

kişinin Kur’an’a inandığını gösterir?  

Bir babanın çocuğunu yazdan yaza Kur’an kursuna 

göndererek, çocuğunun anlamını bilmeden Kur’an-ı Kerim’i 

sadece okumayı öğrenmesini sağlaması mı o kişinin Kur’an’a 

inandığını gösterir? Yoksa çocuğuna Kur’an okumayı öğret-
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menin yanında, çocuğunu Kur’an’ın emrettiği şekilde eğitip 

terbiye etmesi mi o kişinin Kur’an’a inandığını gösterir? 

Bir damadın düğününde Kur’an tilaveti yaptırması mı o 

kişinin Kur’an’a inandığını gösterir? Yoksa evlendikten sonra 

evini Allah subhanehu ve teala’nın emirlerine göre kurup yönetme-

si mi o kişinin Kur’an’a inandığını gösterir? 

Bir devlet yöneticisinin medyanın karşısına geçerek ka-

meralar önünde “Kur’an bizim kitabımızdır” demesi mi o 

kişinin Kur’an’a inandığını gösterir, yoksa insanları Allah sub-

hanehu ve teala’nın kanunları ile yönetmesi mi, o kişinin Kur’an’a 

inandığını gösterir? 

Bu soruları çoğaltmak mümkündür. Amacımız bu soru-

larla sizi yargılayıp sorgulamak değil, bilakis sizin kendinizi 

sorgulamanızı sağlamaktır. Maksadımız Kur’an-ı Kerim’in 

hayatımızdaki yerini göstermek ve hayatımızın hiçbir alanına 

yer vermediğimiz bir Kur’an’a inandığımızı söylemenin, bize 

hiçbir faydasının olmayacağını anlatmaktır. 

“Hâlâ Kur’an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? 

Eğer o, Allah’tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda bir-

çok tutarsızlık bulurlardı.”
15
 

Artık Kur’an-ı Kerim’in üzerinde gereği gibi düşünüp te-

fekkür etmemizin zamanı gelmedi mi? Tam yirmi üç yıl bo-

yunca âyet âyet inen bu kitaba inandığımızı söyleyip, yılın 

belirli zamanlarında okumakla inanmış oluyor muyuz gerçek-

ten? Şayet Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve yanındaki saha-

                                                           
15

 Nisa Suresi: 82. 
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beler Kur’an-ı Kerim’i sadece okumuş olsalardı, sizce müşrik-

lerin eziyet ve işkencelerine maruz kalırlar mıydı? Neden baş-

ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere onca Müslü-

mana işkence edip eziyet ettiler?  

Çünkü onlar insanlara, hayata müdahale eden, yaşam 

standartları belirleyen; insanın hayatına, ibâdet şekillerine ve 

devlet yönetimine karışan bir Kur’an okuyorlardı. Çünkü 

onlar Kur’an okuduklarında, Kur’an hayatlarında görünü-

yordu. Onlar Kur’an’dan on âyet okuyup onunla amel etme-

den diğer âyetleri okumaya geçmiyorlardı.  

Peki, onlar neden böyle amel ediyorlardı? Neden oku-

dukları Kur’an ile amel etme zorunluluğu duyuyorlardı? 

Çünkü onlar şu âyeti de Kur’an’da okuyorlardı: 

“Muhakkak ki bu Kur’an; sana ve kavmine bir öğüttür. 

İleride (ahirette) ondan hesaba çekileceksiniz.”
16
 

İşte asıl sebep buydu… 

Asıl sebep, okunan Kur’an-ı Kerim’den öldükten sonra 

hesaba çekilme endişesiydi. Ve bugün aynı âyetlerden biz de 

sorumluyuz. Allah subhanehu ve teala bizleri Kur’an-ı Kerim’in 

âyetlerinden hesaba çekecek ve o gün bu kitabın âyetleri ile 

amel etmeyenler en büyük hüsrana uğrayanlardan olacaklar. 

“Ateşte olanlar cehennem bekçilerine: “Rabbinize söyle-

seniz de, hiç değilse bizden azabı biraz hafifletse” derler. 

(Cehennem bekçileri) Derler ki: Size Peygamberleriniz açık 

                                                           
16

 Zuhruf Suresi: 44. 
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deliller (Allah’ın âyetlerini) getirmediler mi? (Onlar): Evet, 

getirmişti, derler. (Bekçiler): Öyleyse kendiniz yalvarın, der-

ler. Şüphesiz kâfirlerin duası boşunadır.”
17
 

Bu bakımdan Kur’an-ı Kerim’e tâbi olmamız, hem dün-

ya hayatımızı hem de ahiret hayatımızı bize kazandıracaktır.  

Kur’an-ı Kerim’in âyetleri ile hayatına yön veren kişi 

bedbaht olmaz. Sorularını ona soran kişi yanılmaz. İnsan 

sözlerini onunla tartan kişi haktan ayrılmaz. İhtilaflı meseleleri 

ona götüren kişi mağdur olmaz. Halkını onunla yöneten kişi 

zalim olmaz. Mahkemede onunla hükmeden kişi adaletten 

ayrılmaz. Çünkü o insan sözü değildir. O; şerefli olan vahiy 

meleği Cibril aleyhis selam aracılığı ile Allah subhanehu ve teala’nın 

yedi kat semadan Rasûlüne indirdiği yüce bir kitaptır. Ona 

şeytan hiçbir taraftan yaklaşamaz. Onun âyetleri Allah subha-

nehu ve teala tarafından açıklanmış sonra da muhkem kılınmıştır. 

Onda hiçbir kapalılık da yoktur.  

“Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indiri-

lişi, âlemlerin Rabbi tarafındandır.”
18
 

“Elif, Lâm, Râ. Bu kitap; Rablerinin izni ile insanları ka-

ranlıklardan aydınlığa, (yani) her şeye galip (ve) övgüye layık 

olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir ki-

taptır.”
19
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“Elif, Lâm, Râ. (Bu Kur’an), hikmet sahibi (ve) her şey-

den haberdar olan (Allah) tarafından âyetleri muhkem kılın-

mış, sonra da açıklanmış bir kitaptır.”
20
 

Şimdi, Kur’an-ı Kerim’e tâbi olmak nasıl olur ve Kur’an-ı 

Kerim’e tâbi olmak neleri gerektirir, bunlardan bazılarını bir-

kaç başlık altında açıklamaya çalışalım. Yardım ve başarı, 

yalnızca âlemlerin rabbi olan Allah’tandır. 

 

Bundan sonra açıklayacağımız meselelerin doğru anlaşı-

labilmesi için, konumuza bu başlık ile başladık. Çünkü kişi-

nin, Kur’an-ı Kerim’in açık ve anlaşılır bir kitap olduğunu 

kabullenmesi, Kur’an’a tâbi olabilmesi için gereklidir. 

Günümüzde topluma Kur’an-ı Kerim hakkında yanlış 

bilgiler verilmekte ve bu özellikle de dindar gözüken, fakat 

dinle hiç bir ilgisi olmayan insanlar tarafından yapılmaktadır. 

Bu kişiler Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması zor bir kitap olduğu-

nu, ancak belli bir ilim seviyesine ulaşmış kişilerin anlayabile-

ceğini, ilmî donanım olmadan bu kitaba yönelen insanların 

yoldan çıkabileceklerini ve buna benzer temelsiz iddialarda 

bulunarak insanları Kur’an-ı Kerim’den uzaklaştırmışlardır. 

Öyle ki, bugün insanların birçoğu Kur’an-ı Kerim’i okuyup 

onunla amel etmeyi bırakın bir tarafa, bu kitabı ellerine al-

maktan dâhi korkar hâle gelmişlerdir. İnsanların birçoğunun 

zihninde Kur’an-ı Kerim hakkında bu şekilde yanlış bir bilgi 
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oluştuğundan ötürü, Kur’an-ı Kerim’e tâbi olmanın mümkün 

olamayacağı kanaatine sahip olmuşlardır.  

Öncelikle şunu iyi bilmemiz gerekir ki, Allah subhanehu ve 

teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ümmetini sadece bu 

kitaptan, yani Kur’an-ı Kerim’den hesaba çekecektir. Çünkü 

Allah subhanehu ve teala insanlardan razı olacağı amellerin neler 

olduğunu bu kitapla bildirmiştir. 

“Doğrusu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüttür. İleride 

ondan sorumlu tutulacaksınız.”
21
 

Peki, sizce Allah subhanehu ve teala insanları sorumlu tutmuş 

olduğu kitabın âyetlerini anlaşılmaz ve kapalı bir şekilde bıra-

kır mı? Haşa… Allah subhanehu ve teala kullarına asla zulmetmez. 

Bu bakımdan Allah subhanehu ve teala âyetlerini açıklamış ve razı 

olacağı amellerin neler olduğunu tafsilatlı bir şekilde bildir-

miştir. Kur’an-ı Kerim, bazı insanların iddia ettiği gibi anla-

şılması zor, ilmi olmayan insanları saptıran, ancak ilim ehli-

nin anlayabileceği bir kitap değildir. Aksine Kur’an-ı Kerim, 

her insanın kendisi ile Müslüman olabileceği, avamı ve hava-

sı ile tüm insanların sorumlu tutuldukları hükümlerini anla-

yabileceği, âyetleri bizzat Allah subhanehu ve teala tarafından açık-

lanmış, insanların daha iyi anlayabilmesi için de türlü misal-

ler verilmiş ve âyetleri muhkem kılınmış olan bir kitaptır. 

“Andolsun ki biz size (gerekeni) açık açık bildiren âyet-

ler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takva-

ya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik.”
22
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“Biz, onların akıllarını başlarına toplamaları için bu 

Kur’an’da (çeşitli ikaz ve ihtarları) türlü şekillerde tekrar ettik. 

Fakat bu onlara, daha da kaçıp uzaklaşmaktan başka bir şey 

sağlamıyor.”
23
 

“Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur’an), hikmet sahibi (ve) her şey-

den haberdar olan (Allah) tarafından âyetleri sağlamlaştırıl-

mış, sonra da açıklanmış bir kitaptır.”
24
 

“Andolsun biz Kur’an’ı, anlaşılıp öğüt alınması için ko-

laylaştırdık. O hâlde düşünüp öğüt alan yok mu?”
25
 

“Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü mi-

sali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her 

şeyden daha çok düşkündür.”
26
 

Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili daha birçok âyet ile 

karşılaşmak mümkündür. Fakat biz sadece bu âyetlerden de 

anlıyoruz ki, Allah subhanehu ve teala kullarını sorumlu tuttuğu 

Kur’an-ı Kerim’i açıklamış ve herkesin anlayacağı bir kitap 

olarak indirmiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki, Kur’an-ı Ke-

rim’de ilim gerektiren, herkesin anlayamayacağı bazı âyetler 

de vardır. Fakat bizim anlatmak isteğimiz şey şudur; Allah 

subhanehu ve teala yüce kitabında insanların imanlarını ilgilendi-

ren ve onları sorumlu tuttuğu emir ve yasakları açık bir şekil-

de beyan etmiştir. Yani bir kişi Kur’an-ı Kerim’i okuyarak 

Müslüman olabilir ve Allah subhanehu ve teala’nın kendisine farz 
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kılmış olduğu hükümleri rahatlıkla anlayabilir. Bu anlamda 

Kur’an, hiç kimsenin tekeline bırakılmamış, bizzat Allah subha-

nehu ve teala tarafından açıklanmıştır. Buna bazı örnekler vere-

lim: 

“Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş üm-

metlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki koru-

nursunuz.”
27
 

Bilindiği gibi oruç, Allah subhanehu ve teala’nın tüm Müslü-

manlara farz kıldığı ve İslâm’ın şartlarından olan bir ibâdettir. 

Düşünün ki Kur’an-ı Kerim’i okurken bu âyet ile karşılaştınız. 

Siz bu âyeti okuduğunuzda, Allah subhanehu ve teala’nın Müslü-

manları sorumlu tutmuş olduğu ve üzerlerine farz kıldığı bu 

ibâdeti anlamamanız mümkün mü? Bu âyeti okuyan her 

Müslüman oruç ibâdetinin kendisine farz kılındığını ve Allah 

subhanehu ve teala’nın bundan kendisini hesaba çekeceğini gayet 

kolay bir şekilde anlar.  

“Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayasızlıktır ve çok kötü 

bir yoldur.”
28
 

Bu âyeti okuyan bir kişi için artık bundan sonra bir ilim 

ehlinin, zinanın haram olduğunu ve Allah subhanehu ve teala’nın 

bunu haram kıldığını açıklamasına gerek var mıdır? Şöyle bir 

itirazda bulunabilirsiniz: 

“Siz bazı insanların, insanları Kur’an-ı Kerim’den uzak-

laştırdıklarını ve insanlara; siz bu kitaptan anlamazsınız diye-
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rek, onları bu kitaptan soğuttuklarını söylüyorsunuz. Fakat bu 

insanlar sizin de bahsettiğiniz gibi namazın farz olduğunu, 

orucun farz olduğunu, zinanın haram olduğunu bizlere açık-

lıyorlar. Bu onların, insanları Kur’an’dan uzaklaştırdığı anla-

mına gelmez ki? Hem neden böyle bir şeye gerek duysun-

lar?!” 

Evet, ilk bakışta bu itirazın doğru olduğu düşünülebilir. 

Fakat bu insanların Kur’an-ı Kerim’i tekellerine alarak, bir 

yandan insanlara; “siz bu kitaptan anlamazsınız” deyip, bir 

yandan da insanlara namazı, orucu, zekâtı anlatarak, onları 

bu şekilde Kur’an’dan uzaklaştırmalarının nedeni; kendileri-

nin Allah subhanehu ve teala hakkında yalan konuşmalarıdır. Zira 

bunlar Allah subhanehu ve teala’nın dininde olmayan şeyleri din 

diye anlatıyorlar ve Allah subhanehu ve teala’nın asla razı olmadığı 

şirk, bid’atleri, O’nun dinine ilave ediyorlar. Farklı bir ifade 

ile insanlara Kur’an’da olan birtakım şeylerden de bahsede-

rek güven veriyor, diğer taraftan da gizledikleri veya yanlış 

yorumladıkları âyetlerin farkına varılmaması için; “siz bu ki-

taptan anlamazsınız” diyerek insanları kitaptan uzaklaştırıyor-

lar. Bahsettiğimiz bu konuyu daha iyi açıklayabilmek için 

bazı örnekler verelim: 

Bugün din adamı diye ortaya çıkan ve Kur’an-ı ezber-

lemiş, çeşitli halkalarda insanlara ders veren ve hatta kendile-

rini Ehli Sünnete nispet eden bazı kişiler, günümüz demokra-

tik düzeninin dinen hiçbir sakıncasının olmadığını, İslâm’a en 

yakın olan partinin filanca parti olduğunu, hatta insanların 

oy kullanmasının vacip olduğunu bile söylerler. Düşünün ki 

bir kişi Allah subhanehu ve teala’nın kitabını eline almış, onunla 
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amel etmek için okumaya başlamış ve bu kişi biraz sonra 

şöyle bir âyetle karşılaşıyor: 

“Yaratmak da, hükmetmek de Allah’a aittir.” 

Kur’an’ı okuyan bu kişi daha sonra şu âyetlerle karşıla-

şıyor:  

“Allah hükmünde kimseyi ortak kabul etmez”, “Hüküm 

vermek yalnızca Allah’a aittir”, “İhtilafa düştüğünüz herhangi 

bir konuda hüküm vermek Allah’a aittir”, “Kim Allah’ın kita-

bı ile hüküm vermezse, işte onlar kâfir olanların ta kendileri-

dir”, “Kim Allah’ın kitabı ile hüküm vermezse, işte onlar 

fâsıkların ta kendileridir”, “Kim Allah’ın hükümleri ile hüküm 

vermezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir…” 

İnsanlara hükmetmenin, onların hayat kanunlarını belir-

lemenin ve insanları yönetmenin sadece Allah subhanehu ve tea-

la’ya ait olduğunu açıklayan bu âyetleri okuyan kişi, bunun 

zıddını söyleyen bu insanların yalancı olduklarını, bu sözleri 

ile Allah subhanehu ve teala’ya iftira attıklarını ve insanlara namaz, 

oruç, zekât gibi ibâdetleri anlatarak, onları öncelikli olarak 

bilinmesi gereken bu gibi meselelerden uzaklaştırdıklarını 

anlamayacak mı? Anlayacak… 

Yine aynı şekilde dindar görünen, insanlara din konu-

sunda vaazlar veren birtakım insanlar, Allah dostu olarak 

bilinen, yaşayan veya ölmüş olan insanlardan himmet iste-

neceğini, sıkıntılı zamanlarda onlardan yardım talep edilece-

ğini, ihtiyaç duyulan herhangi bir meselede kendilerine dua 

edileceğini söylemektedirler. Hatta bir grup insanın din diye 
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vaaz ettiği şeyler tamamen bu gibi konulara dayanmış ve 

bununla ilgili birçok kitap yazmışlardır. Peki, yine Kur’an-ı 

Kerim ile amel etmek için onu okuyan bir kişi düşünün. Bu 

kişi Kur’an’ı okurken şu âyetlerle karşılaşıyor:  

“Allah’ı bırakıp da, kıyamete kadar kendilerine cevap 

veremeyecek olan şeylere el açıp dua edenden daha zalim 

kim olabilir? Oysa onlar, bunların dualarından habersizdir-

ler”, “Allah’tan başka dua ettiklerinizin hepsi, sizin gibi yara-

tılmış kullardır. Şayet sözünüzde doğru iseniz onları çağırın-

da size yardım etsinler”, “Mescitler ancak Allah’ındır. O 

hâlde sizde Allah ile birlikte bir başkasına da dua etmeyin…” 

Bu ve bunlar gibi Kur’an-ı Kerim’in birçok âyetini oku-

yan kişi, Allah subhanehu ve teala’dan başkasına dua etmeyi, Al-

lah subhanehu ve teala’dan başkasından medet dilemeyi ve dua-

nın herhangi bir çeşidini O’ndan başkasına sunmayı öneren 

insanların yalancı olduklarını, Allah subhanehu ve teala’ya iftira 

attıklarını görmeyecek mi? Elbette görecek… 

Bu kişiler namaz, oruç ve zekât gibi ibâdetleri insanlara 

anlatıyorlar. Fakat yukarıda örneklerini verdiğimiz meseleleri 

anlatmıyorlar! Neden konu bu meselelere geldiğinde “Siz 

anlamazsınız, siz kendi işinize bakın” gibi sözler söylüyorlar?  

Çünkü bu insanlar, kendi saltanatlarını ve yönetimlerini 

dinen caiz olmayan yollarla sürdürüyorlar. Dolayısıyla insan-

ların bu dinden haberdar olmamalarını sağlamaları gerek-

mektedir. Bunu da yine Allah subhanehu ve teala’nın kitabı ile 

yaparak insanların fıtratlarındaki dini duyguları törpülemek-

tedirler. Bu sadece günümüzde gerçekleşen bir durum değil, 
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bizden önce yaşamış ve Kur’an-ı Kerim’den önceki kitaplar-

dan sorumlu olan ehli kitap arasında da yaşanan bir olaydı. 

Allah subhanehu ve teala Yahudi ve Hıristiyanlara da Peygamber-

leri ile kitaplar göndermiş ve onları bu kitaplardan sorumlu 

tutmuştu. Fakat bu fırkaların din adamları ve yöneticileri ki-

tabı ellerine alarak, insanları, sanki kitaptanmış gibi Allah 

subhanehu ve teala hakkında aldatmış, onları, sorumlu tutuldukları 

kitaptan uzaklaştırıp kendi menfaat ve çıkarlarını gözeten 

fetvalar vererek saltanatlarını sürdürmüşlerdir. O günün halkı 

da kitaplarını okuma ve araştırma gereği duymamış, bu in-

sanlara itaat etmişlerdi. Kur’an-ı Kerim’de ehli kitabın âlim ve 

yöneticilerinin bile bile hakkı gizlediklerini, dini kendi çıkar ve 

menfaatlerine göre yorumladıklarını, hak ile bâtılı birbirine 

karıştırarak anlattıklarını gösteren birçok âyet vardır. 

“Kitap ehlinden olan bir grup, sizi saptırabilmeyi çok ar-

zu etti. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar, fakat farkına 

varmıyorlar. Ey kitap ehli! (Gerçeğe) şahit olduğunuz hâlde, 

niçin Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz? Ey kitap ehli! 

Niçin hakkı bâtılla karıştırıyor (bâtılı hak olarak göstermeye 

çalışıyor) ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?”
29
 

“De ki: Ey ehli kitap! (Gerçeği) görüp bildiğiniz hâlde ni-

çin Allah’ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek, müminleri 

Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıkları-

nızdan habersiz değildir.”
30
 

“Allah, kendilerine kitap verilenlerden; “Onu mutlaka 

insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz” diyerek 
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söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler, (menfaatleri 

için) onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları alış-veriş ne 

kadar kötü!”
31
 

“Ehli kitaptan bir grup, okuduklarını kitaptan sanasınız 

diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Hâlbuki okudukla-

rı Kitap’tan değildir. Söyledikleri Allah katından olmadığı 

hâlde; “Bu Allah katındandır” derler. Onlar bile bile Allah’a 

iftira ediyorlar.”
32
 

Bu âyetleri çoğaltmak mümkündür. Fakat aktarmış ol-

duğumuz bu âyetlerde de görüldüğü üzere, bizden önce ya-

şamış olan ehli kitabın âlim ve yöneticileri, Allah subhanehu ve 

teala’nın insanları sorumlu tutmuş olduğu kitapları tekellerine 

almış, insanlara kendi menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda 

bir din anlatmışlardı. Onlar, kendi sistem ve yönetimlerine zıt 

gördükleri âyetleri gizliyor, çıkar ve menfaatlerine uygun ola-

rak yorumlayabilecekleri âyetleri ise açıklıyorlardı.  

Konumuz ile ilgili âyetlerin tefsirine bakalım: 

“Yahudi âlimlerinin en büyük günahı, kitabın öğretilerini 

sadece din adamları ve bilginlerinin tekeline mahsus kılmala-

rıdır. Bırakın kitabı Yahudi olmayanlara tebliğ etmemelerini, 

onları kendi halklarına bile öğretmemişlerdir. Bunun sonucu 

Yahudiler, cahillikleri nedeniyle dine aykırı şeyler yapmaya 

başlamışlardır. O zaman bile din bilginleri onları düzeltmek 

ve eğitmek için bir girişimde bulunmamışlardır. Bunun yeri-
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ne, beğeni kazanmak için doğrudan veya dolaylı olarak dine 

aykırı her hareketi meşru ilan etmişlerdir.”
33
 

“Bunlar, ilâhî kitapları bildikleri hâlde, onları halktan giz-

leyen ve aralarında yaygın olan tüm bâtıl inanç, kötü gelenek 

ve gereksiz kısıtlamalardan sorumlu, yeni yeni kurallar uydu-

ran bilginlerdi. Ayrıca onların bir suçu daha vardı. Halk ara-

sında kasten yaygınlaştırılan, cahillik nedeniyle ortaya çıkan 

kötü davranış ve geleneklere karşı bir tek kelime bile söyle-

memişlerdi. Sadece bununla da kalmamış, çoğunluğun bu 

üzücü durumunu kendileri için avantajlı bulmuş ve bu ne-

denle Allah’ın emirlerini halktan gizli tutmaya devam etmiş-

lerdi.”
34
 

“Yahudiler ile Hıristiyanlar, Peygamberimizin Peygam-

berliğinin ne kadar gerçek olduğunu ve insanlara tebliğ ettiği 

emirlerin ne kadar doğru olduğunu ellerindeki kutsal kitabın 

verdiği bilgilere dayanarak kesinlikle biliyorlardı. Fakat böyle 

olmasına rağmen yüce Allah’ın kutsal kitaplarında kendileri-

ne açıklamış olduğu gerçekleri gizli tutuyorlardı. Gerek onlar 

ve gerekse tarihin herhangi bir dönemindeki benzerleri, yüce 

Allah tarafından indirilen gerçeği çeşitli sebeplerin dürtüsü ile 

gizli tutarlar. İnsanlar böylelerine çeşitli dönemlerde ve çeşitli 

yerlerde rastlıyorlar. Bunların ortak tutumu şöyle özetlenebi-

lir: Bunlar bile bile hakkı, gerçeği söylemezler; gerçeği anla-

tan sözleri, belgeleri, kesinliklerinden emin olmalarına rağ-

men saklı tutarlar. Yüce Allah’ın kitabında yer alan kimi âyet-

lerden uzak dururlar, onları gün yüzüne çıkartmazlar, tersine 

onları sessizce geçiştirirler, dikkatlerden saklarlar. Bunu, söz 
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konusu âyetlerin içerdiği gerçekleri saptırmak, onu insanların 

kulaklarından ve diğer duyu organlarının algısından gizlemek 

için yaparlar. Bu tutumlarının ardında mutlaka dünyalarına 

dönük bir menfaat yatar.”
35
 

Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır: 

“Allah’ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir 

bedel ile değişenler (var ya); işte onlar karınlarına ateşten 

başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah, onlarla 

ne konuşacak, ne de onları arındıracaktır. Onlar için elem 

dolu bir azap vardır.”
36

 

O dönemin halkı da, aynı günümüz insanları gibi âlim 

ve yöneticilerinin dini bilgilerine kanmış, bu kadar din bilgisi 

olan insanların yalan söylemeyeceklerini düşünmüş ve onla-

ra itaat edip söylediklerine kayıtsız ve şartsız bir şekilde 

inanmışlardı. Bugün insanlara Tevhid daveti yapıldığında, 

insanların bir kısmından şu sözleri duymaktayız:  

“Bu kadar âlim bilmiyor da, bir sen mi biliyorsun? Sen 

daha dün dini yaşamaya başlamışsın, fakat bunlar, yıllarını 

bu işe vermiş ilim ehli insanlardır.” 

Evet, bu insanların din hakkında gayet bilgili oldukları, 

ciltlerce kitap tetkik ettikleri ve birçok konuda dinin hükümle-

rini iyi bildikleri doğrudur. Fakat bahsedilen ehli kitap âlimle-

ri de bu şekilde dini bilen ve birçok konuda din hakkında ilim 

sahibi olan insanlardı. Fakat onlar âlim olmalarına rağmen, 
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kitaptan sadece bir kısım âyetleri gizlediklerinden ötürü, Allah 

subhanehu ve teala onların ilmine önem vermemiş ve bakın onları 

ciltlerce kitap okumuş olmalarına rağmen neye benzetmiştir: 

“Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenle-

rin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin (eşeğin) durumu 

gibidir. Allah’ın âyetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne 

kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.”
37
 

İşte günümüzde de aynı vakıa ile karşı karşıyayız. Allah 

subhanehu ve teala’nın razı olmadığı şekilde insanları yöneten, 

Allah subhanehu ve teala’nın kitabı ile değil de, kendi ürettikleri 

kanunlar ile insanlara hükmeden parlamenterler de, kendi 

tayin etmiş oldukları ve din adamı (!) diye görevlendirdikleri 

kişilere, Kur’an-ı Kerim’deki bir kısım âyetleri anlattırıp, bir 

kısım âyetleri ise gizletmektedirler. İnsanların vaaz dinlemek 

için toplandıkları camileri de, Cuma hutbelerini de kendileri 

belirler ve tayin ettikleri din görevlilerine bu kâğıtları okuttu-

rurlar. Bu kâğıtlarda da kendi sistem ve yönetimlerine zıt 

âyetleri yazmaz, bunun yerine sistem ve saltanatlarına do-

kunmayan; namaz, oruç, zekât, sadaka, orman haftası, anne-

ler günü gibi konuları hutbe olarak okuttururlar. 

Aynı şekilde sistemden bağımsız gibi gözüken ve kendi 

tarikat ve cemaatlerini oluşturan kişiler de böyledir. Bu kişiler 

de gayri İslâmî olan bu sistem hakkında tek bir söz söylemez, 

onların sistemlerini kınayan ve yanlış olduğunu gösteren 

âyetleri anlatmazlar. Bu kişilerin yaptığı, bir yandan şer’i ol-

mayan bu sistemi insanlara İslâmî göstermek, bir yandan da 

Kur’an ve sünnette aslı olmayan hurafelerle insanları kabirle-
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re, türbelere ve kendileri gibi yaratılmış olan insanlara dua ve 

ibâdet etmeye yönlendirerek, kendilerini, insanlar tarafından 

yüceltilen bir makama ulaştırmaya çalışmaktır. 

“Din adamları doğru dürüst hareket etmediği zaman, 

“din adamlığı” adıyla gerçekleri saptırmaya en müsait araçlar 

konumuna düşerler. Kur’an’ın, ehli kitabın bu grubu hakkın-

da kaydettiği gerçeği, biz zamanımızda çok rahat olarak anlı-

yoruz. Onlar daha önceden belirlenmiş bazı hükümlere var-

mak için kitaplarının metinlerini çarpıtarak yorumluyor, iste-

dikleri tarafa çekiyorlar, kitabın metinlerinin bu anlamda ol-

duğunu iddia ediyorlardı. Hâlbuki önceden belirlenen bu 

hükümler, temelinde bu dinin gerçeği ile çelişiyordu. Bu işi 

yapanlar; pasif durumdaki halkın çoğunun, dinin gerçeği ve 

bu metinlerin gerçek anlamları ile metinleri kendilerine uyar-

ladıkları uydurma hükümlerin arasını ayıramayacağı var sa-

yımına dayanıyorlardı. Göstermelik olarak “Din” kılıfına bü-

ründürülmüş bazı din adamlarında bu örneği bugün çok ra-

hat anlayabiliyoruz. Bunlar, dini meslek edinenlerdir. Dini 

her türlü isteğin hizmetine verenlerdir. Onlar bir menfaat 

elde edeceklerini sezdiklerinde, bu dünyanın mallarından 

birinin onlara hediye edileceğini fark ettiklerinde, nasları alır-

lar, arzu edilen şekilde kullanırlar. Bu metinleri alırlar, götü-

rürler beşeri arzuların peşinde kullanmaya başlarlar. Bu nas-

ların konusunu, belirlenmiş arzulara uygun düşürmek için 

eğip bükerler. Bu din ve dinin temel gerekleriyle çelişen yö-

nelişler ile dini bağdaştırmak için sözlerin yerlerini değiştirir-

ler. Söz benzerliği bile olsa Kur’an âyetlerinden birinin an-
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lamı ile yaltaklık yapmayı görev bildikleri kişilerin arzu ve 

istekleri arasında bir benzerlik bulma çabasına düşerler!”
38
 

İşte tüm bunlardan dolayı Allah subhanehu ve teala kitabını 

açıklamış, âyetlerini muhkem kılarak tafsilatlı bir şekilde izah 

etmiştir. Bize ise Rabbimizin kitabını bu gibi insanların elle-

rinden alarak okumak ve onunla amel etmek kalmıştır. 

Şunu da belirtmek gerekir ki, mutlaka Kur’an-ı Kerim’de 

anlayamadığımız, hüküm çıkartamadığımız ve tevilini bile-

mediğimiz âyetler vardır. Bu anlamda kesinlikle bilen birisine 

danışmamız ve bu gibi âyetlerin tefsirini öğrenmemiz gerek-

mektedir. İşte her şeyi en iyi bilen ve her şeyden haberdar 

olan Allah subhanehu ve teala bunun için bir Peygamber görev-

lendirmiş ve bu Peygamberi aracılığı ile dinin doğru bir şekil-

de nasıl yaşanacağını öğretmiştir. 

 

Kur’an-ı Kerim’e tâbi olmak, aynı zamanda Rasûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem’e de tâbi olmayı gerektirmektedir. Bunu, 

kendisine tâbi olmamız istenen Kur’an-ı Kerim şu şekilde 

ifade etmiştir: 

“Kim Peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. 

Kim de yüz çevirirse, (bilsin ki) biz seni onlara bekçi gön-

dermedik.”
39
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“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da 

sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağış-

layandır, çok merhamet edendir. De ki: “Allah’a ve Peygam-

ber’e itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah 

kâfirleri sevmez.”
40
 

Kişinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e itaat edip tâbi 

olması tamamen iman ile ilgili bir meseledir. Yani bir insanın 

Kur’an-ı Kerim’den yüz çevirmesi nasıl ki küfür ise aynı şekil-

de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yolundan ve emirlerin-

den yüz çevirmesi de aynı oranda küfürdür. Bu bağlamda 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e kesin bir itaat, emir ve ya-

saklarına tâbi olma zorunluluğu doğmuş olmaktadır. İbn Ke-

sir rahimehullah bu konu ile ilgili şöyle demiştir: 

“Yüce Allah daha sonra avam ve havas (halk ve bilgin-

ler) herkese şöyle buyuruyor: “Deki; Allah’a ve Rasûlüne 

itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse” yani emirlerine uymazlarsa 

“bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez.” Bu gösteriyor ki bu yolda 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in emirlerine uymamak küfür-

dür ve kişi, kendisinin Allah’ı sevdiğini ve O’na yaklaştığını 

iddia etse ve sansa bile Peygamberlerin sonuncusu, Allah’ın 

cinler ve insanlar âlemine elçisi olan bu ümmî Nebi ve 

Rasûle tâbi olmadıkça, Allah o vasıflara sahip kimseyi sev-

meyecektir.”
41
 

Diğer taraftan Allah subhanehu ve teala insanları sorumlu 

tutmuş olduğu Kur’an-ı Kerim’in tevilini insanlara öğretecek, 

Kur’an’ın âyetlerini onlara açıklayacak ve insanlara hidayet 
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yolunu gösterecek bir Peygamber göndermiştir. Bu vesile ile 

din kemâle ermiş ve nasıl yaşanması gerektiği iyice açığa 

çıkmış olmaktadır.  

“Nitekim kendi aranızdan, size âyetlerimizi okuyan, sizi 

her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca 

bilmediklerinizi de öğreten bir Peygamber gönderdik.”
42
 

Şayet kişi doğru bir akide üzerinde olmak, Allah subhanehu 

ve teala’yı razı edeceği amelleri işlemek ve Allah subhanehu ve teala 

katında mükâfatlandırılmak istiyorsa, mutlaka Kur’an-ı Ke-

rim’e tâbi olmak ile birlikte Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e de 

tâbi olması ve bu dini O’nun yaşadığı gibi yaşaması gerek-

mektedir. Çünkü Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem kendi heva-

sından konuşmaz, insanlara Allah subhanehu ve teala’nın emirleri 

dışında emirler vermez. O’nun konuştuğu ve din diye öğret-

miş olduğu her şey, Allah subhanehu ve teala’nın vahyi doğrultu-

sunda gerçekleşmiştir.  

“O, arzusuna göre de konuşmaz. O vahyedilenden baş-

kası değildir. Çünkü onu güçlü kuvvetli biri (Cibril) öğretti.”
43
 

Kişi Kur’an-ı Kerim’i yaşama ve anlama noktasında 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i devre dışı bırakır, O’nun 

âyetler hakkındaki hadislerine, açıklamalarına bakmaz ve bu 

konuda insanların sözlerine kulak verirse, işte o zaman 

Kur’an hakkında konuşan herkese, doğru veya yanlış oldu-

ğunu anlamadan inanmak zorunda kalır. Neticede de doğru 

yolda olduğunu zanneder. 
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Bu anlatılanlardan sonra şöyle bir itiraz getirilebilir ki, 

“Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e tâbi olun, O’nun yaşadığı 

gibi yaşayın” dediğimiz birçok kişiden duyuyoruz: 

“Siz bize; Peygambere uyun, dini ve gündelik hayatı 

O’nun yaşadığı gibi yaşayın diyorsunuz da, O bir Peygam-

berdi, biz O’nun gibi nasıl olalım? Bizler O’nun konumunda 

olabilecek, dini ve hayatı O’nun gibi yaşayacak seviyede ve 

kapasitede değiliz.” 

Bu itiraz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile aynı seviye-

de olabilmenin mümkün olmaması açısından doğru bir itiraz 

olsa da, dini ve hayatı yaşama bakımından onu örnek alarak 

yaşamanın mümkün olmayacağı noktasında yanlış bir itiraz-

dır. Çünkü Allah subhanehu ve teala insanlar için göndermiş oldu-

ğu elçilerini, kendi içlerinden olan, tanıdıkları, onlar gibi yiyip 

içen, çarşı ve pazarlarda gezen, ağlayan ve gülen, acı çeken 

ve ölen insanlardan seçer ki, insanlar o Peygamberlere tâbi 

olma noktasında bu gibi mazeretler öne sürmesinler. Allah 

subhanehu ve teala insanları sorumlu tutmuş olduğu dini önce elçi 

olarak seçtiği insanlara yaşattırır ki, insanlar da bu elçileri 

örnek alarak dini aynı şekilde yaşayabilsinler.  

“Biz onları (Peygamberleri), yemek yemez birer (cansız) 

ceset olarak yaratmadık. Onlar (bu dünyada) ebedî de değil-

lerdir.”
44
 

“Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan 

alıkoyan şey, onların: “Allah, elçi olarak bir beşeri mi gön-

derdi?” demelerinden başkası değildir. De ki: “Eğer yeryü-
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zünde, (insanlar yerine) yerleşip dolaşan melekler olsaydı, 

elbette onlara gökten bir melek Peygamber indirirdik.”
45
 

Mekkeli müşriklerin itirazlarından birisi de “Peygamber-

ler insan olamaz. Onlar ancak olağan üstü varlıklar olmalı. 

Bu bakımdan şayet Allah bir elçi gönderseydi, bunun bir 

melek olması gerekir” iddiası idi. Bugün de aslında yapılan 

itiraz da bu yöndedir. Yani insanların Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem’e uyması, O’nu örnek alması gerekirken; bunun 

mümkün olmadığını, çünkü O’nun olağanüstü bir varlık ol-

duğunu, dolayısı ile kendilerinin O’nun gibi yaşama imkânla-

rının olmadığını söylemektedirler. 

Konu ile ilgili bazı müfessirlerin yapmış oldukları açıkla-

malar şöyledir: 

“Bu, bir insanın Allah’ın elçisi olamayacağı konusundaki 

yanlış kanaatin, tüm çağlardaki cahil insanlar arasında yaygın 

olduğunu gösterir. Onlar sadece insan olduğu, yemek yediği, 

karısı ve çocukları olduğu için bir elçiyi reddetmişlerdir. Buna 

mukabil, zaman geçtikçe Peygamberlerin takipçileri de onun 

insan olmadığına ve sadece elçi olduğuna inanmaya başla-

mışlardır. Bu nedenle bazıları Peygamberlerini ilâh edinmiş, 

bazıları onu Allah’ın oğlu, bazıları da Allah’ın cisimleşmiş 

şekli olarak kabul etmişlerdir (haşa). Kısacası cahil insanlar, 

hiçbir zaman bir insanın Allah’ın Peygamberi olabileceği ger-

çeğini kabul etmemişlerdir.”
46
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“Ey Muhammed, insanlara senin Peygamber olduğunu 

gösteren açık deliller geldiği hâlde, onların inkâr etmelerine 

sebep olan şey; bir insanın, Peygamber olarak gönderilmesi-

ni garip karşılamalarıdır. Müşrikler, bir insanın Peygamber 

olarak gönderilemeyeceğini iddia ediyor ve Peygamberlik 

gibi bir vazifenin, insan gücünün üstünde bir güce sahip olan 

melek gibi bir varlığa verilmesi lâzım geldiğini iddia ediyor-

lardı. Her varlık, kendi cinsinden olan varlıkları bilir ve onla-

rın hâlinden anlar. Yeryüzündeki insanlara, yemeyen, içme-

yen ve beşerî herhangi bir ihtiyacı bulunmayan bir melek 

Peygamber olarak gönderilecek olsaydı, elbette ki o melek 

insanların hâlinden anlamayacak, o insanlar için neyin uygun 

olduğunu takdir edemeyecek ve her hususta onlara örnek 

olamayacaktı. Bu itibarla Allah’ın insanlara, kendi cinslerin-

den birini Peygamber olarak göndermesi O’nun bir lütfu ve 

merhametinin ifadesidir.”
47
 

Allah subhanehu ve teala’nın Peygamberlerini insanlardan 

seçmesinin bir hikmeti de bu sebeptir. Yani Allah subhanehu ve 

teala, insanlar kendisini örnek alsınlar, O’nun yaşadığı dini 

aynı şekli ile yaşasınlar ve O’na uysunlar diye Peygamberle-

rini insanlardan seçmiştir. Akıllara şöyle bir soru gelebilir: 

“Peki, ben Peygamberin her yaptığını yapmak zorunda 

mıyım? Yani O, sürekli gece namazları kılar, nafile oruçlar 

tutar, öfkelenmez, sabırlı ve yumuşak huylu vb. gibi güzel 

vasıflara sahiptir. Fakat ben bunların tümüne nasıl güç yetti-

rebilirim?” 
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Bu şüphe, doğru bir şüphe olmakla birlikte, iki mesele-

nin açıklığa kavuşması ile çözülecek bir şüphedir. Şimdi bu 

iki meseleyi kısaca açıklamaya çalışalım: 

 

Bir insanın akideyi ilgilendiren, yani iman esasları olan 

meselelerde mutlak olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e 

tâbi olması gerekmektedir. Kişi bu konuda eksiklik gösterir ve 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in iman ile ilgili açıklayıp öğ-

rettiği meselelerin bir tanesini dâhi yerine getirmezse, imanı 

kabul edilmeyecek ve Müslüman vasfına sahip olamayacak-

tır. Bahsettiğimiz bu meselenin özeti; “Lâ ilâhe illallah” mese-

lesidir. Allah subhanehu ve teala’yı Tevhid etme ve Tevhid’in an-

lamı ve şartları noktasında kişi, mutlak olarak Peygamber 

sallallahu aleyhi ve sellem’e tâbi olup O’nun öğrettiği şekilde Tevhid 

akidesine sahip olmak zorundadır. Çünkü bütün Peygamber-

lerin gönderilmelerindeki ilk sebep, insanları Tevhid akidesi-

ne davet etmek ve bu daveti kabul eden insanlara da Tev-

hid’i öğretmek olmuştur.  

“Andolsun Nuh’u kendi kavmine gönderdik. (Nuh kav-

mine) Dedi ki: Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan 

başka ilâhınız yoktur (Lâ ilâhe illallah).”
48
 

“Ad kavmine de kardeşleri Hûd’u gönderdik. O kavmi-

ne dedi ki: Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan 
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başka ilâhınız yoktur (Lâ ilâhe illallah). Hâlâ sakınmayacak 

mısınız?”
49
 

“Semud kavmine de kardeşleri Sâlih’i gönderdik. O da 

dedi ki: Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka 

ilâhınız yoktur (Lâ ilâhe illallah).”
50
 

“Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’i gönderdik. O 

kavmine dedi ki: Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin 

O’ndan başka ilâhınız yoktur (Lâ ilâhe illallah).”
51
 

“(Ey Muhammed!) Senden önce gönderdiğimiz tüm 

Peygamberlere muhakkak ki: “Benden başka ilâh yoktur, o 

hâlde yalnızca Bana kulluk edin (Lâ ilâhe illallah)” diye vah-

yetmişizdir.”
52
 

Görüldüğü gibi bütün Peygamberlerin kavimlerini davet 

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

Tevhid ile ilgili tüm meselelerde, kişinin Allah Rasûlü sallallahu 

aleyhi ve sellem’e eksiksiz bir şekilde tâbi olması gerekmektedir. 

Günümüzde bir kısım insanların bu noktada Peygamber 

sallallahu aleyhi ve sellem’e tâbi olmadıklarını ve bu yüzden İslâm 

dinine mensup olamadıklarını görmek mümkündür. Örneğin 

Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem, duayı yalnızca Allah subhanehu 

ve teala’ya etmemizi ve O’ndan başkasından medet dileme-

memizi öğretmişken, bir kısım insanlar bu öğretileri kulak 

ardı etmiş ve Allah subhanehu ve teala’dan başkasına dua ederek 

                                                           
49

 Âraf Suresi: 65. 

50
 Âraf Suresi: 73. 

51
 Âraf Suresi: 85. 

52
 Enbiya Suresi: 25. 



|

 

şirke düşmüşlerdir. Veya bazı insanlar, Allah Rasûlü sallallahu 

aleyhi ve sellem’in hâkimiyet noktasındaki emirlerini göz ardı ede-

rek, Allah subhanehu ve teala’dan başkasını kanun yapmada yetki-

li görmüş ve bu yüzden şirke düşmüşlerdir.
53
 İşte bu ve bunlar 

gibi Tevhid ile ilgili tüm meselelerde kişi Allah Rasûlü sallallahu 

aleyhi ve sellem’e tâbi olmalı ki, doğru bir akideye sahip olup 

Müslümanca yaşayabilsin. 

 

Kişinin, farz veya nafile olan tüm ibâdetlerini Allah 

Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in uyguladığı şekilde yapması şart 

olan itaat kapsamındadır.  

Farz olan ibâdeti ele alacak olursak; İslâm’ın, Tevhid’ten 

sonra kişiyi sorumlu tutmuş olduğu ibâdetlerdir. Bunlar, kişi-

nin Tevhid’i öğrenip onunla amel etmeye başlamasının he-

men akabinde yapacağı namaz, oruç, (imkânı varsa) zekât ve 

(imkân ve yol bulabilirse) hac ibâdetleridir.  

İbn Ömer radiyallahu anhu şöyle dedi: Allah Rasûlü sallallahu 

aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Îslâm beş temel üzerine bina edilmiştir. Allah’a ibâdet 

etmek ve ondan başkasını (ilâhlık iddia edenleri) inkâr et-

mek, namazı kılmak, zekâtı vermek, Kâbe’yi haccetmek ve 

Ramazan orucunu tutmak.”
54
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Bu farz ibâdetlerde mutlaka kişi Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem’e tâbi olacak ve bu ibâdetleri O’nun öğretip gösterdiği 

şekli ile yapacaktır.  

Nafile ibâdetler ise kişiye farz kılınmayan ve yapması 

sonucunda ecir kazanacağı ibâdetlerdir. Yukarıdaki şüpheye 

dönecek olursak, her kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in 

yaptığı gibi gece namazı, nafile oruçlar ve bunlar gibi nafile 

ibâdetleri yapamayabilir. Bu konuda kişi muhayyerdir. Fakat 

şart olan, ister farz ibâdetler olsun, isterse de nafile ibâdetler 

olsun mutlak anlamda bu iki konuda da Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem’e uymasıdır. Aynı zamanda O’nun yaptığı ibâdet-

lere bir şeyler eklemeyip ondan bir şeyleri de eksiltmemesi 

gerekir. Çünkü Allah subhanehu ve teala’yı razı edebileceğimiz 

amelleri ve bu amellerin ölçü ve şekillerini en iyi bilen Allah 

Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’dir. Biz ancak O’nun öğretip gös-

termiş olduğu şekli ile ibâdet ettiğimizde Allah subhanehu ve tea-

la’yı razı edebilir ve O’nun sevgisini kazanma fırsatını elde 

edebiliriz.  

“Deki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah ta 

sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayan ve 

esirgeyendir.”
55
 

“Andolsun ki, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Al-

lah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Rasûlünde güzel bir ör-

nek vardır.”
56
 

Enes bin Mâlik radiyallahu anhu şöyle dedi: 
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Üç kişi Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in hanımlarına 

gelerek Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in evinde yaptığı gizli 

ibâdetleri sordular. Bunun üzerine onlardan biri: Ben kadın-

larla evlenmeyeceğim, dedi. Birisi: Et yemeyeceğim, (sürekli 

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

dedi. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem bunları duyunca (mes-

citte bu mesele hakkında fetva vermek için) minbere çıktı ve 

Allah’a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu: 

“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 

benden değildir.”
57
 

Âişe annemiz radiyallahu anha şöyle dedi: 

Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine bir şey em-

rettiği zaman, daima güç yetirebilecekleri işleri emrederdi. 

Sahabeler: “Ey Allah’ın Rasûlü! Bizim konumumuz senin 

konumun gibi değil. Muhakkak ki Allah, senin gelmiş ve 

geçmiş günahlarını bağışladı” dediklerinde, Allah Rasûlü sallal-

lahu aleyhi ve sellem 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 ibâdetler konusunda bana 

uyun ve benim yaptıklarımı yapın).”
58
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Âişe annemiz radiyallahu anha şöyle dedi: Allah Rasûlü sallalla-

hu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Her kim bizim emrimiz olmayan bir şey ortaya çıkarır-

sa, o şey reddolunmuştur, geçerli değildir.” 

Müslim’de ise şöyle geçmektedir: 

“Her kim bizim şu dinimizde ondan olmayan (ibâdetlere 

yönelik) bir şey icad ederse, o icad ettiği reddolunur.”
59
 

Ümmü Seleme annemiz radiyallahu anha şöyle dedi: Allah 

Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Ey insanlar! Ben sizin için Havz’ın başına önce varaca-

ğım. Sakın ola ki biriniz gelip de, kaybolmuş deve gibi ben-

den (benim yanımdan) kovulmasın. Ben de: Bu neden dolayı 

(kovuldu) demeyeyim. Arkasından: (Sakın bana sizin kovul-

ma sebebiniz hakkında) Sen, hakikatten bunların senden 

sonra (ibâdetler hakkında) neler icad ettiklerini bilemezsin! 

denilmesin. Ben de (buna karşılık): (Onlar benden) uzak ol-

sun! demeyeyim.”
60
 

Yapmış olduğumuz bu açıklamalardan şunu anlamış ol-

duk ki, evet, kişi Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem kadar nafile-

ler ile meşgul olamayabilir veya bir Müslüman modeli olarak 

tam manasıyla O’na uyamayabilir. Fakat elden geldiği kadarı 

ile O’na uymalı ve O’nun örnekliği ile karakterini ve Allah 

subhanehu ve teala’ya olan muhabbetini şekillendirmelidir. Çünkü 
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din konusunda en güzel örnek, Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve 

sellem’dir. Kişi, ancak her yönüyle O’na uymak ile imanını 

arttırıp sâlihlerden olabilir. Fakat kişi, gerek güç yettirebildiği 

kadar yaptığı nafile ibâdetlerinde ve gerekse de yapmak zo-

runda olduğu farz ibâdetlerinde mutlak olarak Allah Rasûlü 

sallallahu aleyhi ve sellem’e uymalı ve ibâdetleri O’nun öğretip uygu-

ladığı şekli ile yapmalıdır. Şayet kişi Allah Rasûlü sallallahu aleyhi 

ve sellem’in uygulamadığı, insanlara din diye öğretmediği şeyle-

ri ibâdet diye yapıp bunlarla Allah subhanehu ve teala’ya yaklaş-

maya çalışırsa, yapmış oldukları ameller kendisinden asla 

kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kişi, Allah Rasûlü sallallahu aleyhi 

ve sellem’in öğrettiklerini yetersiz bulup, dine sonradan bir şey-

ler ekleyerek bid’at çıkarttığından ötürü, mutlaka Allah subha-

nehu ve teala katında sorumlu tutulacaktır.  

Günümüzde açıkça görüldüğü gibi insanlar Allah Rasûlü 

sallallahu aleyhi ve sellem’den sonra ibâdet diye birçok şey çıkartmış 

ve bunlarla amel eder olmuşlardır. Bunlara örnek verecek 

olursak; insanların zikir diye farklı sesler çıkartarak hoplayıp 

zıplamaları, sema dönmeleri, rabıta adı altında şeyhlerini 

düşünerek Allah subhanehu ve teala’ya yaklaştıklarını zannetmele-

ri, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in doğum gününe (!) özel 

ibâdetler yapmaları, birtakım gecelere kandil ismi verip, bu 

gecelere özel ibâdetler yapmaları ve daha bunlar gibi sonra-

dan icad edilmiş olan birçok bid’at ve şirk…  

Şimdi belki diyeceksiniz ki: “O kadar da değil! Bunlar 

nasıl sonradan çıkartılmış bid’at ve şirk olabilir ki?” Bu konu-

lar ile ilgili Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hadislerine, 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den sonraki halifeler dönemi-

ne, sahabelerin hayatına, tâbî’nin hayatına ve dört mezhep 
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imamının kitaplarına bakarsanız, bu saydığımız ve burada 

sayamadığımız birçok amelden asla bahsedilmediğini, onlar 

tarafından uygulanmadığını, aksine bunların bizim toplumu-

muz tarafından işlendiğini göreceksiniz.  

Bid’at, öylesine sinsi bir cürümdür ki, insana; “Bir şey 

olmaz, sonuçta ibâdet ediyorsun, Allah kabul eder” dedirte-

rek, Kur’an ve sünnet dışında bir yol tutturur. Bu tür 

bid’atleri işleyen ve bu fiillerin işlenmesi için fetvalar veren 

insanların Kur’an okuyan, sohbet halkaları oluşturan, dindar 

gözüken insanlar olması sizi yanıltmasın. Çünkü ibâdetler 

konusundaki bid’ati, ibâdetlerle uğraşan insanlar çıkartırlar. 

Şeytan onları Kur’an ve sünnetin öğretilerinden uzaklaştırmış 

ve onları, bunların dışında bir yol tutturarak aldatmış ve yap-

tıkları işleri onlara güzel göstermiştir. 

Muâz bin Cebel radiyallahu anhu şöyle demiştir: 

“İleride fitneler çıkacak. İnsanların malları çoğalacak, 

Kur’an-ı Kerim açılacak, onu erkek kadın, büyük küçük, 

mümin münafık herkes okuyabilecek, ancak okuyanlar ona 

tâbi olmayacaklar. Ayrıca onlar: “Allah’a yemin ederim ki, 

onu mutlaka açıktan okuyacağım” diyecek, açıktan okuya-

caklar. Ancak onun dediklerine uymayacaklar. Onu okumak 

için özel mescitler edinecekler. Allah’ın kitabı ve Peygambe-

rin sünnetinde olmayan sözler ihdas edecekler. Sizler, onlar-

dan ve uydurdukları sözlerden uzak durun. Çünkü bunlar 

bid’attir ve dalalettir.” Muâz bu sözünü üç defa tekrarlamış-

tır.”
61
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Bu konumuzu bitirmeden önce, toplumumuzda kısmen 

de olsa var olan bir şüpheye daha cevap vermek isteriz. 

“Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e uyun, O’nun ha-

disleri ile amel edin diyorsunuz. Fakat bazı insanlar, her ha-

disin mutlaka Kur’an’a arz edilmesinin gerektiğini ve 

Kur’an’a uymayanlar ile amel edilmemesi gerektiğini söyle-

mektedirler.” 

Bu şüpheye cevap vermeden önce, buna mukabil bir 

soru yöneltelim. Bu şekilde hareket etmemiz gerektiğini kim 

söyledi? Yani Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’den bize ula-

şan bir hadis ile karşılaştığımızda, bu hadisi Kur’an’a sorma-

mızı, eğer Kur’an’a uyuyorsa amel etmeyi, uymuyorsa hadisi 

terk etmemiz gerektiğini söyleyen kim?  

Bunu söyleyen âlemlere rahmet olarak gönderilen, İslâm 

dinini en güzel şekli ile yaşayarak nasıl yaşanması gerektiğini 

eksiksiz bir şekilde insanlara öğreten, Allah subhanehu ve teala’nın 

Peygamber olarak seçtiği ve kendisine Kur’an-ı Kerim’i vah-

yettiği, konuştuğu sözlerin (hadislerin) evrensellik vasfı taşıdı-

ğı ve kıyamete kadar insanların bu sözlerden (hadislerden) 

sorumlu tutulacağı Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem midir? 

Tabi ki hayır… 

Bu sözü söyleyenler ilk zamanlardaki râfizi ve haricilerin, 

hadislerin bir kısmını kabul edip, bir kısmını kabul etmeyerek 

başlattıkları ekolü sürdüren kişilerdir. Bu sözün İslâm şeriâti 

ile hiçbir alakası yoktur. Bu kişiler aslında, Allah Rasûlü sallal-

lahu aleyhi ve sellem’in Kur’an dışında hiçbir şey konuşamayacağı-

nı savunan kişilerdir. Hâlbuki kendileri bile Kur’an dışında 
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birçok kitap yazıp söz söylemelerine rağmen, bunu Peygam-

ber sallallahu aleyhi ve sellem’in yapamayacağını söylemektedirler. 

Bunların daha da ileri gidenleri, hadislerin tamamını inkâr 

eden ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i tamamen dinin dışı-

na iten kişilerdir. Hadisler Kur’an’a arz edilmeli diyen kişilere 

bir sorun, madem hadislerin illa Kur’an’a arz edilmesi gereki-

yor, siz bu iddianızı Kur’an’ın hangi âyetine arz ederek ortaya 

çıkarttınız? Bunun cevabını veremeyecekler. Böylece dinde 

kendilerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den daha kıdemli 

bir konuma getirdikleri açığa çıkmış olacaktır. Gerek hadisle-

rin tümünü inkâr eden ve gerekse de konumuz olan kişilerin, 

kendi akıllarınca bir din yaşamaları ve Kur’an-ı Kerim’i kendi 

hevâlarına uygun yorumlayabilmeleri için, mutlaka Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem’den gelen hadislerin tümünü veya bir 

kısmını yalanlamaları gerekmektedir. Hâlbuki Allah Rasûlü 

sallallahu aleyhi ve sellem’in Kur’an-ı Kerim’in âyetleri dışında da 

vahiy yolu ile konuştuğu, Kur’an’ın dışında farklı şeylerin de 

kendisine vahyedildiği gerçeği Kur’an-ı Kerim’de ve hadisler-

de bildirilmiştir: 

“Rabbimiz! İçlerinden onlara bir Peygamber gönder, on-

lara âyetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her 

kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, 

hüküm ve hikmet sahibisin.”
62
 

Hasan-ı Basrî rahimehullah şöyle demiştir:  

“Onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülük-

ten arındırsın.” âyetinde geçen kitaptan kasıt Kur’an, hikmet-

ten kasıt ise sünnettir. 
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Katâde rahimehullah şöyle dedi:  

“Âyette geçen hikmetten kasıt, sünnettir.” 

Ebû Davud Merâsil’de, Mekhûl’den Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem’in: 

“Allah bana Kur’an ve onun iki katı kadar da hikmeti 

gönderdi.” buyurduğunu nakleder.
63
 

İbn Kesir rahimehullah şöyle demiştir: 

“Onlara kitap ve hikmeti öğretecek… Buyruğundaki ki-

taptan kasıt Kur’an, hikmetten kasıt ise sünnettir. Hasan-ı 

Basrî, Katâde, Mukâtil bin Hayyan, Ebû Mâlik ve başkaları 

da böyle söylemişlerdir. Bir görüşe göre hikmetten kasıt, dini 

kavrayış ve anlayıştır. İki görüş arasında bir çelişki yoktur 

(ikisi de aynı anlama gelir).”
64
 

Bu konu ile ilgili birçok âyet, hadis ve İslâm âlimlerinden 

nakiller mevcuttur. Biz sadece konuyu açıklayabilmek için 

çok küçük bir kısmını aktardık. Bu kişilerin söylemiş oldukları 

bu sözlere karşılık, bakın Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem biz-

lere ne buyurmuştur: 

İmam Tirmizi’nin hasen sahih dediği ve Ebû Rafî’nin ri-

vayet ettiği bir hadiste, Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 

buyurmuştur: 

                                                           
63

 İmam Suyûtî, Ed-Durru’l Mensur: 1/563, 564. 

64
 İbn Kesir Tefsiri: 1/565. 



|

“Dikkat edin! Sizden birinizi, emrettiğim veya yasakladı-

ğım konulardan birisi kendisine ulaşınca koltuğuna yaslanmış 

durumdayken: “Bilmiyorum, Allah’ın kitabında ne bulursak 

ona uyarız” derken bulmayayım.”
65
 

Mikdam bin Ma’dikerib’den rivayet edilen bir hadiste, 

Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

“Dikkat edin! Sizden biriniz koltuğuna kurulduğu hâlde 

benden bir hadis kendisine ulaşacakta, o kimse şöyle diye-

cek: “Bizimle sizin aranızda Allah’ın kitabı var. Bu kitapta 

neyi helal olarak bulursak onu helal sayar, haram olan hu-

susları da haram kabul ederiz.” (Fakat) Gerçekten Allah 

Rasûlü’nün haram kıldığı bir şey, Allah’ın haram kıldığı gibi-

dir.”
66
 

Hadislerde de görüldüğü gibi Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve 

sellem bize bu gibi insanların durumlarından haber vermiş ve 

onların bu tutumlarını reddederek bizlere uyarıda bulunmuş-

tur. 

Hadisler konusunda eski dönem muhaddisleri rahimehumul-

lah hadisleri tahkik etmiş ve hadislerin senetleri yönünden 

ciddi eserler vermişlerdir. Hadisler bu şekli ile günümüze ka-

dar ulaşmış ve bugün bir hadisin sıhhat durumu ile ilgili he-

men hemen tüm bilgilere çok kolay bir şekilde ulaşılmaktadır. 

İslâm’ın bizi sorumlu tutmuş olduğu şey, Allah Rasûlü sallallahu 

aleyhi ve sellem’den gelen sahih ve sıhhat şartlarına uygun olan 

hadisler ile amel etmektir. Yoksa Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve 
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sellem’den gelen hadisleri Kur’an’a arz ederim, ona uyarsa 

alırım uymazsa atarım sözü, bâtıl bir sözdür. Çünkü hadisler 

bu şekilde tahlil edilemez. Bu görevi zaten bahsetmiş oldu-

ğumuz muhaddisler icra etmişlerdir. Ayrıca mutlak olarak 

biliyoruz ki, Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in insanlara 

İslâm dinini öğretme görevi gereğince, Kur’an dışında söyle-

miş olduğu birçok sözü ve uygulamış olduğu birçok ameli 

vardır. Bu konuyu bitirmeden önce Kur’an-ı Kerim’de olma-

yan, fakat sıhhat şartlarına uygun olarak elimize Allah Rasûlü 

sallallahu aleyhi ve sellem’den ulaşan bir hadisle karşılaştığımızda, 

bu hadisi Kur’an-ı Kerim’in emirlerinden ayırmadan kabul 

edip, onunla amel etmemiz gerektiğini en güzel şekilde açık-

layan iki rivayeti aktaralım: 

 İmam Ahmed, İbn Mesud’un şöyle dediğini rivayet et-

miştir: 

“Allah; dövme yapan, dövme yaptıran, kaş alan, güzel-

leş-mek ve aziz ve celil olan Allah’ın hilkatini (yarattığını) 

değiştirmek için dişlerinin arasını ayırıp, dişlerini incelten 

kadınlara lanet etmiştir. Onun bu sözleri Ümmü Yakub adın-

daki bir kadına ulaşınca, bu kadın İbn Mesud’un yanına git-

miş ve ona: Senin şöyle şöyle dediğine dair bana haber ulaş-

tı. 

İbn Mesud: Allah Rasûlünün kendisine lanet ettiği, aynı 

zamanda Allah’ın kitabında da bulunan hüküm gereği lanet 

ettiği kimselere, ben ne diye lanet etmeyeyim ki? 
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Kadın: Ben mushafın (Kur’an’ın) iki kapağı arasındaki 

buyrukları okuyan, bilen birisiyim. Fakat senin dediğin gibi 

bir şey bulamadım, dedi.  

İbn Mesud: Sen onu (Kur’an’ı) bilen birisi olsaydın, be-

nim söylediğimi bulacaktın, dedi. Sen yüce Allah’ın: “Rasûl 

size ne verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan sakı-

nın” buyruğunu okumadın mı? dedi. Kadın okudum deyince, 

İbn Mesud; İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunları da yasakladı, 

dedi.”
67
 

Abdurrahman bin Zeyd dedi ki:  

“İbn Mesud ihrama girmiş olduğu hâlde elbiselerini de 

giyinmiş olan birisiyle karşılaştı. Ona: Bu elbiseleri üzerinden 

çıkar, dedi. Adam ona: Bu hususta bana yüce Allah’ın kita-

bından bir âyet okuyabilir misin? dedi. İbn Mesud da evet 

dedi ve: “Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi ya-

sak ettiyse ondan sakının” âyetini okudu.”
68
 

Yapmış olduğumuz bu açıklamalardan sonra konumu-

zun başlığını özetleyecek olursak; Kur’an-ı Kerim’e tâbi ol-

mak, mutlak anlamda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e de tâbi 

olmayı gerektirmektedir. Kişi, İslâm dinini O’nun öğrettiği ve 

yaşadığı şekilde yaşayacak ve bu iki kaynağa, Kur’an ve 

sünnete sımsıkı sarılarak doğru yolu bulmuş olacaktır.  

Ebû Hureyre radiyallahu anhu, Rasûlullah sallallahu aleyhi 

ve sellem’in şöyle buyurduğunu söylemiştir: 
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“Ben sizlere iki şey bıraktım. O ikisinden sonra asla sa-

pıtmazsınız. Bunlar Allah’ın kitabı ve benim sünnetimdir. Bu 

ikisi Havza gelinceye kadar ayrılmazlar.” 

Bunu Hâkim rivayet etmiştir.
69
 Beyhâki de şu lafızla ri-

vayet etmiştir: 

“O ikisini aldığınız veya amel ettiğiniz müddetçe, o iki-

sinden sonra asla sapıtmazsınız.”
70
 

 

Bu bölümde, akideyi ilgilendiren konularda, günümüzde 

insanların birçoğu tarafından ortaya atılan şüpheye yönelik 

açıklamalarımız olacaktır. Ayrıca bu konu, Kur’an-ı Kerim’e 

tâbi olmanın gerekleriyle de ilgili olan bir meseledir. Önce 

konumuz ile ilgili öne sürülen şüpheyi aktaralım, sonra ko-

numuzu bu şüpheye karşı vereceğimiz cevap ile açıklamaya 

çalışalım. Yardım ve başarı âlemlerin rabbi olan Allah’tandır. 

“Siz, bize Kelime-i Tevhid’i anlatıyorsunuz. Bu amel kü-

fürdür veya şirktir diyorsunuz. Fakat sizin bu söylediklerinizi 

hangi âlim söylemiş? Biz hocalardan ve vaizlerinden bu tür 

şeyler duymadık. Hatta filanca âlim sizin söylediklerinizin 

tersini söylüyor.” 

Bu şüphe çok masum görünen fakat kişide oluşabilecek 

en tehlikeli olan şüphelerden birisidir. Bu konuyu açıklama-

dan önce bir konuda hemfikir olmamız gerekmektedir.  
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Allah subhanehu ve teala’nın âyetlerine kesin olarak inanıp 

tâbi olmamız ve her meselede olması gerektiği gibi bu mese-

lede de Allah subhanehu ve teala’dan gerçek anlamda korkmamız 

gerekmektedir. Çünkü Allah subhanehu ve teala doğru yolu bul-

mak isteyen ve Kur’an ile uyarıldığı zaman bu uyarıyı ciddiye 

alacak insanların, iki şarta uymalarının gerektiğini bildirmiştir. 

Bunlar; Allah subhanehu ve teala’nın âyetlerine inanıp tâbi olmak 

ve Allah subhanehu ve teala’dan gerektiği gibi korkmaktır. 

“Sen ancak Zikre (Kur’an’a) uyanı ve görmediği hâlde 

Rahman’dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte onu bir bağış-

lanma ve güzel bir mükâfatla müjdele.”
71

 

Öncelikle şunu çok iyi bilmemiz gerekir, Allah subhanehu ve 

teala imanı ilgilendiren meselelerde âyetlerini herkesin anlayıp 

kavrayacağı bir şekilde açıklamış ve bu âyetleri muhkem kıl-

mıştır. Şirk olan, küfür olan konularla ilgili hiçbir âyet kapalı 

ve anlaşılmaz olarak bırakılmamıştır. Ayrıca bu âyetlerin da-

ha iyi anlaşılabilmesi için Allah subhanehu ve teala bir Peygamber 

görevlendirmiş ve bu Peygamber Tevhid akidesini eksiksiz 

bir şekilde insanlara açıklayıp öğretmiştir. Kur’an-ı Kerim’in 

açıklanmış bir kitap olduğunu ve Peygamberlerin insanlara 

Tevhid dinini öğrettiklerine dair gerekli izahı yukarıda yap-

mıştık. Bunun böyle olması, aynı zaman da Allah subhanehu ve 

teala’nın kullarına karşı merhametini de gösterir. Allah subhanehu 

ve teala insanları bu dinden sorumlu tutmuş ve sorumlu olduk-

ları meseleleri de kapalı bırakmamıştır. Allah subhanehu ve tea-

la’nın biz kullarını sorumlu tutmuş olduğu en önemli mesele 

ise iman ve küfür yani Tevhid ve şirk meselesidir. İşte bu 
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meseleyle ilgili tüm âyet ve hadisler açıklanmış ve bu konuda 

hiç kimsenin ayrıca bir söz söylemesine izin verilmemiştir. 

“Elif, Lâm, Râ. (Bu sana indirilen) hikmet sahibi (ve) her 

şeyden haberdar olan (Allah) tarafından âyetleri sağlamlaştı-

rılmış, sonra da açıklanmış bir Kitap’tır.”
72
 

Allah subhanehu ve teala bu âyette Kur’an’ın âyetlerini muh-

kem kıldığını ve onları bizzat açıkladığını belirtmiştir. Peki, 

Allah subhanehu ve teala neden âyetlerini muhkem kılıp açıklamış? 

sorusuna ise, bir sonraki âyet şöyle cevap vermektedir: 

“Allah’tan başkasına ibâdet etmemeniz için. Şüphesiz ki 

ben, onun tarafından size (gönderilmiş) bir uyarıcı ve müjde-

leyiciyim.”
73
 

Müslüman olmamız ve imanımıza zulüm (şirk) bulaştır-

mamamız için Kitabın âyetleri muhkem kılınıp açıklanmıştır.  

İmanı ilgilendiren konularda âyet ve hadislerin açık, an-

laşılır ve kolaylıkla kavranabilecek bir şekilde olduğuna inan-

dıktan sonra siz birisine Allah için sadaka vermesini ve bu 

şekilde Allah katında ecirle mükâfatlandırılacağını söylüyor-

sunuz. Bu kişi de size şöyle bir cevap verse: “Hangi âlim sa-

daka vermenin sevap olduğunu söylemiş? Senin bu sözünü 

söyleyen başka bir âlim var mı?” bu kişiye ne dersiniz? Veya 

siz bir kişiye; namazlarını kıl, namaz kılmak Müslümana farz-

dır deseniz, bu kişi de size: “Önce bir âlimlere sorayım onlar 

namaza farz diyorlar mı?” dese ya da siz deseniz; Ramazan 
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orucunu tut, bu farzdır, bu kişi de cevap olarak: “Orucun farz 

olup olmadığını önce bir âlimlere soralım, sonuçta biz dini 

onlar gibi anlayamayız” dese, bu kişiye ne dersiniz?  

“Allah’tan kork! Allah subhanehu ve teala namazın ve orucun 

farz olduğunu Kur’an-ı Kerim’de söylüyor, Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem’in bunlarla ilgili birçok hadisi var, sen hala hangi 

âlimden bahsediyorsun?” demez misiniz?  

Madem ki namazın hükmü, orucun hükmü, sadakanın 

hükmü Allah tarafından belirlenmiş ve bu konuda âlimlerin 

başka bir şey söyleme hakkı yok; imanı ilgilendiren, bir kişi-

nin nasıl Müslüman veya müşrik olacağını gösteren akide 

meselelerinde Allah ve Rasûlünün hükümleri varken, bir ba-

kayım âlimler ne demiş veya hangi âlim senin gibi demiş, 

demek doğru mudur? Düşünün ki günümüzde din görevlisi 

olarak bilinen biri çıkıp dese ki: “Ey insanlar! Sizler namaz 

kılmasanız da, oruç tutmasanız da bir şey olmaz. Bunları 

yapmak zorunda değilsiniz.” Bu adam sırf din görevlisi oldu-

ğu için bu söylediklerini kabul eder misiniz? Yoksa siz, Allah 

ve Rasûlünün bu meseleyi hükme bağlamış olduğu şekliyle 

kabul edip, bu kişinin söylediklerini yalanlar mısınız? Tabi ki 

yapmanız gereken şey, Allah ve Rasûlünün vermiş olduğu 

hükme uyup, namazın ve orucun farz olduğuna inanmak ve 

bu söylenenleri bu hükmün önüne geçirmemektir.  

Peki, size bir soru daha: Allah subhanehu ve teala’dan başka 

bir kanun koyucunun olamayacağı, insanları yönetme hakkı-

nın yalnızca Allah subhanehu ve teala’ya ait bir hak olduğu, kişinin 

Allah subhanehu ve teala’ya edeceği duasında birilerini aracı tayin 

etmesinin şirk olduğu, Allah subhanehu ve teala’dan başkasından 
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imdat dilemenin şirk olduğu Kur’an-ı Kerim’de ve sahih sün-

nette açıklanmış olmasına rağmen, neden buna karşılık birile-

rinin çıkıp da; “O âyetler bizi anlatmıyor, günümüzde bu 

şekildeki bir yönetim de caizdir, inkâr etmedikleri sürece bir 

şey olmaz, direk Allah’a bağlanırsan trafoyu yakarsın” gibi 

sözleri kabul ederek, Allah’ın ve Rasûlünün emirlerinin önü-

ne geçiriyorsunuz?  

Veya şöyle bir izah daha yapalım: Namazı düşünün. Al-

lah subhanehu ve teala kişiye iman ettikten sonra namazı mutlak 

anlamda farz kılmış ve bu amelden kişiyi hesaba çekeceğini 

bildirmiştir. Bugün bir kişi namazın farz olduğunu, önce ab-

dest almanın gerektiğini, abdestin nasıl alınacağını, namazın 

kılınış şeklini, namazı bozan hâlleri, yani bir kişinin namaz 

kılabilmesi için gerekli olan tüm bilgi ve detayları Kur’an-ı 

Kerim’de ve Rasûlullah subhanehu ve teala’in hadislerinde eksiksiz 

bir şekilde bulabilmektedir. Öyle ki bu konuda hiç kimsenin 

görüşünün dâhi alınmasına fırsat verilmemiş, Kur’an ve sün-

nette tafsilatlı bir şekilde açıklama yapılmıştır. İmandan sonra 

gelen namaz konusu bile hiç kimsenin görüşüne ve fetvasına 

ihtiyaç duyulmadan açıklanmışsa, namazdan önce gelen 

iman konusu, Tevhid ve şirk meselesi, kişinin ebediyen ce-

henneme gireceği ameller, sizce Kur’an ve sünnette herkesin 

anlayacağı şekilde, hiç kimsenin görüşüne ve fetvasına fırsat 

verilmeden açıklanmamış mıdır? Elbette açıklanmıştır. 

Bu nokta da bize düşen, şayet Allah subhanehu ve teala’nın 

âyetlerinde ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hadislerinde 

bir fiil açık naslar ile küfür olarak bildirilmişse, bununla birlik-
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te bize âlimlerin
74
 kitaplarında bunun zıttı ulaşmışsa, bizim 

yapacağımız şey; âlimlerin sözlerini açık ve muhkem olan 

âyet ve hadislerin önüne geçirmek değil, âlimlerin sözlerini 

âyetlerin ve hadislerin ışığında değerlendirmektir. Kaldı ki bir 

konuda âyet veya hadis olduğu zaman bu nasların asla âlim-

lerin sözleri ve fetvaları ile değiştirilmeyeceğini, naslarla amel 

edilmesinin gerektiğini ve âlimlerin insan olduklarından do-

layı yanılabileceklerini âlimlerin kendileri söylemişlerdir: 

İbn Cerir, İbn Ebî Hatim ve İbn Merdûye’nin bildirdiğine 

göre İbn Abbas: “Ey iman edenler! Allah’ın ve Peygamberi-

nin önüne geçmeyin…” âyetini açıklarken:  

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dururken Müslümanların 

bir konuda söz söylemeleri veya Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem’in sözünün üzerine söz söylemeleri yasaklanmıştır.” 

demiştir.
75

  

İbn Kayyım, sahabeden ve onları güzellikle takip eden 

tâbî’in döneminden övgüyle bahsediyor ve akabinde onlar-

dan sonra gelen neslin durumunu açıklarken şöyle diyor: 

“Peygamber onları neye çağırsa canlarını verirler. O bir 

şey dediğinde, sözüne delil sormazlardı. Onun sözleri (hadis-

leri) onların gönül ve benliklerinde her şeyden yüce idi. 

Onun sözü varsa, kimsenin sözüne öncelik vermezler, rey ya 

da kıyasa dayanarak ona hiçbir şekilde muhalefet etmezlerdi. 

Onların ardından kötü bir nesil geldi. Dinlerini parçaladılar. 

Dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka oldular, her fırka kendi-
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sinde bulunanla sevinip bayram ediyor. İşlerini aralarında 

parçalara böldüler ancak, her biri sonunda Allah’a dönücü-

dür. Mezheplere taassubu kendilerine din edinip, dine bağ-

lanır gibi mezheplere bağlandılar. Mezhepleri ticari sermaye-

ye dönüştürdüler. Bir kısmı da saf bir taklitle yetinip başka bir 

şey aramadılar ve: “Biz atalarımızı bir din üzere bulduk, on-

ların izlerinden yürüyoruz” (âyetinde olduğu gibi) dediler.”
76
 

İbn Ömer’in senediyle rivayet edildiğine göre, Ömer bin 

Hattab radiyallahu anhu şöyle demiştir: 

“Ey insanlar! Din konusunda şahsi yorumları (insanların 

sözlerini) kusurlu kabul edin. Çünkü ben, Hudeybiye günü 

kendi görüşümü Rasûlullah’ın görüşüne tercih etmiş, O’nu 

kendi görüşüme çekmeye çalışmış, çekinmeden yorum yap-

mıştım. Kâtip yazarken O (Peygamber), “Bismillahirrahma-

nirrahim” yazın dedi. Kâtip ise: “Bismikâllahumme” diye 

yazdı. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cümleye razı olmuş-

tu, ancak ben yanaşmamıştım. Bunun üzerine Rasûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem bana: “Ey Ömer! Görüyorsun ki ben kabul 

ettim, ama sen hâlâ diretiyorsun!” demişti.”
77
 

İbn Abbas şöyle demiştir: “Din, Allah’ın Kitabı ve 

Rasûlünün sünnetinden ibarettir. Bundan sonra tamamen 

akla dayalı yorum yapma, kişinin iyiliklerinden mi yazılır, 

yoksa kötülüklerinden mi, bilemiyorum.” 

İmam Buhârî’nin rivayet ettiğine göre Cabir bin Zeyd 

şöyle demiştir: “Bir gün Abdullah bin Ömer ile karşılaştım. 
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Bana şöyle dedi: Ey Cabir! Sen Basra’nın fakihlerindensin. 

Sana fetva soruluyor. Sakın fetva verirken, konuşan Kitap 

(Kur’an) ve uygulanmış sünnetin dışında bir fetva vermeye-

sin.”
78
 

İmam Buhârî’nin rivayetine göre Zeyd bin Sabit’e bir 

topluluk geldi ve bazı konularda sorular sordu. O da onlara o 

konularda bilgiler verdi, onlar da yazdılar. Sonra (yazdığımızı 

söyleseydik) keşke! dediler ve tekrar yanına gelerek verdiği 

bilgileri yazdıklarını söylediler. Bunun üzerine o: “Lütfen 

beni mazur görün. Size söylediğim her şey yanlış olabilir. 

Çünkü ben akıl yürüterek yorum yapmaya çalıştım” dedi.
79
 

Buhârî’nin, Amr bin Dinâr’dan naklettiğine göre, Cabir 

bin Zeyd’e: “İnsanlar senden duydukları her şeyi yazıyorlar” 

de-nildiğinde o: “İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, nasıl yazar-

lar ki, hâlbuki biz yarın bu görüşlerimizden dönebiliriz” karşı-

lığını vermiştir.
80
 

İbn Ebû Hayseme, Ömer bin Abdülaziz’in insanlara şu 

talimatları yazdığını nakletmiştir: “Rasûl-i Ekrem’in sünneti-

nin olduğu yerde, kimsenin görüşüne itibar edilmez.”
81
 

Tahâvi’nin naklettiğine göre Eşheb bin Abdülaziz şöyle 

demiştir: “Biz İmam Mâlik’in yanında olduğumuzda kendisi-

ne, üç talak hakkında bir soru soruldu. Ben söylediklerini 

yazmak arzusuyla hemen kâğıtlarımı aldım. İmam Mâlik ba-
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na: “Yapma! Olabilir ki, akşam onun tek talak manasına gel-

diğini söyleyebilirim” dedi.
82
 

İmam Mâlik’in şu âyeti sık sık okuduğu söylenmiştir: 

“Biz ancak zan ediyoruz, bizim kesin bilgimiz yoktur.”
83
 

 Ebû Yusuf ve Hasan bin Ziyad’ın rivayet ettiklerine gö-

re İmam Ebû Hanife şöyle demiştir:  

“Bizim ilmimiz yorumdan ibarettir. Bu ise bizim gücü-

müzün yettiğinin en güzelidir. Kim bundan daha güzelini 

getirirse biz onu ondan derhal kabul ederiz.”
84
 

İmam Mâlik şöyle demiştir: “Ben bir beşerim. Hata da 

edebilirim, doğru da. Sözlerimi inceleyin. Eğer Kur’an ve 

sünnete uygun olursa hemen alın. Kur’an ve sünnete uymaz-

sa onu terk edin.” 

İmam Ahmed şöyle demiştir: “Ne beni, ne İmam Mâlik’i 

ne İmam Sevri’yi ne de İmam Evzâî’yi taklit et. Onlar nere-

den aldılarsa (Kur’an ve sünneti kast ediyor) sen de oradan 

al.”
85
 

Hanefî âlimlerinden İmam Ebû Yusuf şöyle demiştir: 

“Herhangi bir kişinin, bizim nereden söylediğimizi (yani 

Kur’an ve sünnetten söyleyip, söylemediğimizi) bilmeden, 

görüşlerimizi nakletmesi helal değildir.”
86
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İbn Ömer, sünnetten herhangi bir delil (hadis) ortaya 

çık-tığı zaman, Ömer radiyallahu anhu’nun (babasının) görüşünü 

terk ederdi. İbn Abbas, bir kişinin kendisine (hadis) ulaştığı 

hâlde “Ebû Bekir ve Ömer böyle derdi” diyerek hadise aykırı 

davrananları şöyle tenkit ederdi: “Ben size Allah Rasûlü sallal-

lahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyorum, siz Ebû Bekir ve 

Ömer böyle dedi diyorsunuz. Yakında üzerinize gökten taş 

yağacak!”
87
 

İmam Ahmed şöyle demiştir: “İmam Şafii’nin yaptığı en 

güzel iş, kendisine bir hadis rivayet edildiği zaman, ‘Filanca 

şöyle dedi’ demez ve derhal onun sözünü terk eder, hadisi 

kabul ederdi.”
88
 

İmam Şafii şöyle demiştir: “Ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem’in sünnetine tâbi olana uyarım, karıştırıp terk edene 

karşı çıkarım. Ne kadar uzak olursa olsun, Allah Rasûlü sallal-

lahu aleyhi ve sellem’den sabit olan hadisten ayrılmayan kişi benim 

ayrılmaz dostumdur, onu hiçbir zaman terk etmem. Allah 

Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in hadisleri ile amel etmeyen de, 

ne kadar yakınımda olursa olsun, benim dostum değildir, 

onu derhal terk ederim.”
89
 

İmam Şafii el-Umm adlı eserinde şu sözleri aktarmıştır:  

“Bir meseleyle ilgili olarak eğer kişi, Kur’an ve sünnetin 

hükümlerini duymuşsa artık onların dışında kalan delillerle 

amel etme özrü ortadan kalkmıştır.”  
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“Hadisin delil olduğu meselede, hadise muhalefet ede-

nin delilinin geçerliliği yoktur.”
90
 

Âişe radiyallahu anha annemizden şöyle rivayet edilmiştir: 

Berire, Âişe annemizin yanına gelerek kitâbet sözleşmesi için 

ondan yardım istemişti. O da: “İstersen sahiplerine kıymetini 

ödeyeyim ve velâyet hakkın bana ait olsun” demişti. Âişe 

annemiz diyor ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelince ona 

olanı biteni anlattım. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem: “Onu satın al ve azat et. Velâyet hakkı azat edene 

aittir.” diye buyurdu. Sonra minbere çıkarak şöyle dedi: 

“Bazılarınıza ne oluyor ki Allah’ın kitabında yeri olma-

yan şartlar koşuyorlar. Allah’ın kitabında olmayan bir şeyi 

şart koşan kişi, isterse yüz şart koşsun bu koştuğu şartlar ge-

çersizdir.”
91
 

Bu konu ile ilgili çok fazla rivayet bulunmaktadır. Fakat 

biz bu rivayetlerin küçük bir kısmında da şunu görmüş olduk 

ki; şayet bir yerde Kur’an-ı Kerim’in bir âyeti veya Allah 

Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in bir hadisi varsa, buna karşılık 

hiçbir sözle veya fetva ile amel edilmeyeceğini, yukarıda 

âlimlerden yapmış olduğumuz nakillerle de görmüş olduk. 

Şayet akide konusunda, kişinin imanını ilgilendiren mesele-

lerde, bu imamların dâhi Kur’an ve sünnete aykırı fetvaları 

varsa, biz Kur’an ve sünnetin hükümleri ile amel eder ve on-

ların sözlerini ise Kur’an ve sünnete göre yorumlayarak onları 

da itham etmekten kaçınırız. Fakat biz bunu yapmak yerine, 

aykırı olmasına rağmen onların sözlerini alır ve bu sözlere 

                                                           
90

 El-Umm: 1/29, 30. 

91
 Fethu’l-Bârî: 6/52. 



|

göre Kur’an ve sünnetin hükümlerini değerlendirirsek, işte o 

zaman hata eder ve sorumlu tutulmuş olduğumuz Kur’an ve 

sünnet menhecinden uzaklaşmış oluruz.  

Ayrıca sözlerini aktarmış olduğumuz bu âlimlerin Müs-

lüman kişiler olduklarında ümmet icma etmiş ve onların 

imanlarından en küçük bir şüphe dâhi duymamışlardır. Bir 

de günümüzde âlim denilen, din vaizi denilen, fakat bu vasıf-

lardan bir nebze olsun nasiplenemeyen insanlar vardır. Bu 

kişiler insanlara Tevhitten, şirkten, Allah subhanehu ve teala’nın 

tek egemen ve kanun koyucu olduğundan ve bunlar gibi 

kişinin imanını ilgilendiren meselelerden bahsetmek yerine, 

aksine insanları bu tür bilgilerden uzak tutmaktadırlar. Örne-

ğin bir kişi bir cami imamına gidip; “Hocam bir arkadaş tâğut 

diye bir kavramdan bahsediyor, Allah’ın kitabı ile hükmet-

meyen kişinın kâfir olduğunu ve onların kanunlarına itaat 

edenlerin de şirk koştuğunu söylüyor.” dediğinde verdikleri 

cevap: “Sen onlardan uzak dur. Onlar haricidir. Onlar tekfir-

cidir. Aslında o âyetler farklı şeylerden bahsetmektedir.” gibi 

ilimden yoksun ve tamamen iftira dolu sözlerle insanlara 

fetva vermektedirler. İnsanlara Tevhid dininden, şirkten, kişi-

nin müşrik olmasına neden olacak amellerden bahsetmek 

yerine; sisteme uyan, menfaatlerini engellemeyen sohbetler 

ve vaazlar vermektedirler. Konunun başında belirttiğimiz 

şüphede olduğu gibi, insanların Tevhid ile ilgili yapılan bu tür 

açıklamaları bu gibi kişilerden duymuş olmamaları veya de-

delerinden ve babalarından bu tarz şeyleri işitmemeleri, hak-

kın bu olmadığı anlamına gelmez. Bir kişiye Allah subhanehu ve 

teala’nın ve Rasûlü subhanehu ve teala’in açık ve muhkem bir hük-

mü ulaştığında: “Biz hocalardan bunu duymadık. Hangi âlim 

sizin dediğinizi demiş?” gibi sözleri, Kur’an-ı Kerim’de bahse-
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dilen ve bizden önce yaşamış insanların, Allah subhanehu ve 

teala’nın âyetlerine karşı öne sürdükleri sözlerle aynıdır: 

“Musa onlara apaçık âyetlerimizi getirince: Bu, olsa olsa 

uydurulmuş bir sihirdir. Biz önceki atalarımızdan böylesini 

işitmemiştik, dediler.”
92
 

Musa aleyhis selam’ın kavmine getirmiş olduğu delil ve bu-

na karşılık kavminin ortaya attığı şüphe çok dikkat çekicidir. 

Musa aleyhis selam’ın kavmine getirdiği ve kendisiyle kavmini 

uyardığı şey, Allah subhanehu ve teala’nın âyetleri; kavminin ver-

diği karşılık ise “biz atalarımızdan böyle bir şey söylediklerini 

duymadık” sözüdür. Aslında bu kavmin yaptığı hata şu ol-

muştur: Kendilerine Allah subhanehu ve teala’nın âyetleri geldiğin-

de ona inanıp tâbi olmak yerine, güvendikleri, ilim sahibi 

olduklarına inandıkları kişilerin bu âyetlerden bahsetmedikle-

rini öne sürerek, atalarının sözünü Allah subhanehu ve teala’nın 

sözü önüne geçirmeleridir. Hâlbuki bir kişinin ilim sahibi ve 

saygın bir insan olması, Allah subhanehu ve teala’nın âyetlerini ve 

mesajını değiştirecek değildir. Kaldı ki bu zihniyette olan in-

sanlara, ilim sahibi gördükleri insanların âyetlerle uyumlu 

olan sözlerini dâhi getirsen, buna da inanmayacak ve redde-

deceklerdir. Çünkü bu insanların amacı Allah subhanehu ve tea-

la’nın âyetlerine tâbi olmak değildir. Bunların maksadı, doğru 

bildikleri şeyleri ilim sahibi insanların sözleri ile Allah subhanehu 

ve teala’nın âyetlerinin önüne geçirmektir.  

“Onlar bundan (Kur’an’dan) sonra hangi söze inanacak-

lar.”
93
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“İşte bunlar, Allah’ın âyetleridir. Onları sana gerçek ola-

rak okuyoruz. Artık Allah’tan ve O’nun âyetlerinden sonra 

hangi söze inanacaklar?”
94
 

Şâyet bir kişiye Allah subhanehu ve teala’nın ve Rasûlü sallallahu 

aleyhi ve sellem’in apaçık ve muhkem âyet ve hadisleri okunuyor 

da, bunlara rağmen kişi “hangi âlim senin dediğini demiş” 

diyorsa, bu kişi aslında âlim sözüne de inanacak biri değildir. 

Çünkü yukarıda aktardığımız âyetlerde Allah subhanehu ve teala 

dedi ki: “Onlar benim sözüme, Kur’an’ın âyetlerine inanma-

dıktan sonra hiç kimsenin sözüne inanmazlar.”  

“Bunun üzerine kendi kavminden inkâr eden ileri gelen-

ler şöyle dediler: Bu ancak sizin gibi bir beşerdir, size üstün-

lük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi, bir melek gönde-

rirdi. Biz önceki atalarımızdan da böyle bir şey duymadık.”
95

  

“Onlara: “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) uyun!” denildi-

ğinde: “Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)a 

uyarız!” derler. Fakat ataları bir şey anlamayan, doğru yolu 

bulamayan kimseler olsalar da mı (onların yoluna uyacak-

lar)?”
96
 

“Onlara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) ve Peygam-

ber’e gelin” denildiğinde onlar, “Babalarımızı üzerinde bul-
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duğumuz din bize yeter” derler. Peki ya babaları bir şey bil-

miyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı?”
97
 

“Onlara: “Allah’ın indirdiğine uyun” denildiğinde, derler 

ki: “Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.” 

Şayet şeytan, onları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmışsa 

da mı (buna uyacaklar)?”
98
 

Buraya kadar aktarmış olduğumuz âyet, hadis ve âlimle-

rin nakillerinden şöyle bir sonuca varmış olduk: 

İmanı ilgilendiren tüm meseleler Kur’an ve sünnette de-

taylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu meseleler ile ilgili hiç kimse-

nin sözünü veya fetvasını Allah subhanehu ve teala’nın âyetleri ve 

Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in hadisleri önüne geçiremeyiz. 

Kur’an-ı Kerim’e inandığını ve bu kitaba tâbi olduğunu söy-

leyen kişi, mutlaka bu kâideye uyacak ve Allah subhanehu ve 

teala’nın âyetleri ve Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in hadislerinin 

üzerine kimsenin sözünü geçirmeyecektir. Bir konuda Al-

lah’ın ve Rasûlünün açık hükümleri varken, kişi bunların zıd-

dı sözler işitmişse, bu kişi bu sözleri kulak ardı edecek, Al-

lah’ın ve Rasûlünün sözlerine tâbi olacaktır. İşte bu tavır, 

Kur’an-ı Kerim’e tâbi olmanın gereklerindendir.  

“O kullarım ki, onlar sözü dinlerler, sonra da en güzeli-

ne uyarlar. İşte onlar, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. 

Gerçek akıl sahipleri de onlardır.”
99
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Kişinin herhangi bir konuda Allah subhanehu ve teala’nın ve 

Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in hükmünü işittiğinde, içinde hiç-

bir sıkıntı dâhi duymadan bu hükmü kabul edip teslim olma-

sı, Kur’an-ı Kerim’e tâbi olmanın gereklerindendir. Allah sub-

hanehu ve teala’nın ve Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in vermiş oldu-

ğu bu hükme teslimiyet, sadece kişinin nefsine hoş gelen, 

kendi fikir veya düşüncelerine uyan meselelerde değil, aksi-

ne; kişinin nefsine hoş gelen veya gelmeyen her meselede, 

Allah’ın ve Rasûlünün hükmüne uymasıyla mümkün olur.  

Düşünün ki bir gün, hiç ummadığınız bir anda bir kişi 

karşınıza çıkıyor ve size silâhını doğrultarak sizi vuracağını 

söylüyor. Bu kişinin sizi gerçekten vuracağını anladığınız bir 

sırada, size bir teklif sunuyor. Siz de zaten elleriniz havada, 

tam manasıyla karşınızdaki kişiye teslim olmuş bir vaziyette 

yapacağı teklifi bekliyorsunuz. Bu kişi size diyor ki: “Bundan 

sonra çalışıp kazandığın parayı bana getirip vereceksin. Şayet 

bunu kabul etmezsen seni vururum.” Size bunu diyen adama 

şöyle bir teklifte bulunabileceğinize inanıyor musunuz: “Çalı-

şıp kazandığımın yarısını sana getirir, diğer yarısını da ken-

dim için ayırırım.” Böyle bir cevabı düşünmezsiniz bile değil 

mi? Canınızı kaybedeceğinizi kesin olarak bildiğiniz bir du-

rumda, asla pazarlık masasına oturmayı düşünmezsiniz. 

İşte kişinin Allah subhanehu ve teala’ya ve O’nun emirlerine 

olan teslimiyeti, bundan daha fazla olmalıdır. Hatta kişinin 

Allah subhanehu ve teala’ya göstereceği teslimiyet zorla değil, ak-

sine gönül rızası ile olmalıdır. Kişi, nasıl ki bir mermi ile so-
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nunda kendisinden kurtulacağı birine pazarlık yapmadan 

teslim oluyorsa, aynı şekilde ahirette azabından asla kurtula-

mayacağı Rabbine olan teslimiyeti de pazarlıksız olmalıdır. 

Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz: “Allah ile pazarlık olur mu 

hiç! Biz zaten Allah’a pazarlıksız olarak teslim olduk.” Bu 

söze karşılık olarak, kişinin tam anlamı ile Allah subhanehu ve 

teala’ya teslim olmadığını ve Onunla sanki (haşa) pazarlık 

edercesine bir tavır sergilediğini, şu örneklerle açıklayabiliriz: 

“Tamam, namazımı kılarım, orucumu tutarım ama de-

mokratik düzenlere de itaat ederim. Tevhidin tüm gereklerini 

yerine getiririm, fakat ben kimseye müşrik diyemem. Dinimin 

gereklerini yerine getiririm, fakat Kur’an’da istenen giyim 

şekli ile kapanmaya şuan kendimi hazır hissetmiyorum. Evet, 

şimdiye kadar Allah subhanehu ve teala’ya şirk koşmuşuz, artık 

bundan sonra iman ediyorum, ama iman etmeyen akrabala-

rım ve arkadaşlarımla da bayramlar, cenazeler ve benzeri 

günlerde birlikte olmaktan geri duramam. Evet, tek ilâh Al-

lah’tır. O’ndan başkasına dua edilmez. Fakat bunu yapan 

kişilerin de ders halkalarında bulunarak yararlı olanları almak 

lazım.”  

Bu gibi sözlerin tamamı, Allah subhanehu ve teala’ya teslim 

olma iddiasının yanında, O’nun belirlediği kesin hükümler 

üzerinde pazarlık yapmanın örneğidir. Oysaki Allah subhanehu 

ve teala’ya teslimiyet, O’nun ve Rasûlünün vermiş olduğu 

hükme teslim olmakla birlikte, bu hükümlerden dolayı en 

ufak bir sıkıntı dâhi duymamayı gerektirir. Ancak böyle olur-

sa kişi Allah subhanehu ve teala’ya teslim olmuş olur. 
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“Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çe-

kişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, 

içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim 

olmadıkça iman etmiş olmazlar.”
100

 

Ayrıca kişinin, “bunu yaparım ama bunu yapmam, şunu 

kabul ederim ama şunu etmem” diyerek sergilediği tavrın bir 

diğer örneği de “Kur’an’ın bir kısmını kabul ederim, bir kıs-

mını ise kabul etmem” sözü ile aynıdır. 

“Yoksa siz, kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr 

mı ediyorsunuz?”
101

 

Allah’a ve Rasûlüne olan teslimiyetin örneği bir mesele 

hakkında Allah subhanehu ve teala’nın ve Rasûlü sallallahu aleyhi ve 

sellem’in bir hükmü varsa, teslim olan kişinin artık bu meselede 

farklı bir şeyi seçme hakkını kendinde görmemesi ve sadece 

“işittim ve itaat ettim” demesidir.  

“Allah ve Rasûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri za-

man, hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi 

işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah’a 

ve Rasûlüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde 

sapmıştır.”
102

 

                                                           
100

 Nisa Suresi: 65. 

101
 Bakara Suresi: 85. 

102
 Ahzab Suresi: 36. 



|

 

“Aralarında hüküm vermesi için Allah’a ve Rasûlüne 

davet edildiklerinde, müminlerin sözü ancak: “İşittik ve itaat 

ettik” demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.”
103

 

Kaldı ki “Müslüman” kelimesinin Türkçe karşılığı “teslim 

olan” demektir. Müslüman kavramında bahsedilen bu tesli-

miyet ise Allah subhanehu ve teala’nın hiçbir emrinde ayırım yap-

madan, bu emirlerin tümüne pazarlıksız olarak gönül rızası ile 

teslim olmaktır.  

“Arap dilinde “İslâm” (teslim olmak); kendisine teslim 

olunan kimseye tam bir itaat ve boyun eğmek demektir.”
104

 

“Metinde kullanılan Arapça kelime, “Müslüman ol” veya 

“İslâm’ı kabul et” (Allah’ın emrine boyun eğ) anlamlarına 

gelen “eslim”dir. O hâlde Müslüman, kendisini tamamen 

Allah’a teslim eden ve O’na itaat eden, Rab, Mâlik, Hâkim, 

Yönetici, Kanun koyucu ve Ma’bûd olarak yalnız Allah’ı ka-

bul eden, O’nun koyduğu hayat düzenini yaşayan kimsedir. 

İslâm, bu inanç ve tutum üzerine kurulan bir dînî sistem-

dir.”
105

 

Allah subhanehu ve teala’ya teslim olmayı en güzel açıklayan 

âyetlerden birisi de İbrahim aleyhis selam’ın bu konuya muhatap 

olduğunu anlatan âyettir: 
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“(Hani) Rabbi ona “Teslim ol” dediğinde, “Âlemlerin 

Rabbine teslim oldum” demişti.”
106

 

İşte Allah subhanehu ve teala’ya, O’nun emirlerine teslim ol-

manın şekli budur! O subhanehu ve teala bir şeyi emrettiğinde, 

düşünmeden, kendine yorum yapma fırsatı dâhi vermeden, 

hemen bu emre itaat edip teslim olmaktır. Nitekim âyet içeri-

sinde Allah subhanehu ve teala’nın “Teslim ol” buyruğu ile İbra-

him aleyhis selam’ın “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” cevabı 

arasında bulunan ve okumada duraklamanın yasak olduğu-

nu ifade eden (لا) harfi, İbrahim aleyhis selam’ın Allah subhanehu ve 

teala’nın emrine düşünmeden, tereddüt etmeden hemen ce-

vap verdiğini göstermek içindir. 

Kur’an-ı Kerim’e tâbi olmanın gereklerinden birisi de, 

hangi konuda olursa olsun Allah subhanehu ve teala’nın ve Rasûlü 

sallallahu aleyhi ve sellem’in, o konu hakkında vermiş oldukları 

hükme itaat edip, itirazsız bir şekilde teslim olmaktır.  

“Kendilerini Allah’a teslim edenler; İslâm’ı kendileri için 

bir yaşama tarzı, bir din olarak seçen ve hayatları boyunca 

ona uyan ve İslâmî düşünüş ve yaşayış tarzından dönmeyi 

istemeyen, bilakis ona teslim olma yolunu seçen kimseler. 

…İtaatleri sadece göstermelik ve gönülsüz olmayan, bi-

la-kis İslâm hidayetinin hak olduğunu samimiyetle kabul 

eden, Kur’an’ın ve Peygamberin gösterdiği yolun kendilerini 

ebedî kurtuluşa götürecek tek doğru yol olduğuna inanan 

kimseler. Allah ve Peygamberinin yanlış dediği, onların 
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hükmüne göre de yanlıştır ve Allah ve Peygamberinin doğru 

dediği, onların düşünce ve duygularına göre de doğrudur. 

Onlar Kur’an ve sünnetin emrettiği hiçbir şeyi ne psikolojik 

olarak, ne de aklen aykırı bulmazlar; hem Allah ve Rasûlü-

nün emirlerinde bir değişiklik yaptıkları suçlamasından sakı-

nıp, hem de onları kendi arzularına uydurmak ve dünyada o 

günlerde geçerli olan kurallara benzetmek için bir fırsat göz-

leyip durmazlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerçek imanı 

bir hadisinde şu şekilde tanımlamıştır: 

“Rab olarak Allah’tan, din olarak İslâm’dan ve Rasûl 

olarak Muhammed’den hoşnut olan kimse imanın gerçek 

tadını almıştır.” 

Başka bir hadisinde de şöyle buyurmuştur: 

“Benim getirdiklerim kendi nefsinizden önce gelmedik-

çe, hiçbiriniz gerçek mümin olamazsınız.” 

Onlar sadece iman etmekle kalmazlar, aynı zamanda 

uy-gulamada da itaati seçerler. Onlar Allah ve Rasûlünün 

emrettiklerinin hak olduğuna kalben inanan, fakat uygula-

mada bu emirlere karşı gelen; Allah ve Rasûlünün haram 

kıldıklarının kötü olduğunu samimiyetle kabul eden, fakat 

pratik hayatta bu haramları işleyen kimseler gibi değildir-

ler.”
107
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“İşte bu (Kur’an), bizim indirdiğimiz mübarek bir kitap-

tır. Buna uyun ve Allah’tan korkun ki size merhamet edil-

sin.”
108

 

“Yüce Allah subhanehu ve teala kullarını kitabına teşvik et-

mekte, onu düşünmeyi, onunla amel etmeyi ve ona davet 

etmeyi emretmektedir. Kur’an’ın dünya ve ahiretteki bereketi 

ona uyan ve onu yaşayanlaradır. Çünkü o, Allah subhanehu ve 

teala’nın sağlam ipidir.”
109

 

“Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e in-

dirmiş olduğumuz bu Kur’an da mübarek bir kitaptır. Siz 

müminler ona tâbi olun. Onu rehber edinin. Kutsiyetini ihlal 

ederek başka hükümlerle amel etmekten kaçının ki merha-

met olunasınız ve Allah subhanehu ve teala’nın azabından kurtula-

sınız.”
110

 

Ebû Musa el-Eş’arî radiyallahu anhu dedi ki: “Bu Kur’an, ya 

lehinizde şahitlik edecek veya aleyhinizde bir günah olacak-

tır. Onu öğrenip tâbi olunuz. Eğer Kur’an’a tâbi olursanız sizi 

cennet bahçelerine götürür. Eğer Kur’an size tâbi olursa sizi 

sırtüstü cehenneme atar.”
111

 

En başından beri konumuzu özetleyecek olursak; bir ki-

şinin Kur’an-ı Kerim’e tâbi olması, o kişinin hayatı içerisinde-

ki tüm meselelerde Kur’an-ı Kerim’in emirlerine muhalefet 

etmeksizin itaat etmesi ile mümkün olur. 
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İşte bahsetmiş olduğumuz Kur’an-ı Kerim’deki üç temel 

kâideden ilki olan “Rabbinden sana vahyedilene tâbi ol” 

kısmının özeti bu şekildedir. Yüce Allah her şeyi en ince ay-

rıntılarına kadar bilir, bizler ise bilemeyiz. 
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Bu bölümde âyette geçen ikinci kâideden, yani “O’ndan 

başka ilâh yoktur” kısmından bahsedeceğiz. Yardım ve başa-

rı yalnızca âlemlerin Rabbi olan Allah subhanehu ve teala’dandır. 

Yukarıdaki bölümde Kur’an-ı Kerim’e tâbi olmanın ge-

rekliliği ve bunun nasıl olacağı ile ilgili açıklamalar yaptık. Bu 

bölümde anlatacaklarımız da yine yukarıdaki anlattığımız 

konu ile bağlantılıdır. Kur’an-ı Kerim’e tâbi olan her kişi, 

mutlaka Kelime-i Tevhid’in ne manaya geldiğini bilmeli ve 

bu kelimenin gerektirdiği gibi amel etmelidir. Çünkü bu konu 

da, yine Kur’an-ı Kerim’de emredilen bir meseledir. Öncelik-

le Kelime-i Tevhid’in İslâm dinindeki önemini anlatalım.  

Kendisine tâbi olmamız farz olan Kur’an-ı Kerim, bu ke-

lime için, yani Lâ ilâhe illallah sözünün anlaşılması için indi-

rilmiştir: 

“(Bu Kitap) Allah’tan başkasına kulluk etmemeniz için 

indirildi. Şüphesiz ki ben, (O’nun tarafından) size gönderil-

miş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.”
112
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“İşte bu (Kur’an) kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın bir tek 

ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt 

alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir bildiridir.”
113

 

Allah subhanehu ve teala, Âdem aleyhis selam’dan günümüze ka-

dar gelip geçmiş her topluluğa, her kavime bir Peygamber 

göndermiştir. Peygamberler ise insanları tek bir kelimeye, tek 

bir kelimenin gerektirdiği gibi yaşamaya davet etmişlerdir: 

“(Ey Muhammed!) Senden önce gönderdiğimiz bütün 

Peygamberlere, şunu vahyettik; “Muhakkak ki benden başka 

ilâh yoktur, o hâlde sadece bana ibâdet edin.”
114

 

Araf suresinde Allah subhanehu ve teala, Peygamberlerin ka-

vimlerine yaptıkları davetten bahsetmektedir. Tevhid davet-

çisi Peygamberlerin insanları neye çağırdıklarını bildiren bir 

âyette şöyle geçiyor: 

“Ey kavmin! Allah’a ibâdet edin, sizin O’ndan başka 

ilâhınız yoktur.”
115

 

Ayrıca biz insanoğlunun yaratılmasının tek sebebi de yi-

ne budur. Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor: 

“Ben cinleri ve insanları, sadece bana ibâdet etmeleri 

için yarattım.”
116
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Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerif’te, Allah sub-

hanehu ve teala’nın kendisini niçin gönderdiğini şu şekilde anlat-

maktadır: 

Mahmud bin Lebîd şöyle dedi: Allah Rasûlü sallallahu aleyhi 

ve sellem şöyle buyurdu: 

“Ben, Allah’ın Rasûlüyüm. Yalnızca Allah’a ibâdet etme-

leri ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamaları için (Allah) beni 

kullarına gönderdi.”
117

 

Rabî’a bin İbâd ed Dîlî şöyle dedi: 

Ben Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’i Medine’ye hicret 

etmeden önce Mina’da insanların yanlarına gittiğini gördüm. 

Onlara şöyle buyuruyordu: 

“Ey insanlar! Muhakkak ki Allah subhanehu ve teala sizlere: 

yalnızca kendisine ibâdet edip, hiçbir şeyi kendisine şirk 

koşmamanızı emrediyor.” 

O’nun arkasından bir adam da şöyle diyordu: 

“Ey insanlar! Bu adam sizlere, babalarınızın dinini terk 

etmenizi emrediyor.”  

Ben bu adamın kim olduğunu sordum. Ebû Leheb ol-

duğu söylendi.
118
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Aktarmış olduğumuz tüm bu nakillerden, Allah subhanehu 

ve teala’nın tüm insanları niçin yarattığını, Kur’an-ı Kerim’in 

hangi amaç için indirildiğini ve tüm kavimlere gönderilen 

Peygamberlerin insanları neye davet ettiklerini görmüş olduk. 

Lâ ilâhe illallah… 

Peki, madem insanlar bu kelime ile amel etmeleri için 

yaratılmış, kitaplar bu kelime için indirilmiş, tüm kavimlere 

bu kelime gereği Peygamberler gönderilmiş; biz hiç düşün-

dük mü, acaba bu kelime ne manaya geliyor, bu kelime 

benden ne istiyor diye? Allah subhanehu ve teala katında bu kadar 

önemli olan bu kelime, acaba anlamını bilmeden sadece 

söylenmekle kişiyi Müslüman sınıfına dâhil ediyor mu? 

Düşünmedik… 

Sadece biz değil. Maalesef bugün insanların birçoğu, bu 

kelimenin ne manaya geldiğini, bu kelimenin insanı sorumlu 

tutmuş olduğu şartları bilmiyor. Hatta üzülerek şahit oluyoruz 

birçok insan, Lâ ilâhe illallah sözünün kelime manasını bile 

bilmiyor. Yani Allah’tan başka ilâh yoktur bile diyemiyorlar.  

Peki, bu şeklideki bir Tevhid anlayışı, yani sadece söy-

lemden ibaret bir Tevhid, bizim Müslüman olmamıza, cenne-

te girebilmemize vesile olacak mı? 

“İnsanlar imtihandan geçirilmeden, sadece “iman ettik” 

demekle, bırakılacaklarını mı sanıyorlar?”
119
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İnsanlar “Ben iman ettim, Lâ ilâhe illallah, ben Müslü-

manım” demekle, sadece bu kelimeleri telaffuz etmekle, bu 

kelimelerin gerekleri ile imtihan edilmeden kurtulacaklarını 

mı sandılar diyor, Allah subhanehu ve teala? Eğer öyle olacak ol-

saydı, başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in dönemindeki 

Mekkeli müşrikler olmak üzere, diğer dönemlerdeki bütün 

müşrikler, neden sadece kelimeyi söyleyerek kurtulmadılar? 

Neden Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kendi akrabaları, 

kendi aşireti, sırf bu kelimeyi söylememek için onunla sa-

vaşmayı göze aldılar? Şayet bu kelime sadece söylenerek 

kişiyi Müslüman yapsaydı, evladın babasına, yeğenin amca-

sına, babanın oğluna kılıç çekmesine gerek kalır mıydı? On-

larca sahabe radiyallahu anhum’un, sırf bu kelimeyi söylediler diye 

işkence görüp, eziyete maruz kalmalarına gerek kalır mıydı? 

Bu kelimeyi söylemek yeterli olsaydı, ayrıca bir Peygamberin 

gönderilmesine, kitapların indirilmesine gerek kalır mıydı?  

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki ve diğer tüm 

Peygamberlerin dönemlerindeki insanların söyledikleri Keli-

me-i Tevhid sözden ibaret değil, söyleyen kişi için bir hayat 

düsturu oluyordu. Kelimeyi söyleyen kişinin, söylediği anda 

hayatı değişiyordu. Sırf bu kelimeyi söylediler diye yığınlarca 

insan onlara düşmanlık ediyordu.  

Peki, neden böyle oluyordu? 

Bu kelimeyi söyleyen kişi babasından, dedesinden ve 

toplumundan duymuş olduğu ve daha öncesinde kendisinin 

de üzerinde bulunduğu dini terk ediyordu. Bu kelimeyi söy-

leyen kişi, benim artık tek bir ilâhım var ve ben insanların 

kanunlarına değil, ancak O’nun kanunlarına itaat edip tâbi 
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olurum diyordu. Bu kelimeyi söyleyen kişi, benim yalnızca 

bir tek ilâhım var ve ben sadece O’na el açıp dua ederim ve 

O’nunla kendi arama da asla bir aracı koymam diyordu. 

Çünkü bu kelimeyi söyleyen kişi, artık benim sadece bir tek 

ilâhım var ve ben yalnızca O’nun emrettiği gibi yer, içer, tica-

ret yapar, aile kurar ve hayatımı düzenlerim diyordu. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yapmış olduğu davet 

karşısında Ebû Leheb’in verdiği cevap, bu söylenenleri âdeta 

özetlemektedir: 

“Ey insanlar! Bu adam sizlere, babalarınızın dinini terk 

etmenizi emrediyor.” 

Peki, günümüzde yığınlarca insan bu kelimeyi söylediği-

ne rağmen hayatlarında ne değişiyor? Bugün bu kelimeyi 

söyleyen kişinin karşısına kim dikilerek ona düşmanlık edi-

yor? Bu kelimeyi söyleyen kişinin, hayatının hangi alanına 

Kur’an ve sünnet karışıyor?  

Bugün insanlar bu kelimeyi söylüyor, fakat hayatları ile 

ilgili hiçbir meseleyi Kur’an ve sünnete sormuyor. İnsanlar bu 

kelimeyi söylüyor, fakat Allah subhanehu ve teala’nın hükümleri 

dışında farklı hükümlere tâbi oluyor. İnsanlar bu kelimeyi 

söylüyor, fakat Allah subhanehu ve teala’nın düşman edinin dedik-

lerini dost ediniyor. İşte bu gibi sebeplerden ötürü ne söyle-

nen kelime söyleyen kişinin hayatında bir değişiklik oluşturu-

yor, ne de bu kelimeyi söyleyen kişiye bir Allah’ın kulu karşı 

çıkıp şöyle diyor: 
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“Ey insanlar! Bu, bizim dinimizi terk etti. Bu, bizim ba-

balarımızdan, toplumumuzdan, hocalardan öğrendiklerimizi 

inkâr etti. Bu, bizim kanunlarına itaat ettiğimiz, yasalarını 

kabul ettiğimiz yöneticileri inkâr etti, hüküm yalnızca Al-

lah’ındır dedi. Demokrasinin bâtıl bir düzen olduğunu ve 

insanların kendilerini bu bâtıl beşeri düzen ile yönetemeye-

ceklerini söyledi. Bu, Allah dostlarının keramet ve faziletlerini 

inkâr etti, dua yalnızca Allah’a aracısız olarak edilir; kabirler-

den, ölülerden imdat dilenip medet umulmaz, yalnızca Al-

lah’tan istenir, dedi.”  

Allah subhanehu ve teala sana da, bize de hidayet etsin. Bizi 

dosdoğru olan yola iletsin. Gel şimdi Kelime-i Tevhid ne 

manaya geliyor, yani konumuz olan âyetteki ikinci kâideyi 

Kur’an ve sünnetten öğrenelim ki, yarın Rabbimizin huzuru-

na bu kelimenin manasından habersiz olarak çıkıp hüsrana 

uğrayanlardan olmayalım.  
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Öncelikle bilmemiz gereken şey şudur: Bu kelime iki 

rükûndan oluşur ve bu rükûnların manalarını bilmemiz gere-

kir. Kelime-i Tevhid’in ilk rüknü; Lâ ilâhe, ikinci rüknü ise 

illallah’tır. Şimdi bu iki rüknü tek başlık altında açıklamaya 

çalışalım. Yardım ve başarı yalnızca âlemlerin rabbi olan Al-

lah’tandır. 

 Lâ İlâhe/illallah Rükûnları 

Lâ ilâhe kelimesi Arapçada; ilâhları inkâr etmek, kabul 

etmemek manasına gelir. Şer’i manası ise şudur; kişi bu ke-

limeyi söylediğinde tüm ilâhları inkâr ederek tekfir ettiğini 

beyan etmiş olur. Bunun delili ise şu âyet-i kerimedir: 

“Dinde zorlama yoktur. Çünkü hak ile bâtıl birbirinden 

ayrılmıştır. O hâlde, kim tâğutu tekfir eder ve Allah’a iman 

ederse, kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa tutun-

muş olur. Allah işiten ve bilendir.”
120

 

Dikkat edilecek olursa tâğutun tekfir edilmesi gerektiği 

söylenmektedir. Tâğut tekfir edildikten sonra ise Allah subhane-
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hu ve teala’ya iman etmenin gerektiği ve bu şekilde kişinin 

kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa tutunmuş ola-

cağı açıklanmıştır. Şimdi önce âyette geçen ve bizden tekfir 

etmemiz istenen “tâğut” kavramının ne manaya geldiğini 

açıkladıktan sonra, “tâğut” kelimesi ile konumuz olan “Lâ 

ilâhe” kelimesi arasındaki ilişkiyi ortaya koyalım.  
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“Tâğut” kelimesinin sözlük manası hakkında yapılan 

açıklamaları aktaralım. Yani kelimenin lügat manasını baka-

lım: 

Arapça sözlükleriden El-Beyan’da “tâğut” kavramının 

bazı manaları şu şekilde verilmiştir: 

“Tâğut: azgın, azgınlık, çok azgın, zalim, çok zalim, sap-

kınlığın başı…”
121

 

El-Cevherî ise tâğut kavramının kelime manası olarak şu 

açıklamayı yapmıştır: 

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

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

bağy (taşkınlık) demektir…” 
122

 

Yine aynı eserde İmam Taberî ise şu açıklamayı yap-

maktadır: 

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

lasıyla sınırı aşmak hakkında kullanılır.”
123
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Mevdudi ise tâğut kavramının kelime manasına yönelik 

şu açıklamayı yapmaktadır: 

“Arapça tâğut kelimesi sözlük anlamıyla, sınırları aşan 

herkes için kullanılır.”
124

 

Aktarmış olduğumuz tanımlar tâğut kavramının kelime 

manasına yönelik açıklamalardı. Şimdi de kelimenin şer’i 

manasına, yani şeriâtteki manası hakkında yapılan nakilleri 

aktaralım: 

El-Cevherî şöyle demiştir: 

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

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

red etmiyorsa bir tâğuttur.”
125

 

Sâbûnî şöyle demiştir: 

“Tâğut: tuğyan kelimesinden türemiştir. Buna göre 

tâğut; insanı azdıran, onu hak ve hidayet yolundan saptıran 

her şeydir.”
126

 

Celâleddîn es-Suyûtî ise tefsirinde şu nakilleri yapmıştır: 

Ömer bin Hattab tâğut hakkında; “o şeytandır” demiştir. 

Câbir bin Abdullah ise tâğut hakkında; “bunlar şeytanla-

rın kendilerine bilgi verdikleri kâhinlerdir” demiştir. 
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Ebu’l Âliye tâğut hakkında; “sihirbazdır” demiştir. 

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.
127

 

Mevdudi, tâğut kavramı hakkında şu açıklamayı yapmış-

tır: 

“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. 

3) Eğer bir kimse Allah’a isyan eder ve O’nun kullarını 

kendisine boyun eğmeye zorlarsa, o zaman “tâğut” olur.  
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Böyle bir kimse şeytan, rahip, dinî veya politik lider, kral 

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

detmedikçe 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, çocuk-

ları, akrabaları, kabilesi, ailesi, arkadaşları, milleti, politik 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 hepsini 

de teker teker hoşnut etmek uğruna harcar.”
128

 

Şimdi son olarak İbn Kayyım el-Cevziyye’nin, tâğut ke-

limesinin şer’i manasına dair yapmış olduğu açıklamayı akta-

ralım: 

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

kavmin tâğutu, Allah ve Rasûlünün dışında kendi hakemliği-

ne müracaat edilen, Allah dışında ibâdet edilen, Allah’tan bir 

yol gösterme olmadan kendisine tâbi olunan, insanların, bil-

medikleri konularda kendisine itaat etmeyi, Allah’a itaat ka-

bul ettikleri kimselerdir. İşte bunlar dünyanın tâğutlarıdır. 

Düşünüp incelediğin zaman, insanların çoğunun Allah’a 

ibâdetten onlara kulluğa, Allah ve Rasûlünün hakemliğinden 

onların hakemliğine, Allah’a itaat ve Rasûlüne ittibâdan onla-

ra itaat ve ittibâya yöneldiklerini görürsün. Onlar bu ümme-
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tin kurtuluşa ermişleri olan sahabe ve tâbiûnun yolunu tut-

mamış, onların hedeflerine yönelmemişler, hem yol hem de 

hedef olarak onlardan ayrılmışlardır.”
129

 

Tâğut kelimesinin gerek lügat ve gerekse de şer’i mana-

sına dair yapmış olduğumuz bu nakilleri gözden geçirdiği-

mizde, karşımıza özet olarak tâğut hakkında şöyle bir bilgi 

çıkmaktadır: 

 

 

Şeytan, Allah subhanehu ve teala’nın kullarını Kur’an ve sün-

net menhecinden alıkoymak için var gücü ile çalışan ve in-

sanları Allah subhanehu ve teala’ya giden yoldan engelleyen bir 

tâğuttur. Onun tâğut olma nedeni, bu özellikleri üzerinde 

barındırarak Allah subhanehu ve teala’ya karşı haddini aştığından 

dolayıdır. Ayrıca şeytan Allah subhanehu ve teala’nın Âdem aleyhis 

selam’a secde edin emrine karşı farklı bir görüş ortaya koymuş 

ve kendisinin ondan daha üstün olduğunu söyleyerek Allah 

subhanehu ve teala’nın emrine muhalefet ederek kâfir ismini almış-

tır. 

“Şeytan dedi ki: “(Öyle ise) beni azdırmana karşılık, 

yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin dosdoğru 

yolunun üzerinde elbette oturacağım.”
130
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“Hani biz meleklere; Âdem’e secde edin, demiştik. İblis 

hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, 

böylece kâfirlerden oldu.”
131

 

 

Sihirbazlar olmayan şeyleri insanlara sanki varmış gibi 

gösterirler. Gerek yaptıkları sihirle olmayan bir şeyi yoktan 

ortaya çıkarttıklarını ve gerekse de ölen, kesilen canlıları ye-

niden hayata getirdiklerini iddia ederler. Ayrıca sihirle uğra-

şan sihirbazlar cinlerle irtibat kurup kâfir olduktan sonra, ka-

dın ile kocanın arasını ayırmak için büyü yapmaktadırlar. 

Günümüzde insanlara büyü yapan, muska hazırlayan büyü-

cüler de bu sınıftandırlar. Bu kişilerin insanların üzerlerinde, 

onları iyiliğe veya kötülüğe sevk edecek tasarruf sahipleri 

olduklarına inanılır. İşte bunlardan ötürü sihirbaz ve büyücü-

ler, Allah subhanehu ve teala’ya karşı haddi aşarak tâğutlaşmışlar-

dır.  

“Süleyman’ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların 

uydurup söylediklerine tâbi oldular. Hâlbuki Süleyman büyü 

yapıp kâfir olmadı. Lâkin şeytanlar kâfir oldular. Çünkü in-

sanlara sihri ve Babil’de Hârut ile Mârut isimli iki meleğe 

indirileni öğretiyorlardı. Hâlbuki o iki melek, herkese: Biz 

ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir 

olmayasınız, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezler-

di. Onlar, o iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri 

öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah’ın izni olmadan hiç 

kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni 
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değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların ahiretten 

nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendile-

rini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı!”
132

 

 

Kâhinler gelecekle ilgili insanlara bilgi verdiklerini (!) id-

dia eden kişilerdir. Günümüzde bu kişilerin varlığı; kahve 

fincanlarına bakarak insanlara gelecekten haber veren, oluş-

turdukları tekkelerde para karşılığı insanların başlarına gele-

cek olaylardan bahseden veya din adamı kisvesinde insanla-

rın içlerinden geçirdiklerini bildiklerini veya gayb âleminden 

haberdar olduklarını iddia eden kişiler olarak ortaya çıkıyor-

lar. Bu kişiler dindar gözükseler bile yaptıkları bu fiillerden 

ötürü kâhindirler. Çünkü bu özelliğe sahip olduğunu söyle-

yen kim olursa olsun, bu kişi Allah subhanehu ve teala’ya karşı 

haddini aştığından ötürü tâğut olmuş olur. 

“Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan 

başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun 

ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları için-

deki tek bir taneyi dâhi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apa-

çık bir kitaptadır.”
133

 

“Göklerin ve yerlerin gaybını yalnızca Allah bilir…”
134

 

“Yoksa gaybın bilgisi yanında da, (bunu) o mu görü-

yor?”
135
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Teşrîde bulunan kişi; kanun yapan, yasa çıkartan kişidir. 

Bu da Allah subhanehu ve teala’nın Kur’an-ı Kerim’de insanlar için 

uygun görüp beğendiği ve bu şekilde yaptığı yasaları olması-

na rağmen, başka insanların veya meclislerin Kur’an yasaları 

yerine farklı yasalar yapmasıyla ortaya çıkar. Örneğin; 

Kur’an-ı Kerim’de Allah subhanehu ve teala içki içen kişi hakkında 

bir yasa koymuştur. Allah subhanehu ve teala tarafından yapılmış 

olan bu yasaya rağmen bir kişi veya meclis yeni bir yasa çı-

kartıp Allah subhanehu ve teala’nın yasasını değiştirdiğinde, bu kişi 

veya meclis Allah subhanehu ve teala’ya ait olan teşrî hakkını ken-

disinde görerek tâğut olmuş olur. Günümüzde bu olay şöyle 

meydana gelmektedir: İnsanlar tarafından bu işi yapmaları 

için seçimle vekiller tayin edilir, seçilmiş vekiller mecliste in-

sanlar için uygun gördükleri yasaları oylama ile belirlerler. Bu 

kişi veya kuruluşlar Allah subhanehu ve teala’ya ait olan teşrî hak-

kını kendilerinde görerek kanun çıkardıklarından ötürü tâğut-

turlar.  

“Biz, bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu 

unutturursak (ertelersek), mutlaka daha iyisini veya benzerini 

getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir.”
136

 

“Yoksa Allah’ın dinde izin vermediği bir şeyi onlara 

meşru kılan (teşrî yapan) ortakları mı vardır? Eğer kesin yargı 
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bulunmayacak olsaydı aralarında hemen hükmedilirdi. Doğ-

rusu zalimlere can yakıcı azap vardır.”
137

 

 

Herhangi ihtilaflı bir meselede, Allah subhanehu ve teala’nın 

hükümleri dışında hüküm veren kişi veya mahkemeler tâğut-

tur. Günümüzde bu şöyle tezahür eder; insanlar Allah subhane-

hu ve teala’nın kanunları ile değil de, meclislerin çıkardığı ka-

nunlarla hükmeden kurumlara başvurarak onlardan çözüm 

isterler. Bu şekilde tâğuti bir kurumdan hüküm istemiş olur-

lar. Ayrıca, Allah subhanehu ve teala’nın hükmü dışında meseleyi 

farklı hükümler ile çözümleyenin, bir kurum veya mahkeme 

olmasına da gerek yoktur. Bu, bir kurum olabileceği gibi kişi 

de olabilir. Bu kişi veya kurumların “tâğut” olma nedenleri; 

yalnızca Allah subhanehu ve teala’ya ait olan bu yetkiye kendileri-

nin de sahip olduklarını iddia ederek, Allah subhanehu ve teala’ya 

karşı hadlerini aşmalarından ötürüdür. 

“…Kim Allah’ın indirdiği (Kur’an) ile hüküm vermezse, 

işte onlar kâfir olanların ta kendileridir.”
138

  

“…Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz za-

man, şayet Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, 

o meseleyi Allah’a ve Rasûlüne götürün…”
139

 

“(Ey Muhammed’) Sana indirilene ve senden önce indi-

rilen kitaplara iman ettiklerini zan edenleri görmedin mi? 
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Kendilerine tâğutu tekfir etmeleri emrolunduğu hâlde, tâğu-

tun önünde mahkeme olmak istiyorlar. Hâlbuki şeytan onları 

saptırmak istiyor.”
140

  

Son âyette dikkat edilmesi gereken üç nokta şudur:  

1) Allah subhanehu ve teala, kendi şeriâti dışındaki kanunlarla 

kişileri yargılayan kişiye tâğut demiştir.  

2) Allah subhanehu ve teala bizlere, insanlar arasında indirdiği 

hükümler ile hükmetmeyen tâğutları tekfir etmemiz gerektiği-

ni bildirmiştir. 

3) Allah subhanehu ve teala tâğuttan hüküm isteyen kişinin; 

Kur’an-ı Kerim’e ve ondan önce indirilmiş olan kitaplara 

inandığını söyleyen bir kişi olmasına rağmen, bu kişinin iman 

iddiasının zandan ibaret olduğunu belirtmiştir. 

Tâğut kelimesinin sözlük ve şer’i manasını beş maddede 

açıklamaya çalıştık. Bir insan sadece Allah subhanehu ve teala’ya 

ait olan bir ilâhlık vasfını kendisinde görürse, Allah subhanehu ve 

teala’ya karşı haddini aştığından ötürü tâğut olmuş olur. Ko-

numuzun başında da dediğimiz gibi kişi “Lâ ilâhe” dediğin-

de, beş maddede açıklamış olduğumuz tâğut türlerinin tü-

münü tekfir ettiğini söylemiş olmaktadır. Şimdi ilgili âyeti 

tekrar aktaralım: 

“Dinde zorlama yoktur. Çünkü hak ile bâtıl birbirinden 

ayrılmıştır. O hâlde, kim tâğutu tekfir eder ve Allah’a iman 
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ederse kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa tutun-

muş olur. Allah işiten ve bilendir.”
141

 

Allah subhanehu ve teala, saymış olduğumuz bu beş tâğut sı-

nıfını tekfir ettikten sonra yapmamız gerekeni şöyle açıklamış-

tır: 

“…O hâlde kim tâğut’u tekfir eder, Allah’a iman eder-

se…” 

Âyette geçen “Allah’a iman ederse” kısmı ise, Kelime-i 

Tevhid’in “illallah” rüknüdür. Yani kişi önce Allah subhanehu ve 

teala’nın ilâhlık vasıflarını kendisinde gören tüm tâğutları tekfir 

edecek ve sonra bu ilâhlık vasıflarının tümünün Allah subhane-

hu ve teala’ya ait olduğunu kabul ederek Allah subhanehu ve teala’ya 

iman edecek. İşte kişi ancak bu şekli ile Müslüman sıfatını 

kazanmaktadır. Çünkü bu şekilde iman eden kişi için Allah 

subhanehu ve teala âyette, kopması mümkün olmayan sapasağ-

lam bir kulpa tutunduğunu bildiriyor. Peki, buradaki sağlam 

kulp nedir? 

İbn Cerir, İbnu’l Münzir ve İbn Ebî Hatim’in bildirdiğine 

göre Enes bin Mâlik âyette geçen: “Kopmak bilmeyen sağ-

lam kulp” hakkında: “Allah’tan başka ilâh olmadığına inan-

mak (Lâ ilâhe illallah)’tır.” dedi. 

Süfyân bin Uyeyne, Abd bin Humeyd, İbn Cerir, İbnu’l 

Münzir ve İbn Ebî Hatim’in bildirdiğine göre Mücâhid âyette 

geçen: “Sapasağlam bir kulpa” hakkında: “Burada iman 
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(etmek) kastedilmektedir.” dedi. Süfyân’ın lafzın da ise: “Bu, 

ihlas (Lâ ilâhe illallah) kelimesidir.” dedi.  

Buhârî ve Müslim, Abdullah bin Selâm’dan bildiriyor: 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir rüyada kendimi 

yeşil bir bahçede gördüm. Bu bahçenin ortasında demirden 

bir direk vardı. Direğin bir ucu yerde, diğer ucu da gökyü-

zündeydi. Direğin en yüksek yerinde bir kulp vardı. Bana 

direğe çık denildi. Kulpa tutunana kadar çıktım. Bana kulpa 

tutun denildi. Onu tutmuşken uyandım. Bu rüyamı Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem’e anlattığımda bana buyurdu ki: 

“Bahçe; İslâm bahçesi, direk de İslâm direğidir. Kulp ise 

Urvet’ul Vuska’dır.
142

 Sen ölene kadar İslâm üzere kalacak-

sın.” 

İbnu’l Münzir ve İbn Ebî Hatim’in bildirdiğine göre Muâz 

bin Cebel, âyette geçen “Kopmak bilmeyen sapasağlam 

kulp” hakkında: “Cennete girinceye kadar kopmayandır” 

dedi.”
143

 

Gerek Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den ve gerekse de 

sahabe ve tâbînden yapmış olduğumuz bu nakillere göre 

kişinin tâğutları tekfir edip ilâhlık vasıflarını yalnızca Allah 

subhanehu ve teala’da görmesi, o kişinin sapasağlam kulpa tutun-

duğu yani Tevhid dinine girerek Müslüman olduğu anlamına 

gelmektedir.  
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Âdem aleyhis selam’dan Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e ka-

dar gelip geçmiş tüm Peygamberler insanları bu ilkeye davet 

ederek, onlara Müslüman olmalarını söylemişlerdir.  

“Andolsun ki biz her ümmete; “Allah’a kulluk edin, 

tâğuttan içtinâb (uzaklaşın) edin” demeleri için bir Peygam-

ber gönderdik.”
144

 

“Tâğuttan içtinâb edip (onlara itaatten kaçınıp) Allah’a 

yönelenlere (itaat edip tâbi olanlara) müjde vardır. O hâlde 

kullarımı müjdele.”
145

 

Kelime-i Tevhid’in kişiyi sorumlu tutmuş olduğu mesele-

lerden öncelikli olanı, Allah subhanehu ve teala’ya ait olan ilâhlık 

vasıflarını kendisinde de görerek tâğut olan kişi veya kuruluş-

ları tekfir etmek ve ilâhlık vasıflarını yalnızca Allah subhanehu ve 

teala’ya has kılmaktır. Kelime-i Tevhid’in kişiyi sorumlu tutmuş 

olduğu başka bir mesele de, kişinin bu kelimeyi bozacak un-

surlardan sakınmasıdır. Yani şirk fiillerinden uzak durmasıdır. 

Bir kişi, şirk veya küfür olan bir fiili işlemesi sonucunda müş-

rik olmakta ve işlemiş olduğu şirk fiili neticesinde söylemiş 

olduğu Kelime-i Tevhid kendisine hiçbir fayda sağlamamak-

tadır. Kişinin Tevhidini bozacak şirk amellerinden bahsetme-

den önce, müşrik nedir ve müşrik kimlere denir, kısaca bunu 

açıklayalım.  
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Müşrik, Allah subhanehu ve teala’nın varlığına ve O’nun bazı 

ilâhlık vasıflarına inanmak ile birlikte, O’nun bazı vasıflarında 

O’na ortak koşan, Allah subhanehu ve teala’nın birtakım ilâhlık 

vasıflarını O’ndan başkasında da görerek bu hakkı başkaları-

na da veren kişilere denir.  

Günümüzde müşrik denildiğinde insanların aklına, Allah 

subhanehu ve teala’nın varlığını kabul etmeyen ateist inançlı kişiler 

gelmektedir. Oysaki böyle bir inanç kelimenin manasına dâhi 

aykırıdır. Çünkü müşrik kelimesi; ortak koşan, denk tutan 

anlamına gelir. Bir şeyin varlığına inanılmalı ki, inanılan o 

şeye farklı bir şey denk görülebilsin. Mesela bu konuya bir 

âyetten örnek verelim: 

“Mescitler yalnızca Allah’a aittir. O hâlde size de Allah 

ile birlikte bir başkasına dua etmeyin.”
146

 

Âyette görüldüğü gibi Allah subhanehu ve teala, beni inkâr 

ederek farklı şeylere dua etmeyin demiyor, aksine benimle 

birlikte bir başkasına da dua etmeyin diyor. Yani müşrik olan 

kişi hem Allah subhanehu ve teala’ya, hem de O’nunla birlikte 

başkalarına da dua eden kişidir. Âyette geçen “meâ” kelime-
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si; birlikte, beraber manasına gelmektedir. Örneğin; “Ene 

ezhebu vahdi’y” dediğimizde, ben gidiyorum demiş oluyo-

ruz. Fakat: “Nahnu nezhebu meâ’n” dediğimiz de ise biz 

birlikte gidiyoruz, demiş oluyoruz. İşte müşrik denilen kişi de, 

Allah subhanehu ve teala’ya inanmakla birlikte, O’na ait olan va-

sıfları Allah ile birlikte başkalarında da gören kişidir. 

Kaldı ki Allah subhanehu ve teala, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem dönemindeki müşriklerin Allah’a inandıklarını şu şekilde 

açıklamıştır: 

“Andolsun ki onlara (müşriklere): Gökleri ve yeri kim 

yarattı diye soracak olursan; muhakkak ki bunları güçlü olan 

ve her şeyi bilen Allah yarattı” derler.”
147

 

“(Müşriklere sor!) De ki: Şayet biliyorsanız (söyleyin), 

yeryüzü ve onun içerisinde olanlar kimindir? “Allah’a aittir” 

diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünmez misiniz? (Müşriklere 

sor!) De ki: Yedi kat göğün Rabbi ve yüce arşın sahibi kim-

dir? Diyecekler ki; “Allah’ındır.” O hâlde siz Allah’tan kork-

maz mısınız de. (Müşriklere de ki): Eğer biliyorsanız söyleyin, 

her şeyin Mâlik’i (sahibi ve yöneteni) kendisinin elinde olan, 

kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmayan 

(buna ihtiyacı olmayan) kimdir? Diyecekler ki; “Allah’tır.” O 

hâlde nasıl aldatılıyorsunuz?”
148

 

Bu âyetler, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in döneminde 

yaşamış olan ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Müslüman 

olmaları için Tevhid dinine davet ettiği Mekke müşriklerinin, 
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Allah subhanehu ve teala’ya inandıklarını gösteren âyetlerden bir-

kaçıydı. Peki, kişi nasıl müşrik olur? Bir kişiyi müşrik yapan 

ameller nelerdir? Şimdi bunları açıklamaya çalışalım.  

Müşrik denilen kişi, Allah subhanehu ve teala’nın yalnızca 

kendisine ait olan ilâhlık vasıflarını O’ndan başkasında da 

gören, Allah subhanehu ve teala ile birlikte bu hak ve yetkilere 

başkasının da sahip olduğuna inanarak, O’ndan başkasına 

da bu konularda itaat eden kişidir. Müşriklerin yapmış olduk-

ları bu fiilin adına ise “şirk” yani ortak etmek, denk tutmak 

denir. Şirk olan, yani kişiyi müşrik yapan amellerin bir kısmı-

nı şu şekilde açıklayabiliriz: 

 

Teşrîde bulunmak, yani insanların yaşamlarına dair şe-

riât belirlemek, yalnızca âlemlerin Rabbi olan Allah subhanehu ve 

teala’ya ait bir ilâhlık vasfıdır. Bu hakka ne bir şahıs, ne bir 

parti, ne bir meclis, ne bir kurul, ne de bir yönetici veya kral 

asla sahip olamaz. İnsanların yaratıcısı, onların tüm ihtiyaçla-

rını karşılayan, onları dünya nimetlerinden faydalandıran 

yalnızca Allah subhanehu ve teala olduğu gibi, onların nasıl yaşa-

yacaklarını belirleyen, onlar için nelerin serbest nelerin yasak 

olduğunu belirleyen kanun koyan, teşrîde bulunan da yalnız-

ca Allah subhanehu ve teala’dır. Bu yetkinin yalnızca Allah subhanehu 

ve teala’ya ait olan bir ilâhlık makamı olduğunu açıklayan bazı 

âyetler şunlardır:  

“Şüphesiz ki Rabbiniz; gökleri ve yeri altı günde yara-

tan, sonra Arş’a istiva eden, geceyi, durmadan kendisini ko-
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valayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları em-

rine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki, 

yaratmak da hükmetmek de O’na mahsustur. Âlemlerin 

Rabbi olan Allah ne yücedir!”
149

 

“…Allah kendi hükmünde kimseyi ortak kabul etmez.”
150

 

“…Hüküm yalnızca Allah’a aittir. O size, kendisinden 

başkasına itaat/ibâdet etmemenizi emretti. İşte dosdoğru din 

budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.”
151

 

“(Ey Muhammed!) Sana da, daha önceki kitabı doğru-

lamak ve onu korumak üzere hak olarak Kitabı (Kur’an’ı) 

gönderdik. Artık aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet; sana 

gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına uyma. (Ey üm-

metler!) Her birinize bir şeriât ve bir yol verdik (teşride bu-

lunduk/kanun yaptık). Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet 

yapardı; fakat size verdiğinde (kanun ve yasalarda) sizi de-

nemek için (böyle yaptı). Öyleyse iyi işlerde birbirinizle yarı-

şın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. Artık size, üzerinde ayrılığa 

düştüğünüz şeyleri O haber verecektir.”
152

 

“Allah; “Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa 

düşmeyin” diye dinden Nûh’a vasiyet ettiğini ve sana vahyet-

tiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya da vasiyet ettiğimizi 

sizin için de teşrî etti (kanun yaptı). Senin kendilerini çağır-

makta olduğun şey (Allah’ın teşrî ettiği yasalar), müşriklere 
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ağır geldi. Allah, dilediğini buna seçer ve içten kendisine yö-

neleni hidayete eriştirir.”
153

 

Günümüzde belki ağızları ile “Bizler de Allah’tan gayrı 

ilâhlarız” demeseler de, Allah subhanehu ve teala’nın teşrî hakkını 

kendilerinde görerek, O’nun kulları için kanunlar yapan mec-

lisler ve yöneticiler mevcuttur. Bu kişiler, Allah subhanehu ve 

teala’nın kulları için belirlemiş olduğu yasaları kabul etmeye-

rek; bu yasaların hükmünü iptal edip yerine kendileri yasa 

yapıp kanunlar belirlemişlerdir. Hâlbuki Allah subhanehu ve teala 

tarafından insanlar için belirlenmiş ve Allah subhanehu ve teala 

tarafından teşrî edilmiş olan kanunlar zaten mevcuttur. 

İnsanlar Allah subhanehu ve teala’nın teşrî etmiş olduğu bu 

yasalar yerine, gerek bir kısmını Avrupa ülkelerinden alarak, 

gerekse de bir kısmını kendileri üreterek yeni teşrîler de bu-

lunup kanunlar yapmışlardır. Oysa nasıl ki sabah namazının 

farzını iki rekât olarak belirleyip bunu bu şekilde teşrî etmek 

Allah subhanehu ve teala’ya ait bir haksa, aynı şekilde hırsıza veri-

lecek olan cezayı, zâniye verilecek olan cezayı ve bunlar gibi 

sosyal hayata dair meselelerde teşrî yapacak olan da yalnızca 

Allah subhanehu ve teala’dır. 

Size Allah için bir soru soralım da, siz de Allah için ce-

vap verin. Allah subhanehu ve teala’nın Kur’an-ı Kerim’de insanla-

rın yönetimi için belirlemiş olduğu onca kanun ve yasalar ne 

olacak? Bunlar madem uygulanmayacaktı, bu hakka insanlar 

sahip olacaktı, o hâlde neden Allah subhanehu ve teala o kadar 

âyette insanlar için hüküm ve yasalar belirlemiş?  
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Ey Allah’ın kulu! 

Bil ki bu hak ve yetki ortaksız olarak sadece senin, be-

nim ve tüm insanlığın yaratıcısı olan Allah subhanehu ve teala’ya 

ait olan bir hak ve yetkidir. Bu kişi veya meclislerin yapmış 

olduğu bu suçun örneği; sabah namazının vakti ve rekât sa-

yısı ile ilgili yeni teşrî yapmak, ramazan ayının yerini değiş-

tirmek, namaz kılmak için dönülen kıblenin yönünü değiştir-

mek ile aynıdır. Çünkü bunlar Allah subhanehu ve teala’nın hük-

me bağlamış olduğu yasalar olduğu gibi; hırsıza verilecek 

cezanın, zina edene verilecek cezanın, içki içen kişiye verile-

cek cezanın ne ve nasıl olacağını da yine Allah subhanehu ve teala 

hükme bağlamıştır. Aralarında hiçbir fark yoktur. 

“Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu hâlde Tev-

rat’ı indirdik. Kendilerini (Allah’a) vermiş Peygamberler 

onunla Yahudilere hükmederlerdi. Allah’ın Kitabını koruma-

ları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zâhid-

ler ve bilginler de (onunla hükmederlerdi). Hepsi ona (hak 

olduğuna) şahitlerdi. Şu hâlde insanlardan korkmayın, ben-

den korkun. Âyetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. 

Kim Allah’ın indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse işte onlar 

kâfirlerin ta kendileridir.” 

“Tevrat’ta onlara şöyle yazdık: Cana can, göze göz, bu-

runa burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılık ve cezadır). Yara-

lar da kısastır. (Her yaralama misli ile cezalandırılır). Kim 

bunu (kısası) bağışlarsa kendisi için o kefaret olur. Kim Al-

lah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta ken-

dileridir.” 
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“İncil’e inananlar, Allah’ın onda indirdiği (hükümler) ile 

hükmetsinler. Kim Allah’ın indirdiği (hükümler) ile hükmet-

mezse işte onlar fâsıkların ta kendileridir.”
154

 

Aktarmış olduğumuz bu âyetlerde bizden önce yaşamış 

olan insanlardan bahsedilmektedir. Allah subhanehu ve teala bu 

insanlar için de birtakım hükümler teşrî etmiş ve onlara bu 

hükümler ile hükmetmelerini emretmiştir. Peki, bu insanlar 

ne yapmışlar da Allah subhanehu ve teala kendilerine kâfir, fâsık 

ve zalim demiştir? Bakalım bu sorunun cevabı, Maide suresi 

44. âyetin nüzul sebebinde nasıl verilmektedir: 

“Berâ bin Azib bize şu rivayeti aktardı: Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem, yüzü kömürle siyaha boyanmış ve değnekle da-

yak yemiş bir Yahudi ile karşılaştı. Onu çağırıp “Bu hâlin 

nedir?” diye sordu. Bu kişi: “Ben zina ettim. Yöneticilerimiz-

de bana bu cezayı uyguladılar” dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi 

ve sellem: “Zina edenin cezasını kitabınızda bu şekilde mi bulu-

yorsunuz?” buyurdu. Adam: “Evet” dedi. Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem bunun üzerine onların âlimlerinden bir kişiyi ça-

ğırarak: “Musa’ya Tevrat’ı indiren Allah aşkına söyle, kitabı-

nızda zina edenin cezasını böyle mi buluyorsunuz?” buyur-

du. Adam dedi ki: “Hayır, böyle bulmuyoruz. Eğer bana 

Allah adına yemin verdirmeseydin sana gerçeği haber ver-

meyecektim. Biz Kitabımızda zina edenin cezasını recm (taş-

layarak öldürme) şeklinde bulmaktayız. Fakat zina, bizim ileri 

gelenlerimiz içerisinde çoğaldı. Dolayısıyla asil bir kimseyi 

zina ederken yakaladığımızda onu bırakır, avamdan birisini 

yakaladığımızda ise ona ceza uygulardık. İşte bu yüzden de-

dik ki, hem ileri gelen asil kimseye, hem de sıradan birisine 
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beraberce tatbik edebileceğimiz bir ceza üzerinde birleşelim. 

Böylece recm yerine, yüzü kömürle siyahlatma ve değnekle 

sopalama üzerinde birleştik,” dedi. Bunun üzerine: 

“Kim Allah’ın hükümleri ile hükmetmezse işte onlar 

kâfirlerin ta kendileridir.” âyeti nazil oldu.”
155

 

“Yüce Allah subhanehu ve teala buyuruyor: “Kim Allah’ın 

hükümleri ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileri-

dir.” Berâ bin Azib, Huzeyfe bin Yeman, İbn Abbas, Ebû 

Miclez, Ebû Reca el-Utaridi, İkrime, Ubeydullah bin Abdul-

lah, Hasan-ı Basri ve başkaları; “Âyet (ilk olarak) kitap ehli 

için nazil oldu” demişlerdir. Hasan-ı Basri; “O bize de vacip-

tir.” diye eklemiştir. Abdurrezzak, Süfyan-ı Sevrî’den, o 

Mansur’dan, o da İbrahim en-Nehai’den şöyle nakleder; “Bu 

âyetler İsrailoğulları hakkında indi ve Allah subhanehu ve teala o 

hükümleri bu ümmet içinde uygun bulup razı oldu.”
156

 

“Abdurrezzak, İbn Cerir, İbn Ebî Hatim ve Hâkim’in 

bildirdiğine göre Huzeyfe’nin yanında: “Kim Allah’ın hüküm-

leri ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir; za-

limlerin ta kendileridir; fâsıkların ta kendileridir” bu üç âyet 

zikredilince, bir kişi; bu âyetler İsrailoğulları hakkında inmiş-

tir, dedi. Bunun üzerine Huzeyfe; İsrailoğulları sizin için ne 

güzel kardeştir. Her tatlı olan (âyetler) sizlerin, her acı olan 

(âyetler) onların. Hayır, vallahi öyle değil! Sizler iki yakasının 

birbirine yakınlığı gibi bir yakınlıkta onların yolunda gidecek-
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siniz (onların işledikleri bu amelleri işleyecek ve bu sıfatları 

kazanacaksınız) dedi.”
157

 

Aktarmış olduğumuz âyetler ve bu âyetler ile ilgili nakil-

lerde de görmüş olduğumuz gibi Allah subhanehu ve teala, ehli 

kitap için birtakım kanunlarını teşri etmiş ve onları bu yasala-

rı uygulamak ile sorumlu tutmuştur. Fakat onlar yukarıda da 

bahsedildiği gibi Allah subhanehu ve teala’nın zina suçu işleyen 

kişilere dair teşrî etmiş olduğu recm hükmüne rağmen farklı 

bir teşrîde bulunarak, Allah subhanehu ve teala’nın bu yasasını 

değiştirmişlerdir. Yapmış oldukları bu fiil ise onların kâfir ol-

malarına neden olmuştur.  

Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de, bu kişiler 

Allah subhanehu ve teala’nın zina işlemek suçtur demesine ve bu-

nun için ceza uygulayın emrine muhalefet etmemişlerdir. 

Allah subhanehu ve teala emrettiği için zinayı suç görmüş ve bunu 

yapana da ceza uygulamışlardır. Şimdi size soralım: 

Bu insanlar zinanın suç olduğunu kabul ettiler, fakat gü-

nümüz yönetimleri bunun bir suç olduğunu kabul etmez, 

aksine bunun bir özgürlük olduğunu söyleyerek insanların bu 

pisliği işlemeleri adına genelevleri gibi kurumları işlettirip, 

bunu meşru bir hâle getirirler. Hatta son dönemlerde gün-

demde olan eşcinseller için özgürlük hakkı verildiği ve onların 

istediklerini yapmakta özgür olduklarını savunarak, onları 

koruyup, buna teşvik ettikleri malumunuzdur.  

Bu insanlar (ehli kitap), Allah subhanehu ve teala bu işi ya-

panlara ceza uygulayın dediği için, bu cürmü işleyenlere ceza 
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da uyguluyorlardı, fakat günümüz yönetimleri bu pis işi ya-

pana ceza uygulanmasının doğru olmadığını savunmaktadır-

lar.  

Bu insanlar (ehli kitap), sürekli olarak değil, sadece bazı 

zamanlar Allah subhanehu ve teala’nın hükmü ile hükmetmeyi terk 

ettiler, fakat günümüz yönetimleri bırakın bazı zamanlarda 

Kur’an ile hükmü terk etmeyi, aksine Kur’an’ı tamamen yü-

rürlükten kaldırarak onu hüküm kitabı olarak görmemekte-

dirler.  

Sorumuz şu:  

Bizden önce yaşamış olan ehli kitap yaptıkları bu fiilleri 

ile kâfir oldularsa, günümüz yönetiminde bulunan ve Allah 

subhanehu ve teala’nın hükümlerini yok sayıp, onların yerine ken-

di kanunlarını uydurarak insanlara bunlarla hükmeden kişile-

rin durumu nedir? 

“Yok, ben tekfir edemem, ben kâfir diyemem kimseye” 

diyeceksiniz belki de… 

İşte, kişiyi müşrik yapan amellerden birisi de budur! 

Herhangi bir kişi veya sistem, Allah subhanehu ve teala’nın hü-

kümleri olmasına rağmen farklı kanunları teşrî edip kanun 

yapmışsa, bu kişi veya sistem tâğut olmuş olur. Ve bir kişi de 

şayet bu tâğutları tekfir etmez, onlara ve onların yasalarına 

itaat ederse, bu kişi de bu tâğutları teşrî noktasında Allah 

subhanehu ve teala’ya denk tuttuğundan ve Allah subhanehu ve tea-

la’nın bu hakkını onlara verdiğinden ötürü “müşrik” olmuş 

olur. 
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“Dinde zorlama yoktur. Artık hak ile bâtıl birbirinden 

tamamen ayrılmıştır. O hâlde kim tâğutu tekfir eder, Allah’a 

iman ederse, kopmak bilmeyen sapasağlam kulpa tutunmuş 

(Îslâm dinine girmiş) olur. Allah her şeyi işitir ve her şeyi bi-

lir.”
158

 

“Sana indirilene ve senden önce indirilen kitaplara iman 

etiklerini zan edenleri görmedin mi? Kendilerine tâğutu tekfir 

etmeleri emrolunduğu hâlde, tâğuttan hüküm istiyorlar. Hâl-

buki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor.”
159

 

Aktarmış olduğumuz bu âyetler, kişinin Müslüman ola-

bilmesi için tâğutları tekfir etmesinin gerektiği ile ilgili âyetler-

dir. Bir kişinin, Allah subhanehu ve teala’nın emrettiği şekilde iman 

edebilmesi için tâğutları tekfir etmekle birlikte, onlara itaatten 

de kaçınması gerekmektedir. Çünkü teşrî (kanun yapma) 

hakkı yalnızca âlemlerin Rabbi olan Allah subhanehu ve teala’ya 

aittir. Bu noktada O’ndan başkasının kanunlarına itaat etmek 

şirktir ve bu amel sahibini müşrik yapar. Bu konu ile ilgili 

âyet ve nakiller şu şekildedir: 

“Üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan 

yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar 

dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. 

Eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz siz de Allah’a ortak ko-

şanlar (müşrikler) olursunuz.”
160

 

“Üzerine Allah’ın adının anılmadığından yemeyin” “âye-

ti inince, İranlılar, Kureyşlilere haber gönderdiler: Muham-
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med ile tartışın, ona: Senin elindeki bıçakla kestiğin helaldir 

de, aziz ve celil olan Allah’ın altın kılıçla kestiği yani ölü hay-

vanın eti haram mıdır? deyin, dediler. Bunun üzerine bu âyet 

indi. 

Bunu İbn Cerir de çeşitli yollardan İbn Abbas’tan rivayet 

etmiştir. Onda Yahudilerden bahsedilmemiştir. Mahfuz (daha 

kuvvetli) olan da budur. Çünkü âyet Mekkî’dir. Yahudiler de 

ölü etini sevmezler…
161

 

Allah subhanehu ve teala tüm insanlık için bir hüküm teşrî etti. 

Kendiliğinden ölmüş hayvanların (meytenin) etlerini yemeyi 

size yasakladım diye. Allah subhanehu ve teala’nın bu hükmü ay-

nı: 

“Mirasta kadına bir, erkeğe iki pay vardır, erkekler için 

aynı anda dört kadınla evlilik serbesttir, içki yasaktır, faiz ya-

saktır” gibi bir hükmüydü. Mekkeli müşrikler de Allah subhane-

hu ve teala’nın teşrî etmiş olduğu bu hükmüne rağmen dediler 

ki:  

“Siz kendi kestiğiniz hayvanların etlerini meşru görüyor-

sunuz, fakat şanı yüce olan Allah’ın canını alarak öldürdüğü 

hayvanların etlerini yasak kabul ediyorsunuz.” 

Mekkeli müşriklerin bu sözleri üzerine bir kısım sahabe-

de de, acaba doğru olabilir mi şüphesi uyanınca, Allah subha-

nehu ve teala bu âyetini indirdi. “Eğer onlara itaat ederseniz 

şüphesiz siz de Allah’a ortak koşanlar (müşrikler) olursunuz.” 
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Çünkü teşri (kanun yapma) hakkı yalnızca Allah subhanehu 

ve teala’ya ait olan bir haktır. Bu hak, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem zamanında da Allah subhanehu ve teala’ya aitti, bugünde 

yine yalnızca O’na aittir. Bugün şayet bir mecliste Allah subha-

nehu ve teala’nın kanun ve yasaları olmasına rağmen, O’nun 

kanunları yerine egemenlik kayıtsız şartsız milletindir denile-

rek kanunlar çıkarılıp insanlara hükmediliyorsa, işte bizlerin 

bu noktada onlara yapacağımız itaat, bizleri de bu âyetin 

hükmüne sokmaktadır. “Eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz 

siz de Allah’a ortak koşanlar (müşrikler) olursunuz.” 

Süddî bu âyetin tefsirinde şöyle demiştir: 

“Müşrikler müminlere: “Siz Allah’ın rızasına uyduğunu-

zu nasıl söylersiniz? Oysa Allah’ın kestiğini (öldürdüğünü) 

yemiyor, kendi kestiğinizi ise yiyorsunuz” yani onlara (bu 

hükümlerine) uyar da ölü etini(n hükmünü serbest kabul 

edip) yerseniz “Şüphesiz sizde Allah’a ortak koşanlar olursu-

nuz.” Mücahid, Dahhâk ve selef ulemasından daha pek çoğu 

da böyle demiştir. Allah onlara merhamet etsin.” 

“İbn Kesir şöyle demiştir: “Eğer onlara itaat ederseniz” 

“Yani Allah’ın emrini ve şeriâtini bırakıp başkasını alırsanız 

(başka kanunlara itaat ederseniz), başkasını Allah’ın emrinin 

önüne geçirirseniz bu şirktir.”
162

 

“İmam Kurtubî şöyle demiştir: “Eğer onlara itaat eder-

seniz” “Yani, meyteyi (ölmüş hayvanın etini) serbest kabul 

etmek hususunda onlara uyarsanız, “Elbette siz de müşrikler 

olursunuz” âyet-i kerimesi şuna delildir: Kim Allah’ın yasak-
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ladığı herhangi bir şeyi helal kabul edecek olursa, bununla 

müşrik olur. Şanı yüce Allah ise meyteyi açık nas ile yasak-

lamıştır. Başka herhangi bir kimsenin koyduğu bir hüküm ile 

meyte serbest kabul edilecek olursa, kabul eden kişi şirk 

koşmuş olur.”
163

 

Sâbûnî şöyle demiştir: “Allah’ın yasakladıklarını serbest 

sayma hususunda o müşriklere uyar ve bâtıl amellerinde 

onlara yardımcı olursanız, hiç şüphesiz bu durumda siz de 

onlar gibi olursunuz.”  

Zemahşerî şöyle demiştir: “Çünkü Allah’ın dini (kanun-

ları) hususunda kim O’ndan başkasına uyarsa şüphesiz Al-

lah’a ortak koşmuş olur.”
164

 

“Allah’ın ilâhlığını kabul etmekle birlikte Allah’tan yüz 

çevirenlerin yollarını ve buyruklarını izlemek te şirktir. Al-

lah’ın birliğini kabul etmek, hayatın tüm yönlerinde Allah’a 

itaat etmektir. Allah’ın yanı sıra bir başka kişiye daha itaat 

edilmesi gerektiğine inanan bir kimse, akide açısından şirke 

düşmüştür. Yasak ve serbest kılma yetkisini kendisinde gören 

böylesi kişilere, Allah’ın yol göstericiliğini hiçe sayarak itaat 

eden bir kimse ise, şirke amelî açıdan girmiş olur.”
165

 

“Yoksa onların birtakım ortakları mı var ki, Allah’ın izin 

vermediği şeyleri, dinden kendilerine teşrî ettiler? Eğer o fasıl 

kelimesi (hüküm günü, ayırım günü) olmasaydı, elbette ara-

                                                           
163

 İmam Kurtubi, El-Câmiu li-Ahkâmi’l-Kur’an: 7/146. 

164
 Sâbûnî, Safvetü’t Tefasir: 2/232. 

165
 Mevdudi, Tefhimu’l Kur’an: 1/588. 



|

 

larında hüküm verilirdi. Gerçekten zalimler için acıklı bir 

azap vardır.”
166

 

“Ortaklar ifadesi ile sadece insanların kendilerine yal-

vardıkları, müracaatta bulundukları, dua ettikleri, ibâdet edip 

adak kestirdikleri ve bu şekilde ortak koştukları ilâhlar kaste-

dilmiş değildir. Burada ortaklar ile insanların kendilerine Al-

lah ile beraber hüküm koymada ortak kabul ettiği kimseler 

kast olunmaktadır. Öyle ki, onların ortaya attıkları düşüncele-

re, akidelere, nazariyelere iman edilir ve ahlâki kâideler, kül-

türel normlar şeklinde ihdas ettikleri değerler ölçü olarak 

kabul edilir. Onların icad ettikleri kanunlara, dinî törenlere, 

örf ve âdetlere uyulur. Kişisel ve toplumsal hayatı düzenle-

mede, alışverişte, mahkemelerde, siyasette, yönetimde hep 

onların kararları esas alınır. İşte bu, o insanların tâbi oldukları 

şeriâtlarıdır. Yine bu, Allah’ın dininin karşısında kendi başına 

müstakil bir dindir. Onlar nasıl ki Allah’ın rızası olmadan bir 

“din” ortaya koymuşlarsa, onlara uyanlar da Allah’ın rızası 

olmadan uymuşlardır. İşte Allah’tan gayrısına kulluk nasıl 

şirkse, bu da öyle şirktir… 

 Yani, bu o kadar büyük bir cürümdür ki, şayet Allah 

son hükmünü vermeyi kıyamete kadar ertelememiş olsaydı, 

bunları dünyada da azaba çarptırırdı. Çünkü onlar Allah’ın 

kulu oldukları hâlde ortaya bir “din” atmışlar ve onlara uyan-

lar da Allah’ın dinini (kanunlarını) bırakarak onlara tâbi ol-

muşlardır.”
167
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“Bu buyruk daha önceden yüce Allah’ın: “O… dinden 

Nuh’a tavsiye ettiğini… Size de şeriât yaptı.” ve “Allah hak 

ile kitabı ve mizanı indirendir.” buyrukları ile ilişkilidir. Hâl-

buki onlar buna inanmıyorlardı. Acaba bunların Allah’ın izin 

vermediği şirki kendilerine şeriât (kanun) yapan uydurma 

ilâhları mı vardır? Böyle bir şeyin olması imkânsız olduğuna 

göre bilinmelidir ki, Allah şirki şeriât (kanun) kılmamıştır. 

Peki, bunlar şirki bir din olarak nasıl ve nereden benimsiyor-

lar?”
168

 

“Onlar, Allah’ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rabler 

edindiler ve Meryem oğlu Mesih’i de. Oysa onlar, tek olan 

bir ilâha ibâdet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. 

O’ndan başka ilâh yoktur. Allah, bunların şirk koştukları şey-

lerden yücedir.”
169

 

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

lardan olmak üzere Adiyy bin Hatim radiyallahu anhu’den riva-

yetlerine göre, Allah Rasûlü sallalahu aleyhi ve sellem’in daveti ona 

ulaştığında Şam’a kaçmıştı. O, cahiliye devrinde Hıristiyan 

olmuştu. Kız kardeşi ve kavminden bir grup esir edildiler. 

Sonra Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem kız kardeşine ihsanda 

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

onu İslâm’a ve Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına 

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 hâlde Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sel-

lem’in yanına girdi. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem: ‘Onlar 
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Allah’tan ayrı hahamlarını, rahiplerini rabler edindiler.’ âye-

tini okudu. Adiyy der ki: Ben: Muhakkak onlar, onları rab 

edinmediler ki dedim. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Evet, 

âlim ve hahamları (yöneticileri) onlara, helali (serbesti) ha-

ram (yasak) kıldılar, haramı da helal kıldılar. Ve onlar da 

kendilerine itaat etti. İşte onların yöneticilerine ibâdet etmesi 

budur”, buyurdular.” 

“Onlar Allah’tan ayrı hahamlarını ve rahiplerini rabler 

edindiler.” Âyetinin tefsirinde Huzeyfe ibn el-Yemman, Ab-

dullah ibn Abbas ve başkaları:  

“Muhakkak ki onlar, onların serbest ve yasak kıldıkla-

rında onlara tâbi olmuşlardır, demişlerdir.”
170

 

“Bu âyet ve hadiste de Adiyy bin Hatim’in ve o toplu-

mun, Allah subhanehu ve teala’nın hükümleri dışında farklı kanun-

lar ile hükmeden ehli kitap yöneticilerine bu itaatleri sebebiy-

le onları rab edindikleri anlatılmaktadır. Âyetin devamında: 

“Oysa onlar, tek olan bir ilâha ibâdet etmekten başka bir 

şeyle emrolunmadılar. O’ndan başka ilâh yoktur.” denilerek 

Allah, kendi hükümleri dışında farklı hükümler belirleyenlere 

itaatin, onlara yapılan bir ibâdet olduğunu ve bunun, kendi-

sinden başka onların da ilâh edinilmesi anlamına geldiğini 

açıklamıştır. Konudaki dikkat çekici hususlardan birisi de, 

Adiyy bin Hatim’in: “Muhakkak onlar, onları rab edinmediler 

ki” cümlesidir. Burada Adiyy bin Hatim yapılan bu fiilin, Al-

lah subhanehu ve teala’dan başkasına ibâdet edilerek onları ilâh 

edinmek anlamına geldiğinden habersiz olmasıdır. Günü-

müzde de insanlar, tâğutların parlamentolarında Allah subha-
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nehu ve teala’nın hükümlerine muhalif olarak belirledikleri ka-

nunlarına itaat etmenin, onlara ibâdet ederek ilâh edinmek 

olduğunun farkında değildirler. Fakat buna rağmen Allah 

subhanehu ve teala onları bu konuda mazeretli saymamış ve onla-

ra: “Allah, bunların şirk koştukları şeylerden yücedir.” diye-

rek, onların Müslüman değil müşrik olduklarına hükmetmiş-

tir.
171

 

“Hahamlar (âlimler) ve rahiplerini Rabler edindiler...” 

“Bu kısmın gerçek manasını, bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem kendisi açıkladı. Daha önceleri bir Hıristiyan olan Adiy 

bin Hatim, İslâm’ı kavrayıp anlamak niyetiyle geldiği zaman, 

taşıdığı şüpheleri gidermek için Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem’e birkaç soru sordu. Bu sorulardan biri şu idi: “Bu âyet 

bizi, âlimlerimizi ve rahiplerimizi rabler edinmekle suçluyor. 

Bunun gerçek manası nedir? Zira biz onları kendimize rabler 

edinmeyiz” dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevaben, 

ona karşı bir soru yöneltti: “Siz onların gayrı meşru (yasak) 

ilan ettiklerini gayri meşru, onların meşru (serbest) kabul 

ettiklerini meşru sayıp öylece kabul etmiyor muydunuz?” 

Adiy, “Evet böyledir” diye tasdik etti. Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem, “İşte bu sizin onları kendinize rabler edinmenizdir” 

buyurdu. Dolayısıyla bu hadis-i şerif, Allah subhanehu ve teala’nın 

kitabına yetki tanımaksızın helal ve haramın sınırlarını belir-

leme yetkisini kendisinde görenlerin nefislerini ilâh ve rab 

ittihaz ettiklerini ve onlara kanun koyma yetkisi tanıyanların 

da onları rabler edindiklerini göstermiş olmaktır. Onların, a) 

Allah subhanehu ve teala’ya oğullar isnad etmek, b) Kanunları 

yapma yetkisini Allah subhanehu ve teala’dan başka kimselere 
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vermekle itham edildiklerine ayrıca dikkat edilmesi gerekir. 

Bu iki husus Allah subhanehu ve teala’nın varlığına inansalar bile, 

onların O’na inandıklarına dair iddialarının inandırıcı olma-

dığını ispat eder. Allah subhanehu ve teala hakkındaki böyle yanlış 

bir kavrayış, mensuplarının Allah’a olan inançlarını anlamsız 

kılar.
172

 

Tefsir bilgini Sudey, bu âyeti açıklarken şöyle der: 

“Onlar yüce Allah subhanehu ve teala’nın kitabını arkalarına 

atarak din adamlarının hükümlerine başvurdular. Bundan 

dolayı yüce Allah subhanehu ve teala bu âyetin devamında “Oysa 

onlara sadece tek ilâha kulluk etmeleri emredilmişti” buyu-

ruyor. Yani o tek ilâh bir şeyi yasak kılınca o şey yasak sayı-

lacak, O’nun serbest ilan ettiği şeyler serbest bilinecek, koy-

duğu yasaya uyulacak ve verdiği hüküm yürürlüğe konacak-

tır.” 

Tefsir bilgini Alûsî de bu âyeti şöyle açıklıyor: 

“Çoğu tefsir bilginlerinin görüşüne göre bu âyetteki ilâh 

edinmekten maksat, kitap ehlinin din adamlarını evrenin 

ilâhları saydıkları, böyle bir inanç taşıdıkları değildir. Burada-

ki ilâh edinmekten maksat, onların din adamlarının kişisel 

emirlerine ve yasaklarına uymalarıdır.” 

Seyyid Kutub bu âyet hakkında şöyle demiştir: 

“1- İbâdet, yasal hükümlerde Kur’an’ın âyetlerine ve 

Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu âyetlere ilişkin açık-

                                                           
172

 Mevdudi, Tefhimu’l Kur’an: 2/222. 



|

lamalarına uymak demektir. Yahudiler ile Hıristiyanlar, ha-

hamları ile rahiplerinin ilâh olduklarına inanmak, onlara 

ibâdet amaçlı hareketler sunmak anlamında bu din adamla-

rını ilâh edinmiş değillerdi. Buna rağmen yüce Allah subhanehu 

ve teala, bu âyette onların müşrik olduklarına, bir sonraki âyet-

tede kâfir olduklarına hükmetmiştir. Bu hükmün tek gerekçe-

si, onların din adamlarını yasa koyma mercii olarak kabul 

etmeleri, koydukları yasalara uymaları, boyun eğmeleridir. 

İlahi hükmün tek sebebi budur. Ayrıca, inançta ve ibâdetler-

de Allah subhanehu ve teala’dan başkasını ilâh edinmiş olmak şart 

değildir. Sırf bu tutum, sahibini Allah subhanehu ve teala’ya ortak 

koşmuş duruma düşürür. Sırf bu sapıklık, sahibini müminle-

rin safından çıkarıp, kâfirlerin saflarına katmak için yeterlidir. 

2- Bu âyet hahamlarına yasa koyma yetkisi tanıyan, on-

larca konmuş yasalara uyan ve itaat eden Yahudiler ile İsa 

aleyhis selam’a ilâhlık yakıştıran ve ona ibâdet amaçlı davranışlar 

sunan Hıristiyanları aynı derecede müşrik sayıyor, aralarında 

hiçbir fark görmüyor. Yani her iki tutum da sahiplerini Allah 

subhanehu ve teala’ya ortak koşmuş saydırma açısından eşit ağır-

lıklı suçlardır. Her iki sapıklık da sahiplerini müminlerin sa-

fından çıkarıp, kâfirlerin saflarına katmak için yeterlidir. 

3- İnsanın Allah subhanehu ve teala’ya ortak koşan bir müşrik 

sayılması için yasa koyma yetkisini Allah subhanehu ve teala dışın-

daki bir merciye, mesela kullara tanıması yeterlidir. Bu sapık-

lığın yanı sıra söz konusu kulun ya da kulların ilâh olduğuna 

inanması, onu ya da onlara ibâdet amaçlı hareketler sunması 

şart değildir. Az önceki iki paragrafımız bu gerçeği açıkça 
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ortaya koymaktadır. Biz burada bu gerçeği bir kere daha 

vurgulamak istedik.”
173

 

Aktarmış olduğumuz âyetler, hadisler ve nakillerde de 

görüldüğü gibi, Allah subhanehu ve teala’ya ait olan ve bir ilâhlık 

vasfı olan teşri (kanun yapma) hakkını tâğutlarda gören, bu 

hakkı onlara vererek onlara itaat eden her kişi, Allah subhanehu 

ve teala’ya şirk koştuğundan ötürü müşrik olmuş olur ve bu 

amel, kişiyi müşrik yapan amellerden birisidir. 

 

İnsanlar arasında çıkan tüm ihtilaflı meselelerde, tüm an-

laşmazlıklarda hüküm verecek olan, meseleyi bir sonuca bağ-

layacak olan yalnızca Allah subhanehu ve teala’dır. İnsanlara dü-

şen ise, Allah subhanehu ve teala’nın insanlar için beğenip uygun 

gördüğü kanunlarını hakem tayin etmek ve Allah subhanehu ve 

teala’nın âyetleri ve Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in sünneti ile 

hüküm vermektir. Çünkü hüküm vermek; âlemlerin Rabbi 

olan Allah subhanehu ve teala’ya ait olan bir ilâhlık vasfıdır. Örne-

ğin, Allah subhanehu ve teala’nın kitabındaki bazı hüküm âyetleri 

şu şekildedir: 

“Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık bir 

ceza ve Allah’tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah 

izzet ve hikmet sahibidir.”
174
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“(Bekâr olarak) zina eden kadın ve zina eden erkekten 

her birine yüz sopa vurun; Allah’a ve ahiret gününe inanı-

yorsanız, Allah’ın dininde (hükümlerini uygularken) onlara 

acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir gurup da onlara uy-

gulanan cezaya şahit olsun.”
175

 

“Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, öbü-

rüne (mehir olarak) yüklerle mal vermiş olsanız dâhi ondan 

hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve açık günaha girerek 

mi verdiğinizi geri alacaksınız?”
176

 

“Allah size çocuklarınız hakkında, erkeğe, kadının payı-

nın iki misli (miras vermenizi) emreder. (Çocuklar) ikiden 

fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. 

Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, 

ana-babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. 

Eğer çocuğu yok da ana-babası ona vâris olmuş ise, anasına 

üçte bir (düşer). Eğer ölenin kardeşleri varsa, anasına altıda 

bir (düşer. Bütün bu paylar ölenin) yapacağı vasiyetten ve 

borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin 

size fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. 

Bunlar Allah tarafından konmuş farzlardır (paylardır). Şüp-

hesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.
177

 

Kur’an-ı Kerim’de, gerek işlenen suçlara verilecek ceza-

lar ile ilgili ve gerekse de çıkan ihtilafları çözüme kavuştur-

mak için daha birçok hüküm vardır.  

Şimdi size bir soru soralım: 
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Günümüzdeki mahkemelerde insanların arasında çıkan 

anlaşmazlıklarda veya işlenen suçlarda neye göre hüküm 

verilir? Örneğin; Allah subhanehu ve teala mirasta, kadına erkeğin 

aldığının yarısını verin derken, evlilerden zina edenlere recm, 

bekârlardan zina edenlere ise sopa cezası verin derken, içki 

içene ceza uygulayın derken, hırsızlık edenin elini kesin der-

ken, günümüz mahkemeleri bunlar ve bunlar gibi meseleler-

de nasıl hüküm verirler? Tabi ki Allah subhanehu ve teala’nın ka-

nunları ile değil, kendi uydurdukları kanunlar ile ceza verirler. 

Hatta Allah subhanehu ve teala’nın suç dediği ve ceza uygulayın 

diye hüküm belirttiği birçok meseleyi suç dâhi görmezler.
178

 

İhtilaflı herhangi bir meselede hüküm verecek olan, isterse bir 

kişi isterse de bir kurum veya kuruluş olsun, Allah subhanehu ve 

teala’nın kitabı yerine, O’nun dışında farklı bir hüküm ile 

hükmederse, bu kişi veya kurum tâğut olmuş olur.  

“Sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ettik-

lerini zan edenleri görmedin mi? Tâğutu tekfir etmeleri ken-

dilerine emrolunduğu hâlde, Tâğutun önünde muhakeme-

leşmek istiyorlar. Hâlbuki şeytan onları büsbütün saptırmak 

istiyor.”
179

 

Bu âyetin nüzul sebebini detaylı olarak anlatmayaca-

ğız.
180

 Fakat kısaca değinecek olursak, âyetin nüzul sebebi bir 

Yahudi ve bir münafık arasında çıkan ihtilaflı bir meseledir. 

Bu münafık ihtilaflı meselede hüküm vermesi için, rivayetle-

rin bir kısmına göre bir Yahudi’ye, diğer bir kısmına göre ise 

bir kâhine başvurmuştur. Sonuç olarak bu ihtilaflı meselede 
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hüküm vermesi için başvurulan kişi, meselede Allah subhanehu 

ve teala’nın hükümleri ile hükmetmediği için, kendisine “tâğut” 

ismi verilmiştir.  

İbn Teymiyye şöyle dermiştir:  

“Allah’a isyan hususunda kendisine itaat olunan ve hi-

dayet ile hak din dışındaki şeylere uymakta itaat olunan da, 

Allah’ın kitabına aykırı haberi ister kabul edilen bir kişi ola-

rak, isterse de Allah’ın emrine aykırı verdiği emrinde itaat 

edilen kişi olarak, o tâğuttur. Bundan dolayı Allah’ın kitabın-

dan başkasıyla hükmeden ve hükmüne başvurulan kimselere 

tâğut adı verilmiştir.”
181

 

“Bu âyette tâğut kelimesi, ilâhî olmayan hükümlere göre 

kararlar veren otorite anlamına gelir. Aynı zamanda ne Al-

lah’ı tek hâkim ve ne de Rasûlünü nihaî otorite olarak tanı-

mayan hüküm sistemini de kasteder.
182

 

“Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu hâlde Tev-

rat’ı indirdik. Kendilerini (Allah’a) vermiş Peygamberler 

onunla Yahudilere hükmederlerdi. Allah’ın kitabını koruma-

ları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zâhid-

ler ve bilginler de (onunla hükmederlerdi). Hepsi ona (hak 

olduğuna) şahitlerdi. Şu hâlde insanlardan korkmayın, ben-

den korkun. Âyetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. 

Kim Allah’ın indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse işte onlar 

kâfirlerin ta kendileridir.”
183
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“Tevrat’ta onlara şöyle yazdık: Cana can, göze göz, bu-

runa burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılık ve cezadır). Yara-

lar da kısastır. (Her yaralama misli ile cezalandırılır). Kim 

bunu (kısası) bağışlarsa kendisi için o kefaret olur. Kim Al-

lah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerdir.”
184

 

“Kendinden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Pey-

gamberlerin izleri üzerine, Meryem oğlu İsa’yı arkalarından 

gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulun-

mak, önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet 

ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik.”
185

 

“İncil’e inananlar, Allah’ın onda indirdiği (hükümler) ile 

hükmetsinler. Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte 

onlar fâsıklardır.”
186

 

Aktardığımız bu âyetlerde de görüldüğü gibi bizden önce 

yaşamış topluluklar da, gerek aralarında çıkan ihtilaflı mese-

leleri çözümlemek adına ve gerekse de işlenen suçların ceza-

larını uygulamada, Allah subhanehu ve teala’nın kitabı ile hük-

metmek ile sorumlu tutulmuşlardı. İhtilaflı meselelere vahiy 

ile hiçbir ilişkisi olmayan kanunlar ile hükmeden kişi veya 

kurumlara ise, bu âyetlerde Allah subhanehu ve teala bazı isimler 

vermiştir: 

“Tâğut, kâfir, fasık, zalim. 

İşte bu isimlerin tamamı, Allah subhanehu ve teala’nın hü-

kümleri ile hükmetmeyen kişi veya kurumların ortak adıdır. 
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Konunun başında da dediğimiz gibi bu hak yalnızca Allah 

subhanehu ve teala’ya aittir ve Allah subhanehu ve teala’nın bir ilâhlık 

vasfıdır. Bu âyetlerin devamında gelen âyette ise Allah subha-

nehu ve teala, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e bir uyarıda 

bulunmaktadır: 

“Sana da, daha önceki kitabı doğrulamak ve onu koru-

mak üzere hak olarak Kitabı (Kur’an’ı) gönderdik. Artık ara-

larında Allah’ın indirdiği ile hükmet; sana gelen gerçeği bıra-

kıp da onların arzularına uyma. (Ey ümmetler!) Her birinize 

bir şeriât ve bir yol verdik. Allah dileseydi sizleri bir tek üm-

met yapardı; fakat size verdiğinde (yol ve şeriâtlerde) sizi 

denemek için (böyle yaptı). Öyleyse iyi işlerde birbirinizle 

yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. Artık size, üzerinde ay-

rılığa düştüğünüz şeyleri(n gerçek tarafını) O haber verecek-

tir.”
187

 

Allah subhanehu ve teala bu noktada Peygamberine dâhi hak 

vermemiştir. Fakat günümüzde insanlar ihtilaflı meselelerde, 

suçların cezalarını belirlemede Allah subhanehu ve teala’nın hü-

kümlerine göre karar vermek yerine, kendi uydurdukları ka-

nunlarla hüküm veriyorlar. Dolayısı ile gerek ihtilaflı bir me-

selede, gerekse kendisine yapılan haksızlığı çözmek için ya 

da herhangi bir konuda tâğutun mahkemesine başvuran her 

kişi, hüküm noktasında Allah subhanehu ve teala’ya şirk koşmuş 

ve bu ameli ile müşrik olmuş olur. 

“Sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ettik-

lerini zan edenleri görmedin mi? Tâğutu tekfir etmeleri ken-

dilerine emrolunduğu hâlde, tâğutun önünde muhakeme-
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leşmek istiyorlar. Hâlbuki şeytan onları büsbütün saptırmak 

istiyor.”
188

 

Âyette dikkat çeken bir başka durum ise, tâğutun mah-

kemesine başvuran, ondan hüküm isteyen her kişinin iman 

iddiasının Allah subhanehu ve teala tarafından “zan” olarak isim-

lendirilmesidir. Allah subhanehu ve teala bu kişilerin imanlarını bu 

şekilde boşa çıkartmaktadır. 

“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. Allah’a 

ve Kitabına iman, bir kimsenin böyle bir mercii kabul etme-

mesini gerektirir. Kur’an’a göre Allah’a iman, tâğutu inkâr 

etmeyi gerektirir. O ikisini birden aynı anda kabul etmek 

münafıklığın (müşrikliğin) ta kendisidir.”
189

 

“Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hük-

mü Allah’a aittir. İşte bu, Rabbim Allah’tır. Yalnız O’na te-

vekkül ettim ve ancak O’na yöneliyorum.”
190

 

“Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah’a ve 

ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah’a ve Rasûl’e götü-

rün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem 

de netice bakımından daha güzeldir.”
191

 

“Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmaz-

lık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden 
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içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla ka-

bullenmedikçe iman etmiş olmazlar.”
192

 

Âyetler ve nakillerde de görüldüğü gibi, kişinin tâğutun 

hükmüne başvurması, herhangi bir meselede ondan hüküm 

istemesi Allah subhanehu ve teala’ya şirk koştuğu anlamına gelir 

ve bu amel sahibini müşrik yapmaktadır.  

Dua, Duada Aracı, Gayb İlmi ve Tövbede Şirk 

Bu başlıkta anlatacağımız mesele, kişinin Allah subhanehu 

ve teala’dan başkasına dua etmesinin, duasının Allah subhanehu ve 

teala’ya ulaşması için kendisi ile Rabbi arasına aracılar tayin 

etmesinin, gayb bilgisine Allah subhanehu ve teala’dan başkasının 

da sahip olabileceğine inanmasının, sıkıntılı ve zor zamanlar-

da Allah subhanehu ve teala’dan başkasından imdat dilemesinin 

ve yalnızca Allah subhanehu ve teala’ya tövbe etmesi ve O’ndan 

bağışlanma dilemesi gerekirken, tövbesinde birilerini aracı 

tayin etmesinin şirk olduğundan ve bu amellerin sahiplerini 

müşrik yaptığından bahsedeceğiz. Şimdi bu meseleleri mad-

deler hâlinde izah etmeye çalışalım. Başarı ancak Allah subha-

nehu ve teala’dandır. 

 

Öncelikle, gerek dua meselesini ve gerekse de duada 

aracı tayin etme meselesinin iyice anlaşılabilmesi için duanın 

İslâm dinindeki anlamını ve önemini açıklamaya çalışalım. 
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Dua; kişinin kıldığı namaz gibi, tuttuğu oruç gibi, verdiği 

zekât gibi, yerine getirdiği hac görevi gibi ibâdet olan bir ey-

lemdir. Nasıl ki bu ibâdetlerin ancak bir ilâha yapılması gere-

kir ve bu ilâh da yalnızca Allah subhanehu ve teala’dır; aynı şekilde 

dua da bunlar gibi bir ibâdet olduğundan bir ilâha edilmeli 

ve bu ilâh da yalnızca Allah subhanehu ve teala olmalıdır.
193

  

Numan bin Beşir radiyallahu anhu şöyle dedi: Allah Rasûlü 

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Dua ibâdetin ta kendisidir.” 

Sonra Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şu âyeti okudu: 

“Bana dua edin ki size karşılık vereyim. Bana dua et-

mekten kibirlenenler, zelil olarak cehenneme girecekler-

dir.”
194

 

Hâkim’den gelen rivayette Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sel-

lem şöyle buyurmuştur: 

“İbâdetin en üstünü duadır.”
195

 

Rifâ el-Cuhenî radiyallahu anhu şöyle dedi: Allah Rasûlü sallal-

lahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 
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“Allah subhanehu ve teala, gecenin yarısı veya üçte ikisi gidin-

ceye kadar talepte bulunmaz. Bu sürenin bitiminden fecir 

doğuncaya kadar şöyle buyurur: 

Sakın benim kullarım benden başkasından bir istekte 

bulunmasınlar. Kim bana dua ederse ona icabet ederim. Kim 

benden bir şey isterse ona veririm. Kim günahının bağışlan-

masını benden dilerse onu bağışlarım.”
196

 

Ebû Hureyre radiyallahu anhu şöyle dedi: Allah Rasûlü sallalla-

hu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Her türlü hâcetinizi Allah’tan isteyin. Öyle ki ayakkabı-

nızın bağı bile kaybolsa bunu Allah’tan isteyin. Şayet Allah 

bunu kolaylaştırmazsa bu kolay olmaz.”
197

 

Tirmizi’de Enes radiyallahu anhu’dan merfu olarak nakledi-

len hadisin metni şöyledir: 

“Dua ibâdetin iliğidir.” 

Yine Tirmizi, Ebû Hureyre radiyallahu anhu’dan merfu ola-

rak nakletmiştir: 

“Allah subhanehu ve teala katında duadan daha kıymetli bir 

şey yoktur.” 

İbn Abbas radiyallahu anhu’dan Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem’in şöyle dediği nakledilmiştir: 
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“Allah’ı (emirlerini) gözet ki, O’nu karşında bulasın. Al-

lah’ı bollukta tanı ki, O da seni darlıkta tanısın. İstediğin za-

man Allah’tan iste. Yardım talep ettiğin zaman Allah’tan talep 

et. Bil ki ümmet sana Allah’ın yazmadığı bir şeyle zarar ver-

mek için toplansa, sana zarar veremezler. Eğer yazmadığı bir 

şeyle de sana yarar vermek için toplansalar, sana yarar ve-

remezler.”
198

 

“Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. 

Çünkü bana ibâdeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılana-

rak cehenneme gireceklerdir.”
199

 

“Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul ede-

yim.” Âyeti ile ilgili olarak Numan bin Beşir’in şöyle dediği 

rivayet edilmektedir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle 

buyururken dinledim: 

“Dua ibâdetin kendisidir.” Sonrada yüce Allah subhanehu 

ve teala’nın: 

“Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. 

Çünkü bana ibâdeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılana-

rak cehenneme gireceklerdir.”
200

 buyruğunu okudu. Ebû İsa 

dedi ki: “Bu hasen sahih bir hadistir.”  

“İşte bu buyruk, duanın ibâdetin kendisi olduğunun deli-

lidir. Müfessirlerin çoğunluğu da böyle demiştir. Anlamı da 
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şudur: Beni Tevhid edin ve bana ibâdet edin, ben de sizin 

ibâdetinizi kabul edip günahlarınızı bağışlayayım.
201

 

“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 anlaşıl-

maktadır. İkincisi: Allah’a dua etmeyenler hakkında: “Büyük-

lenerek bana kulluk etmekten yüz çevirenler” şeklinde bir 

ifade geçmektedir. Bu da gösteriyor ki, Allah’a yalvarmak ve 

dua etmek ibâdetin ta kendisidir…”
202

 

Allah subhanehu ve teala bir âyeti kerimesinde de insanın de-

ğerinin, kendisine edilecek olan dua ile meydana geldiğini şu 

şekilde belirtmekte: 

“De ki: Sizin duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer 

versin ki?...”
203

 

Kişinin isteyeceği şey büyük olsun küçük olsun bu fark 

etmez. Allah subhanehu ve teala’nın katında bunların hepsi birdir. 

O’nun gücü her şeye yeter ve O dilediğini dilediğine veren-

dir. Bundan dolayı kişi ayakkabısının bağını bile kaybetmiş 

olsa bunu Allah subhanehu ve teala’dan istemeli ve yalnızca O’na 

dua etmelidir. 

Okuduğumuz âyet, hadis ve nakillerde de görüldüğü gi-

bi dua bir ibâdet eylemidir. Fakat günümüzde bazı insanlar 
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özellikle tarikat liderleri, ibâdet olan bu eylemin; insanlara, 

türbelere, mezarlara ve Allah dostu diye isimlendirilen insan-

lara yapılmasının gerektiğini, hatta bunun İslâm hukukuna 

daha uygun olduğunu söylemektedirler. Sohbetlerinde ve 

yazdıkları kitaplarda insanlara; iş, rızık, bereket, şifa ve bunlar 

gibi ihtiyaç duyulan herhangi bir meselede Allah dostu ol-

duklarını iddia ettikleri yaşayan veya ölmüş kişilere dua et-

melerini ve onlardan talepte bulunmalarını telkin ediyorlar. 

Hâlbuki gerçek Allah dostları, insanları Allah subhanehu ve tea-

la’dan başkasına ibâdet etmeye davet edenler değildir, aksine 

onlar Allah subhanehu ve teala’dan başkasına ibâdet etmeyen ve 

Allah subhanehu ve teala’dan başkasına ibâdet etmekten sakındı-

ran kişilerdir: 

“Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan 

aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin dostları ise tâğuttur. O da onları 

aydınlıktan karanlıklara çıkarır. Onlar cehennemliklerdir ve 

onlar orada ebedi olarak kalacaklar.”
204

 

Bugün insanların herhangi bir ihtiyaçları olduğunda, ha-

yatlarında bir şeylerin değişmesini arzuladıklarında, başların-

daki musibet ve belaların def edilmesini istediklerinde, Allah 

subhanehu ve teala’ya dua etmek yerine kabirlere, türbelere ve 

Allah dostu diye isimlendirilen insanlara dua ettiklerini gör-

mekteyiz. Hatta öyle ki; sınavı öncesi öğrencilerin, çocukları 

olmayan insanların, işsiz ve geçim sıkıntısı çeken insanların 

türbeleri ve mezarları doldurdukları aşikârdır. İşte insanların 

bu şekilde bir Allah inancına sahip olmalarının başlıca sebep-

lerinden biri de; insanları, dualarının Allah subhanehu ve teala’ya 

ulaşması için kendileri ile Allah arasına aracılar koymanın 
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gerekli olduğu şirkine davet eden tâğutlardır. Bu kişilerin 

tâğut olma nedeni, insanları Allah subhanehu ve teala’dan başka-

sına ibâdete davet etmeleri ve insanların Allah subhanehu ve 

teala’ya şirk koşmalarına sebep olmalarıdır. Şimdi bu ibâdeti 

Allah subhanehu ve teala’dan başkasına veya aracılar vasıtası ile 

yapmanın şirk olduğuna dair nakilleri aktaralım. Allah subhane-

hu ve teala’dan başkasına dua etmenin veya aracılar vasıtası ile 

duaların Allah subhanehu ve teala’ya ulaştığına inanmanın şirk 

olduğunu açıkladığımızda, bu kişilerin neden tâğut oldukları-

nı çok daha iyi anlamış olacağız.  

“Kim, hakkında hiçbir delili olmadığı hâlde Allah ile bir-

likte başka bir ilâha dua ederse, onun hesabı ancak Rabbi 

katındadır. Şüphesiz kâfirler asla kurtuluşa eremezler.”
205

 

“Allah ile birlikte başka bir ilâha ibâdet edip yalvarma! 

O’ndan başka ilâh yoktur. O’nun zâtından başka her şey yok 

olacaktır. Hüküm O’nundur ve siz ancak O’na döndürüle-

ceksiniz.”
206

 

“Kullarım beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçek-

ten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin 

duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için 

benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler.”
207

 

“Yani siz, beni görüp hissedemeseniz de sizden çok uzak 

olduğumu sanmamalısınız. Hayır, bilâkis ben bir kuluma o 

denli yakınım ki, beni çağırabilir ve nerede olursa olsun ben-

den dilekte bulunabilir. Hatta ben, kelime olarak ifade edile-
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meyen ve kalpte gizli olan istekleri dâhi duyarım. Cehaletiniz 

esnasında ortaya çıkarttığınız ilâhlara gelince, onların bulun-

duğu yere gitmeniz gerek; ayrıca o zaman bile, sizi duyup 

cevap veremezler. Fakat ben, sınırsız evrenin mâliki ve 

hâkimi, tüm güç ve otoritelerin sahibi, buradayım; size o 

denli yakınım ki, nerede ve ne zaman isterseniz, gizli ve açık 

tüm isteklerinizi duyarım. Bu nedenle, kapı kapı sahte ilâhlar 

peşinde koşmaktan vazgeçin ve benim davetimi kabul edin. 

Bana dönün, bana güvenin, itaat edin ve kullarım olun.”
208

 

Alûsî şöyle demiştir: 

“Ben, velilerin türbelerinin eşiğinde secde eden pek çok 

insan gördüm. Onlardan bazıları da bütün velilerin, kabirle-

rinde oldukları hâlde tasarrufta bulunabileceklerine, ancak 

bu tasarruflarının, velâyetteki mertebelerine göre farklı dere-

celerde olduğuna inanmaktadırlar. Onların âlimleri ise velile-

rin, kabirlerindeyken tasarrufta bulunmalarını dört veya beş 

çeşitle sınırlarlar. Kendilerinden delil istendiğinde ise: “Bu, 

keşif yoluyla sabit oldu” derler. Allah onları kahretsin, ne 

kadar da cahildirler ve ne de çok yalan uyduruyorlar… 

Kendisiyle tevessül edilen zata dua etmek: Bu, tevessül 

edilene dua etmek, ondan yardım istemek ve ancak Allah 

subhanehu ve teala’nın gücünün yeteceği bir şeyi ondan istemek 

şeklinde olur. Yüce Allah’tan istediği şey için onu vasıta kıl-

mış olsa da fark etmez. Bu tür tevessül, büyük şirke dâhildir. 
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Çünkü bu, O’ndan başkasına ibâdet etmek anlamına ge-

lir…
209

 

Abdullah bin Mesud radiyallahu anhu şöyle dedi: Allah 

Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Allah’tan başkasına dua ederek şirk koşan ve bu hâl 

üzere ölen kişi cehenneme girer.”
210

 

Aktarmış olduğumuz tüm bu âyet, hadis ve nakillerde de 

görüldüğü üzere, kişinin Allah subhanehu ve teala’dan başkasına 

dua etmesi şirktir ve bu amel sahibini müşrik yapmaktadır. 

Ayrıca bu şirk fiili sadece günümüzde değil, aksine Nuh aleyhis 

selam zamanından beri insanların üzerinde bulundukları bir 

ameldir. Bizden önce yaşamış toplumların müşrikleri de, Al-

lah subhanehu ve teala’dan başkasına dua ederek veya dualarında 

aracılar tayin ederek Allah subhanehu ve teala’ya şirk koşup müş-

rik olmuşlardı. 

“Ve dediler ki: Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele 

Ved’den, Suva’dan, Yeğus’tan, Ye’uk’tan ve Nesr’den asla 

vazgeçmeyin.”
211

 

Buhârî şöyle demiştir: İbn Abbas radiyallahu anhu şöyle dedi: 

“Nuh kavmindeki putlar sonra Araplara geçti. Ved, 

Devmetü’l Cendel’de idi. Suva Hüzeyl kabilesine aitti. Yağus 

önce Murad sonra da Sebe de Cürüf’te Gutayf oğullarına 

aitti. Yauk da Hemdan’a aitti. Nesr de Hiymerlilerden Ziküla 
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hanedanına aitti. Bunlar Nuh aleyhis selam kavminden iyi kimse-

lerin adlarıdır. Bunlar ölünce şeytan bu kimselerin toplumla-

rına fit verdi: “Bunların oturdukları meclislerde putlarını dikin 

ve onların adlarını verin” dedi. Onlarda bunu yaptılar, onlar 

ölünceye kadar bunlara ibâdet edilmedi. Fakat izleri silinince 

ibâdet ettiler… 

Yauk ve Nesr, bunlar Âdem aleyhis selam ile Nuh aleyhis selam 

arasında iyi kimselerdi. Bunları izleyen kimseler vardı. Ölün-

ce bunları izleyen arkadaşları: ”Onların heykellerini yapsak 

onları hatırladıkça daha istekle ibâdet ederiz” dediler. Böyle-

ce heykellerini diktiler. Onlar da ölüp bir sonra ki nesil gelin-

ce, iblis içlerine işledi ve: “Sizden öncekiler bunlara tapıyor-

lardı, o vesile ile yağmur yağıyordu” dedi. Onlar da tapmaya 

başladılar.”
212

 

Âyette adı geçen isimler, Allah subhanehu ve teala’ya kulluk 

eden, Müslüman, sâlih kişiler olarak bilinmektedirler. Bu in-

sanlar öldükten sonra şeytan o kavmin insanlarına vesvese 

vermiş, onlar da Allah subhanehu ve teala’ya yaklaşmak için, dua-

larını Allah’a ulaştırmaları için ve bu gibi çeşitli nedenlerden 

ötürü sâlih kişilerin heykellerini yapmışlar ve onları Allah 

subhanehu ve teala ile aralarına aracı tayin etmişlerdir. Nuh aleyhis 

selam zamanında aracılık denen şirk tohumları atılmış ve bu 

inanç günümüze kadar varlığını değişik şekillerde sürdürmüş-

tür. Âlemlere rahmet olarak gönderilen, Peygamberlerin so-

nuncusu olan Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in döneminde-

ki müşriklerin şirk inançlarından birisi de aracılık şirki idi. 

Onlar Allah subhanehu ve teala’yı bu noktada da Tevhid etmeye 
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yanaşmamışlar ve kendileri ile Rableri arasına aracılar tayin 

ederek ibâdeti Allah subhanehu ve teala ile birlikte onlara da yap-

mışlardı. 

“İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’nu bırakıp da 

başka dostlar edinenler, “Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha 

çok yaklaştırsınlar diye ibâdet ediyoruz” diyorlar. Şüphesiz 

Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm 

verecektir. Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola ilet-

mez.”
213

 

Bu âyet, Mekke dönemi müşriklerinin işlemiş oldukları 

bir şirk fiilini anlatıyor. Mekkeli müşrikler, kendilerinden önce 

yaşamış ve sâlih zatlar diye bilinen insanların putlarını yap-

mışlar ve dualarının Allah subhanehu ve teala’ya ulaşması adına, 

ya da Allah subhanehu ve teala’ya yakınlaşmak ümidi ile bu hey-

kelleri aracı olarak tayin etmişlerdi.  

“İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır.”  

Yalnızca Allah subhanehu ve teala’ya dua etmek ve araya 

hiçbir aracı koymadan O’nu Tevhid ederek ibâdeti O’na has 

kılmak, halis dindir. Nitekim Allah subhanehu ve teala bir başka 

âyetinde: “O hâlde kâfirlerin hoşuna gitmese de, siz dini Al-

lah’a has kılarak O’na dua edin.”
214

 diye buyurmaktadır. Ay-

rıca bu fiili işleyen kişiler “Allah’ı bırakıp da, O’ndan başka 

dostlar edinen” kişilerdir. Bir kişi duasını Allah subhanehu ve 

teala’dan başkasına veya kendisi ile Rabbi arasına aracı tayin 

ederek ediyorsa, bu kişi Rabbinin dostluğunu kabul etmeyen 
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biridir. Kendisine dua ettiği veya aracı olarak tayin ettiği kişi-

ler onun dostudurlar. Bugün bu şirk fiilini işleyen kişilere: 

“Neden Allah subhanehu ve teala’ya ettiğiniz dualarınızda 

araya aracı koyuyorsunuz? Böyle yapmanız onlara ibâdet 

etmeniz anlamına gelmektedir.” diye sorduğumuzda, bize 

aynı: “Biz onlara ibâdet etmiyoruz ki! Biz sadece Allah’a yak-

laşmak için böyle yapıyoruz” âyetinde olduğu gibi cevap 

vermektedirler.  

“Katade, Süddi ve Mâlik, Zeyd bin Eslem’den rivayet 

etmişlerdir, İbn Zeyd: “Bizi Allah’a yaklaştırsınlar di-

ye” âyetinde bize şefaat etsinler ve bizi O’na yaklaştırsınlar, 

demiştir… Peygamberler onları bundan reddetmek, buna bir 

son vermek ve onları ortağı olmayan bir tek Allah’a ibâdete 

davet etmek için gelmişlerdir. Bu müşriklerin uydurdukları 

bir şeydir. Allah ona izin vermemiş, ondan razı da olmamış-

tır.”
215

 

Katade şöyle demiştir:  

“Müşriklere Rabbiniz ve yaratıcınız kimdir? Gökleri ve 

yeri kim yaratmıştır? Semadan su indiren kimdir? diye sorul-

duğunda, Allah diyorlardı. Bu sefer onlara: Peki putlara 

ibâdetinizin anlamı nedir? denilince, şöyle cevap veriyorlardı: 

Bizi Allah’a yakınlaştırsınlar, O’nun nezdinde bize şefaat et-

sinler diye.”
216
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“Mekkeli kâfirler ve genelde tüm müşrikler: “Biz sadece 

Allah’ı yaratıcı olarak kabul ediyor ve O’na itaatte bulunuyo-

ruz. Ancak O’nun yüce makamına doğrudan ulaşamadığımız 

için, arada bulunan mübarek zatlara dua ediyor ve duaları-

mızı Allah’a çabucak ulaştırsınlar diye onlara müracaatta bu-

lunuyoruz.” demektedirler… 

Allah subhanehu ve teala, bu kimseler için kâzib ve kâfir ol-

mak üzere iki tür ifade kullanmıştır. Kâzib denmesinin nede-

ni, onların Allah’a yalan ve iftira uydurmuş olmalarıdır. Kâfir 

ifadesi ise, ilki, hakkı reddetmeleri ve Tevhidi bildikleri hâlde 

bâtıl inançları üzerinde ısrar etmeleri; ikincisi ise, Allah’ın 

nimetleri için başkalarına şükretmeleri ve Allah’ın verdiği 

rızık ve nimetlerde, O’nun yanında sözü geçtiğini zannettikle-

ri kimselerin payı olduğuna inanmalarıdır.”
217

 

Aktarmış olduğumuz tüm bu nakilleri toparlayacak olur-

sak, şu sonuca vardığımız görülecektir: 

Bir kişinin Allah subhanehu ve teala katında çok önemli ve 

çok değerli bir ibâdet olan duayı O’ndan başkasına yönelt-

mesi veya duasında Rabbi ile kendi arasına aracı tayin etme-

si şirktir. Bu amel ise sahibini müşrik yapmaktadır. Kişinin 

Müslüman olabilmesi için, önce insanları Allah subhanehu ve 

teala’dan başkasına ibâdet etmeye davet eden bu tâğutları 

tekfir etmesi ve sonra da dua ibâdetinde Rabbine hiç kimseyi 

ortak koşmaması gerekmektedir. 
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Yukarıda bahsettiğimiz kişiler, yani Allah dostu olarak 

isimlendirdikleri ölü veya diri kişilere dua etmenin veya dua-

larda onları aracı tayin etmenin gerektiğini söyleyen tâğutlar, 

Allah dostu diye nitelendirdikleri kişilerin gayb ilminden de 

haberdar olduklarını iddia etmektedirler.  

Bunların iddialarına göre bu şahıslar kişinin içinden ne 

geçirdiğini bilirler, yanında olmasa da kendisine seslenildi-

ğinde, yardım talep edildiğinde, kendisine seslenen kişileri 

işitirler ve onların yardımlarına yetişirler. Bir kişi öldüğünde, 

toprağın altında olan kişinin başına nelerin geldiğini, hatta 

onlardan bazılarının Allah subhanehu ve teala’nın katında olan ve 

bilgisi yalnızca O’na ait olan Levhi Mahfuz’dan yani Allah 

subhanehu ve teala’nın katında bulunan, olmuş ve olacak her şe-

yin yazılı olduğu kitaptan da haberdar olduklarını ve insanla-

rın bilemeyeceği/gayba vâkıftırlar. Bir insanda bu gibi özellik-

lerin olamayacağını söylediğinizde, size; “Allah dilerse olmaz 

mı? Âlimler Peygamberlerin vârisleridir.” gibi cevaplar vere-

rek muhatabı bu şekilde susturmaya çalışırlar. Şimdi önce 

gaybın yalnızca Allah subhanehu ve teala tarafından bilindiğini, 

bunun O’na ait bir ilâhlık vasfı olduğunu bildiren delillere 

bakalım: 

“(Allah:) “Ey Âdem, bunları onlara isimleriyle haber 

ver” dedi. O, bunları onlara isimleriyle haber verince de dedi 

ki: “Size demedim mi, göklerin ve yerin gaybını gerçekten 
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ben bilirim, gizli tuttuklarınızı ve açığa vurduklarınızı da ben 

bilirim.”
218

 

“Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları 

ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak 

düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, 

hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Al-

lah’ın bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfuz’da) olmasın.”
219

 

“Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. 

Bütün işler O’na döndürülür. Öyle ise O’na kulluk et ve O’na 

tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.”
220

 

“De ki: Göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse gaybı 

bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.”
221

 

“Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilendir. 

Şüphesiz O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bi-

lendir.”
222

 

“Yoksa gaybın bilgisi onların yanında da, onlar mı onu 

yazıyorlar?”
223

 

“Acaba gaybın bilgisi kendi yanındadır da o görüyor 

mu?”
224

 

                                                           
218

 Bakara Suresi: 33. 

219
 En’am Suresi: 59. 

220
 Hud Suresi: 123. 

221
 Neml Suresi: 65. 

222
 Fatır Suresi: 38. 

223
 Kalem suresi: 47. 

224
 Necm Suresi: 35. 



|

 

“Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca 

Allah katındadır. O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç 

kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öle-

ceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şey-

den) hakkıyla haberdar olandır.”
225

 

Sâlim ibn Abdullah babasından Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: 

“Gaybın anahtarları beştir. Kıyamet vakti hakkındaki 

bilgi ancak Allah’ın katındadır. Yağmuru O yağdırır (onun 

bilgisini ancak O bilir), rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse 

yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede ölece-

ğini bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyden 

haberdardır.”
226

 

“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 sallallahu aleyhi ve sellem ertesi gün ne ola-

cağını bildirdi diye iddia ederse, Allah’ı yalan söylemekle 

itham etmiş olur. Çünkü Allah şöyle buyurur: “Ey Rasûlüm! 

De ki: Göklerde ve yerde gaybı ve görünmeyenleri Allah’ın 

dışında bilen başka hiçbir varlık yoktur.” 
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İbn Münzir bunu, Abdullah bin Abbas’ın meşhur talebe-

si İkrîme’ye dayanarak nakletmiştir: 

“Biri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e; Ey Muhammed! 

Kıyamet ne zaman kopacak? Topraklarımızı kuraklık kasıp 

kavuruyor, yağmur ne zaman yağacak? Karım hamile, erkek 

mi yoksa kız mı dünyaya getirecek? Ve bugün ne kazanaca-

ğımı biliyorum, fakat acaba yarın ne kadar kazanacağım? 

Nerede doğduğumu biliyorum, fakat nerede öleceğim? Gibi 

sorular sordu. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem) ise, cevap 

olarak Lokman Suresi 34. âyeti okudular.” 

Nitekim Buhârî, Müslim ve diğer hadis kitaplarında nak-

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

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabı arasında 

otururken, sorulardan biri olan “Kıyamet ne zaman kopa-

cak” sorusunu Cibril aleyhis selam ona sorduğunda, Peygamber 

sallallahu aleyhi ve sellem ona; 

“Bunu, kendisinden sorulan, sorandan daha iyi bilemez 

(yani ben de senin gibi bilmiyorum)” diye cevap verdi. Son-

ra; “Allah’tan başka, hakkında hiçbir kimsenin bilgi sahibi 

olmadığı beş husustan birisidir” diye ilave buyurdular ve da-

ha sonra, Lokman Suresi’nin yukarıda geçen âyetini okudu-

lar.”
227

 

Bu konu ile ilgili çok fazla âyet ve nakil bulunmaktadır. 

Fakat burada aktarmış olduklarımızda da görüldüğü gibi, 

insanlar için gayb olan her şeyi yalnızca âlemlerin Rabbi olan 
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Allah subhanehu ve teala bilir ve O’nun bu konuda asla bir ortağı 

yoktur. Öyle ki, Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem dâhi gaybı 

bilmediğini, bunun yalnızca Allah subhanehu ve teala’ya ait bir 

hak olduğunu söylemiştir. Mekkeli müşrikler Rasûlullah sallalla-

hu aleyhi ve sellem’e birtakım gaybî bilgiler hakkında sorular soru-

yor ve O’ndan bu konuda cevap vermesini istiyorlardı. Ken-

disine yöneltilen bu sorulara Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 

verdiği cevaplar, âyetlerde şu şekilde açıklanmıştır: 

“De ki: “Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme 

ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı 

biliyor olsaydım, daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana 

kötülük dokunmazdı. Ben inanan bir kavim için sadece bir 

uyarıcı ve bir müjdeciyim.”
228

 

“Ben size: “Allah’ın hazineleri benim yanımdadır” de-

miyorum, gaybı da bilmem. “Ben bir meleğim” de demiyo-

rum, sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için, “Allah on-

lara asla bir hayır vermeyecektir” diyemem. Onların kalple-

rinde olanı, Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde 

ben gerçekten zalimlerden olurum.”
229

 

Âişe annemiz radiyallahu anha, Mesruk’a şöyle demiştir: 

“Her kim sana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in gaybı 

bildiğini söylerse, muhakkak o yalan söylemiştir. Çünkü yüce 

Allah: “Allah’tan başka kimse gaybı bilemez” diye buyurmuş-

tur.”
230
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Şayet bir kişi “Allah dostları insanın içinden geçirdikleri-

ni, yatakta kaç defa döndüğünü, yanınızda olmasalar da ses-

lenildiğinde duyacaklarını, Levhi Mahfuz’da yazılı olanları 

veya gelecekle ilgili birtakım bilgileri bilirler” derse, bu kişi 

insanları Allah subhanehu ve teala’dan başkasına davet eden bir 

tâğut olmuş olur. Biri de bu şahsı tekfir etmez aksine söyle-

nenlere inanır, Allah subhanehu ve teala’dan başkasının da gaybı 

bileceğini kabullenirse, şirk koşmuş ve dolayısı ile müşrik 

olmuş olur. 

Bununla birlikte akıllara şöyle bir şüphe gelebilir: 

“Siz, Allah’tan başkasının gaybı, gelecekle ilgili meselele-

ri bilemeyeceği, hatta Peygamberin bile böyle bir bilgisinin 

olmadığından bahsettiniz. Fakat Peygamber insanlara cen-

netten, cehennemden, kıyamet alametlerinden, kendisinden 

sonra gelecek fitne zamanlarından bahsetmiştir. Biz de zaten 

Allah’tan başkası gaybı bilemez diyoruz, fakat nasıl ki Allah 

bu bilgileri Peygamberine bildirmişse, âlimler de Peygamber 

varisleridir ve Allah dilediğini onlara da bildirir, diyoruz.” 

Evet, Allah subhanehu ve teala dilemiş olduğu birtakım bilgile-

ri, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e bildirmiştir, bu doğrudur. 

Ayrıca bu sadece Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’e özel bir 

durum değil, aksine Allah subhanehu ve teala O’ndan önce gön-

dermiş olduğu bazı Peygamberlere de bu şekilde bilgiler 

vermiştir. 
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“De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, 

demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben bir meleğim de 

demiyorum.”
231

 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklere Allah 

subhanehu ve teala’nın Peygamberi olduğunu söylediğinde, Mek-

keli müşrikler buna çeşitli şekillerde itiraz ettiler. Bu itirazlar-

dan birisi de yukarıda aktardığımız âyette geçti. Yani onlar 

dediler ki: “Madem sen Peygambersin, o hâlde senin olağa-

nüstü 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, gelecek-

ten haberdar biri olmalısın.” gibi asılsız itirazlarla, Peygamber 

olan birisinin bu tür özelliklere de sahip olmasının gerektiğini 

iddia ettiler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara, kendisi-

nin bir insan olduğunu, bu tür özelliklere asla sahip olamaya-

cağını, kendisi bir Peygamber de olsa gaybî bilgilere sahip 

olamayacağını bildirdi. Fakat bununla birlikte Allah Rasûlü 

sallallahu aleyhi ve sellem âyetin devamında, sıradan bir insandan 

kendisini ayırt eden bir şeyi onlara haber verdi ve dedi ki: 

“Ben ancak, bana vahyedilene uyarım.” 

Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’i normal insanlardan 

ayıran özellik, O’na gelen vahiydi. Allah subhanehu ve teala dile-

miş olduğu birtakım bilgileri Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’e vah-

yederek bildiriyordu. Dolayısı ile bir kişinin bu tür bilgileri 

bilebilmesi için, Allah subhanehu ve teala tarafından seçilen ve 

kendisine vahyedilen bir Peygamber olması gerekir. Ve Allah 

subhanehu ve teala Peygamber varislerine değil, sadece Peygam-
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berlere vahiy yolu ile bu tür bilgileri bildireceğini haber ver-

miştir: 

“Allah, pisi temizden ayırıncaya kadar müminleri içinde 

bulunduğunuz şu durumda bırakacak değildir. Allah, size 

gaybı bildirecek de değildir. Fakat Allah, Peygamberlerinden 

dilediğini seçer (gaybı ona bildirir). O hâlde, Allah’a ve Pey-

gamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah’a karşı 

gelmekten sakınırsanız sizin için büyük bir mükâfat vardır.”
232

 

Âyette görüldüğü gibi Allah subhanehu ve teala, Peygamber-

lerinden dilediğine gaybî birtakım bilgileri bildireceğini beyan 

etmiştir, ama vârislere böyle bir yetki vermemiştir. Peygam-

ber vârisliği demek; Peygamberin Tevhid davetine icâbet 

edip, Allah subhanehu ve teala’ya hiçbir şeyi şirk koşmamak ve 

insanları da bu ilkeye davet etmek için mücadele etmektir. 

Yoksa Peygamber vârisliği; Allah subhanehu ve teala tarafından 

verilen ve Peygamberliğin mucizeleri olan birtakım yetkilere 

sahip olmak demek değildir. Aslında böyle bir şey iddia eden 

kişi Peygamber vârisliği değil, bilakis Peygamberlik iddia et-

miş olur! 

 

Bu bölümde tövbenin kelime manası veya mahiyeti gibi 

meselelerde ayrıntılı bir şekilde açıklama yapmayacağız. Fa-

kat şunu iyi bilmemiz gerekmektedir ki, herkesin anlayabile-

ceği bir ifade ile tövbe; kişinin Allah subhanehu ve teala’ya karşı 

işlemiş olduğu bir suçtan dolayı pişman olması ve Rabbinden 
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kendisini affetmesini dileyerek, bir daha aynı suçu işlememe-

ye azmetmesidir. Ayrıca tövbenin mahiyeti ile ilgili kitapları 

biraz inceleyen herkes, bir kulun Allah subhanehu ve teala’ya karşı 

acziyetini itiraf ederek O’nun azabından korkup mağfiretine 

sığınmasının, Allah subhanehu ve teala katında ne kadar önemli 

bir amel olduğunu rahatlıkla görecektir. 

“Allah; size bilmediklerinizi açıklamak, sizi, sizden önce-

kilerin yoluna iletmek ve sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. 

Allah hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi olandır.”
233

 

“Allah, sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine 

uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.”
234

 

“Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip 

durumunu düzeltirse, kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul 

eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet eden-

dir.”
235

 

“Hâlâ mı Allah’a tövbe etmezler ve O’ndan bağışlanma 

istemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet eden-

dir.”
236

 

“Onlar; Allah’ın, kullarının tövbelerini kabul eden, onla-

rın sadakalarını alan, tövbeleri çokça kabul eden ve çok 

merhamet eden olduğunu bilmiyorlar mı?”
237
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Ebû Hureyre radiyallahu anhu’nun naklettiğine göre Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

“Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla tövbe ve istiğfar 

ederim.”
238

 

Enes bin Mâlik radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

“Allah subhanehu ve teala kulunun tövbesine, çölde kaybettiği 

devesini tesadüfen bulan bir adamın duyacağı sevinçten daha 

fazla sevinir.”
239

 

Ebû Hureyre radiyallahu anhu’nun belirttiğine göre Peygam-

ber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

“Yüce Rabbimiz her gece, gecenin son üçte biri kaldı-

ğında en yakın semaya inerek şöyle der: Bana dua eden yok 

mu ona icabet edeyim, isteyen yok mu ona vereyim, bağış-

lanmayı isteyen yok mu onu bağışlayayım” Said’in Ebû Hu-

reyre’den rivayetinde; “Tövbe eden yok mu tövbesini kabul 

edeyim” ilavesi vardır.
240

 

Konumuzla ilgili olan ve sadece az bir kısmını aktardığı-

mız bu âyet ve hadislerde de görmüş olduk ki, tövbe; Allah 

subhanehu ve teala katında çok önemli ve İslâm şeriâtinde yeri çok 

büyük olan bir ibâdettir. Öyle ki, Allah subhanehu ve teala gecenin 

kalan son üçte birlik kısmında gök semasına iniyor ve kulları-
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na: “Yok mu bana tövbe eden, onun tövbesini kabul ede-

yim” diye buyuruyor!  

Günümüzde maalesef Allah subhanehu ve teala katında bu 

kadar önemli olan bir ibâdet çeşidinde aracılar tayin edilerek 

O’na şirk koşuluyor. Bugün bir grup insan (tarikatlar), insan-

lara tövbe verdiklerini ve insanlara; tövbe edip bağışlanmala-

rı için kendi dergâhlarına gelmeleri gerektiğini söylemektedir-

ler. Hatta bir gün beni sakallı gören biri bana dedi ki: “Tövbe 

aldın mı?” Ben kendisine ne tövbe alması diye sorduğumda 

ise: “Madem dini yaşıyorsun o hâlde Menzile gidip Allah dos-

tundan tövbe alman gerekir.” Peki, nasıl oluyor bu tövbe 

alma işi? “Allah dostunun yanına gidiyorsun, diğer insanlar 

gibi sen de onun etrafında oturuyorsun sonra bir kumaş bu 

insanların arasından uzatılıyor ve bu kumaşın bir ucu seyda-

nın elinde diğer kısımları da insanların. İşte bu şekilde tövbe 

ediyorsun ve günahlarından arınıyorsun.” Fakat ben yapılan 

bu uygulamanın Hıristiyanlar tarafından yapıldığını biliyo-

rum. Yani bir Hıristiyan kiliseye gider, papazın karşına oturur 

ve o papazı Allah subhanehu ve teala ile kendi arasına aracı tayin 

ederek, bu şekilde günah çıkartır! 

Yukarıdaki anlattığımız konular içerisinde gerek itikadi 

meselelerde ve gerekse de ibâdet konularında, kesin olarak 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e tâbi olunmasının gerektiğini 

ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e tâbi olunmadan ve 

O’nun bize din olarak öğrettiği şeklin dışında yapılan ibâdet-

lerin geçersiz olduğundan bahsettik.  

Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında o kadar sa-

habesi vardı. Akrabaları, eşleri ve kendi öz evlatları vardı. 
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İnsanların en hayırlısı ve Allah subhanehu ve teala’ya en yakın 

olan bu Peygamber, çevresinde bulunan hangi insana böyle 

bir teklifte bulundu? Veya bu yapılan iş, gerçekten Allah sub-

hanehu ve teala’nın razı olacağı bir iş olsaydı, bunu öncelikle Al-

lah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem yapmaz mıydı? İnsanlara tövbe 

veren ve bu şekilde insanların arındıklarını söyleyen bu şahıs-

lar, haşa Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in düşünemediği bir 

şeyi mi düşündüler? Bakın Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem, 

insanlara kumaş parçası uzatıp tutturarak, onların bu şekilde 

günahlarından arındıklarını söylemek yerine (haşa), insanlara 

bu konuda ne demiş: 

Ebû Hureyre radiyallahu anhu’dan rivayete göre Allah 

Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Ey Abdimenafoğulları! Allah’tan canlarınızı satın alma-

ya (amel ederek kendinizi kurtarmaya) bakınız. Ey Abdul-

muttaliboğulları! Allah’tan canlarınızı satın alınız. Ey Rasûlul-

lah’ın halası ez-Zübeyr bin El-Avvam’ın annesi ve ey Mu-

hammed’in kızı Fatıma! İkinizde Allah’tan canlarınızı satın 

alın! Malımdan istediğinizi söyleyin size vereyim, ama benim 

Allah’a karşı size hiçbir fayda sağlamaya imkânım olmaz!” 

SubhanAllah… Bunu söyleyen bir Peygamber! Kızına; 

ben Allah subhanehu ve teala’ya karşı sana bir şey yapamam kı-

zım, amel et diyen bir Peygamber. Ayrıca Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem’in insanlara tövbe verme gibi bir uygulaması ol-

madığı gibi, O’ndan sonra ne sahabe, ne tâbîin ne de dört 

mezheb imamı gibi âlimler böyle bir konudan bahsetmişler. 

Kaldı ki o dönemlerde böyle bir amelden bahsedilecek ol-
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saydı, bunun kişiyi İslâm dininden çıkartan küfür bir amel 

olduğundan bahsedilirdi! 

Îslâm dininde böyle bir amel yoktur. Tövbe gibi Allah 

subhanehu ve teala katında önemli bir ibâdette, bu insanlar böyle 

bir yetkiye sahip olduklarını iddia ettiklerinden dolayı tâğut 

olmuşlardır. Bu kişileri söz konusu makamda görerek tövbe-

lerinde onları Allah’a ortak edenler de, şirk işlediklerinden 

ötürü müşrik olurlar. Bu fiil, Tevhid akidesini bozan bir 

ameldir. 

Buraya kadar Tevhidi bozan şirk amellerin bir kısmın-

dan bahsettik. Şimdi ise şirkin ne kadar büyük bir zulüm ol-

duğunu, Kelime-i Tevhid’i bozmak ile birlikte, kişinin bütün 

iyi amellerini de boşa çıkarttığını ve kişinin şirk işleyip bu hâl 

üzere ölmesi neticesinde cehennemden hiç çıkamayacağını 

kısaca anlatmaya çalışalım. 
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Kendisini yaratan, rızık ve evlatlar veren, onu kâinatın 

tüm nimetlerinden yararlandıran Allah subhanehu ve teala’ya şirk 

koşan, sadece O’na ait olan ilâhlık vasıflarını başkasında da 

gören veya başka şeylere veren kişi, tövbe etmez ve hâlini 

düzeltmezse, dünyadayken yapmış olduğu tüm iyi amelleri 

boşa gidecek ve ebediyen cehennemde kalarak hüsrana uğ-

rayanlardan olacaktır. Çünkü Allah subhanehu ve teala kâinatı ve 

bütün varlıkları sadece Kelime-i Tevhid’in gereği olarak ya-

ratmıştır. İnsanları ve cinleri sadece kendisini Tevhid etmeleri 

ve O’na şirk koşmayarak kulluk etmeleri için yaratmıştır. Ki-

tapları ve peygamberleri sadece bu hakikati tebliğ etmeleri 

için yollamıştır. Tüm bunlara rağmen şirk koşan kişiler ise, 

bunları görmemezlikten gelerek kendilerine okunan Allah 

subhanehu ve teala’nın âyetlerinden yüz çevirmiş ve bu hakikatler 

kendilerine hiç okunmamış gibi hayatlarına devam ederek 

Allah subhanehu ve teala’ya yapmaları gereken kulluğu unutup 

Tevhid dininden habersiz yaşamışlardır. 

“Yahut: “Bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha 

çok doğru yolda olurduk” demeyesiniz diye (Kur’an’ı indir-

dik). İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet 

geldi. Kim, Allah’ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevi-

renden daha zalimdir! Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz 
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çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıraca-

ğız.”
241

 

“Kendisine Allah’ın âyetlerinin okunduğunu işitir de, 

sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç duymamış gibi 

direnir. İşte onu elem dolu bir azap ile müjdele!”
242

 

Şirk o kadar büyük bir zulümdür ki, Lokman aleyhis selam 

bile, daha bir şeyleri yeni yeni öğrenmeye başlayan çocuğu-

na ilk bunu öğretmiş ve Allah subhanehu ve teala’ya şirk koşma-

masını ona söylemiştir: 

“Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Yav-

rum! Sakın Allah’a ortak koşma! Çünkü şirk elbette büyük 

bir zulümdür.”
243

 

Ölüm döşeğinde olan bir anne veya babayı düşünün. 

Çocukları etrafına toplanmış onu dinliyorlar. Bu anne veya 

babanın çocuklarına yapacağı konuşmalar, artık son konuş-

malar olacak. Böyle bir durumda olan anne veya baba o 

anda çocuklarına neler söyler? Veya onlar için endişelenece-

ği şeyler neler olabilir? 

“Evlatlarım! Sizin için şurada mal ayırdım, onu gidin 

alın. Bak oğlum sen şu evde otur kızım sen de şu evde otur. 

Canım yavrularım size bir iş imkânı bırakamadım, acaba siz 

ne iş yaparsınız?” Yani dünyalık geçimleri için endişelenir ve 

buna dair bir şeyler söyler değil mi? Fakat bakın ölüm döşe-

ğinde olan Yakup aleyhis selam çocukları için ne düşünmüş? 
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“Yoksa Yakub’un ölüm anında siz orada mıydınız? Ya-

kup çocuklarına dedi ki: Benden sonra hangi ilâha kulluk 

edeceksiniz?”
244

 

Ölüm döşeğinde olan bu baba, şirkin ne kadar büyük 

bir zulüm olduğunu, bunun Allah subhanehu ve teala’ya atılan en 

büyük iftira olduğunu çok iyi bildiği için, o anda bile çocukla-

rının geçimini düşünmemiş ve çocuklarının kendisinden son-

ra şirk koşmalarından endişe etmiştir.  

Toplumumuzda bir kişinin iyi yönünü referans göster-

mek için, o kişinin kul hakkı yemediğini ön plana çıkarırlar. 

Mesela bir kişi ile İslâmî bir mesele konuştuğunuzda, bu kişi 

kendisine de İslâm’dan bir pay vermek için hemen şöyle der: 

“Evet belki ibâdetlerime önem veremiyorum, ama Allah’a 

şükür olsun kimsenin hakkını yemedim.” Veya ibâdetle hiç 

işi olmayan birisinin konusu açıldığında, onun için hemen 

şöyle derler: “Evet adam ibâdet etmez ama kimsenin de kul 

hakkına girmemiştir.” Bu tür sözleri, ölenlerin arkasından da 

söylerler. Evet, kul hakkı gayet önemli bir meseledir, bu doğ-

ru. Allah subhanehu ve teala kimsenin hakkını kimsede bırakma-

yacak, bu da doğru. Fakat burada unutulan önemli bir nokta 

vardır ki, o da Allah subhanehu ve teala’nın kulları üzerindeki hak-

kıdır! Hiç kimse Allah subhanehu ve teala’nın hakkını düşünmez. 

Acaba Allah subhanehu ve teala’nın benim üzerimdeki hakkı nedir, 

O’nun hakkını ödeyebildim mi demez. Hâlbuki Allah subhanehu 

ve teala kulların hakkından önce, insanlara kendi hakkını sora-

caktır. Dolayısı ile kişi için en önemli hak, Allah subhanehu ve 

teala’nın hakkıdır. Peki, Allah subhanehu ve teala’nın kulları üzerin-

                                                           
244

 Bakara Suresi: 133. 



|

 

deki hakkı nedir? Yani bizler ne yaparsak O’nun hakkını 

ödemiş oluruz? 

Enes bin Mâlik radiyallahu anhu, Muâz bin Cebel’den radiyalla-

hu anhu şöyle dediğini tahdis etti: 

“Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in bineğinin arkasına 

binmiştim. Benimle O’nun arasında semerin arka kaşından 

başka hiçbir şey yoktu. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem bana 

dedi ki: “Ey Muâz bin Cebel” Ben de: Buyur ey Allah’ın 

Rasûlü emrindeyim, dedim. Sonra bir süre daha yürüdükten 

sonra tekrar bana: “Ey Muâz bin Cebel” diye buyurdu. Ben 

de: Buyur ey Allah’ın Rasûlü emrindeyim, dedim. Bir süre 

daha yürüdükten sonra bana yine: “Ey Muâz bin Cebel” diye 

buyurdu. Ben de: Buyur ey Allah’ın Rasûlü emrindeyim, 

dedim. Sonra şöyle devam etti: 

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

Ben: Allah ve Rasûlü daha iyi bilir, dedim. 

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

ve O’na hiçbir şeyi şirk koşmamalarıdır” diye buyurdu. Son-

ra bir süre daha yol aldı. Arkasından: “Ey Muâz bin Cebel” 

diye buyurdu. Ben de: Buyur ey Allah’ın Rasûlü emrinde-

yim, dedim. O: 

“Peki, kulları bunu yapacak olurlarsa onların Allah üze-

rindeki haklarının ne olduğunu bilir misin?” diye buyurdu. 

Ben: Allah ve Rasûlü daha iyi bilir, deyince: 
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“Kendilerine azap etmemesidir.” diye buyurdu.”
245

  

Hadiste de görüldüğü gibi Allah subhanehu ve teala’nın kulları 

üzerindeki hakkı, O’na hiçbir şeyi şirk koşmamaları ve yalnız-

ca O’na ibâdet etmeleridir. Bundan dolayı Allah subhanehu ve 

teala kullarına, insanların haklarından önce kendi hakkını so-

racak ve kendisine şirk koşmayarak ibâdeti yalnızca O’na 

yapanlar bu hakkı ödemiş olacaklar. 

Günümüzde yanlış inanılan bir başka konu ise, Allah 

subhanehu ve teala’nın adını anan, O’na birtakım ibâdetler yapan, 

din adamı kisvesinde olan veya yönetici düzeyindeki kişile-

rin, yaptıkları ibâdetlerden ötürü müşrik olmadıkları inancı-

dır. Bugün kendisine Tevhid daveti yapılan birçok insana, 

günümüz sisteminin küfür bir sistem olduğunu, insanlara 

hükmetme yetkisinin yalnızca Allah subhanehu ve teala’ya ait bir 

hak olduğunu ve Allah subhanehu ve teala’nın hükümleri ile yö-

netmeyenlerin kâfir olduklarını söylediğimizde: “Ben Allah 

diyen birisine kâfir diyemem, ağzı besmeleli, ağzı Kur’an’lı 

birisine nasıl kâfir dersin, bu insanlar kâfir olamazlar çünkü 

bunlar namaz kılan insanlar” gibi itirazlarda bulunarak, bu 

kişilerin yapmış oldukları ibâdetlerin onlara fayda sağlayaca-

ğını ve şirk işlemiş olsalar da, yaptıkları ibâdetlerden dolayı 

müşrik olmayacaklarını söylemektedirler. İnsanların din 

adamı olarak bildiği, tâğutların insanları kontrol altında tuta-

bilmek için namaz kıldırma memuru olarak tayin ettiği kişile-

rin, ya da tarikat şeyhlerinin şirk işlediklerini söylediğimizde 

de, yine aynı cevaplar verilmekte ve bu şüphe insanların 

kafalarında ciddi bir yer işgal etmektedir. Burada bilinmesi 

gereken hakikat şudur: Bir insan isterse hayatını Allah subhane-
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hu ve teala’ya ibâdet ile geçirsin, gece ve gündüz durmadan 

Allah subhanehu ve teala’ya secde etsin, şayet bu insan bununla 

birlikte Allah subhanehu ve teala’nın hakkına riayet etmez ve O’na 

bir şeyi şirk koşarsa, yapmış olduğu ibâdetlerin tümü boşa 

gider. İşlemiş olduğu şirkten dolayı ebediyen cehenneme 

girer. Allah subhanehu ve teala hayatında şirk olan bir kişinin 

yapmış olduğu hiçbir ibâdeti önemsemez. Çünkü şirk, yapı-

lan tüm ibâdetleri boşa çıkartan bir ameldir. 

“Biz ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik. Hepsini hi-

dayete erdirdik. Daha önce Nuh’u da hidayete erdirmiştik. 

Zürriyetinden Davud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, 

Mûsâ’yı ve Harun’u da. İyilik yapanları işte böyle mükâfat-

landırırız. Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı, İlyas’ı doğru yola er-

dirmiştik. Bunların hepsi sâlih kimselerden idi. İsmail’i, Elya-

sa’yı, Yunus’u ve Lût’u da doğru yola erdirmiştik. Her birini 

âlemlere üstün kılmıştık. Onların babalarından, çocukların-

dan ve kardeşlerinden bazılarına da (üstün meziyetler ver-

dik). Onları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik.”
246

 

Bu âyetlerde Allah subhanehu ve teala, kendilerine peygam-

berlik verdiği kullarından bahsetmiş ve onların ne kadar fazi-

letli insanlar olduklarını, âlemlere üstün kılındıklarını ve onla-

rın üstün meziyetlerini zikretmiştir. Âyetlerde bahsedilen bu 

insanlar, sıradan insanlar değillerdir. Bu insanlar Allah subha-

nehu ve teala’nın kendilerine vahyettiği ve insanların örnek al-

ması gereken insanlardır. Allah subhanehu ve teala insanların kur-

tuluşa ermelerini, cennete girip cehennem azabından kurtu-

labilmelerini, bu Peygamberlere yapmaları gereken itaate 
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bağlamıştır. Fakat tüm bunlara rağmen bu âyetlerden sonra 

gelen âyete dikkat edin! 

“İşte bu, Allah’ın hidayetidir, kullarından dilediğini ona 

iletir. Eğer onlar da Allah’a şirk koşsalardı, yapmakta olduk-

ları amelleri elbette boşa giderdi.”
247

 

İşte şirk bu kadar büyük bir zulümdür! Peygamberler şirk 

ve günah işleme suçlarından korunmuş insanlardır. Onlar 

Allah subhanehu ve teala’ya asla şirk koşmazlar. Kaldı ki onların 

görevi, insanları şirkten sakındırmak ve ibâdetin yalnızca 

Allah subhanehu ve teala’ya yapılması için mücadele vermektir. 

Bu âyetlerdeki mesaj, Peygamberlerin de şirk koşabilecekle-

rini açıklamak için verilmiyor. Buradaki mesaj, biz insanlara 

şirkin ne kadar büyük bir zulüm olduğunu göstermektedir. 

Bu âyet, namaz kılmayı, oruç tutmayı, sabahlara kadar te-

heccüd namazı kılmayı bir tarafa bırakın; eğer şirk işleyen kişi 

bir Peygamber dâhi olsa, tüm peygamberliğinin boşa gidece-

ği ve peygamberliğin kendisine hiçbir fayda sağlamayacağını 

anlatmaktadır. 

Evet, günümüz yöneticilerinin ağızları besmeleli olabilir, 

Cuma namazı kılıyor hatta beş vakit namazlarını kaçırmıyor 

olabilirler. Yaptıkları konuşmalarda insanlara âyetler okuyor 

olabilirler. Fakat bu insanlar bunlarla birlikte, sadece Allah 

subhanehu ve teala’ya ait olan hükmetme yetkisini kendilerinde 

gören, Allah subhanehu ve teala’nın helallerini ve haramlarını 

önemsemeden meclislerinde yeni helaller ve haramlar belir-

leyen, eşcinsel olan bir kavimi Allah subhanehu ve teala’nın helak 

etmesine rağmen, onlara özgürlük veren, Yahudileri ve Hıris-
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tiyanları dost edinen, bir yandan kameralar önünde mazlum 

insanların, bebeklerin, kadınların katledilmelerini kınayıp, 

diğer yandan bunları yapan insanlara hava sahalarını açan, 

açık açık kendilerinin lâik ve demokrat (dinin siyasete karıştı-

rılmaması, insanların kendilerini yönetmesi inancı) oldukları-

nı söyleyen, resmi bayramlar olarak adlandırdıkları günlerde 

heykeller karşısında tâzimle saygı duruşunda duran ve daha 

bunlar gibi birçok küfür ve şirk amelleri işleyen insanlardır. 

Allah subhanehu ve teala kendisine şirk koşan kişinin bir Peygam-

ber dâhi olsa peygamberliğinin boşa gideceğini söylüyorsa, 

peki bu insanların işlemiş oldukları amellerin durumu nedir 

sizce? Bu suçu işleyecek kişi bir Peygamber bile olsa tüm 

amelleri boşa gidiyorsa, bu insanların amelleri kendilerini 

Allah subhanehu ve teala’nın azabından ve onları müşrik olmaktan 

kurtaracak mı? 

Bu herkes için böyledir. Allah subhanehu ve teala, Peygamber 

sallallahu aleyhi ve sellem’in dizinin dibinde yetişen, hayatlarını ci-

had ve kullukla geçiren, yaşarlarken cennetle müjdelenen 

sahabelere bile, tâğutlara itaat etmelerini yasaklamış ve eğer 

onlara itaat ederlerse müşrik olacaklarını söylemişken, gü-

nümüz insanlarının bir yandan tâğutlara itaat ederek Allah 

subhanehu ve teala’ya şirk koşmaları, bir yandan da yaptıkları 

ibâdetler ile Allah katında karşılık mı bulacaklar? Sahabenin 

bile amellerini boşa çıkartan şirk, bugün ki insanların amelle-

rini boşa çıkartmayacak mı? 

Şirk fiilini işlemesi sonucunda bir Peygamberin dâhi 

peygamberliği boşa gidiyorsa; günümüzde vakitlerinin çoğu-

nu ibâdetle geçiren, Kur’an-ı ezberleyen ve ders halkaları 

oluşturan, İslâm ilimlerinin birçoğuna vâkıf olan, fakat bun-
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larla birlikte insanların yalnızca Allah subhanehu ve teala’ya yap-

maları gereken ibâdetleri kabirlere veya kendileri gibi yara-

tılmış olan insanlara yaptıran, insanlara tövbe verme yetkisini 

kendilerinde gören, sıkıntılı zamanlarda Allah subhanehu ve tea-

la’dan başkasından imdat dileten, gayb bilgisine kendilerinin 

de vâkıf olduklarını söyleyen ve bunlar gibi daha birçok şirk 

fiili işleyen kişilerin ve bu kişilere bu noktalarda itaat eden 

insanların iyi amelleri boşa gitmez mi? 

“Eğer o Peygamberler, faziletlerine ve derecelerinin 

yük-sekliğine rağmen Allah subhanehu ve teala’ya ortak koşsalar-

dı, amelleri elbette boşa giderdi. Hâl böyle olunca, başkaları-

nın durumu nasıl olur?”
248

 

“Peygamberleri ulaştırdığımız bu hidayet, Allah’ın, kulla-

rından dilediğine bahşettiği bir lütuf ve başarıdır. Şayet bu 

Peygamberler de Allah ile birlikte başka şeylere ibâdet ede-

rek O’na şirk koşsalardı, elbette ki onların da yaptıkları amel-

ler boşa çıkmış olurdu. Çünkü Allah, kendisine ortak koşula-

rak yapılan hiçbir ameli kabul etmez. Bu âyet-i kerime, Al-

lah’a ortak koşmanın korkunç bir şey olduğunu, yüce merte-

belerine rağmen, Peygamberler dâhi böyle bir hâle düşecek 

olsalar onların da amellerinin boşa gideceğini, Peygamber 

olmayan normal insanların ise böyle bir hâle düştüklerinde 

hiçbir zaman kurtuluş yolu bulamayacaklarını bildirmekte-

dir.”
249

 

“(Ey Muhammed!) Muhakkak ki sana ve senden önce 

gönderdiğimiz Peygamberlere şöyle vahyettik: Eğer Allah’a 
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ortak koşarsan, mutlaka amellerin boşa gider ve zarar eden-

lerden olursun.”
250

 

“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; on-

dan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah’a 

ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır.”
251

 

“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; 

bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. 

Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş 

olur.”
252

 

“Biliniz ki kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak Allah 

ona cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler 

için yardımcılar yoktur.”
253

 

“Unutma o günü ki, onları hep birden toplayacağız; son-

ra da Allah’a ortak koşanlara: Nerede boş yere davasını güt-

tüğünüz ortaklarınız? diyeceğiz.”
254

 

Nerede dünyadayken kendilerinin de ilâh olduklarını 

sandıklarınız? Nerede yalnızca Allah subhanehu ve teala’ya ait olan 

hak ve yetkileri, O’ndan başkasında da gördükleriniz? Allah 

subhanehu ve teala’nın ilâhlık vasıflarını kendilerinde gördükleriniz 

ve bu şekilde Allah subhanehu ve teala’ya şirk koştuklarınız nere-

de? Dünyadayken bu insanların davasını güttünüz, onlar için 

mücadele verdiniz, Allah subhanehu ve teala’nın âyetleri ve Rasûlü 

sallallahu aleyhi ve sellem’in hadisleri bu insanların tâğut olduklarını 
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söylemelerine rağmen, siz yine de onlara itaat edip onlar için 

mücadele verdiniz. Haydi, şimdi çağırın onları da size yardım 

edebilirlerse etsinler! Şâyet dünyadayken dedikleri gibi Al-

lah’ın azabından sizi kurtaracaklarsa, eğer bu sözleri doğruy-

sa, şimdi gelip kurtarsınlar sizi. Çağırın yeryüzü hükümranla-

rınızı da, yapabilirlerse burada da yeni bir yasa düzenleyip, 

verdikleri bu hükümle sizi bu durumdan kurtarsınlar… 

Bu âyet, şirk işlemiş bir hâlde ölüp de Allah subhanehu ve te-

ala’nın huzuruna müşrik olarak çıkan kişilerin korkunç âkibe-

tinden haber veriyor. Peki, Allah subhanehu ve teala ahirette bu 

kişilere böyle hitap ettikten sonra, şirk koşanlar cevaben ne 

diyecekler? 

“Sonra onların mazeretleri: “Rabbimiz, Allah hakkı için 

biz şirk koşanlar olmadık!” demekten başka bir şey olmadı. 

Gör ki, kendi aleyhlerine nasıl yalan söylediler ve (ilah diye) 

uydurdukları şeyler kendilerinden nasıl kaybolup gitti!”
255

 

Şirk işleyen bir kişinin tüm amellerinin boşa gideceği, 

ahirette kötü ve utanç verici bir durumda olacağı ve ebedi-

yen cehennemde kalacağı ile ilgili birçok hüküm bulunmak-

tadır. Fakat bu aktarmış olduklarımızda da görüldüğü gibi 

şirk, Allah subhanehu ve teala’ya karşı işlenebilecek en büyük suç 

ve kişinin tüm iyi amellerini boşa çıkartan bir ameldir. Bu 

bakımdan kişi, Allah subhanehu ve teala’nın ve Rasûlü sallallahu aleyhi 

ve sellem’in şirk diye isimlendirdikleri amellerden kaçınmalı ve 

kötü âkibet ile karşılaşmamak için Allah subhanehu ve teala’nın 

huzuruna Müslüman olarak çıkmalıdır. 
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“Ey iman edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde kor-

kun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.”
256

 

 Kur’an-ı Kerim’deki üç temel kâideden ikincisi olan 

“O’ndan başka ilâh yoktur” kısmının özeti bu şekildedir. Yü-

ce Allah her şeyin en doğrusunu bilir, bizler ise bilemeyiz. 
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Bu bölümde âyette geçen son kâideden, yani “Müşrik-

lerden yüz çevir” kısmından bahsederek, müşriklerden ne-

den yüz çevirmeliyiz ve müşriklerden yüz çevirmek nasıl olur 

bu gibi meseleleri açıklayacağız. Yardım ve başarı yalnızca 

âlemlerin Rabbi olan Allah subhanehu ve teala’dandır. 

Müşriklerden yüz çevirmek dinin asıllarından, olmazsa 

olmazlarındandır. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim’in farklı âyetle-

rinde Müslümanlara, gerek sözlü olarak ve gerekse de fiili 

olarak müşriklerden yüz çevirme emri sık sık verilmiş ve bu 

kâidenin İslâm dininin asıllarından olduğu ortaya koyulmuş-

tur.  

“Gerçek şu ki İbrahim (tek başına) bir ümmetti; Allah’a 

gönülden yönelip itaat eden bir muvahhitti ve o müşriklerden 

değildi.”
257

 

“Sonra da sana, “Hakka yönelen İbrahim’in dinine uy. 

O, müşriklerden değildi” diye vahyettik.”
258

 

“Ve (bana) hanif (Allah’ın birliğini tanıyıcı) olarak yüzü-

nü dine çevir; sakın müşriklerden olma, diye (emredildi).”
259
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“Sen emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklerden 

yüz çevir.”
260

 

“Ben hanif olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yara-

tan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.”
261

 

“De ki: Gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği hâlde 

yedirilmeyen Allah’tan başkasını mı dost edineceğim! De ki: 

Bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın 

müşriklerden olma! (denildi).”
262

 

Bu konu ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de çok fazla âyet bu-

lunmaktadır. Bu âyetler, müşriklerden gerek sözlü olarak ve 

gerekse de fiili olarak yüz çevirmeyi emreden naslardan sa-

dece az bir kısmıdır. Konumuzu açıklamaya geçmeden önce 

mukaddime niteliğinde bir meseleyi de açıklamak istiyoruz.  

Kelime-i Tevhid’i yeni öğrenen veya Tevhid dinini ya-

şamaya yeni başlayan veya Tevhid ve şirk inancı arasında 

kararsız kalan insanların bir kısmında, müşriklere karşı eziklik 

psikolojisi oluşmakta. Bu yüzden dinlerini açıklamaktan, em-

rolundukları yaşam biçimini ortaya koymaktan ve dinlerini 

savunmaktan çekinmektedirler. Tevhid dinine talip oldukla-

rını söyleyen kişiler, müşriklerin bozuk ve kötü yaşam biçim-

lerine karşı dinlerinin gereği gibi yaşamaktan âdeta utanıp 

sıkılmaktadırlar. Peki, neden böyle olmakta? Allah subhanehu ve 

teala’ya ortak koşmadan iman eden ve hayatını O’nun emirle-

ri doğrultusunda yaşayan bir kişi, yaşayacağı bu hayattan 
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neden utanıp sıkılmakta? Veya Tevhid dini ile üzerinde bu-

lunmuş olduğu şirk dini arasında tercih yapma aşamasında 

olan bir kişi, neden Tevhid dinini acziyet ve utancından do-

layı kabul etmemekte? Hâlbuki utanmak ve sıkılmak, suçlu 

olmanın getirdiği bir psikolojidir. O hâlde Tevhid dinine mu-

hatap olan bir kişi, neden kendisini suçlu hissetmektedir? 

Kişinin bu duruma düşmesinin birçok farklı sebebi var, biz bu 

sebeplerden bazılarını hatırlatalım.  

Bunun sebeplerinden bir kısmı şunlardır: Müşriklerin sa-

yısının çokluğu, sistemin tüm kollarının şirk dinine hizmet 

edip desteklemesi, Müslümanların azınlık olup müşriklerin 

fazla olmasından kaynaklı duyulan güven nedeni ile müşrik-

lerin Müslümanlara eziyet etmeleri, onları aşağılamaları ve 

onları cezalandırmaları gibi faktörler. Müşrikler bu gibi ne-

denlerden ötürü kendilerini güçlü ve izzetli sanmakta, Tevhid 

dinine talip olan veya Tevhid dini ile tanışmış olan insanlar 

da bu psikolojik baskıdan etkilenerek, dinlerini açığa çıkart-

maktan veya dinlerini anlatmaktan utanıp sıkılmaktadırlar. 

Hatta bazı kişiler, sırf insanların kınamasından ve ezalarından 

korktuklarından dolayı Tevhid dinini kabul etmemekte, bazı-

ları ise bu nedenlerden ötürü dininden vazgeçmektedirler.  

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iman etmekten 

kaçınan insanların bir kısmı, sırf kavmi tarafından aşağılana-

cağı, insanlar arasında küçük düşürülecekleri endişesi ile 

iman etmemişlerdi. Bu kişilerden birisi de Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem’in amcası Ebû Talip’tir. O dönemin müşrikleri de 

Müslümanlara veya Müslüman olmak isteyen insanlara aynı 

psikolojik baskıyı uygulamış ve bu insanları döndürmek veya 

yıldırmak için gücün kendilerine ait olduğunu göstererek, bu 



|

insanlara işkenceler edip hapislere atmışlardı. Diğer taraftan 

onları akılsızlık ve alçaklık ile itham etmiş, Müslümanların 

yaşantı ve inançları ile alay edip onları küçük düşürmeye 

çalışmışlardı. 

“Onlara: İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin, de-

nildiği vakit: “Biz hiç, sefihlerin (akılsız ve ahmak kişilerin) 

iman ettikleri gibi iman eder miyiz!” derler. Biliniz ki, sefihler 

ancak kendileridir, fakat bunu bilmezler.”
263

 

“Doğrusu sen onların hâline şaşıyorsun, fakat onlar alay 

ediyorlar ve kendilerine öğüt verildiğinde, öğüt almıyorlar ve 

bir âyet gördüklerinde onunla alay ederler.”
264

 

“Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve 

(halkı) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar 

gibi olmayın. Allah, onların yaptıklarını kuşatıcıdır.”
265

 

“Kâfir olanlar Peygamberlerine dediler ki: Elbette sizi ya 

yurdumuzdan çıkaracağız, ya da mutlaka dinimize dönecek-

siniz!”
266

 

Bunlar gibi âyetlerde görüyoruz ki, müşrikler Müslüman-

lardan üstün olduklarını, izzetin ve kuvvetin kendilerinde 

olduğunu söylüyorlardı. Aynı zamanda onları küçük görüp 

onlarla alay ediyor ve onlara eziyet ederek dinlerinden dön-

dürmek için çalışıyorlardı. Tevhid dini ile tanışan veya bu 

dine giren kişiler de müşriklerin bu tutumlarını ve onların 
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refah içinde yaşadıklarını görerek, acziyet psikolojisine bürü-

nüyor ve dinlerinden dolayı kendilerini ezik hissediyorlar. 

Hâlbuki Kur’an-ı Kerim’i anlayan, Tevhid dinini idrak eden 

bir kişi şunları rahatlıkla görecektir: 

Suçlu olan, utanması ve sıkılması gereken kişiler; Allah 

subhanehu ve teala’nın kendilerini en güzel şekilde yaratmasına, 

kendilerine rızık vermesine, kendilerine mallar ve evlatlar 

vermesine, yeryüzündeki tüm nimetlerden kendilerini fayda-

landırmasına rağmen; O’ndan başka ilâh edinerek, Allah 

subhanehu ve teala’nın kendileri için belirlemiş olduğu inanç ve 

yaşam biçiminden yüz çeviren kişilerdir. Utanması ve sıkıl-

ması gereken kişiler; Allah subhanehu ve teala’nın arzı üzerinde, 

bir yandan O’nun nimetlerinden faydalanıp, fakat bir yandan 

da yaratılış amaçlarını unutarak O’nun dininden yüz çeviren 

insanlardır. Suçlu kişiler; kendilerini Allah subhanehu ve teala’nın 

yaratmış olmasına rağmen, beşeri kanunlara uyarak hayatla-

rını sürdüren kişilerdir. İçkinin içilmesini ve satılmasını serbest 

gören, kumarı ve kumar çeşitlerini serbest gören, zinayı ser-

best gören ve bunun adına kurumlar ve kuruluşlar açan, in-

sanları ahlâksızlığa ve zinaya teşvik etmek için gerek üniversi-

teleri, gerek televizyonları, gerek gazete ve dergileriyle müca-

dele veren, bu pislikleri hak ve özgürlük görerek bu hak ve 

hukuklarının korunması gerektiğini söyleyenler ve onlara 

itaat edenlerdir, utanması ve sıkılması gereken kişiler.  

Allah subhanehu ve teala’ya iman ettiğini söyleyen, Tevhid 

dini ile müşerref olan bir kişi; hayatının tüm alanında Tevhi-

din izlerini, Tevhidin şiarlarını taşımaktan utanmamalıdır. 

Hayatının her alanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i ör-

nek almalı ki, bu izzetin ve şerefin lezzetini alsın ve üstünlü-
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ğün Allah subhanehu ve teala’ya kulluk etmek ile mümkün oldu-

ğunun farkına varabilsin. Tevhid dinine iman etmiş kişi; sa-

kalından, peçesinden, kıyafetlerinden, dininden, dava edin-

diği yolundan ve yaşadığı Tevhid dininden dolayı asla kendi-

sini müşriklere karşı ezik ve aciz hissetmemelidir. Çünkü asıl 

bunlardır kişiyi üstün konuma getirerek onu izzet sahibi ya-

pan. Müşriklerin baskı ve şiddetlerinden, sakalına ve peçesi-

ne attıkları laftan, dinini anlattığı için ağzına vurdukları tokat-

tan dolayı bu izzet ve şereften vazgeçmek olacak şey değildir. 

Müşriklerin eziyet ve baskıları kişinin imanını arttırmalı ve 

ayrıca bu vesile ile bu güne kadar dost gördüğü insanların, 

sırf iman ettiği için kendisine yaptıklarını görerek, onların 

gerçek yüzlerini ve Allah subhanehu ve teala’nın dinine karşı olan 

düşmanlıklarını da görmelidir.  

Konumuzun başında Allah subhanehu ve teala’nın Müslüman-

lara, müşriklerden yüz çevirmelerini emrettiği âyetlerin küçük 

bir kısmını aktardık. Peki, neden Müslümanlar müşriklerden 

yüz çevirmeli? Çünkü asıl suçlular, utanması ve sıkılması ge-

reken kişiler müşriklerdir. Yüz çeviren kişi haklı ve üstün olan 

kişi, yüz çevrilen kişi ise suçlu ve haksız olan kişidir. Allah 

subhanehu ve teala’nın müşriklerden yüz çevirin diye buyurduğu 

emri, aynı zamanda inançta ve yaşantıda bir Müslümanın 

müşriklerden her zaman üstün olduğunu da gösterir.  

“Ey iman edenler. Müşrikler ancak bir pisliktir.”
267

 

“Allah’ın izni olmaksızın, hiç kimse için iman etme 

(imkânı) yoktur. O, akıl erdiremeyenlerin üzerine iğrenç bir 

pislik kılar.”
268
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 Bu âyetler, Allah subhanehu ve teala’ya şirk koşan, O’nun 

belirlemiş olduğu hayat nizamını düstur edinmeyen ve onlar-

dan yüz çevirerek yaşayan kişileri anlatan âyetlerdir. Onlar; 

gerek inançta, gerek yaşantı şeklinde ve gerekse de dünya 

hayatından beklentileriyle, Allah subhanehu ve teala’nın üzerlerine 

pislik bıraktığı ve bu anlamda necis olan kişilerdir.  

“Kim izzet ve şeref istiyorsa, bilsin ki izzet ve şerefin ta-

mamı Allah’ındır.”
269

 

“Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinenler, onların 

yanında izzet (güç ve şeref) mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün 

izzet yalnızca Allah’a aittir.”
270

 

“Onlar: “Andolsun eğer Medine’ye dönersek, üstün 

olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır” diyorlardı. 

Hâlbuki asıl üstünlük, ancak Allah’ın, Peygamberinin ve 

müminlerindir. Fakat münafıklar (bunu) bilmezler.”
271

 

“Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer (gerçekten) iman etmiş-

seniz en üstün olan sizlersiniz.”
272

 

Bu ve benzer âyetlerde Allah subhanehu ve teala, Müslüman-

ların müşriklere karşı üstün ve izzetli olduklarını bildirmekte-

dir. Dolayısı ile Allah subhanehu ve teala’ya iman eden, hayatını 

O’nun emir ve yasaklarına itaat ederek şekillendiren ve hiçbir 

kınayıcının kınamasından da çekinmeyerek bu hükümleri 

hayat düsturu edinen kişiler, Kur’an-ı Kerim’in bu yöndeki 
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âyetlerini daha iyi anlayarak, izzet ve üstünlük dininin Tevhid 

dini olduğunu ruh ve bedenleriyle sindirmelidirler. Bu konu-

yu sonlandırmadan önce, Seyyid Kutub’un rahimehullah bu ko-

nu ile ilgili nasihatlerini sizlerle paylaşalım: 

“Bu ilke, İslâm inancının temel gerçeklerinden biridir. 

Bu gerçek değerleri ve ölçüleri, yargıları ve bakış açılarını, 

yön-temleri ve davranışları, araçları ve sebepleri değiştirmek 

için tek başına yeterli bir faktördür. Eğer sadece bu gerçek 

bir kalbe iyi yerleşirse, o kalbin sahibi tek başına bütün dün-

yanın karşısında durur; herkese karşı onurla, şerefle, hiç sar-

sılmadan, sendelemeden, hangi yoldan şerefe ereceğini, al-

ternatifi olmayan bu itibar yolunu bilerek direnir. Böyle bir 

kimse hiçbir zorbanın, hiçbir azgın kasırganın, hiçbir çarpıcı 

olayın, hiçbir rejimin, hiçbir baskı kurumunun, hiçbir çıkarın, 

hiçbir yeryüzü kaynaklı kaba gücün önünde boyun eğmez. 

Niye eğsin ki? İtibar ve üstünlük bütünü ile Allah’ın tekelin-

dedir. O’nun rızası olmaksızın hiç kimsenin bu tarakta bezi 

olamaz… 

Gerçek üstünlük, insanların dünyasına yansımadan önce 

kalpte kökleşir. Bu duygu sayesinde insan bütün onursuzluk 

ve başkalarına boyun eğme sebeplerinin üzerine yükselir. Bu 

duygu sayesinde her şeyden önce kendi nefsini alt eder. Kü-

çük düşürücü ihtiraslarını, karşı durulmaz arzularını, korkula-

rını, insanlara ve insan dışı varlıklara bağlanmış ümitlerini 

yener. İnsan bu alanlarda üstünlüğünü kabul ettirince hiç 

kimse onu alçaltmaya, ona boyun eğdirmeye sebep bulamaz. 

İnsanları arzuları, ihtirasları, korkuları ve umutları küçük dü-

şürür. Bunları denetim altına alabilen kimse her duruma, her 
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şeye ve herkese karşı üstün gelir. İşte güç, üstünlük ve otorite 

ile bütünleşen gerçek itibar budur… 

Üstünlük ve itibar nefsin ihtiraslarına egemen olmaktır, 

bağımlılığı ve aşağılanmayı alt etmektir. Allah’tan başkası 

önünde boyun eğmemektir. Bunların yanı sıra Allah’a boyun 

eğmek, saygı beslemektir. Allah’tan korkmak, çekinmektir. 

Sevinçte de kederde de yüce Allah’ın gözetimini üzerinde 

hissetmektir. İnsan Allah’a boyun eğerse başı dik olur. İnsan 

Allah’tan korkarsa O’nun hoşuna gitmeyen her şeye karşı 

çıkar. İnsan kendini sürekli Allah’ın gözetimi altında hisseder-

se O’nun izni olmadıkça başını eğmez… 

Uğradığınız zayıflıktan dolayı gevşemeyin. Başınıza ge-

len musibetlerden ve kaçırdığınız fırsatlar yüzünden üzülme-

yin. Üstün olan sizsiniz. Her şeyden önce âkide üstündür; 

çünkü siz sadece Allah’a secde edersiniz. Onlarsa, O’nun 

yarattıkları şeylerin kimine, ya da bazısına secde ederler. 

Hayat metodunuz üstündür; çünkü siz Allah’ın gösterdiği 

metoda göre hareket ediyorsunuz. Onlarsa Allah’ın yarattık-

ları insanların hazırladığı metoda uymaktadırlar. Üstlendiğiniz 

rol üstündür; çünkü siz, bütün insanlığın önderliğini elinizde 

bulunduruyorsunuz, topyekün insanlığın öncülerisiniz. On-

larsa metottan uzaklaşmış ve yoldan sapmışlardır. Yeryüzün-

deki konumunuz üstündür; çünkü Allah’ın size vadettiği yer-

yüzünün mirası sizindir, onlarsa yokluğa ve unutulmaya yu-

varlanıp gideceklerdir. Şayet gerçek müminlerseniz, üstün 

olan sizsiniz. Gerçekten inanıyorsanız gevşemeyin, üzülme-

yin! Cihad, imtihan ve arınmadan sonra sonucun sizin olması 

için yaralar almanız ve yaralanmanız yüce Allah’ın bir kanu-

nudur… 
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Dikkat edin, insan ruhunun katında şeref bulduğu tek 

dayanak budur. Buna dayandığı sürece herkese üstünlük 

sağlayacaktır. Dikkat edin, insan ruhunu yücelten, onu özgür 

kılan tek kulluk şekli budur. Bir olan Allah’a kulluk! Şayet 

kişi bu kullukla tatmin olmazsa, bitmez tükenmez değerlerin, 

çeşitli şahısların, yığınlarca geleneğin ve sonsuz korkuların 

kulu olacaktır. Herkese, her şeye ve her değere kulluk yap-

maktan kimse koruyamaz onu artık…”
273
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Allah subhanehu ve teala bir konuda emir vermişse ve kişi de 

iman ettiğini söylüyorsa, Allah subhanehu ve teala’nın vermiş ol-

duğu bu emri sorgulama, tevil edip değiştirme veya bu hük-

mü kabul etmeme gibi bir durum söz konusu dâhi olamaz. 

Bizlere ise Allah subhanehu ve teala müşriklerden yüz çevirmemizi 

emretmiştir. Bu noktada bize düşen ise bu emire kalp hoşlu-

ğu ve itirazsız bir şekilde itaat edip uymaktır. Fakat biz bu 

başlıkta Allah subhanehu ve teala’nın bu emrinin bazı hikmetlerin-

den bahsederek, iman eden bir kişi neden müşriklerden yüz 

çevirmeli, bunu birkaç başlık hâlinde açıklamaya çalışacağız. 

 

Tevhide iman etmiş bir kişinin müşriklerden yüz çevir-

mesinin asıl nedeni, müşrikleri tekfir etmesinden kaynaklanır. 

Yüz çevirmek, tekfir etmenin kişiye yüklemiş olduğu sorumlu-

luklardan birisidir sadece. İslâm hukukunda tekfir; içi boş, 

sadece söylenen sözden ibaret, kişiye hiçbir sorumluluk yük-

lemeyen ve hiçbir yaptırımı olmayan bir kavram değildir. 

Aksine tekfir, içerisinde kuralar ve kâideler barındıran, söyle-

yen kişiye birtakım sorumluluklar yükleyen şer’î bir kavram-
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dır. Nasıl ki namaz denince akla abdest, abdestin alınış şekli, 

namazın rükûnları, vakti, şartları gibi birçok kural ve kâide 

geliyorsa, tekfir kavramı da bunun gibidir. Bu kavramın da 

birtakım kuralları, kâideleri ve şartları bulunmaktadır. Allah 

subhanehu ve teala Müslümanların müşriklerle olan tüm ilişkilerini, 

bu kavramın gereklerine bağlamıştır. Bu başlıkta tekfir 

ahkâmı gibi meselelerden bahsetmeyeceğiz. Fakat şunu be-

lirtmek gerekir ki tekfir; bugün birtakım insanların dediği gibi 

önemsiz, hatta İslâm hukukunda olmaması gereken veya 

tekfir sorumluluğunu sadece âlimlerin üstlendiği ve onların 

dışında kalan insanların sorumlu tutulmadığı bir mesele de-

ğildir. Tekfir, yukarıdaki bölümlerde de anlattığımız gibi Müs-

lüman olmak isteyen her kişi için şart olan ve Tevhid dininin 

kapısının kendiyle açıldığı bir kavramdır.  

“Tekfir bizim işimiz değil, bilakis âlimlerin işidir. Her şeyi 

kabul ederim ama ben insanları tekfir edemem.”  

“Tekfir, haricilerin, vahabîlerin ve bunlar gibi hiziplerin 

işidir. Ben Lâ ilâhe illallah diyen birisini tekfir edemem.” 

Bu ve bunlar gibi sözler ve düşünceler, Allah subhanehu ve 

teala’nın bu mesele hakkındaki açık âyetlerini inkâr etmek ve 

onları hafife almak demektir. Bu gibi düşünceler, Allah subha-

nehu ve teala’nın Müslümanlar ve müşrikler arasındaki belirlemiş 

olduğu tüm kural ve kâideleri tersyüz etmektir. Allah subhanehu 

ve teala’ya şirk koşan, Tevhid dininden yüz çevirmiş olan her 

kişiyi bizzat Allah subhanehu ve teala tekfir etmiş ve kendisine 

iman eden kişilere de bunu emretmiştir. Bu namaz kılmak, 

oruç tutmak, zekât vermek gibi yapılması gereken bir emirdir. 
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Bugün birisi Allah subhanehu ve teala’nın namaz kılın emrine kar-

şılık yukarıdaki itirazların herhangi birisinde bulunabilir mi? 

“Namaza farz demek veya namaz kılmak bizim işimiz 

değil, bilakis âlimlerin işidir. Her şeyi kabul ederim ama ben 

namaza farz diyemem. Namaza farz demek veya onu kılmak, 

haricilerin, vahabîlerin ve bunlar gibi hiziplerin işidir. Ben 

namaz kılmayan birisi için, namaz kılmadı diyemem…” 

Namaz hakkında yapılan bu itirazlar, umuyorum size de 

çok saçma ve bir o kadarda İslâm dışı gelmiştir… Veya şöyle 

bir örnek daha verelim: 

“Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost 

edinmeyin. (Bunu yaparak) Allah’a aleyhinizde apaçık bir 

delil mi vermek istiyorsunuz?”
274

 

Bu âyette görüldüğü gibi Allah subhanehu ve teala, Müslü-

manların kâfirleri dost edinmemeleri gerektiğini emretmiştir. 

Şimdi size bir soru; bir kişi müşriğin veya kâfirin kim olduğu-

nu nereden bilecek te onu kendisine dost edinmeyecek? 

Müşrik veya kâfir kişilerin alınlarında mı yazıyor bu vasıfları 

ki, kişi alnına bakınca tanısın onu? Elbette hayır… Veya bir 

de şöyle bir örnek verelim: Düşünün ki içki içen bir adama 

rastladınız ve aynı zamanda bu adam, namaz kılan birisi. 

Şimdi siz zahiren içki içerken görmüş olduğunuz bu adam 

için “Ben namaz kılan veya Lâ ilâhe illallah diyen birisi için 

içki içmiş diyemem” diyebilir misiniz? Elbette demezsiniz. 

Çünkü bu adamın namaz kılması veya Kelime-i Tevhid’i söy-

lemiş olması, bu kişinin işlemiş olduğu suçun hükmünü de-
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ğiştirmez. Üzerinde zahiren şirk fiilleri görünen kişi de aynı 

bunun gibidir. Şayet bir kişi şirk olan fiili işliyorsa, bu kişinin 

hükmü müşriktir ve kılmış olduğu namaz veya söylemiş ol-

duğu Kelime-i Tevhid bu hükmü değiştirmeyecektir. 

Allah subhanehu ve teala müşriklerin ve kâfirlerin vasıflarını 

açıklamış ve onlara bu isimleri bizzat kendisi vermiştir. Bizlere 

düşen ise Allah subhanehu ve teala’nın kimliklerini açıklamış oldu-

ğu bu kişilere, yine O’nun vermiş olduğu isimleri vermektir. 

Allah subhanehu ve teala bu isimleri ise Tevhid dininden yüz çevi-

ren, kendi vasıflarında O’na ortaklık iddia eden veya birileri-

ni Allah subhanehu ve teala’ya ortak eden kişilere vermiştir. Yuka-

rıdaki bölümlerde Kelime-i Tevhid’i anlatırken bu meseleye 

değinmiştik. Dolayısı ile Allah subhanehu ve teala müşrikleri ve 

kâfirleri bizzat kendisi tekfir etmiş ve Müslümanlara da arala-

rında âlim veya âlim olmayan ayırımı yapmadan, müşrikleri 

ve kâfirleri tekfir etmelerini emretmiştir. 

“De ki: Ey kâfirler!”
275

 

“İbrahim de ve onunla birlikte olanlarda sizin için güzel 

bir örnek vardır. Onlar kavimlerine dediler ki: Biz sizden ve 

sizin Allah’ın dışında ibâdet ettiklerinizden uzağız, sizi tekfir 

ediyoruz…”
276

 

“Muhakkak ki Allah, münafıkları ve kâfirleri cehennem-

de bir arada toplayacaktır.”
277
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“(Boşuna) özür dilemeyin; çünkü siz iman ettikten sonra 

tekrar kâfir oldunuz. Sizden (tövbe eden) bir gurubu bağışla-

sak bile, bir guruba da suçlu olduklarından dolayı azap ede-

ceğiz.”
278

 

Kur’an-ı Kerim’de daha bunlar gibi birçok âyette Allah 

subhanehu ve teala müşrikleri ve kâfirleri tekfir etmiştir. Dolayısı ile 

her kim, Allah subhanehu ve teala’nın kâfir veya müşrik demiş 

olduğu bir kişi için aksini söyler, müşriklerin yollarının doğru 

olduğuna inanır, Kur’an, sünnet ve icma ile küfür fiili işleyen 

birinin küfründe şüphe ederse, bu kişi de diğerleri gibi müşrik 

olmuş olur. Çünkü bu kişi, Allah subhanehu ve teala’nın kişi veya 

amellere vermiş olduğu ismin dışında bir isim vermiş ve Allah 

subhanehu ve teala’nın âyetlerini inkâr etmiştir. 

“Âyetlerimizi ancak kâfirler inkâr ederler.”
279

 

“Allah’a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak gel-

mişken onu yalan sayandan daha zalim kimdir? Cehennem-

de kâfirlere yer mi yok!”
280

 

İmam Ebû Hanife, kendisine; bir kimse kâfiri kâfir olarak 

bilmem, diyen kimsenin hükmü sorulduğunda şöyle demiştir: 

“O kâfir gibidir.” 

Yine şöyle demiştir: “Said bin Müseyyeb’den bana ulaş-

tığına göre, kâfirleri bulundukları mevkiye indirmeyen onlar 

gibidir.” 
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 İmam Beyhakî şöyle demiştir: “Seleme bin Şebib’ten şu 

sözü nakletmiştir: Kâfirin kâfir olduğunu söylemeyen, kâfir 

olur.” 

Kadı İyâd şöyle demiştir: “Kâdî Ebû Bekir şöyle der: Bu 

konuda (kâfirleri tekfir konusunda) kim duraksarsa, nassı ve 

teklifi yalanlamış veya ondan şüphelenmiş olur. Onları yalan-

lamak ve onlardan şüphe etmek ise ancak kâfirin yapacağı 

bir iştir.” 

İmam Nevevî şöyle demiştir: “Kim, İslâm dininden baş-

ka dinlere mensup olan kimseleri tekfir etmez veya onları 

tekfir etme hususunda şüpheye kapılır ya da onların yolları-

nın doğru olduğunu kabul ederse, Müslüman olduğunu orta-

ya koysa veya İslâm inancını kabul ettiğini söylese dâhi yine 

de kâfir olur.” 

İmam Abdilberr şöyle demiştir: “Vâcib olan şey, kâfir ol-

duğunda ittifak edilen yahut kâfir olduğuna dair Kur’an ve 

sünnette açık bir delilin bulunduğu kişinin kâfir olduğunu 

söylemektir.” 

Şeyh Muhammed bin Abdulvahhâb şöyle demiştir:  

“Her kim, müşrikleri tekfir etmez veya onların kâfir ol-

duklarında şüphe ederse veyahut onların yolunun da doğru 

olduğunu kabul ederse, kâfir olur.”
281

 

Konu ile ilgili bu açıklamaları yaptıktan sonra diyebiliriz 

ki; müşriklerden yüz çevirmek, tekfir etmenin bir gereğidir. 
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Dolayısı ile Müslüman olduğunu söyleyen bir kişi müşrikler-

den, onları tekfir ettiği için yüz çevirmek zorundadır.  

 

Tarih boyunca yeryüzünde esasında iki sınıf insan ol-

muştur. Bunlardan birisi Allah subhanehu ve teala’yı Tevhid eden 

ve O’na şirk koşmayan muvahhid Müslümanlar, diğeri ise 

Allah subhanehu ve teala’ya şirk koşan ve Tevhid dininden yüz 

çeviren müşriklerdir. Bu iki sınıfın dışında üçüncü bir sınıf 

insan olmamıştır. Nuh aleyhis selam döneminden başlayarak, 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e kadar süren Tevhid ve şirk 

mücadelelerine baktığımızda, Tevhid davetini kabul etmeyen 

müşriklerin İslâm’a ve Müslümanlara karşı sürekli düşmanlık 

ettikleri rahatlıkla görülecektir. Müşrikler, sırf iman ettikleri ve 

Allah subhanehu ve teala’ya teslim oldukları için Müslümanlara 

eziyet etmiş, onlara işkenceler yapmış, onları hapislere atmış, 

yurtlarından çıkartmış, aç ve susuz bırakmış, onlarla ve dinle-

rinin gerekleriyle alay etmiş, insanları İslâm’a davet etmeleri-

ni engellemiş, Allah subhanehu ve teala’nın emirleri doğrultusunda 

yaşamalarına engel olmuş ve Müslümanlara karşı verdikleri 

bunlar gibi mücadelelerle düşmanlıklarının gereklerini yap-

mışlardır.  

“Şüphesiz ki mücrimler, iman edenlere gülüyorlardı. 

Müminler yanlarından geçtiklerinde, birbirlerine kaş göz ede-

rek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerlerken neşe içe-
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risinde dönüyorlardı. Müminleri gördüklerinde ise; hiç şüp-

hesiz bunlar sapık kimselerdir, diyorlardı.”
282

 

“Kâfir olanlar; bu Kur’an’ı dinlemeyin, okunurken gü-

rültü yapın. Umulur ki bastırırsınız, dediler.”
283

 

“Babası: “Ey İbrahim! Sen benim ilâhlarımdan yüz mü 

çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, mutlaka seni taşa tutarım. 

Uzun bir süre benden uzaklaş!” dedi.”
284

 

“Şuayb’ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler 

dediler ki: “Ey Şuayb! Andolsun, ya kesinlikle bizim dinimize 

dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları 

memleketimizden çıkarırız.” Şuayb: “İstemesek de mi?” de-

di.”
285

 

“Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş 

edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. 

Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların kinleri konuşmala-

rından apaçık ortaya çıkmıştır. Kalplerinde gizledikleri ise 

daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size âyetleri açıkladık.”
286

 

“İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetli-

sinin kesinlikle Yahudiler ile müşrikler olduğunu görürsün.”
287

 

Kur’an-ı Kerim’de müşriklerin gerek Müslümanlara, ge-

rekse de İslâm’a olan düşmanlıkları ile ilgili birçok âyet bu-
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lunmaktadır. Biz burada sadece küçük bir kısmını sizlere ak-

tardık.  

Bugünde müşrikler tarafından İslâm’a ve Müslümanlara 

karşı yapılan düşmanlıklardan da söz etmek mümkündür. 

Örnek olarak bugün iman ettiğini, Tevhid dinine girdiğini 

söyleyen ve dinlerinin gereklerini yaşayan kişilere aileleri ve 

akrabaları karşı çıkmakta, onları dövmekte, eve hapsetmekte, 

peçesine veya sakalına müdahale etmekte, kitaplarını yakıp 

yırtmakta ve bu gibi tutumları ile İslâm’a ve Müslümanlara 

olan düşmanlıklarını açığa vurmaktadırlar. Bir yandan Müs-

lümanlıklarına toz kondurmayan bu kişiler, diğer yandan da 

ailelerinin ve akrabalarının da kendileri gibi müşrik olmaları 

için İslâm’a karşı mücadele vermekten de geri durmamakta-

dırlar! Müşriklerin bu tür baskı ve zulümlerle Müslümanlara 

eziyet etmeyenleri ise diğerleri gibi, Allah subhanehu ve teala’nın 

hükümleri dışında beşeri yasalar belirleyen sistemlere itaat 

etmekte, onları desteklemekte ve İslâm’a bu şekilde düşman-

lık yapmaktadırlar. Dolayısı ile bir kişi İslâm’a ve Müslüman-

lara fiili olarak düşmanlık etmese bile, Tevhid dinine iman 

etmeyerek müşrik olarak yaşaması İslâm’a olan düşmanlığını 

göstermektedir. Hiçbir müşrik iman eden bir kişiye, kendi 

dinine girmediği sürece düşmanlığından vazgeçmeyecektir. 

Bir Müslümana yapılacak en büyük düşmanlık ise, onun tek-

rar müşrik olmasını arzu etmek ve bunun için mücadele ver-

mektir. Müşrikler bunun için bireysel olarak mücadele veril-

dikleri gibi, tâğutlar da bunun için çalışmaktadırlar. Tâğutlar, 

gerek insanları Tevhid akidesinden uzaklaştırmak ve onu 

gizlemek için tayin etmiş olduğu din adamları (!) aracılığı ile 

gerekse de Müslümanlara terör damgası vurarak onları ceza-
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evlerine atmakla İslâm’a ve Müslümanlara karşı düşmanlık 

etmektedirler. 

Sonuç olarak bir Müslümanın müşriklerden yüz çevir-

mesinin sebeplerden birisi de, müşriklerin İslâm’a ve Müslü-

manlara olan düşmanlıklarıdır. Allah subhanehu ve teala da 

İslâm’a ve Müslümanlara düşmanlık edenlerin düşmanıdır. 

Allah subhanehu ve teala’nın düşman olduğu kişilerden yüz çevir-

mek ise kaçınılmaz bir zorunluluktur.  

“Her kim Allah’a, meleklerine, Peygamberlerine, Cib-

ril’e ve Mîkâil’e düşman olursa bilsin ki, Allah da kâfirlerin 

düşmanıdır.”
288

 

 

Müşrikler; Allah subhanehu ve teala’ya şirk koşan, O’nun ki-

tabına ve gönderdiği elçiye sırt çeviren, İslâm şeriâtini hayat 

nizamı olarak görmeyen ve hevâlarını Kur’an ve sünnetin 

önüne geçiren kişilerdir. İnsanların müşrik olmalarının, İslâm 

dinine karşılık şirk yaşantısını tercih etmelerinin farklı sebep-

leri olabilir. Kimisi Allah subhanehu ve teala’nın dinini beğenmedi-

ği için Müslüman olmamaktadır, kimisi inkâr ettiği için, kimisi 

hem Allah subhanehu ve teala’nın dinini kabul edip, bununla bir-

likte farklı dinlerin de müntesibi olduğu için, kimisi heva ve 

heveslerinin esiri olduğu için, kimisi de Tevhid dinine karşılık 

dünyevi olan herhangi bir şeyden vazgeçemediği için Müs-

lüman olmaya yanaşmamaktadır. Sonuç olarak sebep ne 

olursa olsun bu insanlar Allah subhanehu ve teala’nın dininden 
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yüz çevirmiş ve bunun dışındaki herhangi bir inanç ve fikri 

din edinmişlerdir. Kendileri birtakım sebeplerle Müslüman 

olmadıkları gibi başkalarının da Müslüman olmalarını iste-

mezler. Kimi müşrik açıkça düşmanlık eder ve İslâm’a ve 

Müslümanlara karşı fiili olarak mücadele verir, kimisi ise 

açıkça düşmanlığını göstermez, aksine, Müslüman akrabası 

veya arkadaşı ile iyi geçinmeye çalışır. Kur’an ve sünnette 

müşriklerin sürekli olarak Müslümanlara ve İslâm’a karşı 

düşmanlık ettiklerini okurken, Müslümanlarla iyi geçinmeye 

çalışan müşriklerin bu tutumları, ilk etapta kişiyi şaşırtabilir. 

Fakat bu şaşılacak bir şey değildir. Müşriklerin Müslümanlarla 

iyi geçinmeleri, aslında onlara olan düşmanlıklarından dola-

yıdır. Açıkça düşmanlık eden müşriklerin, Müslümanlara 

düşmanlık etme sebebi onları kendi dinlerine çevirmek, tek-

rar eskisi gibi müşrikçe bir hayatı yaşamalarını sağlamak 

içindir. Müslümana iyilik eden, onunla iyi geçinmeye çalışan 

müşrikler de yine bu amaç için iyilik etmektedir. Kişi Müslü-

man olduğunda ailesi ve çevresi; belki döner, vazgeçer ümidi 

ile ona güzel davranarak tekrar müşrik olmasını temenni 

eder. Sonuçta müşrikler, bunu iyilik olarak görürler. Çünkü 

onlar kendi yollarının doğru olduğunu, Tevhid dinini ise aşı-

rıcılık, haricilik, vahabilik (!) olarak görürler. Bundan dolayı 

Müslüman olmuş kişiyi kendi dinlerine döndürebilmek için 

gayret sarf ederler. Şeytan kimi müşriğe, Müslümanlara karşı 

açıkça düşmanlık etmesini telkin eder, kimisine de Müslüma-

na güzel davranmasını, ona iyilik etmesini telkin eder. Kur’an 

ve sünnet üzerinde sağlıklı bir şekilde düşünen kişi, Allah 

subhanehu ve teala kendisini yaratmışken, kendisini tüm dünya 

nimetlerinden faydalandırmışken, istediği her şeyi ayaklarının 

altına sermişken, bunlara rağmen Ona şirk koşup, O’nun 

dininden yüz çevirerek O’na en büyük düşmanlığı eden bir 
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müşriğin, kendisine hayli hayli düşmanlık etmekten geri 

durmayacağını rahat bir şekilde anlar. 

Münafıklar, açıkça İslâm’a düşmanlık eden kâfirlerden 

daha tehlikelidirler. Çünkü kâfirler açıkça düşmanlığını göste-

rir ve Müslümanlar ona göre kendilerini koruyup muhafaza 

ederler. Arada düşmanlık olduğu için ayrıca ona kin ve öfke 

duyar. Fakat münafık böyle değildir. O, İslâm’a ve Müslü-

manlara karşı düşman olmasına rağmen bunu belli etmez ve 

Müslümanlarla iyi geçinerek onların kâfir olmaları için müca-

dele verir. Münafıklar tarih boyunca İslâm’a ve Müslümanla-

ra karşı en çok zarar veren kişilerdir. Onların düşmanlıkları 

daha tehlikelidir. Bundan dolayı münafıklar, cehennemde 

kâfirlerden de daha alt tabakada yanacak ve cehennemin en 

dip kısmına atılacaklardır.  

Bu noktayı iyi düşünüp dikkatli olmamız gerekmektedir. 

Müşriklerin bize iyilik etmeleri, bizimle iyi geçinmeleri, aslında 

bizim dinimize ve Tevhidî yaşantımıza saygı duymalarından 

ötürü değildir. Saygı duyan kişi, bu dini yaşamaktan geri 

durmaz! Bunlar bize Firavun gibi, Nemrut gibi, Hâmân gibi 

açıkça düşmanlık ederek cephe almazlar. Tam tersine bu sınıf 

kâfirler Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in döneminde yaşayan 

ve tüm dönemlerde varlıklarını sürdürmüş olan Übeyy bin 

Selül gibi münafıkların yaptıkları gibi yüzümüze gülerek, bize 

iyi muamele ederek, tekrar müşrik olmamız için çalışarak 

düşmanlık ederler.  

Allah subhanehu ve teala bizlere bu konuda da merhamet et-

miş ve tüm müşriklerin kalplerinde beslediklerini haber vere-
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rek bizlere yol göstermiş ve dinimizi korumamız için bize yar-

dımcı olmuştur. O’na hamd eder ve bağışlanma dileriz. 

“Ey iman edenler! Kendi dışınızdakileri sırdaş edinme-

yin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar, 

hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Gerçekten kin ve düşmanlık-

ları ağızlarından (dökülen sözlerinden) belli olmaktadır. 

Kalplerinde sakladıkları (düşmanlıkları) ise daha büyüktür. 

Eğer düşünüp anlıyorsanız, âyetlerimizi size açıklamış bulu-

nuyoruz.”
289

 

“İnsanlardan öyleleri vardır ki, dünya hayatı hakkında 

söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana 

(samimi olduğuna) Allah’ı şahit tutar. Hâlbuki o, düşmanların 

en yamanıdır.”
290

 

“Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider, konu-

şurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayanmış 

kütükler gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. 

Asıl düşman onlardır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin! 

Nasıl bu hâle geliyorlar?”
291

 

İşte bu âyetler; her şeyi en iyi bilen, kalplerin özünü, in-

sanın aklından geçirdiklerini ve gaybî olan tüm bilgilere vâkıf 

olan Allah subhanehu ve teala’nın, müşriklerin ve münafıkların 

kalplerindekini haber vermesidir. Bize düşen, Allah subhanehu ve 

teala’nın dinine düşmanlık eden müşriklerin zahiren iyi gö-

rünmelerine aldanmamak, onların kalplerindeki nefret ve 

düşmanlığı haber veren Allah subhanehu ve teala’ya inanmaktır.  
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Evet, belki karşınızda Ebû Tâlib gibi size ve dininize 

düşmanlık etmeyen, hatta dini vazifelerinizi ve davetinizi ko-

laylaştıracak imkânlar sunan kişiler olabilir. Fakat bu kişiler 

gerçekten de şahsınıza düşmanlık etmemiş olsalar da, Allah 

subhanehu ve teala’nın dininden yüz çevirerek asıl düşmanlığı 

O’na etmektedirler. Bundan dolayı kişi, dininin gereklerini 

uygulamaktan çekinmemeli, sırf iyilik ediyorlar diye Müslü-

man/müşrik hukukunu ihlal ederek, dininin hükümlerinden 

taviz vermemelidir. 

 

Allah subhanehu ve teala’ya şirk koşan, Tevhid dininden yüz 

çeviren müşrikler, gerek Müslümanları dinlerinden döndür-

mek için verdikleri çeşitli mücadelelerle ve gerekse de Kur’an 

ve sünnetin hükümlerinden uzak bir hayat yaşadıklarından 

ötürü, her hâl ve tutumları ile (Allah’ın hidayet verdikleri dı-

şında) âdeta cehenneme her geçen gün daha da yaklaşmak-

tadırlar. Müşrikler, İslâm şariatine uygun olmayan yaşantı ve 

düşünceleri sebebiyle, Müslümanları inançta ve sosyal yaşan-

tıda etki altına almaya çalışırlar. Bunu kasıtlı olarak yapmasa-

lar bile, onların yollarını buldukları kılavuzları Kur’an ve sün-

net olmadığından ötürü, şirk olan, isyan olan, Allah subhanehu 

ve teala’yı gazaplandıracak amelleri işlemeleri ve bu amellere 

etrafındaki insanları da davet etmeleri an meselesidir. Müş-

rikler insanları kötülüğe, şirke, haramlara ve Allah subhanehu ve 

teala’yı öfkelendirecek olan şeylere davet ederler. İşte iman 

ettiğini söyleyen bir kişinin müşriklerden yüz çevirmesini ge-

rektiren sebeplerden birisi de budur. 
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“Onlar (müşrikler) ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle cen-

nete ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara âyetlerini açıklar 

ki, öğüt alıp düşünsünler.”
292

 

“Müşrik erkek ve kadınların yolları cehenneme doğru-

dur, çağrıları da cehenneme doğrudur, çağrıları da cehen-

neme yöneliktir. Oysa mümin erkek ve kadınların yolu, Allah 

yoludur. Allah’ta izni ile cennete ve bağışlanmaya çağırır. 

Onların çağrısı ile yüce Allah’ın çağrısı birbirinden ne kadar 

uzaktır!”
293

 

 

Müşrikler inanç ve yaşantıda Allah subhanehu ve teala’nın şe-

riâtinden yüz çevirmişlerdir. Günümüzde Müslüman oldukla-

rını söyleyen yöneticiler, Allah subhanehu ve teala’nın hükümle-

rinden yüz çevirerek kendi beşeri hükümlerini tatbik etmek-

tedirler. Din adamı olduklarını söyleyen kişiler insanları 

Kur’an ve sünnete davet etmek yerine, insanları Allah subhane-

hu ve teala’dan başkasına duaya ve tevekküle davet etmektedir-

ler. Halk ise Kur’an ve sünnet ile amel etmek yerine, tâğutla-

ra ve onların dostlarına itaat ediyorlar. Müslüman davetçiler; 

yöneticilere, insanları din adına saptıran bel’âmlara ve 

İslâm’dan büsbütün uzak olarak yaşayan günümüz insanları-

na Allah subhanehu ve teala’nın âyetlerini ve Rasûlü sallallahu aleyhi ve 

sellem’in hadislerini anlatıp onları Tevhide davet ettiğinde, 

bunları reddediyor ve âdeta düşman kesiliyorlar. İnsanların 

çoğu Allah subhanehu ve teala’nın âyetlerini ve Rasûlü sallallahu aleyhi 
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ve sellem’in sünnetini yaşam kaynağı olarak görmüyor ve pra-

tikte bu hükümlerden yüz çeviriyorlar. Bireysel olarak da 

birçok insan, yaşantısı ile alakalı herhangi bir işi yapmadan 

önce bu işin durumunu Allah subhanehu ve teala’nın şeriâtine 

sorma ihtiyacı duymuyor ve Allah subhanehu ve teala’nın o iş 

hakkındaki emirlerini ve rızasını gözetmiyor. Durum böyle 

olunca bu kişiler, Allah subhanehu ve teala’nın insanları sorumlu 

tutmuş olduğu dinden yüz çevirmiş oluyorlar. 

“Kendilerine âyetlerimiz açık açık okunduğu zaman, o 

kâfirlerin yüz ifadelerinden inkârlarını anlarsın. Neredeyse, 

kendilerine âyetlerimizi okuyanlara hışımla saldıracaklar. De 

ki: Şimdi size bu durumdan daha beterini haber vereyim mi: 

Ateş... Allah, onu kâfirlere vadetti. Ne kötü varış yeridir ora-

sı!”
294

 

“Yahut “Bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha 

çok doğru yolda olurduk” demeyesiniz diye (Kur’an’ı indir-

dik). İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet 

geldi. Kim, Allah’ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevi-

renden daha zalimdir! Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz 

çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıraca-

ğız.”
295

 

Tevhid dinine iman etmiş bir kişinin müşriklerden yüz 

çevirmesini gerektiren nedenlerden birisi de şudur; nasıl ki 

müşrikler yönetimlerinde, ibâdetlerinde ve günlük yaşantıla-

rında Allah subhanehu ve teala’nın âyetlerini ve Rasûlü sallallahu aleyhi 

ve sellem’in sünnetini esas almıyor, bunlara göre bir hayat orta-
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ya koymaktan yüz çeviriyorlarsa; Müslüman olduğunu söyle-

yen kişiler de aynı şekilde müşriklerden yüz çevirmelidirler.  

 

Allah subhanehu ve teala, kullarının kendisini Tevhid etmeleri 

ve O’nun belirlemiş olduğu hayat sistemine göre yaşamaları 

için, onlara içlerinden peygamberler göndermiştir. Bu pey-

gamberler Rablerinden aldıkları vahiy doğrultusunda insanla-

rı Tevhid akidesine davet etmişler ve onlara Allah subhanehu ve 

teala’nın, kendilerinden razı olacağı yaşam biçimini açıklamış-

lardır. Peygamberlerin bu daveti sonucunda insanlar iki kıs-

ma ayrılmışlardır. Bunlardan birinci kısmı; Allah subhanehu ve 

teala’nın elçi olarak görevlendirdiği peygamberlerin mesajına 

iman etmiş, Allah subhanehu ve teala’yı Tevhid ederek O’nun be-

lirlemiş olduğu hayat prensiplerini şeriât olarak kabul edip 

tâbî olmuşlardır. İkinci kısım insanlar ise; peygamberlerin 

kendilerini davet ettikleri Tevhid dininden yüz çevirmişler ve 

onların getirdikleri şeriâtleri yaşam biçimi olarak kabul et-

memişlerdir. Bu insanlar, Allah subhanehu ve teala’nın nizamına 

karşı çıkmalarına rağmen peygamberler sabır ve metanet ile 

onları hak dine davet etmeye devam etmişlerdir. Allah subha-

nehu ve teala tarafından bu insanlara verilen süre dolduğunda 

ise, Allah subhanehu ve teala’nın azabı onları ansızın yakalamış ve 

korkunç bir şekilde can vermişlerdir.  

“Onlardan önce nice nesilleri helâk ettiğimizi görmediler 

mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkân ve iktidarı onlara 

vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Toprakların-
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dan nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları 

helâk ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik.”
296

 

“Nitekim onlardan her birini günahı sebebiyle cezalan-

dırdık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgârlar gönderdik, 

kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, 

kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor, asıl onlar 

kendilerine zulmediyorlardı.”
297

 

“Nice memleketleri helâk ettik. Onlara azabımız gece 

uykusuna daldıklarında yahut gündüz istirahat hâlinde iken 

gelmişti.”
298

 

İnsanların başlarına bu korkunç felâket gelmesin diye Al-

lah subhanehu ve teala onlara peygamberler göndermiş, doğru 

yola ulaştıracak kitaplar ve sahifeler indirmiş, onları yerlerin 

ve göklerin tüm nimetlerinden faydalandırmıştır. Ayrıca inkâr 

edip Peygamberlere ve Müslümanlara eziyet etmelerine rağ-

men onlara mühlet vermiştir. Fakat bu insanlar Allah subhanehu 

ve teala’dan gelen dini kabul etmeyerek kendi heva ve arzula-

rına göre bir hayat yaşamışlardır. Bu insanların ayakları, Al-

lah subhanehu ve teala’ya ait olan arza müşrik olarak basmış ve 

Allah subhanehu ve teala’ya kulluk etmekten kaçınmışlardır. Tüm 

bu olanlardan sonra ise Allah subhanehu ve teala onların iman 

etmeyeceklerini, Tevhid dinini kabul ederek peygamberlerle 

bir yol tutmayacaklarını ortaya koymuş ve onları helak etmiş-

tir.  
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Allah subhanehu ve teala’ya iman etmiş olan bir müminin, 

müşriklerden yüz çevirmesinin sebeplerinden birisi de budur. 

Müşrikler, şirk yaşantılarından ötürü Allah subhanehu ve teala’nın 

gazabını üzerlerine çekerler. Bu sebeple diğer kavimlerin ba-

şına geldiği gibi, kendi başlarına da bir felâketin inmesi an 

meselesidir!  

Tevhid dinine iman etmiş bir kişinin neden müşriklerden 

yüz çevirmesi gerektiğinin sebeplerinden bir kısmını buraya 

kadar özet olarak izah etmeye çalıştık. Fakat dediğimiz gibi, 

bir Müslümanın müşriklerden yüz çevirmesinin asıl sebebi; 

onları tekfir etmesidir. Çünkü bu tekfirin gereğidir. Şimdi ise 

müşriklerden yüz çevirmek nasıl olur, Allah subhanehu ve teala’nın 

Müslümanları müşriklerden yüz çevirin diye sorumlu tutmuş 

olduğu bu emri neleri gerektirir, özet hâlinde birkaç başlıkta 

açıklamaya çalışalım. Allah subhanehu ve teala’dan yardım ve 

mağfiret dileriz. 
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Dostluk, arkadaşlık, sevgi, muhabbet, sırdaşlık, tâbi olu-

nan/itaat edilen gibi tanımların hepsi, Kur’an ve sünnette 

veli/velâ kavramı içerisinde değerlendirilmiştir. Bunun tam 

zıttı ise berâ; düşmanlık, öfke, inkâr, buğz, nefret gibi durum-

lardır. Şeriâtte bu şekli ile kapsamlı olarak yer alan kavram 

velâ ve berâdır. Yani Allah subhanehu ve teala için dostluk, sevgi, 

muhabbet; yine Allah subhanehu ve teala için öfke, nefret, buğz ve 

düşmanlık. 

Müşriklerden yüz çevirmenin nasıl olacağını açıklama-

dan önce velâ ve berâ kavramının bu geniş manasıyla ilgili 

Kur’an, sünnet ve İslâm âlimlerinden birtakım deliller aktara-

lım: 

“Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan 

aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise tâğûttur. (O da) onları 

aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. Onlar cehen-

nemliklerdir. Orada ebedî kalırlar.”
299

 

Tâğutun tanımını ve tâğutların kimler olduğunu açıkla-

mıştık. Bu âyetten bir önceki âyette Allah subhanehu ve teala, 

iman etmek isteyen her kişiye önce tâğutu tekfir etmesi ge-
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rektiğini emretmiştir. Bu âyette ise tâğutu tekfir etmeyen 

kâfirler ile tâğutu tekfir edip Allah subhanehu ve teala’ya iman 

eden Müslümanların velilerini birbirinden ayırmış ve kâfirleri 

tekfir eden Müslümanların, asla kâfirleri veli edinemeyecekle-

rini açıklamıştır. Kâfirlerin tâğutları veli edinmeleri; onlara 

tâbî olup, hükümlerine itaat etmeleriyle gerçekleşmektedir. 

“Rabbinizden size indirilene (Kur’an’a) tâbi olun. Ondan 

başka velilere/dostlara tâbi olmayın. Ne kadar da az öğüt 

alıyorsunuz!”
300

 

Mevdûdî şöyle demiştir: “Burada ‘evliya’ (veliler) keli-

mesi, insanoğlunun ister övsün, isterse yersin veya ister ‘veli’ 

olarak kabul ettiğini, isterse etmediğini söylesin, Allah’ın ye-

rine kendisine tâbi olduğu herkes için kullanılmıştır.”
301

 

İbn Kesir şöyle demiştir: “Yüce Allah daha sonra âleme 

seslenerek şöyle buyuruyor: ‘Rabbinizden size indirilene tâbi 

olun.’ Yani, size her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah’tan bir 

kitap getiren ümmi Peygamberin izinden gidin. ‘Onu bırakıp 

da başka dostların peşinden gitmeyin.’ Yani, Peygamberin 

size getirdiğini bırakıp başka şeylere gitmeyin (tâbi olmayın). 

Sonra Allah’ın hükmünden ayrılıp başkalarının hükmüne 

dönmüş olursunuz.”
302
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 “Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri veli edinme-

sin. Kim bunu yaparsa, artık onun Allah nezdinde hiçbir de-

ğeri yoktur.”
303

 

Beydavî şöyle demiştir: “Akrabalık yahut cahiliyedeki 

arkadaşlık vb. şeyler nedeniyle onlara dostluktan men edildi-

ler, ta ki sevgileri de nefretleri de Allah için olsun. ‘Kim bunu 

yaparsa’ yani onları dost edinirse ‘Allah katında hiçbir değeri 

yoktur.’ Yani o, dostluk denecek bir şey değildir. Çünkü iki 

düşmanın dostluğu bir kalpte birleşmez. Şair şöyle demiştir: 

Düşmanımı seviyorsun, sonra da dostum olduğunu iddia 

ediyorsun; ahmaklık senden uzak değildir.”
304

 

Zeccac şöyle demiştir: “Müminleri bırakıp yani mümin, 

mümin olmayanı veli edinmesin, daha açıkçası: velâyeti 

müminlerin yerinden daha aşağı bir yerden almasın, demek-

tir.”
305

 

Sâbûnî şöyle demiştir: “Müminler, müminleri bırakıp da 

kâfirleri dost edinmesin. Yani ey müminler! Allah’ın dostlarını 

bırakıp da, düşmanlarını dost edinmeyin. İnsanın hem Allah’ı 

hem de O’nun düşmanlarını sevmesi makul bir şey değildir. 

Kim bunu yapar da kâfirleri dost edinirse, Allah’ın dininde 

onun hiçbir yeri yoktur.” 

Zemahşerî şöyle demiştir: “Müminler, aralarındaki akra-

balık veya dostluk yahut dostça yaşamak ve muâşerette bu-
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lunmayı gerektirecek başka sebeplerden dolayı da kâfirleri 

dost edinmekten men edildiler.”
306

 

İbn Kesir şöyle demiştir: “Yüce Allah Mümin kullarını 

kâfirlerle dostluk kurmaktan, müminleri bırakıp onlara sevgi 

ve muhabbet beslemekten men ediyor, sonra böyle yapanları 

tehdit ediyor ‘Kim bunu yaparsa, Allah’la bağını koparmış 

demektir.’ Yani, kim Allah’ın bu yasağını çiğnerse Allah ile 

alakası kalmamıştır.”
307

 

Taberî şöyle demiştir: “Müminler, diğer mümin kardeş-

lerini bırakıp da düşmanları olan kâfirleri dost edinmesinler. 

Dinleri hususunda onlarla samimi olup Müslümanların sırla-

rını onlara aktarmasınlar. Bunu yapanların, Allah’tan bekle-

yecekleri hiçbir şeyleri yoktur. Allah onlardan beridir. Onlar 

da Allah’tan uzaktırlar. 

Bazı müminlerin, Yahudilerden arkadaşları vardı. Onlar-

la dostluk kuruyorlardı. Sahabelerin bir kısmı bunlara: ‘Ya-

hudilerden (kâfirlerden) uzak durun. Sizi dininizden çıkarıp 

iman etmenizden sonra sizi saptırmasınlar. Onlarla arkadaş-

lıktan çekinin’ demişlerdi. Bunun üzerine bu âyet indi.”
308

 

“Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri 

dost/veli edinmeyin. (Bunu yaparak) kendi aleyhinize Allah’a 

apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?”
309
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Taberî şöyle demiştir: “Ey iman edenler, müminlerin dı-

şında kâfirleri dost ve arkadaş edinmeyin. Aksi takdirde sizler 

de cehennemlik olursunuz. Sizler kendi aleyhinize, Allah’a 

apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Böyle yaptığınız tak-

dirde Allah’ın gazabına uğrar, münafıkların hak etmiş olduk-

ları cezaya siz de çarpılmış olursunuz.”
310

  

İbn Kesir şöyle demiştir: “Yüce Allah mümin kullarını, 

müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmekten, yani onlarla 

arkadaş olmaktan, karşılıklı nasihatleşmekten, sevgi ve mu-

habbet duyguları beslemekten, onlara müminlerin sırlarını 

açıklamaktan nehyediyor.”
311

 

“Ey iman edenler! Eğer küfrü/şirki imana tercih ederler-

se, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost/veli edinmeyin. 

İçinizden kim onları dost/veli edinirse, işte onlar zalimlerin ta 

kendileridir.”
312

 

“Kâfir olanlar da birbirlerinin velileridir. Eğer siz onu 

(Allah’ın emirlerini) yerine getirmezseniz yeryüzünde bir fitne 

ve büyük bir fesat olur.”
313

 

“Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisi-

dir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı 

dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Rasûlüne itaat eder-
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ler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah 

mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”
314

 

“Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş doku-

nur. Sizin Allah’tan başka dostunuz/veliniz yoktur. Sonra size 

yardım da edilmez.”
315

 

“Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düş-

manınız olanları dost edinmeyin!”
316

 

Taberî şöyle demiştir: “Ey iman edenler, benim de sizin 

de düşmanınız olan müşrikleri dost ve yardımcılar edinme-

yin. Siz onlara dostluk gösteriyorsunuz. Hâlbuki onlar size 

gelen ve hak olan Tevhid inancını, Kur’an’ı ve Peygamberi 

inkâr ettiler. Sizler Rabbinize iman ettiğiniz için, Peygamberi 

ve sizleri yurtlarınızdan çıkarıp hicrete zorladılar. Şayet sizler 

benim yolumda cihad etmek için hicret ettiyseniz ve benim 

rızamı kazanmak için yola çıktıysanız, benim de sizin de 

düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin. Ey müminler, 

sizler, müşriklere gizlice sevgi besliyorsunuz. Ben ise sizin 

gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da çok iyi bilirim. Artık 

bundan sonra sizden kim yine böyle yapacak olursa şüphesiz 

ki o, doğru yoldan sapmış ve haktan ayrılmış bir kimsedir.”
317

 

“Allah’a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, 

oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa, Allah’a ve 

Rasûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte 

onların kalbine Allah iman yazmış ve katından bir ruh ile 
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onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennet-

lere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı 

olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar, Al-

lah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, kurtuluşa erecekler de 

sadece Allah’ın tarafında olanlardır.”
318

 

Taberî şöyle demiştir: “Bu âyet-i kerime, İslâm’da dost-

luğun ve kardeşliğin dini esaslar üzerine kurulduğunu, bu 

itibarla İslâm’a ters düşen kişinin dostluk ve kardeşlik bağını 

kopardığını, bu itibarla kişinin öz babası, oğlu, kardeşi ve 

akrabası da olsa artık onlara karşı sevgi besleyemeyeceğini 

beyan etmektedir.”
319

 

İbnul Cevzi şöyle demiştir: “Bu âyet şunu açıkça ortaya 

koymuştur ki kâfirlerle dostluk kurmak, imanın sıhhatine za-

rarlıdır ve mümin bir kimse babası yahut oğlu veyahut aşireti 

de olsa bir kâfirle dostluk kuramaz.”
320

 

“Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları dost edinme-

yin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost 

edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler 

topluluğunu doğruya iletmez.”
321

 

Taberî şöyle demiştir: “Ey müminler! Yahudi ve Hıristi-

yanlara karşı samimi davranarak onlarla gizli gizli konuşup 

müminlerden saklayarak ve müminlere karşı onlara yardım 

ederek onları dostlar edinmeyin. Zira müminlere karşı, Ya-

hudiler Yahudilerin, Hıristiyanlar da Hıristiyanların dostları-
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dır. Bu nedenle siz müminlerden kim onları dost edinecek 

olursa, o da onların dininden, onların güruhundan olur. Zira 

kişi dost edindiği kimsenin, bizzat kendisini, dinini ve hâlini 

beğendiği için dost edinir. Bu itibarla o da, dost edindiği kim-

senin hükmüne tâbidir.”
322

 

Sâbûnî şöyle demiştir: “Ey iman edenler! Yahudileri ve 

Hıristiyanları dost edinmeyin. Yüce Allah müminlere, Yahudi 

ve Hıristiyanlarla dost olmayı yasakladı. Onlara yardım et-

meyi, onlardan yardım istemeyi, onlarla aynı safta bulunmayı 

ve onlarla müminler gibi haşir neşir olmayı yasakladı. Onlar 

birbirlerinin dostlarıdır. İnkâr ve sapıklıkta birleştikleri için, 

müminlere karşı bir el gibidirler. Küfür, (Yahudisi ile Hıristi-

yanı ile müşriği ve kâfiri ile) tek bir millettir. Sizden kim on-

larla dost olursa, o da onlardandır. Onlar hakkındaki hüküm 

ne ise, onun hakkındaki hükümde odur.” 

Zemahşerî şöyle demiştir: “Bu, Müminlerin, dine muha-

lif olan kimselerden uzak durmalarını ve onlardan ayrılmala-

rını sağlamak için Allah’ın sert ve şiddetli bir emridir. Nitekim 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Onların ateşi birbirini görme-

sin” yani bir araya gelmesinler, buyurmuştur.”
323

 

“İbrahim’de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için 

güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine; “Biz sizden 

ve Allah’ı bırakıp ibâdet ettiklerinizden uzağız. Sizi tekfir et-

tik. Siz bir tek Allah’a iman edinceye kadar, sizinle bizim 
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aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir” demişler-

di.”
324

 

İbn Teymiyye şöyle demiştir: “Yüce Allah, İbrahim’e ve 

onunla birlikte olanlara müşriklerden ve müşriklerin ibâdet 

ettiklerinden uzak olduklarını bildirip bir ve tek olarak Allah’a 

iman edecekleri vakte kadar kendilerine açıktan düşmanlık 

ettiklerini ve onlara kin beslediklerini ilan etmeleri şeklindeki 

duruşlarına uymayı emir buyurmuştur. Çünkü müşrik şirki 

emreden ve şirke rıza gösteren bir kimse, Allah’a düşmanlık 

eden bir kimsedir. Allah’a düşmanlık eden birisi de O’nun 

Peygamberine ve dostlarına düşmanlık etmiş olur.”
325

 

Seyyid Kutub şöyle demiştir: “Bu onların kendi toplum-

larından, ilâhlarından ve ibâdetlerinden tamamen uzaklaş-

maları demekti. Bunların hepsini inkâr sadece Allah’a iman 

demekti. Toplum da yalnız Allah’a iman edinceye kadar sona 

ermeyecek olan bir düşmanlık ve öfke vardı artık aralarında. 

Bu kesin ve apaçık bir ayrılıştı. Bunun ötesinde artık herhangi 

bir bağ ve herhangi bir ilişki kalamazdı. Çünkü inanç bağı ve 

iman ipi kopmuştu aralarında. Bu tutum, bu tür durumlarla 

karşılaşan her inanmış nesil için güzel bir deneyimdi. Gerçeği 

ortaya koyan bir tavırdı. İbrahim aleyhis selam ve onunla birlikte 

iman edenlerin bu kararı, kıyamet gününe kadar var olacak 

Müslümanlar için güzel bir örnekti.
326

 

Sâbûnî şöyle demiştir: “Ey Müminler topluluğu! İbra-

him’de ve onunla beraber olan müminlerde, sizin için ger-
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çekten güzel bir örnek vardır. Onlar kâfirlere demişlerdi ki; 

biz sizden ve Allah’tan başka ibâdet ettiklerinizden uzağız. 

Sizi ve yürüdüğünüz yolu tanımıyoruz. Siz bu hâl üzere de-

vam ettiğiniz sürece yani Allah’ı birleyip sadece O’na ibâdet 

etmedikçe ve işlemekte olduğunuz şirki ve putlara ibâdeti 

terk etmedikçe, sonsuza kadar sizinle bizim aramızda düş-

manlık ve kin belirmiştir. Tefsirciler şöyle der: Yüce Allah 

müminlere, müşriklere düşman olma ve onlardan uzaklaşma 

hususunda İbrahim aleyhis selam ve onunla beraber olanlara 

uymalarını emretti. Çünkü iman, Allah düşmanları ile ilişkiyi 

kesmeyi ve onlara kin duymayı gerektirir.”
327

 

İbn Kesir şöyle demiştir: “Yüce Allah kendilerine kâfir-

lerden kopmalarını, onlara düşmanlık etmelerini, onlardan 

ayrılıp uzaklaşmalarını emrettiği mümin kullarına: “İbra-

him’de ve onunla beraber olanlarda” yani onunla birlikte 

iman eden, ona uyanlarda “gerçekten uyulacak güzel bir 

örnek vardır” buyurmaktadır. “Hani onlar kavimlerine; mu-

hakkak bizler sizden ve Allah’tan başka ibâdet ettiğiniz şey-

lerden uzağız. Sizi” dininizi ve izlediğiniz yolu “tekfir ettik. 

Yalnızca Allah’a iman edinceye kadar” Allah’ı Tevhid edip, 

O’na hiçbir şeyi ortak koşmaksızın bir ve tek olarak ibâdet 

edinceye, O’nunla birlikte ibâdet ettiğiniz, denk tuttuğunuz 

ortaklarını ve putlarını terk edinceye kadar “bizimle sizin 

aranızda düşmanlık ve kin ebediyen baş göstermiştir.” Yani 

şu andan itibaren bizimle sizin aranızda küfrünüz üzere de-

vam ettiğiniz sürece kin ve düşmanlık şer’i bir hüküm hâlini 
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almıştır. Biz de ebediyen sizden uzak kalacağız ve sizden 

nefret edeceğiz.”
328

 

Taberî şöyle demiştir: “Ey Müminler! Şüphesiz ki sizin 

için, Allah’ın düşmanlarını dost edinmeme bakımından İbra-

him’de ve onunla birlikte olan müminlerde güzel bir örnek 

vardır. İbrahim ve onunla birlikte olanlar, Allah’ı inkâr eden 

ve tâğutlara ibâdet eden kavimlerine şöyle demişlerdi: Biz 

sizlerden de Allah’tan başka ibâdet ettiğiniz put ve tâğutlar-

dan da beriyiz. Biz, sizin, Allah’tan başkasına olan ibâdetinizi 

reddediyoruz. Bu bâtıl dininizi inkâr ediyoruz. Sizin yalnızca 

Allah’a iman edip O’nu birlemenize kadar, bizimle sizin ara-

nızda ebedi olarak düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır. Bu 

düşmanlık ve kini, yalnızca Allah’a kulluk etmeniz giderir. Ey 

Müminler! Kâfirlere karşı tavır almanızda, İbrahim ve onunla 

birlikte iman edenlerde sizin için güzel bir örnek vardır.”
329

 

Halîmî şöyle demiştir: “Bu âyetler Müslüman kişinin, 

kâfir kişi; babası veya oğlu veya kardeşi olsa dâhi onunla 

dostluk kuramayacağını, Müslümanla olduğu gibi onunla bir 

arada olamayacağının delilidir.”
330

 

Cerîr bin Abdullah el-Becelî’nin bildirdiğine göre 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

“Müşriklerin arasında ikamet eden her kişiden zimmet 

beri (uzak) olur.”
331
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Amr İbnul As radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem (müşrik kimseleri kast ederek) 

şöyle buyurmuştur: 

“Dikkat edin! Ebû-filan- ailesi, benim velim değildir. Be-

nim velim ancak Allah ile müminlerin salihleridir.”
332

 

Cerîr bin Abdullah radiyallahu anhu şöyle dedi: Allah Rasûlü 

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Ben müşrikler içerisinde yaşantısını devam ettiren her 

Müslümandan uzağım.” Bu nedendir ey Allah’ın Rasûlü de-

diler, Allah Rasûlü şöyle buyurdu: 

“Müşriklerle Müslümanların ateşleri birbirlerini görme-

sin.”
333

 

Behz bin Hakîm, babasından o da dedesinden rivayetle 

Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Allah, bir müşriğin Müslüman olduktan sonraki ameli-

ni, müşriklerden uzaklaşıp Müslümanlara katılmadıkça kabul 

etmez.”
334

 

Abdullah bin Mesud radiyallahu anhu bildiriyor: Rasûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem bana: 

“Abdullah! İslâm’ın hangi bağları daha sağlamdır, bilir 

misin?” buyurdu. Ben de: Allah ve Rasûlü daha iyi bilir, de-
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dim. Sonra dedi ki: Allah için dostluk, Allah için sevmek, 

Allah için buğzetmektir.”
335

  

İbn Abbas radiyallahu anhu rivayetine göre Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

“En sağlam iman bağı, Allah için dost ve Allah için düş-

man edinmektir. Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek-

tir.”
336

  

Velâ ve berânın, veli edinmenin ve düşmanlığın, Allah 

subhanehu ve teala için sevmenin ve O’nun için buğz etmenin 

genel tanımını aktarmış olduğumuz âyet, hadis ve nakillerle 

açıklamaya çalıştık. Şimdi de yapmış olduğumuz bu açıkla-

malardan yola çıkarak, gerek ibâdet kastı taşıyan yüz çevir-

menin ve gerekse de genel anlamda müşriklerden yüz çevir-

menin nasıl olması gerektiğini başlıklar hâlinde izah etmeye 

çalışalım. 

  

 

Tevhid akidesini benimsemiş ve iman etmiş bir kişi, asla 

müşrik bir kişi ile evlenemez. Müşrik eşlerden birisinin Müs-

lüman olması sonucunda ise nikâh akdi düşmektedir. İman, 

müşrik eş ile aradaki nikâh akdini fesh etmekte ve onları bir-

birinden ayırmaktadır.  

“İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan kadınlarla 

evlenmeyin. Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, 
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mümin bir cariye Allah’a ortak koşan bir kadından daha ha-

yırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkekler-

le, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah’a ortak koşan hür erkek 

hoşunuza gitse de, iman eden bir köle, Allah’a ortak koşan 

bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise 

izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara âyetle-

rini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler.”
337

 

“Müslüman hanımlar kâfirlere helâl değillerdir. Kâfirler 

de Müslüman hanımlara helâl olmazlar.”
338

 

“Kâfir kadınları nikâhınızda tutmayın.”
339

 

İbn Kesir şöyle der: “Kâfir zevceleri nikâhınızda tutma-

yın” buyruğu ile yüce Allah mümin kullarına müşrik kadınları 

nikâhlamalarını ve onlarla birlikte hayatlarını sürdürmelerini 

haram kılmaktadır.”
340

 

İbn Kesir Bakara suresi 221. âyeti açıklarken, şu hadisi 

aktarmıştır: 

İbn Abbas’tan şöyle nakledilmiştir: “Allah Rasûlü sallallahu 

aleyhi ve sellem İslâm dışında herhangi bir dinden kadınla evlen-

meyi haram kıldı.”
341

 

Hasan-ı Basri rahimehullah der ki: “Kadın, kocasından önce 

Müslüman olursa aralarındaki nikâh bağı kesilir. Said bin 

Cübeyr ise: Araları ayrılır, demiştir.” 
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Yezid bin Alkame’nin bildirdiğine göre Benû Tağlib ka-

bile-sinden olan Ubâde bin En-Nu’mân isminde bir adamın 

yanında, Benû Temim kabilesinden bir kadın vardı. Kadın 

Müslüman oldu. Bunun üzerine Ömer bin Hattab radiyallahu 

anhu, Ubâde’yi çağırarak: “Ya Müslüman olursun, ya da ha-

nımını senden alırım (nikâhınız düşer)” dedi. Ubâde Müslü-

man olmak istemeyince Ömer, hanımını ondan aldı. 

Ömer bin Abdulaziz rahimehullah şöyle der: “(Eşlerden biri 

Müslüman olduğunda) bu tek bâin talak anlamına gelir 

(nikâhları düşer).” 

Ata bin Ebî Rebah rahimehullah, kocasının nikâhı altınday-

ken Müslüman olan Hıristiyan kadın için: “Araları ayrılır”, 

demiştir.”
342

 

Tevhid dinine iman etmiş bir erkek veya bir kadın, müş-

rik biri ile asla evlenemez. Bununla birlikte Müslüman biri, 

kendi oğlu veya kızı dâhi olsa, müşrik oldukları sürece asla 

onların velisi olarak onları evlendiremeyeceği gibi Müslüman 

bir kişi, kendisini evlendirmesi için müşrik anne, baba veya 

akrabalarını kendisine veli edinerek müşrikler tarafından ev-

lendirilemez. Müslümanı evlendirecek olan kişi müşrik anne 

veya babası değil, kendisi gibi Allah subhanehu ve teala’yı Tevhid 

etmiş bir Müslümandır. Allah subhanehu ve teala kan bağı dâhi 

olsa müşrik anne ve babanın bir Müslümanın velisi olamaya-

cağını bildirmiş ve Müslümanın velisinin ancak bir Müslüman 

olması gerektiğini açıklamıştır. 
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“Nuh Rabbine dua edip dedi ki: Ey Rabbim! Şüphesiz 

oğlum da ailemdendir. Senin vâdin ise elbette haktır. Sen 

hâkimler hâkimisin. Allah buyurdu ki: Ey Nuh! O asla senin 

ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir.” 

Nuh aleyhis selam zamanında çıkan tufan sırasında, Nuh 

aleyhis selam’ın oğlu da diğer müşrikler ile birlikte boğulanlardan 

olmuştu. Aralarında kan bağı olmasına rağmen, Allah subhane-

hu ve teala baba ile oğulun bir aile olmadıklarını bildirmiştir. 

Çünkü baba Müslüman, oğlu ise müşrikti.  

“Ey iman edenler! Eğer küfrü/şirki imana tercih ederler-

se, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin. İçiniz-

den kim onları veli edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileri-

dir.”
343

 

“Mümin erkekler ve mümin kadılar, birbirlerinin velisi-

dir.”
344

 

Mezhep imamları, evlilik sırasında velide aranan şartlar 

arasında akide bağını da zikretmişler ve müşrik ile Müslüman 

arasında velâyet bağının olamayacağını ifade etmişlerdir: 

“Müslüman olmayan bir kişinin bir Müslümana ya da bir 

Müslümanın, Müslüman olmayan bir kimseye velâyeti ol-

maz. 

 Hanbeli ve Hanefilere göre bir kâfir, Müslüman bir ka-

dını; ya da bir Müslüman, kâfir bir kadını evlendiremez.  
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Şafiiler ve diğerleri, bir kâfirin (ancak) kâfir bir kadını 

evlendirebileceğini söylerler. Kâfir kadının kocası, kâfir olsun 

ya da Müslüman olsun aynıdır.
345

  

Mâlikiler ise bir Müslümanın ehli kitap olan kâfir bir ka-

dını evlendirebileceğini söylerler. Mürted ise ne kâfire ne de 

Müslümana velâyet edemez.”
346

 

Ayrıca nikâh bir ibâdet eylemidir ve ibâdet kastı taşıyan 

hiçbir amelde bir müşrik veli edinilemez.  

 

  

Tevhid dinine müntesip olan bir kişi, ne bir müşriğin ar-

kasında namaz kılabilir, ne de bir müşriğe kendisi namaz 

kıldırabilir. Çünkü imam, cemaat için veli konumunda olan 

kişidir. İbâdet içerikli hiçbir amelde bir müşriğe veli oluna-

mayacağı gibi müşrik bir kişi de veli edinilemez. Bu mesele 

de bunlardan birisidir. Bununla birlikte neden bir müşriğin 

arkasında namaz kılınmaz veya neden bir müşriğe namaz 

kıldırılamaz bunu kısaca iki başlıkta açıklayalım. 
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Allah subhanehu ve teala, iman etmediği sürece kişinin hiçbir 

iyi amelini kabul etmez ve kişinin ibâdetlerinin tümü, Allah 

subhanehu ve teala katında boşa gitmektedir.  

“Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle 

vahyedildi: Eğer Allah’a ortak koşarsan mutlaka amellerin 

boşa gider ve ziyana uğrayanlardan olursun.”
347

 

“Sizden kim dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onla-

rın yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar 

cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar.”
348

 

“De ki: İşledikleri ameller bakımından en çok ziyana uğ-

rayanları size bildireyim mi? Onlar, dünyadayken iyi iş yap-

tıklarını zanneden, fakat bütün amelleri boşa giden kimseler-

dir.”
349

 

“Bunun sebebi, onların Allah’ı gazaplandıran şeylerin 

ardınca gitmeleri ve O’nu razı edecek şeylerden hoşlanma-

malarıdır. Bu yüzden Allah onların amellerini boşa çıkarmış-

tır.”
350

 

Bu âyetler ve Kur’an-ı Kerim’in diğer âyetlerinden de 

anlaşıldığı gibi Allah subhanehu ve teala, kendisini Tevhid etmemiş 

ve şirk koşan kişilerin amellerini kabul etmemekte ve bu 

amellerin tümünü boşa çıkartmaktadır. Namaz da bu amel-
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lerden biridir. Müşrik bir kişinin kıldığı namazın Allah subhanehu 

ve teala katında hiçbir önemi ve geçerliliği yoktur. Allah subhane-

hu ve teala bu kişilerin kıldıkları namazları, diğer amelleri gibi 

boşa çıkartmaktadır. Dolayısı ile kıldığı namazı kabul olun-

mayan bir müşriğin, buna rağmen arkasında namaz kılmak 

veya kendisine namaz kıldırmak, Allah subhanehu ve teala’nın bu 

yasasına aykırı bir durumdur. Bu durum aynı, Allah subhanehu 

ve teala’nın namazını kabul etmediği müşriğin, namazı kabul 

oluyormuş gibi arkasında namaz kılması veya kendisine na-

maz kıldırmasıyla, müşriğin yapmış olduğu ibâdetlerin Allah 

subhanehu ve teala katında boşa gitmediğini ve namazının kabul 

edileceğini düşünmek gibidir. Bu bakımdan bir Müslüman, 

ne bir müşriğe namaz kıldırabilir, ne de onun arkasında na-

maza durabilir. 

 

İmam, arkasında namaz kıldırmış olduğu cemaatin aynı 

zamanda kefili konumundadır. Cemaat imama tâbî olur ve 

imam namaz kıldırdığı cemaatin ibâdetini Allah subhanehu ve 

teala’ya sunar. İmam tekbir getirince cemaatte tekbir getirir, 

imam rükûya ve secdeye gittiğinde cemaat te gider ve ce-

maat, imamın komutlarından önce hareket edemez. Çünkü 

imam kendisine uyulması zorunlu olan ve cemaatin ibâdetle-

rini Allah subhanehu ve teala’ya sunan kefil konumundadır.  

Abdullah bin Ömer’in radiyallahu anhu naklettiğine göre 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 



|

 

“Bir topluluğa imam olan kimse, Allah’tan korksun ve 

bilsin ki, o kefildir ve kefil olduğu şeyden mesuldür. Eğer işini 

güzel yaparsa, arkasında namaz kılanların ecri kadar ecir 

kazanır. Bu, diğerlerinin ecirlerinden bir şey eksiltmez. Eğer 

bir eksiklik varsa, onlarında günahını üstlenir.” 

Cabir bin Abdullah’ın radiyallahu anhu naklettiğine göre 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

“İmam kefildir. Bu sebeple o ne yaparsa, siz de aynısını 

yapın.”
351

 

Düşünün ki siz, müşrik birisine namaz kıldırarak onun 

bu ibâdetinde kefili oluyorsunuz. Allah subhanehu ve teala’nın 

ibâdetini kabul etmediği, namazını boşa çıkarttığı bir kişinin 

kefili olarak bir nevi “Allah’ım, sen bu kişinin namazını kabul 

etmiyorsun ama ben buna rağmen onun kefili olarak ibâde-

tini sana sunuyorum ve ben onun bu ibâdetine kefil oluyo-

rum…” demek gibi bir şeydir. Aynı şekilde müşrik bir kişinin 

arkasında namaz kılmakta böyledir. Dolayısı ile bir Müslü-

man, müşrik bir kişinin imamlığını yaparak, onun bu ibâde-

tinde kefili olup, müşriğin ibâdetini Allah subhanehu ve teala’ya 

sunamayacağı gibi aynı şekilde bir müşriği kefil tayin ederek, 

ibâdetini o müşrik imam aracılığı ile Allah subhanehu ve teala’ya 

sunamaz.  

 

 

                                                           
351

 Mecma’uz-Zevâid ve-Menbau’l Fevâid: 3/108, 109. 



|

  

Allah subhanehu ve teala’ya iman etmiş, Tevhid dinini yaşam 

biçimi olarak kabul etmiş bir kişiye; annesi, babası, akrabası 

dâhi olsalar, müşrik olarak öldüklerinde onların cenaze na-

mazlarını kılmasını, onlar için istiğfar etmesini, Allah subhanehu 

ve teala yasaklamıştır. 

“Onlardan ölmüş olan hiçbirine asla namaz kılma; onun 

kabri başında da durma! Çünkü onlar, Allah ve Rasûlünü 

inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler.”
352

 

“(Kâfir olarak ölüp) cehennem ehli oldukları onlara 

açıkça belli olduktan sonra, akraba dâhi olsalar, (Allah’a) 

ortak koşanlar için af dilemek ne Peygambere yaraşır ne de 

Müslümanlara.”
353

 

Ali radiyallahu anhu der ki: “Bir adamın müşrik olan anne 

babasına bağışlanma dilediğini duyduğumda ona: Müşrik ol-

dukları hâlde onlara bağışlanma mı diliyorsun? dedim. 

Adam: Ama İbrahim aleyhis selam da babası için bağışlanma 

dilememiş miydi? karşılığını verdi. Bunu Allah Rasûlü sallallahu 

aleyhi ve sellem’e anlattığımda: “(Kâfir olarak ölüp) cehennem 

ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra, akraba dâhi 

olsalar, (Allah’a) ortak koşanlar için af dilemek ne Peygam-

bere yaraşır ne de Müslümanlara” âyeti nazil oldu.”
354
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Ayrıca Müslüman kişi, müşrik bir kişi öldüğünde onun 

cenaze namazını kılamayıp, onun için mağfiret ve bağışlan-

ma dileyemeyeceği gibi; ölü için düzenlenen ve İslâm dini ile 

alakası olmayan mevlüt kutlamalarına, kırkı çıkana kadar 

Kur’an okutulan tilavet günlerine, ölünün cenaze merasimi 

gibi batıl ve Îslâm dininde yeri olmayan ortamlara da katıla-

maz. Çünkü bu günler ve uygulamalar sonradan ihdas edilen 

uygulamalardır. Ayrıca bu kişiler müşrik olarak ölmüş ve Al-

lah subhanehu ve teala onlara cenneti haram kıldığını açıklamıştır. 

“Biliniz ki kim Allah’a ortak koşarsa, muhakkak Allah 

ona cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler 

için bir yardımcı da yoktur.”
355

 

 

  

Allah subhanehu ve teala için sevmek ve Allah subhanehu ve teala 

için buğz etmek Tevhidin olmazsa olmaz şartlarındandır. Kişi 

gerçekten iman ettiğini söylüyorsa, Allah subhanehu ve teala’nın 

ve Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in sevgisinin önüne başka hiçbir 

şeyin sevgisini geçirmemelidir. Onların sevdiğini sevmeli, 

onların buğzettiklerine ise buğz etmelidir. Allah subhanehu ve 

teala’ya olan sevgi, ayrıca kişiyi itaat ve kulluğa sevk etmeli ve 

Allah subhanehu ve teala’nın emir ve yasaklarını yerine getirmeyi 

de beraberinde getirmelidir.  

Enes bin Mâlik radiyallahu anhu’den rivayet edildiğine göre, 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 
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“Üç haslet vardır ki, bunlar kimde bulunursa imanın ta-

dını duyar: 1. Kendisine, Allah ve Rasûlünün, başkalarından 

daha sevimli olması, 2. Bir kimseyi sadece Allah için sevmesi, 

3. Allah’ın, kendisine hidayet verdikten sonra tekrar küfre 

dönmeyi, ateşe atılmaktan hoşlanmadığı gibi hoşlanmama-

sı.”
356

 

Enes bin Mâlik’ten rivayet edildiğine göre bir adam Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem’e: Ey Allah’ın Rasûlü, kıyamet ne 

zamandır, diye sordu. Allah Rasûlü ona: “Onun için ne hazır-

ladın?” diye sordu. Adam: Ben onun için çokça namaz kıla-

rak, oruç tutarak, sadaka vererek hazırlık yapmış değilim, 

ama ben Allah’ı ve Rasûlünü seviyorum, dedi. Bunun üzeri-

ne Allah Rasûlü ona: “Sen sevdiklerinle berabersin” diye 

buyurdu.”
357

 

Abdullah bin Mesud radiyallahu anhu’dan rivayete göre, Al-

lah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

“Kişi sevdiği ile beraberdir.”
358

 

Berâ’dan radiyallahu anhu rivayet edildiğine göre, Allah 

Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

“İmanın en sağlam kulpu, Allah için sevmen ve Allah 

için buğzetmendir.”
359
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İbn Abbas radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre, Allah 

Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

“En sağlam iman bağı, Allah için dost ve Allah için düş-

man edinmektir. Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek-

tir.”
360

 

Enes’ten rivayet edildiğine göre, Allah Rasûlü sallallahu 

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

“Sizden biri, beni çocuklarından, anne babasından ve 

bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayıl-

maz.”
361

 

İbn Kayyım rahimehullah şöyle demiştir: “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. O’nunla birlikte O’nun sevgisine 

benzer bir şekilde bir mahlûku seven, affedilmeyecek şirke 

düşmüş demektir.”
362

 

“İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar 

vardır. Onları, Allah’ı severcesine severler. Müminlerin Al-

lah’a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba 

uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah’ın olduğunu ve 

Allah’ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi!”
363
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Evet, Allah’ın ve Rasûlünün sevgisi önüne sevgi geçir-

mek şirktir. Akıllara: “Kim Allah’tan ve Rasûlünden daha 

fazla birini sever ki! Tabi ki Allah ve Rasûlünden fazla kimse 

sevilemez” gibi bir şey gelebilir. Günümüzde insanların bir-

çoğu böyle söylüyor. Fakat bizim bahsettiğimiz sevgi, sadece 

sözden ibaret olan bir sevgi değil. Bizim bahsettiğimiz sevgi, 

kişinin iki şey arasında tercih yapması gerektiğinde Allah’ı ve 

Rasûlünü seçmesi ve itaat etmesidir. Örneğin bir kişiye Allah 

subhanehu ve teala’dan başka bir kanun koyucunun olamayacağı-

nı, insanları yönetme hakkının yalnızca O’na ait olduğunu 

söylediğinizde, şayet bu kişi buna rağmen sizin söylediklerini-

ze çeşitli mazeretler sunarak, Allah subhanehu ve teala’nın dışında 

farklı otoritelere itaat ediyorsa, bu kişi itaat ettiklerini Al-

lah’tan ve Rasûlünden daha fazla seviyor demektir. Veya 

kişinin imanı ile ilgili olan tüm meselelerinde, şayet kişinin 

önüne Allah subhanehu ve teala’nın âyetleri ve Rasûlü sallallahu aleyhi 

ve sellem’in hadisleri koyuluyor ve bu kişi tercih hakkını Allah’ın 

ve Rasûlünün dışında kullanıyorsa, bu kişi tercih ettiği şeyi 

Allah subhanehu ve teala’dan ve Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’den 

daha fazla seviyor demektir. Çünkü sevginin bir ispatı da, 

sevilene itaat etmektir. 

“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana tâbi olun ki, Allah 

ta sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
364

 

İmam Nevevî şöyle demiştir: “İmanı kemale ulaşan bir 

kimse, Allah’ın ve Rasûlünün haklarının, kendisi üzerinde 

babasının, annesinin, çocuklarının, eşinin ve bütün insanların 

haklarından daha öncelikli ve tekidli olduğunu bilir. Çünkü 
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sapıklıktan kurtulup hidayete erişmek, ateşten kurtulmak 

ancak Allah’ın lütfu ve Rasûlünün tebliği ile mümkün olmuş-

tur. Allah Rasûlünü sevmenin belirtileri arasında sözle ve 

fiille onun dinine yardım etmeyi sevmesi, şeriâtini koruyup 

himaye etmesi, Onun ahlâkı ile ahlâklanması da vardır. Doğ-

rusunu en iyi bilen Allah’tır.”
365

 

Sevginin diğer bir ispatı ise Allah subhanehu ve teala’nın sev-

diğini sevmek ve O’nun sevmediklerine ise buğzetmektir. 

Müslüman olduğunu söyleyen kişinin sevgisi, Allah subhanehu ve 

teala’nın sevgisine göre olmalıdır. Allah subhanehu ve teala müşrik-

leri, kâfirleri ve onların işledikleri şirki asla sevmez. Aynı şe-

kilde Müslüman da bunları sevmemeli ve onları sevmemekle 

birlikte onlara öfke ve kin beslemelidir. Bunlar isterse kişinin 

annesi, babası ve akrabaları olsun fark etmez.
366

 

“Allah’a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, 

oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa, Allah’a ve 

Rasûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte 

onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir ruh ile 

onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennet-

lere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı 

olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar, Al-

lah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, kurtuluşa erecekler de 

sadece Allah’ın tarafında olanlardır.”
367
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“Bu âyette, prensip itibarı ile iki ayrı hususa değinilmiş-

tir. Prensip bakımından, hem hak dine iman etmek, hem de 

bu dine düşman olan kimselere sevgi beslemek gibi iki zıt 

tavrın, bir kişide aynı anda bulunması imkânsızdır. Kesinlikle 

bir yanda iman, diğer yanda Allah ve Rasûlünün düşmanla-

rına sevgi beslemek gibi bir tavır olamaz. Çünkü bir insan 

hem kendi nefsini, hem de nefsinin düşmanlarını aynı anda 

sevemez.”
368

 

“İbrahim’de ve onunla beraber olanlarda, sizin için ger-

çekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi 

ki: Biz sizden ve Allah’ı bırakıp ibâdet ettiklerinizden uzağız, 

sizi tekfir ettik. Siz bir tek Allah’a inanıncaya kadar, sizinle 

bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir.”
369

 

İbn Kayyım şöyle demiştir: “İnsanın sevdiğine karşı 

(muhalif) olan şeye buğzetmesi, onun zıddını (Allah’ı) sevme-

sini gerektirir. Sevme gücü ne kadar kuvvetli ise ona karşı 

olan şeylere buğzetme gücü de o kadar kuvvetli olur.”
370

 

İbn Kesir şöyle demiştir: “Yüce Allah mümin kullarını 

kâfirlerle dostluk kurmaktan, müminleri bırakıp onlara sevgi 

ve muhabbet beslemekten men ediyor, sonra böyle yapanları 

tehdit ediyor “Kim bunu yaparsa, Allah’la bağını koparmış 

demektir.” Yani, kim Allah’ın bu yasağını çiğnerse Allah ile 

alakası kalmamıştır.”
371
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Aynı düşünce ve inançları paylaşan, benzer yanları fazla 

olan, kendisine muhabbet duyulan iki insanın birlikteliğidir. 

Yeni arkadaşlıklarda ilk başta görülmese de, arkadaşlığın 

ilerleyen zamanlarında taraflar birbirleriyle kaynaşır ve birbir-

lerini sevmeye başlarlar. Şayet iki arkadaşın birbiri ile ortak 

pek bir yanı yoksa belli zaman sonra mutlaka biri diğerinden 

etkilenerek onun rengine bürünür ve onunla düşünce ve 

inançta aynı hâli almaya başlar. Kişinin arkadaşlık ettiği kişi-

den etkilenerek kısa bir zamanda mutlak anlamda onunla 

aynı renge bürüneceğini kesin ifadelerle söylememizin nede-

ni, Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in bu konu ile ilgili gayet 

net olan açıklamalarından ötürüdür.  

Ebû Musa’nın oğlu Ebû Bürde, babasından rahimehumullah, 

o da Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den şöyle rivayet etmiştir: 

“İyi arkadaş ve kötü arkadaş, misk satan ile demir kö-

rükleyen kimseye benzer. Misk satan kimsenin mutlaka sana 

bir yararı dokunur; ya ondan misk satın alırsın yahut koku-

sunu duyarsın. Demircinin körüğü ise ya evini veya elbiseni 

yakar yahut da onun kötü kokusunu duyarsın.”
372

 

Hadiste misk kokusuna benzetilen kişi Müslüman ve 

takva sahibi bir kişidir. Kişi bu tür insanlarla arkadaşlık etti-

ğinde, bu kişiden mutlak anlamda faydalanır ve ondan bir 

şeyler alır. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman 

kişilerle müşrik ve fâcir olan kişileri, güzel ve kötü kokulara 
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benzetmiştir. Koku ise yanında bulunup dokunulduğunda 

bile kişinin üzerine sinen bir maddedir.  

Hadiste bahsedilen demirci körüğü ise, müşrik ve fâcir 

kişilere kıyas edilmiştir. Çünkü müşrikler inanç, düşünce ve 

yaşantıda kötü olan, kendi elleri ile kendilerini ateşe atan 

kişilerdir. Bu insanlar ile arkadaşlık yapan ve onlarla birlikte 

olan kişi, mutlaka bir zaman sonra onların düşünce ve yaşan-

tılarından etkilenecek, onlar gibi hareket etmeye başlayacak-

tır. Hatta bu etkileşim, birlikteliğin uzamasıyla birlikte Müslü-

man kişinin inancına dâhi sirayet edecek ve sadece kurmuş 

olduğu arkadaşlık yüzünden bile -Allah korusun- imanının 

elden gitme riskiyle bile karşılaşacaktır.  

İmam Nevevî şöyle demiştir: “Hadis, din ve dünya ko-

nu-sunda kendisinden eziyet görülen kimse ile birlikte otur-

mayı yasaklamakta, din ve dünyada yararı görülen kimse ile 

arkadaşlık etmeyi ise teşvik etmektedir.”
373

  

Ebû Said radiyallahu anhu’dan rivayete göre, Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

“Müminden başkasıyla arkadaş olma, yemeğini de Al-

lah’a karşı sorumluluk bilinci duyanlar yesin.”
374

 

Ebû Hureyre radiyallahu anhu’dan rivayete göre, Rasûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 
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“Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz ki-

minle arkadaşlık ettiğine baksın!”
375

 

İmam Taberî şöyle demiştir: “Kişi; dost edindiği kimse-

nin, bizzat kendisini, dinini ve hâlini beğendiği için dost edi-

nir. Bu itibarla o da, dost edindiği kimsenin hükmüne tâbi-

dir.”
376

 

İbn Kesir şöyle demiştir: “Yüce Allah mümin kullarını, 

müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmekten, yani onlarla 

arkadaş olmaktan, karşılıklı nasihatleşmekten, sevgi ve mu-

habbet duyguları beslemekten, onlara müminlerin sırlarını 

açıklamaktan nehyediyor.”
377

 

İmam Taberî şöyle demiştir: “Ey iman edenler, mümin-

lerin dışında kâfirleri dost ve arkadaş edinmeyin. Aksi takdir-

de sizler de cehennemlik olursunuz. Sizler kendi aleyhinize, 

Allah’a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Böyle yaptı-

ğınız takdirde Allah’ın gazabına uğrar, münafıkların hak et-

miş oldukları cezaya siz de çarpılmış olursunuz.”
378

 

İman ettiğini söyleyen bir kişinin arkadaşlık ettiği kişi de, 

aynı şekilde iman etmiş, Allah subhanehu ve teala’yı gereği gibi 

Tevhid etmiş Müslüman bir kişi olmalıdır. 
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Müşriklere benzemek, yukarıda açıklamış olduğumuz gi-

bi müşriklerle yapılan arkadaşlığın bir sonucu olabileceği gibi, 

onları arkadaş edinmeden de kişide oluşabilecek bir durum-

dur. Bir kişi müşrikler ile arkadaşlık etmeyebilir. Fakat tek 

başına bu, kişinin artık müşriklere benzeme durumunu orta-

dan kaldırmaz. Müslüman olduğunu söyleyen kişi, hiçbir 

surette müşriklere özenerek onlara benzemek için bir girişim-

de bulunmamalı hatta onlara benzememek için çaba sarf 

etmelidir. Müslüman kişinin müşrikler gibi bir hayat algısı 

olamaz. Dünya hayatına onların gözleriyle bakıp, onların 

dünyadan beklediğini bekleyemez. Giyim tarzı, yemesi ve 

içmesi, oturması, kalkması, hâl ve hareketleri gibi gündelik 

yaşantısı dâhi onlarla eş değerde olamaz. Müslüman, yaşa-

mış olduğu dinden ötürü başlı başına bir şeref ve haysiyet 

sahibi olan kişidir. Bu fazileti ise Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve 

sellem’e tâbi olup, O’nu örnek almak ile elde etmiştir. Kişinin 

inancından ötürü elde etmiş olduğu bu üstünlük ve izzet, 

onun yürüyüşünde, giyim ve kuşamında, oturmasında ve 

kalkmasında, yemesinde ve içmesinde görünmeli, müşrik bir 

toplumun içerisinde adeta bir yıldız misali parlamalıdır. Allah 

subhanehu ve teala kendisini üstün ve izzetli bir konuma getirmiş-

ken, müşriklere benzeyerek bu izzeti ve üstünlüğü elden bı-

rakmak bir Müslüman için olacak şey değildir. 

Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda gayet titiz 

davranmış ve sahabelerini bu noktada ısrarla ikaz etmiştir. 

Gerek döneminde yaşamış olan sahabelerine ve gerekse de 

onlardan sonra kıyamete kadar gelecek ümmetine, müşrikle-
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re benzememelerini ve meşru olan her şekilde onlara muha-

lefet etmelerini emretmiştir.  

Ebû Hureyre radiyallahu anhu bildiriyor: Allah Rasûlü sallallahu 

aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Bıyıkları kısaltıp sakalları bırakın. (Saçınızdaki) akların 

rengini değiştirin. Yahudilere ve Hıristiyanlara benzemeyin.” 

Ebû Hureyre radiyallahu anhu bildiriyor: Allah Rasûlü sallallahu 

aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Bıyıkları kısaltıp sakalları bırakın ve (böyle yapmakla) 

Mecûsilere muhalif olun.”
379

 

İbn Ömer radiyallahu anhu, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem’den şöyle nakletmiştir: 

“Müşriklere muhalefet edin, bıyıkları kesin, sakalları 

uzatın.”
380

 

Câbir bin Abdullah radiyallahu anhu anlatıyor: Ey Allah’ın 

Rasûlü! Müşrikler şalvar giyip izar giyinmiyorlar mı? (Sadece 

şalvar giyiniyorlar) diye sordu. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve 

sellem şöyle buyurdu: “(Ozaman) Siz şalvar da giyinin, izar 

da.” Ey Allah’ın Rasûlü! Müşrikler yalın ayak dolaşıp ayak-

kabı giyinmiyorlar mı? (Sadece yalın ayak dolaşıyorlar) diye 

sordu. Allah Rasûlü: “(O zaman) Siz hem yalın ayakla dola-
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şın, hem de ayakkabı giyinin. Gücünüz yettiği kadar şeytanın 

dostlarına (müşriklere) muhalefet edin” diye buyurdu.
381

 

Abdullah bin Amr radiyallahu anhu der ki: Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem üzerimde sarıya boyanmış bir giysi görünce, bana 

şöyle buyurdu: 

“Onu çıkar! Zira bu tür giysiler kâfirlerin giysilerinden-

dir.”
382

 

 Hadisin bir başka rivayeti şu şekildedir: 

Abdullah bin Ömer radiyallahu anhu bildiriyor: Allah Rasûlü 

sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah bin Amr’ın üzerinde aspurla 

boyanmış giysiler görünce ona sert bir şekilde baktı ve şöyle 

buyurdu: 

“Bunları üzerinden çıkar! Zira bunlar kâfirlerin giysile-

rindendir.”
383

 

Ebû Kerîme anlatıyor: Ali bin Ebî Tâlib’in radiyallahu anhu 

Kûfe’nin minberinde hutbe verirken şöyle dediğini işittim: 

“Ey insanlar! Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Rahiplerin 

elbisesinden sakının. Çünkü her kim rahip elbisesi giyerse 

veya (kıyafetiyle onlara) benzerse bizden değildir” buyurdu-

ğunu işittim.”
384
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Haccac bin Hassan’dan rivayete göre, şöyle demiştir: Biz 

Enes bin Mâlik’in yanına girdik. Kız kardeşim o hadiseyi ha-

ber verip şöyle dedi: Sen o günlerde küçük bir çocuktun, 

senin saçın iki taraftan boynuz gibi uzamış hâldeydi. Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem senin başını okşadı ve sana bereketle 

dua ederek şöyle buyurdu: 

“Şunları (saçlarını) kesin veya kısaltın. Çünkü bu Yahu-

dilerin âdetidir.”
385

 

İbn Ömer’den radiyallahu anhu rivayete göre, Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilmiş bir kısmı da 

uzunca bırakılmış bir çocuk gördü ve ashâbını böyle tıraştan 

yasakladı ve şöyle buyurdu: 

“Ya tamamen tıraş edin veya tamamen bırakın.”
386

 

Bu rivayetler, sosyal yaşantıda kişinin elinden geldiğince 

müşriklere benzememesi ve onlara muhalefet etmesi adına 

Müslümanlara yapılan uyarı ve ikazlara dair olan bir kısım 

rivayetlerdir. Bu mesele o kadar ciddi bir meseledir ki, Allah 

Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları, gündelik yaşantıda 

müşriklere benzememeleri adına uyarmakla kalmamış, bir 

kısım ibâdetlerde dâhi müşriklere benzememek için onları 

sakındırmıştır. 

Ümmü Seleme’den radiyallahu anha naklen bildirilmiştir: 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğunlukla Cumartesi ve Pazar 

günleri oruç tutuyor ve şöyle buyuruyordu: 
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“Bu ikisi müşriklerin bayram günüdür ve ben onlara 

muhalefet etmek istiyorum.”
387

 

Amr bin El-Âs’ın radiyallahu anhu bildirdiğine göre, Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

“Bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasındaki fark, 

sahur yemeğidir. (Orucumuz, sahur yaptığımız için onlarınki-

ne benzemez).”
388

 

Ata bin Ebî Rebah rahimehullah şöyle demiştir: Aşure günü 

hakkında İbn Abbas’ın: “Yahudilerden farklı davranın ve 

(Muharrem ayında) dokuzuncu ile onuncu günleri oruç tu-

tun” dediğini işittim.
389

 

Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in müşriklere benzeme-

me konusunda yapmış olduğu bu uyarı ve ikazlarına rağ-

men, bu kötü akibete kapılacak olan insanların durumların-

dan haber verdiği bazı hadisler şu şekildedir: 

Sehl bin Sa’d el-Ensarî’nin radiyallahu anhu bildirdiğine gö-

re, Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

“Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, sizden ön-

cekilerin hayat tarzlarını bire bir aynen benimseyeceksiniz.” 

Şeddad bin Evs’in radiyallahu anhu bildirdiğine göre, Allah 

Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 
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“Kesinlikle bu ümmetin kötüleri, kendilerinden önceki 

ehli kitabın yolunu karış karış takip edecektir.” 

İbn Abbas’ın radiyallahu anhu bildirdiğine göre, Allah Rasûlü 

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

“Muhakkak ki sizden öncekilerin geleneklerini karış ka-

rış, arşın arşın, kulaç kulaç takip edeceksiniz. Öyle ki onlar 

bir kertenkele deliğine girseler, siz de gireceksiniz.”
390

 

Peki, kişinin müşrikler gibi giyinip kuşanmasının, onlar 

gibi hareket etmesinin, saçını sakalını onlarınkine benzetme-

sinin, onlara özenip benzemeye çalışmasının kişiye vereceği 

zarar nedir? Neden kişi onlara benzemekten kendisini sakın-

dırmalı? Bu soruların cevabını ise Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve 

sellem şu şekilde vermektedir: 

İbn Ömer’den radiyallahu anhu rivayete göre, şöyle demiştir: 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Kim bir topluluğa benzemeye özenirse o da onlardan 

sayılır.”
391

 

Sonuç olarak müşriklere benzemek için çalışmak, onlara 

özenip onlar gibi olmak, kişiyi sonunda onlardan yapacak 

kadar korkunç bir durumdur. Bu bakımdan iman ettiğini 

söyleyen kişi onlara özenip benzemeye çalışmak yerine, ak-

sine onlara benzememek için mücadele vermeli ve elinden 

geldiğince Rasûlullah’a uyarak onlara muhalefet etmelidir. 
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İslâm dini; yüce bir izzet ve şerefe sahip olan, onurlu ve hay-

siyetli bir dindir. Bu dine talip olan her kişi de yaşantısının 

her alanında kendisine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i örnek 

bir model olarak almalı ve akide de olduğu gibi dış görünü-

şü, hâl ve hareketleri ile de O’na benzemek için çalışarak bu 

yüce dini temsil etmelidir. 

 

Her dinin kendisine özgü, kendisine has bayramları var-

dır. Bu bayramlar; dinleri temsil eden, kişinin itikadını bay-

raklaştıran şiarlardır. Her dinin bayramı, inanılan davayı 

temsil eder ve o davanın öz kimliğini ortaya çıkartır. Bu bay-

ramlar, dinlerin kurucusu tarafından belli günlere tahsis edilir 

ve bu günlere özel etkinlikler yine dinin kurucusu tarafından 

belirlenir. Örneğin bugün kendilerine Hıristiyan diyen fırkala-

rın üzerinde bulunmuş oldukları dinlerinin kurucusu yine 

kendileridir. Onlar, Allah subhanehu ve teala’nın vahyine dayan-

mayan bir din oluşturmuş ve belirledikleri bu dinin kuralları-

na göre yaşamaktadırlar. Bununla birlikte kendi dinlerini 

temsil eden bir bayram günü tahsis etmişler ve bu güne ait 

özel kutlama ve etkinlikler düzenlemişlerdir. ‘Yılbaşı’ dedikleri 

bu bayram günü, oluşturmuş oldukları Hıristiyanlığı temsil 

eder. Dinlerini kendileri icad ettikleri gibi aynı şekilde bay-

ramlarını da belirleyerek, bu bayramla dinlerini temsil edip 

ilan ederler. Dinler tarihini ele alarak onların bayram etkinlik-

lerinden bahsetmeyeceğiz. Bu örneği vererek “Bayram” de-

diğimiz kavramın mahiyetini kısaca izah etmeye çalıştık.  
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İslâm dininin sahibi olan Allah subhanehu ve teala’dır. İslâm 

dini ise hak ve geçerli olan tek dindir. Allah subhanehu ve teala bu 

dinin kural ve kâidelerini belirlemiş, seçmiş olduğu Elçisi sallal-

lahu aleyhi ve sellem ve O’na indirmiş olduğu kitabı ile de, bu din-

den kullarını sorumlu tutmuştur. Kur’an ve sünnet aracılığı ile 

bu dine tâbi olan kullarına ise dinlerini bayraklaştıran, inanç-

larını temsil eden bayramlar tahsis etmiş ve bayram günleri-

ni, etkinliklerini yine kendisi belirlemiştir. Bu bayramlar İslâm 

dininin şiarlarındandır ve bu bayramlar başlı başına İslâm 

dinini temsil eder. Örneğin, bugün hangi insana “Kurban 

Bayramı” deseniz, bu kişinin aklına ilk gelecek olan şey İslâm 

dinidir. Bunun gibi “Yılbaşı” dediğinizde ise insanların akılla-

rına gelecek olan şey Hıristiyanlık dinidir. Bu da gösteriyor ki 

bayramlar, başlı başına dinleri temsil eden şiarlardır. Aynı 

şekilde bu bayramların etkinliklerine katılan, bayrama özel 

alametleri üzerlerinde bulunduran kişiler de, bu dinlere nispet 

edilirler. Buna bir örnek verecek olursak, bugün “Yılbaşı” 

kutlamasını kimler yapar diye kime soracak olursanız, size 

Hıristiyanlar cevabını verirler. Aynı şekilde “Ramazan veya 

Kurban” bayramlarını kimler ihya eder diye sorsanız, size 

verecekleri cevap Müslümanlardır, olacaktır. 

Bu açıklamadan sonra Müslüman olduğunu söyleyen bir 

kişinin, kendi inancını temsil etmeyen ve kendi dininin şiârı 

olmayan hiçbir bayramı veya özel bir günü kutlaması, bu 

bayramların veya etkinliklerin içerisinde yer alması mümkün 

değildir. Bu günlere; yılbaşı, evlilik yıldönümü, doğum günü, 

anneler ve babalar günü örnek gösterilebilir.  

Her dinin olduğu gibi Müslümanlara ait olan ve belli ku-

ral ve kâideleri içerisinde barındıran, Allah subhanehu ve teala 
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tarafından Müslümanlara tahsis edilen ve Allah Rasûlü sallalla-

hu aleyhi ve sellem tarafından uygulanan bayram günleri; Kurban 

ve Ramazan’dır. Konu ile ilgi İmam Buhâri’nin Sahihinde de 

geçen ve Aişe annemizin rivayet ettiği bir hadisin son kısmı 

şu şekildedir: 

“Ey Ebû Bekir, her toplumun bir bayram günü vardır. 

Bu da bizim bayramımızdır.”
392

 

Enes bin Mâlik’ten radiyallahu anhu rivayete göre, şöyle de-

miştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine’ye geldiğinde 

Medinelilerin iki şenlik günleri vardı. O günlerde oyun oynar 

ve eğlenirlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Bu günler 

neyin nesidir?” diye sordu. Onlar da: Cahiliye döneminde bu 

günlerde şenlik yapar eğlenirdik, dediler. Bunun üzerine 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Şüphesiz Allah, bu iki günü-

nüzü bunlardan daha hayırlı iki güne tebdil edip değiştirdi. 

Ramazan bayramı ve Kurban bayramı” buyurdu.”
393

 

Bu hadislerde de görüldüğü gibi Müslümanlara ait olan 

iki bayram vardır ve bu bayramların içerisindeki etkinlik ve 

uygulamaları Allah subhanehu ve teala belirlemiş ve Rasûlü sallallahu 

aleyhi ve sellem de uygulamıştır. Fakat bugün insanların birçoğu, 

Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’den çok sonra kendilerinin 

belirledikleri gün ve geceleri İslâm’a nispet ederek, bu günle-

re özel etkinlikler ve uygulamalar yapmaktadırlar. Bahsetmiş 

olduğumuz bu gün ve gecelerin adına ise “Kandil” demişler-

dir. Bugün insanların birçoğu tarafından kutlanan Regâib, 

Mevlüt, Kutlu Doğum gibi günlerin tamamı, sonradan icad 
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edilen ve ne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne sahabe, ne de 

dört büyük mezhep imamı tarafından söz konusu edilmiş 

günlerdir. Burada meselenin tafsilatına girmeyeceğiz, fakat 

şunu söylemek gerekirse “Kandil” kutlamaları denen bu gün-

ler çok önceleri Yahudilerin ve Hıristiyanların başlatmış ol-

dukları günler olup, kendilerini İslâm’a nispet edenlerin ise 

onlardan esinlenerek bu dine sokmaya çalıştıkları bid’at uy-

gulamalardır. Ehli kitap doğum günü, ölüm yıldönümü, an-

neler ve babalar günü, evlilik yıldönümü gibi günleri önemli 

günler olarak kabul ettikleri için, bu günlere özel uygulamalar 

ve etkinlikler düzenlemişlerdir. Kendisini İslâm’a nispet eden 

kesimler ise onlardan geri kalmamış ve İslâm tarihinde 

önemli günler olarak bilinen günlere özel etkinlik ve kutlama-

lar üretmişlerdir. Mesela Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in mi-

raca yükseltilmesi İslâm tarihinde çok önemli bir gündür. Bu 

gün haktır. Fakat bu güne özel olarak ne Allah Rasûlü sallallahu 

aleyhi ve sellem, ne sahabe, ne de onlardan sonra gelen nesil özel 

bir etkinlik ve kutlama tahsis etmiş, aksine bu günün yıldö-

nümü onlar için sıradan günler gibi görülerek geçmiştir.
394

 

Hakeza Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in doğduğu gün ve 

diğer günler de böyledir. 

İbn Teymiyye şöyle demiştir: “Bayramlar, şeriâtlerin te-

mel ilkelerindendir. Bundan dolayı ulu orta ortaya atılamaz-

lar, tersine şariâtin bildirdiklerine sıkı sıkıya bağlı kalmayı 

gerektiren kurumlardır. Ayrıca Peygamberimiz, çeşitli gün-

lerde birçok konuşmalar yapmış, değişik önemli olaylar ya-

şamıştır. Mesela Bedir, Huneyn, Mekke’nin Fethi, Hicret ve 

Mekke’ye girişi gibi. Bunlar yanında İslâm dininin ilkelerini 
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açıklamak üzere yapmış olduğu çok sayıda konuşması vardır. 

Fakat dinimiz açısından bu önemli olay ve konuşma günleri-

nin hiçbirini bayram saymak gerekmemiştir. Durum böyle 

olunca bu günü bayram sayanlar, tıpkı İsa Peygamberin aleyhis 

selam başından geçen önemli olayları anma günleri olarak 

kutlayan Hıristiyanlar ile Yahudilere özenmiş olmaktadırlar. 

Yoksa bayramlar ve anma günleri birer şeriât kurumlarıdır-

lar. Buna göre Allah tarafından bildirilenleri kutlanır, değilse 

dinde yeri olmayan bayram ve anma günü icad edilmez. Bu 

tip bir olay da bazı kimselerin, ya İsa Peygamberin aleyhis selam 

doğum gününü yıldönümü olarak kutlayan Hıristiyanlara 

özenerek veya Peygamberimize karşı duydukları sevgi ve 

saygıyı (!) dile getirmek için O’nun doğum gününü anmaları-

dır.”
395

 

İlgilenen kişiler kandil günleri ve kutlamaları ile ilgili 

araştırma yapabilirler.
396

 Bizim burada anlatmak istediğimiz 

mesele şudur: Müslüman, gerek İslâm’da olmayan yılbaşı, 

doğum günü, evlilik yıldönümü gibi günleri ve gerekse de 

İslâm’a nispet edilen fakat Kur’an ve sünnette yeri olmayan 

hiçbir kutlama gününe iştirak edemez. Hatta özellikle bu gün-

lerde müşriklerin arasında bulunmaması gerekmektedir. 

İslâm’a yeni girmiş veya öğrenme aşamasında olan kişilerin 

en çok düştükleri hatalardan birisi de bu meseledir. Davet 

amaçlı olarak özellikle bayram günlerini veya kandil günlerini 

seçerek onların ortamlarına katılmakta ve kimisi İslâmî birkaç 

kelime konuştuktan sonra; kimisi de İslâm adına tek bir keli-

me dâhi etmeden gün boyunca onlarla birlikte oturmaktadır-
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lar. Hâlbuki şeriât, müşriklerin bayram ve özel günlerinde 

onlarla birlikte oturmayı yasaklamıştır.  

“Ve onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşı-

laştıkları zaman vakarla geçip giderler.”
397

 

Abd bin Humeyd, İbnu’l Münzir ve İbn Ebî Hâtim’in 

bildirdiğine göre Dahhâk: “Onlar yalancı şahitlik yapmaz-

lar…” buyruğunu açıklarken: “Burada müşriklerin bayramla-

rına katılmamaları kastedilmiştir” dedi. 

Hatîb’in bildirdiğine göre İbn Abbas: “Onlar yalancı şa-

hitlik yapmazlar…” buyruğunu açıklarken: “Burada, müşrik-

lerin bayramlarına katılmamaları kastedilmektedir” dedi. 

İbn Ebî Hâtim’in bildirdiğine göre Amr bin Kays el-

Mulâi: “Onlar yalancı şahitlik yapmazlar…” buyruğunu açık-

larken: “Burada kötü meclisler kastedilmektedir” dedi.
398

 

Kadı Ebû Ya’la dedi ki: “(Bu âyet) müşriklerin bayram-

la-rında hazır bulunmanın yasak oluşuna dair bir meseledir.” 

Ebû Şeyh el-Asbahani kendi isnadıyla zimmet ehlinin 

şartları hususunda Dahhâk’dan naklen yüce Allah’ın: “Onlar 

yalancı şahitlik yapmazlar…” “Müşriklerin bayramlarında 

bulunmazlar” demiştir. 

Yine kendi isnadıyla Ata bin Yesar’dan şöyle rivayet et-

mektedir: Ömer dedi ki: “Acemlerin anlaşılmaz sözlerinden 
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ve bayram günlerinde müşriklerin yanlarına, kiliselerine gir-

mekten kendinizi koruyun” demiştir.
399

 

Ebu’l Âliye, Tavus, Muhammed bin Şirin, Dahhâk, er-

Rabi bin Enes ve başkaları: “Onlar yalancı şahitlik yapmaz-

lar…” âyetinden kasıt: “Müşriklerin bayramları ve törenleri-

dir” demişlerdir.
400

 

Bu nakilleri çoğaltmak mümkündür. Fakat biz konumu-

zu açıklaması açısından bu kadarı ile yetiniyoruz. Bu mesele 

hakkında buraya kadar yapmış olduğumuz açıklamaları özet-

leyecek olursak; Müslüman ister İslâm’a nispet edilmeyen 

Yahudi ve Hıristiyan âdeti olan kutlama ve bayramlara, ister-

se de İslâm’a nispet edilen ve adına “Kandil” denen günlere 

iştirak edemez ve o ortamlarda müşriklerle birlikte buluna-

maz. Çünkü bu tür gün ve kutlamaların hiç birisi Kur’an ve 

sünnette olmayan, aksine sonradan icad edilen bâtıl günler-

dir. Dolayısı ile Müslümana yakışan bâtıl ortamlarda bulun-

mak değil, aksine: “Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla 

geçip giderler.” âyetinin gereği ile amel etmektir. Bunun dı-

şında müşriklerin kutladıkları ve İslâm’da yeri olan Kurban ve 

Ramazan bayramları da Müslümanlar tarafından bu şekilde 

karşılanmalıdır. Evet, bu bayramların İslâm’da yeri vardır, bu 

doğru. Fakat bu günler Allah subhanehu ve teala tarafından Müs-

lümanlara tahsis edilen ve onlara özel olan günlerdir. Bun-

dan dolayı Müslüman, müşriklerin bayram ortamlarında bu-

lunamaz. Çünkü onların bayram ortamlarında bulunması, bu 

bayramın gerçekten de onlara ait olduğunu hâl dili ile kabul 

ettiğini gösterir. Terk edebilme ihtimali olan Müslüman onla-
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rın bu ortamlarını terk etmeli, buna imkânı olmayanlar ise bu 

bayramın onlara ait değil Müslümanlara ait olduğunu söyle-

yerek onlarla bayramlaşmamalıdır. Yukarıda aktarmış oldu-

ğumuz hadisler, bu bayramların Müslümanlara ait olduğunu 

söylemektedir. Dolayısı ile Müslümana ait olan bu bayram-

larda müşriklerle bayramlaşmak asla doğru değildir. 

Maddeler hâlinde ve özet olarak açıklamaya çalıştığımız 

bu meseleler, İslâm’ın temel ilkelerinden olan velâ ve berânın 

içerisinde barındırmış olduğu ve müşriklerden yüz çevirme-

nin bir göstergesi olan kâidelerdir. Bu kâidelere uyan ve 

İslâmî tavır takınan Müslümanlar, genel olarak tarih boyunca 

müşrikler tarafından yalanlanmış ve dinleri konusunda şüp-

heye düşürülmeye çalışılmışlardır. Şimdi son olarak, Müslü-

man kişinin bu yalanlama ve şüphelere karşı takınması gere-

ken tavrı ve müşriklerden bu noktada da nasıl yüz çevirmesi-

nin gerektiğini açıklamaya çalışalım. Her şeyin en doğrusunu 

bilen ancak Allah subhanehu ve teala’dır. Bizler ise bilemeyiz. O, 

âlim ve hâkim olandır.  
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“Nuh kavmi de Peygamberleri yalancılıkla suçladılar.”
401

 

“Eyke halkı ve Tubba kavmi de. Bütün bunlar Peygam-

berleri yalanladılar da tehdidim gerçekleşti!”
402

 

“Onların her biri gönderilen Peygamberleri yalanladılar 

da bu yüzden (kendilerine) azabım hak oldu.”
403

 

Kur’an-ı Kerim’i okuduğumuzda, Nuh aleyhis selam’dan 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e kadar gelip geçmiş tüm müş-

rikler, genel olarak peygamberlerin mesajlarını inkâr etmek 

yerine, bu mesajı yalanlama yolunu tutmuşlardır. Bunun 

sebebi; müşriklerin de Allah inancına sahip olması, kendileri-

ne göre Allah subhanehu ve teala’yı razı etmek için ortaya koyduk-

ları birtakım amellerinin olması ve gittikleri yolun doğru bir 

yol olduğuna inanmalarıdır. Peygamberler bu insanlara müş-

rik olduklarını, yapmış oldukları ibâdetlerin Allah subhanehu ve 

teala katında hiçbir karşılığının olmayacağını, bu hâl üzere 

ölürlerse ebediyen cehennemde kalacaklarını anlattıklarında, 

bu kişiler üzerinde bulundukları yolu bırakmamak için pey-
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gamberlerin mesajlarını yalanlayarak doğru yolda olduklarını 

savunmuşlardır. Hatta öyle ki, bir kısım müşrikler bâtıl yolla-

rının aslında hak olduğuna, Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’e 

Allah subhanehu ve teala tarafından bir kitap (Kur’an) indirilmedi-

ğine inanıyor ve onu yalanlıyorlardı.  

“Hani (o kâfirler) bir zaman da: Ey Allah’ım! Eğer bu Ki-

tap senin katından gelmiş bir gerçekse üzerimize gökten taş 

yağdır yahut bize elem verici bir azap getir, demişlerdi.”
404

 

Düşünebiliyor musunuz, müşrikler Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem’e Allah subhanehu ve teala tarafından bir kitabın indiğini 

yalanlamakla kalmıyor, bu yaptıklarının bir yalanlama oldu-

ğuna değil aksine, hak olduğuna inanıyorlar. Gittikleri yolun 

doğruluğuna o kadar inanıyorlar ki, şayet bunun aksi ise 

gökten başlarına taş yağdırmasını Allah subhanehu ve teala’dan 

temenni ediyorlar. Mesela buna örnek olarak günümüzde de 

bazı insanlar, bir şeyin doğruluğunu savunurlarken: “Allah 

bana şöyle yapsın, Allah bana böyle yapsın” gibi sözlerle, 

Allah subhanehu ve teala’nın azabını temenni ederek savundukları 

şeyin hak olduğunu, aksinin ise yalan olduğunu iddia ediyor-

lar. 

Burada önemli olan bir nokta da şudur: Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem’i yalanlayan, getirdiği mesajın doğru olmadı-

ğını savunan Mekkeli müşrikler, bu yalanlamayı Allah subhane-

hu ve teala katından bir delil veya bilgi üzerine yapmamışlardır. 

Yani bir kişi şayet bir şeyi yalanlıyorsa, kendi sözünün doğru-

luğunu ispatlayacak bir delil ortaya koymalıdır. Şayet bu 

konu İslâmî bir konu ise, o hâlde getirilen delilin de Allah 
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subhanehu ve teala’nın katından olması gerekmektedir. Bundan 

dolayı müşriklerin yalanlamalarına karşı Allah subhanehu ve teala, 

Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’e bir yol göstererek onlardan delil 

istemesini emrediyor: 

“Allah’tan başka bir ilâh mı var! De ki: Şayet doğru söy-

lüyorsanız delilinizi getirin.”
405

 

“Yoksa ondan başka ilâhlar mı edindiler? De ki: Haydi 

getirin delilinizi! İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte 

benden öncekilerin kitabı (hiçbirinde birden fazla ilâh oldu-

ğuna dair hiçbir delil yok). Şüphesiz çokları hakkı bilmezler 

de bu sebeple yüz çevirirler.”
406

 

Buna karşılık Mekkeli müşriklerin; kendi yollarının hak, 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in mesajının batıl olduğunu 

ortaya koyabilmek için, delil olarak öne sürdükleri gerekçeler 

ancak şu şekilde olmuştur: 

“Sonra ondan yüz çevirdiler ve: Bu, öğretilmiş bir deli-

dir, dediler.”
407

 

“O inkâr edenler, zikri (Kur’an’ı) işittikleri zaman, seni 

neredeyse gözleriyle devireceklerdi. “O, gerçekten bir deli-

dir” diyorlar.”
408
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İşte böyle! Onlardan öncekilere hiçbir Peygamber gel-

memişti ki, “O bir büyücüdür” yahut “bir delidir” demiş ol-

masınlar.”
409

 

“(O Kur’an) bir kâhinin sözü de değildir. Ne de az dü-

şünüyorsunuz!”
410

 

Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri Tevhid dinine 

davet ettiğinde, onlara Allah subhanehu ve teala’nın âyetlerini 

okuduğunda, buna karşılık olarak müşrikler O’nu yalanlama 

yolunu tuttular ve gerekçeleri de “deli, büyücü, kâhin” gibi 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’de bulunmayan asılsız iddialar 

olmuştu. Bu tutum tüm müşriklerin ortak özellikleridir. Tev-

hide iman eden ve bu dini yaşamaya karar veren insanlar 

anne ve babalarını, akrabalarını ve çevrelerinde bulunan 

insanları bu dine davet ettiklerinde, onlara Allah subhanehu ve 

teala’nın âyetlerini okuduklarında, yalanlanıyorlar ve müşrikler 

tarafından kendilerinde olmayan vasıflarla vasıflandırılıyorlar. 

Müşriklerin bu hak mesaja karşı öne sürebilecekleri geçerli bir 

delilleri olmadığından, Müslümanı yalanlamakla kalmıyorlar 

ve “Sen vahabî mi oldun? Hangi örgüte karıştın? Seni kulla-

nıyorlar! Siz İngiliz oyunusunuz! Senin beynini yıkamışlar…” 

gibi sözlerle, Müslüman kişide olmayan vasıflarla iftira atarak 

onu yıldırmaya çalışıyorlar. Mekkeli müşrikler Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem’in deli olmadığını, büyücülük veya kâhinlikten 

uzak olduğunu gayet iyi biliyorlardı; aynı şekilde günümüz 

müşrikleri de kendilerini Tevhid dinine davet eden Müslü-

manlarda söyledikleri hiçbir özelliğin olmadığını gayet iyi 
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bilmektedirler. Çünkü bunların da aynı Mekke müşrikleri gibi 

attıkları iftiraları ispatlayacak hiçbir delilleri yoktur.  

Müslümanlar, müşriklerin bu gibi asılsız iftiralarına ve 

yalanlamalarına karşı sabırlı olmalı, bu durumun tüm Pey-

gamberlerin ve kendisinden önceki Müslümanların başına da 

geldiğini bilmelidir. 

“Andolsun ki senden önceki Peygamberler de yalan-

lanmıştı. Onlar, yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine 

rağmen sabrettiler, sonunda yardımımız onlara yetişti. Al-

lah’ın kelimelerini değiştirebilecek hiçbir kimse yoktur. Mu-

hakkak ki Peygamberlerin haberlerinden bazısı sana da gel-

di.”
411

 

Müslümanlar şunu da iyi bilmelidir ki, müşrikler aslında 

bu yalanlamalarını ve iftiralarını Müslümanların şahıslarına 

değil, Allah subhanehu ve teala’nın âyetlerine karşı yapmaktadır-

lar. Çünkü müşriklerin, Müslümanlarla cahiliye hayatında 

sorunları yoktu. Sorun, müşrikleri Tevhid dinine davet et-

mekle başladı. Bundan dolayı aslında Müslümanların şahısla-

rı değil, okumuş oldukları âyetler yalanlanmaktadır. 

“Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte oldu-

ğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar, fakat o 

zalimler açıkça Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorlar.”
412

 

Müslüman, müşriklerin tüm yalanlamalarına, iftiralarına, 

eziyet ve zorluklarına karşı sabırlı olmalı ve dininden taviz 
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vermemelidir. Müslüman bilmelidir ki, bu yaşananlar kendisi 

için imtihanın bir parçasıdır. Allah subhanehu ve teala, “Ben iman 

ettim” diyen her kulunu imtihan etmiş ve onların söyledikleri 

bu sözlerinin doğru mu yoksa yalan mı olduğunu bu imtihan 

vesilesi ile ortaya çıkartmıştır. 

“İnsanlar imtihandan geçirilmeden, sadece “iman ettik” 

demeleri ile bırakılacaklarını mı sandılar! Andolsun ki biz, 

onlardan öncekileri de imtihan etmişizdir. Muhakkak ki Al-

lah, doğru sözlüler ile yalancıları ortaya çıkartacaktır.”
413

 

Müslüman, bunun bir imtihan olduğunu bilmeli ve Rab-

bine olan tevekkülünü ve sabrını elden bırakmamalıdır. Ne 

pahasına olursa olsun dininin gereklerinden vazgeçmemeli 

ve Rabbinin kendisine vadettiği mükâfatları düşünerek azmi-

ni arttırmalıdır. Çünkü Allah subhanehu ve teala’nın, kendisini zor-

luklarla imtihan ettiği ve bu imtihan sürecinde sabır gösteren 

kullarına müjdesi vardır: 

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, can-

lardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey 

Peygamber!) Sabredenleri müjdele!”
414

 

Bununla birlikte müşrikler, Müslüman kişileri dinlerinden 

döndürebilmek için onların akıllarına şüpheler sokmaya, din-

leri konusunda onları şüpheye düşürmeye çalışırlar. Tevhid 

dininden haberi olmayan müşrikler: “Gel filanca hocaya gi-

delim bir konuş, bu kadar insan yanlış bir sen mi doğrusun, 

ben de bir zamanlar senin gibiydim, biraz da filanca hocayı 
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dinle” gibi sözlerle, Müslümanı inancı noktasında şüpheye 

düşürmeye çalışırlar. Tevhidi bilen, hatta kendisini de bu 

dine nispet eden müşrikler ise “La ilâhe illallah diyen birisine 

nasıl kâfir dersin, İslâm’da şûra meclisi olduğu gibi demokrasi 

de böyledir, bu yönetim veya insanlar Allah’ın âyetlerini 

inkâr etmiyorlar, bu sistem İslâm’a en uygun olanıdır. Birden 

olmaz yavaş yavaş, Ömer radiyallahu anhu da bir dönem hırsızın 

elini kesmeyerek Allah’ın hükmünü uygulamamıştır. Yusuf 

aleyhis selam da kâfir kralın yanında maliye bakanlığı yapmış” 

gibi asılsız ve iftira dolu sözleri ile Müslümanları dinleri konu-

sunda şüpheye düşürmeye çalışırlar. Müşriklerin bu tuzakları, 

gerek Tevhid dinini yeni öğrenen ve gerekse de yıllarca Tev-

hid dini ile amel eden Müslümanlar için geçekten de tehlikeli 

bir tuzaktır. Müşriklerin şüphe yollu bu tuzaklarının ne kadar 

tehlikeli olabileceğini, sahabenin bile radiyallahu anhum bu şüphe-

ler karşısında “Acaba mı” diyerek şüpheye düştükleri bir ola-

yı, işin vehametini açıklayabilmek için aktaralım: 

“Üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan 

yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar 

dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. 

Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah’a ortak koşanlar 

(müşrik) olursunuz.”
415

 

İbn Cüreyc, İkrime’den şöyle nakleder: “Kureyş müşrik-

leri İranlılara Bizanslılar hakkında mektup yazdılar, İranlılar 

da onlara yazdılar. İranlılar Kureyşli müşriklere yazdıkları 

mektupta şöyle diyorlardı: “Muhammed ve adamları (kendi-

liğinden ölen hayvanın etini haram kabul ederek) Allah’ın 

emrine uyduklarını iddia ediyorlar. Allah’ın altından bir bı-
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çakla kestiğini (Allah’ın canını aldığını) leş diyerek yemiyor, 

kendilerinin kestiğini ise yiyorlar.” Müşriklerde bunu Mu-

hammed sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabına yazdılar. Bunun üze-

rine bazı Müslümanların içine buna dair bir şüphe düştü. Bu 

olay üzerine Allah subhanehu ve teala: “Kuşkusuz bu büyük gü-

nahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele et-

meleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphe-

siz siz de Allah’a ortak koşanlar (müşrik) olursunuz.” âyetini 

nazil etti. Ayrıca, “(Bunlar) aldatmak için birbirlerine yaldızlı 

sözler fısıldarlar”
416

 âyetini indirdi.”
417

 

Görüldüğü gibi müşrikler, Müslümanları dinleri konu-

sunda şüpheye düşürmek için mücadele vermiş ve bu şüp-

heyi de İslâm dinine nispet ederek ortaya koymuşlardır. Hâl-

buki kişinin elinde Allah subhanehu ve teala’nın kitabı ve Rasûlü 

sallallahu aleyhi ve sellem’in hadisleri bulunmaktadır. Bu iki kayna-

ğın içerisindeki hükümler belli ve anlaşılırdır. Bundan dolayı 

kişi, artık bu hükümlerden sonra şüpheye düşmemeli ve bu 

hükümler dışında yapılan tevil ve görüşleri kabul etmemeli-

dir. Çünkü Allah subhanehu ve teala kişiden şeksiz ve şüphesiz bir 

iman kabul etmekte ve kişinin, Kur’an’a ve sünnete dayanan 

itikadından şüphe duymaması gerektiğini beyan ediyor: 

“Gerçek (hak) Rabbinden (gelen)dir. Şu hâlde sakın 

kuşkuya kapılanlardan olma.”
418

 

“Hak Rabbinden (gelen)dir. O hâlde, sakın şüphe eden-

lerden olma.”
419
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“(De ki:) Size Kitabı (Kur’an’ı) hak olarak indiren O iken 

ben Allah’tan başka bir hakem mi arayacağım? Kendilerine 

kitap verdiklerimiz de onun, Rabbin katından hak olarak 

indirilmiş olduğunu bilirler. O hâlde, sakın şüphecilerden 

olma.”
420

 

“Müminler ancak Allah’a ve Rasûlüne iman eden, on-

dan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla 

ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte doğrular ancak onlar-

dır.”
421

 

Kişinin imanı konusunda şüpheye düşmemesi için, iman 

ettiği akideyi delilleri ile bilmesi gerekmektedir. Müslüman, 

Tevhid dinine bir bilgi üzere iman edecek ve şirk olan fiilleri 

delilleri ile öğrenecektir. Şüphesiz ki Tevhid, kulaktan dolma 

ve birilerini taklit ederek yaşanacak bir din değildir! Tevhid, 

ilimi gerektiren ve bir delil üzere imanı kabul eden bir dindir. 

Öğrenilmesi zaruri olan ilim ise, kişinin İslâm ilimlerinin ta-

mamına vakıf olabileceği ilim değil, Müslüman olabileceği ve 

Müslüman kalabileceği Tevhid ilmidir. Çünkü Allah subhanehu 

ve teala kişiden, bir bilgi üzere iman ettiği zaman İslâm’ını ka-

bul etmektedir. Şâyet Tevhid akidesi delilleri ile bilinmezse, 

işte o zaman kişi imanından şüphe edecek ve müşrikler tara-

fından ortaya atılan şüphelere inanacaktır.  

“Bil ki, Allah’tan başka ilâh yoktur…”
422

 

“Ancak bilerek hakka şahitlik edenler başka.”
423
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“Kulları içerisinde ancak âlimler Allah’tan gereği gibi 

korkar.”
424

 

Kişinin akidesini ilgilendiren bu ilmi elde edebilmesi, ön-

celikle Kur’an ve sünnet ile arasını sıkı tutarak mümkün ola-

caktır. Yani Kur’an ve sünneti sürekli okuyacak, bu hükümle-

ri sürekli zihninde ve inancında pekiştirerek canlı tutacaktır. 

Bununla birlikte Tevhid ile ilgili yazılmış olan kitapları okuya-

caktır. İnsan asla kendisini yeterli görmemeli ve “Ben Tevhidi 

öğrendim, bu öğrendiklerim bana yeter!” gibi bir düşünceye 

kapılarak okumaktan ve öğrenmekten vazgeçmemelidir. Bu 

düşünceyi aklına getiren kişi, nasıl ki dünyalık olarak elde 

ettiği bir mal için; “Bu kadarı bana yeterli, artık daha fazla 

çalışmama gerek yok!” demiyor ve mücadele vermeyi bı-

rakmıyorsa, aynı şekilde elde ettiği imanını kaybetmemek 

içinde mücadele vermelidir. İnsanın imanını kaybetmemesi 

için vereceği mücadele ise, okumak, tefekkür etmek ve İslâm 

ilimleri ile haşir neşir olup amel etmekle mümkün olacaktır.  
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Buraya kadar anlattıklarımız, Kur’an-ı Kerim’in diğer 

kâideleri gibi kişinin sorumlu olduğu üç temel kâideydi. Kişi 

Müslüman olabilmek için mutlak anlamda bu üç kâideye 

iman etmeli ve bu kâidelerin gereklerine göre yaşamalıdır. 

Siz okuyucularımızdan Allah için düşünmenizi istiyoruz 

ve hak olan bu davada bir an önce yerinizi almanızı yüce 

Allah subhanehu ve teala’dan niyaz ediyoruz. Şayet kitabımızda 

hata veya İslâm dışı herhangi bir görüş varsa, bunların tümü 

bize aittir ve bunlar için Allah subhanehu ve teala’dan bağışlanma 

diliyor ve siz okuyucularımızdan bizi bu konuda uyarmanızı 

bekliyoruz. 

 

Ve el-Hamdulillâhi Rabbil Âlemin… 
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