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Hamd sallallahu aleyhi ve 

sellem  : E-

-

. iri 

 

olsun.  

sallallahu a-

leyhi ve sellem a -

-i hadisten birini gördü-

gibi oluyorum. a-

 ça-
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i-

u ilimden ancak kendisini ona tümüyle ve-

renler nasiplenebilir. Hadisin metnine gelince, senede dair bilgisi olsun 

l-

dar 

nasiplenecekleri bir ilimdir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem -

siz sözlerinden herkesin faydalanabilmesi için ilk dönemlerden bugüne 

-

 

Ras n-

larla amel etmek, onlarla ahlâklanmak ve âdâblanmak isteyen herkesin 

n-

a-

hûr o-

rahmetullahi aleyh r-

ûlullah sallallahu aleyhi ve sellem p

-

zlere 

a-

ü-

â-

- rahmetullahi aleyh âlimlerden ay ran 

-

hikmetleri
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-  

te

ileriz.  

Bu  

 hem lafzen 

v-

Bu kita-

 

, 

-

ldedir: 

1. gös-

te r-

ir. Hadislerde i-

a

veril  

2. 

u-

 adisi 

iste  

3. 

. Bu nüshalardan biri ve özellikle 

-simli 

-Vatan bas-
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-Hâ isimli muhakkikin 

1424 hicri ba

 

o-

î-

a-

 -

erilmesi de kaç -

l  

4. p-

 

5. i-

ler içeren özlü bir terceme-  

a-

s

 

 

guraba 
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ABDURRAHMÂN B. NÂSIR ES-  

 

Nesebi: 

-

-Temimî en-Necdî el- Amr 

e-

sindendir. 

 

r-

 

 

tti. 
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büyüyünceye 

â e-

 

 

l-

hal -

âlimlerinden dersler almaya 

yegâne 

n-

-

, i-

diyordu. Özelli -

 

 a -

 

 

r-

mmed 

-

-  r-

-

Sâlih b. Osmân el-Kâdî, ondan 

b. Âiz el-Avdî 7. Saab b. abdillah et-Tuveycirî. 8. Ali b. Muhammed es-



 11 
 

-Emîn 

Mahmûd e - -hadis okudu. 

Talebeleri: 

erinin en büyükleri ve 

- l-

lah b. Abdilazîz b. Akîl. 3. Ali b. Hamed es-Sâlihî. 4. Muhammed b. 

Abdilazîz el- -Bessâm. 6. Muham-

med b. Mansûr ez-Zâmil. 7. Abdullah b. Muhammed Avhelî. 8. Hamed 

b. Muhammed el-Bessâm. 9. Abdulazîz b. Muhammed es-Selmân 10. 

Abdurrahmân b. Akîl. 11. Muhammed b. Osmân el- a-

a-

a  

Eserleri: 

 

- - - nde 

-  

2. el- - - - -Mur-

 

- -  -Dîn 

- - - -Ma - -

-Usûl. 

5. ed- -Sahîh 

- -  

-Elbâb. 

8. -Ebrâr. Elinizdeki eserdir. 
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- -  

10. el- -Munâsebât 

11. ed- -Behiyye - -Tâiyye 

- -Muhimme 

13. el- -Câmia 

14. el- -Hisân li- -

 

15. el- - -Tevhîd. Yay

dilimize  

- - -  

17. et- -Beyân li- -Îmân 

 

-

le dopdolu bir hayat s - efat 

etti.  

 

 

K TABIN TANITIMI 

 

Bu kitabı inceleyen, kısa ve net olmasıyla birlikte 

onun, faydalı ilimlerin hepsinden bazı hususlar içerdi-

ğini görecektir. Tevhîd ilmi, usûl ilmi, akâid, seyru su-

lûk ilmi, ahlâk ilmi, dinî, dünyevî ve tıbbî âdâb, fıkıh 

ilmi ve fıkhın her konusundaki hükümler, ibâdetler, 

muâmeleler, nikâhlar ve diğer konular, bunlarla ilgili 

hükümlerin açıklamaları, kaynakları, usûlü ve kuralla-

rı, çeşitli ıslah ilimleri, yararlı konular, özel, genel, dinî 
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ve dünyevî yararları sağlayacak, zararları def edecek 

tavsiyeler...  

Bunların da hepsi, Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem’in sözlerinden alınmıştır. Kitapta en özlü ve en 

yararlı hadislerin açıklanması tercih edilmiştir, nitekim 

bunu göreceksiniz. 

Bunların hepsi, Allah’ın lütfu ve rahmetiyle ger-

çekleşmiştir. Hamdedilecek sadece Allah’tır.  

 

 

 

 

 

 

ÖNSÖZ 

Hamd, güzel isimlerinden, mükemmel, büyük ve yüce s fatlar n-

dan, o s fatlar n hem dünya, hem âhirete dair etkilerinden dolay  övülen 

r. 

Yarat n, her övgüye de er niteli ini, her güzel huyunu ve 

her do e-

na salât ve selâm 

ederim. 

n sözünden sonra, elçisi ve halîli (dostu) Muhammed sal-

lallahu aleyhi ve sellem rusu, daha faydal s , dünya 

ve âhiret iyili ini daha fazla bir araya getireni yoktur. Çünkü o, yarat l-
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n en iyi bileni, nasihat , yol göstermesi ve rehberli i en üstün ola-

n  ifadesi en beli  olan  ve en iyi ö sallallahu aleyhi ve 

sellem -kelim(1) verilmi tir, o, kelimesi az, manalar  çok sözü, 

tam bir aç kl k ve ifade derecelerinin en üstünüyle k saca söylemi tir. 

Genel konular n her bir türünde veya ilmî konulardan her birinde 

ce -kelim olan hadislerden, maksatlar ndan ve içerdi i anlamlar-

dan söz ederek, uygun birini may  dü ündüm. 

zatmaya gerek yok-

tur. 

m isteyerek ve kolayl k vermesini dileyerek derim 

ki: 

 

 

                                                           

(1)  
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HAD S 

 

ٍَع   اْن َع َّط اِع   ْن ِع   ُع َع َع   َع ْن  ُع   َع ِع ِع   َع ُعىاَع   َع ِع ْن ُع :  َع اَع   َع ْن ُع   َّط    َّط

ج»: ََع ُعىاُع  ََ جهُل  إَِّّ ََ َ َأْل َّجِس، ثاَأْل ج دِجىَّْٞ ََ إَِّّ ِ اٍئ  ىِنُلوِّل  َٗ َأٍْل ج ث ٍَ ٙ َ٘ َأِْل  َّ ََ  َمجَّشَأْل   َ

َ سُل  ِ  إِىَٚ ُٓل ِٕ َأْل َّ   ِٔ َ  ُل٘ىِ ُل  َٗ َ صُٔل ِٖ َأْل ِ  إِىَٚ  َ َّ  ،ِٔ َ  ُل٘ىِ َأِْل  َٗ ٍَ ُل  َمجَّشَأْل  َٗ َ صُٔل  ِٕ َأْل

َأّْلَٞج َٖج ىِدُل ِٗ  ُٝلِظٞذُل َ  َرٍئ   َ َأٍْل َٖج، ث َأْْلِنحُل ُل  َٝ َ صُٔل ِٖ َأْل ج إِىَٚ  َ ِٔ  َٕجَا َ  ٍَ َأْٞل  «إِىَ

 

-Hattâb rad yallahu anh : Rasûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyu  

-

ti i vard

i bir dünyal k veya 

nikâhlanaca  bir kad

eye  Muttefekun aleyh.(2) 

 

AÇIKLAMALAR 

ecektir. 

 

 

 

 

                                                           

(2) Buhârî -Vahy (1), Îmân (54), Menâkib (3898), Nikâh (5070); Müslim, 

; Tirmizî -Cihâd (1647); Nesâî, Tahâre (75), Talâk 

(3437); Ebû Dâvûd, Talâk (2201); , Zühd (4227); Ahmed, Müsned 

(169 ve 302). 
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 HAD S 

 

ٍَع   َع اِع َع َع   َع ْن  ُع   َع ِع ِع   َع ُعىاُع   َع اَع :  ْن  َع اَع   َع ْنهَع   َّط َأِْل »:   َّط َدطَ  ٍَ   َ َأْل

ِ َّج  ِٜ َأٍْل ج ََٕذث  َ َأْٞل َ  ٍَ َأْْلُٔل  ىَ فٍِع – ٍِ َأِْل  : ِعوَع ََع ٍة  وَع وَ  ٍَ َِ ََ ًال  َ  َأْٞل َ  َ  ِٔ  ىَ َأْٞل  َ يَ

َّج َأٍْل ُل َ  –  َ٘ ُٖل  «َ  ٌد   َ

 

e sallallahu a-

leyhi ve sellem öyle buyurdu: 

ey ortaya atarsa, o 

  bir rivâyette öyledir: i-

  

Muttefekun aleyh.(3) 

 

AÇIKLAMALAR 

 bu iki bü-

yük hadisin içine girer. Ömer  -

e  hadisi, zâhirî ameller için bir mî-

 

Bu hadislerden birincisinde, lmak, ikin-

cisinde,  

l-

                                                           

(3) Birinci rivâyet: Buhârî, Sulh (2697); Müslim Ebû Dâvûd, 

Sunne (4606); , Mukaddime (14); Ahmed, Müsned (25502 ve 25797). 

Müslim Ahmed, Müsned (22929 ve 24604); 

Buhârî  
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lah  ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  o, 

ameli makbul olan kimsedir. Bu iki arttan veya birinden yoksun olan n 

n una dâhildir: 

 )چچ  ڃ   چچچچڃڃڃ(

klar  her amelin önüne geçmi iz de onu (etrafa) sa-

ç lm  toz zerreleri haline getirmi  [25/Furkân, 23] 

ki layan n u buyrukla -

hildir:  

 ڱڱڱ ڱ   ڍڌڌڎڎڳڳڳڳ ڍ(

 )ںںڻڻٹ

-sin 

brâ-

 

[4/Nisâ, 125] 

 ىئيئجبحبخبمبىب جئحئمئڈڈَُ(

 )يبجتحتخت

-

derse, onun mükâfat , Rabbinin yan ndad r. Onlara kor-

[2/Bakara, 112] 

Niyyet nutlu u ve sevâb n  talep et-

mek 

de kendisi için amel edilene niyyet dâhildir.  

Amele niyyet etmek: Kendileri kasd edilmedikçe ve onlar için 

niyyet edilmedikçe, ne -bütün çe itleriyle- tahâret, ne namaz, ne zekât, 

ne oruç, ne sahîh olabilir. Bu ibâdet-

olarak bizzat kendilerine olma  
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Söz konusu ibâdet, namaz gibi:  Farz, muayyen nafile ve mutlak 

nafile olmak üzere bir 

mutlak olan  

-

muayyen olana da mutlaka niyyet etmek gerekir. Di er ibâdetlerde de 

böyledir.(4) 

Ayr ca âdetin mutlaka ibâdetten ayr lmas  -

mak, temizlenmek veya serinlemek için de olur; büyük hadesten te-

 gibi ibâdetler için de olur. 

i-

dermeye veya müstehab olan gusle diye niyyet edilmelidir. Ayn  ekil-

de insan, paray  elinden zekât, kefâret, adak, müstehab olan sadaka ve-

ya hediye olarak . Bunlar y-

 

-

lesidir. Birisi, görünü ü ve ekli itibariyle sahîh olan bir muâmele yapar, 

ol açmak veya 

                                                           

(4)  el- -Cevziyye muazzam eseri -

- sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalk-

-yeti 

a-

olan imama» derdi; ne «edâ olarak» veya «kaza olarak» derdi, ne de «vaktin far-

elime ile dahi 

sallallahu aleyhi ve sellem s

böy r-

[ -  -  
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üzerine vâcib olan bir eyi dü

Bu durumda onun sözünün zâhirine de il, niyyetine ve kast na bak l r. 

 -

-

lan akde kastedilmeyen bir akit ilâve eder. Bu ifadeler t-

tir.(5) 

Ayn  n koy art, kulun 

zarar verecek bir eyi kastetmemesidir. 

Kendisi ile maksatlar vas talar n tümü bu kâideye dâhil-

a

tâ r r. 

Amel kendi  Kulun yapt  ve yap-

mad  her eyde, her sözünde ve her fii  ihlâsl  olma-

s d r. Yüce Allah öyle buyurur: 

 ) ںں ڳڳڱڱڱڱ (

, dini sadece 

[97/Beyyine, 5] 

                                                           

(5)  Allâme Abdurrahmân es- , 

 Abdilhalîm ibni 

Teymiyye el-Harrânî ed- Hicrî 661 y

ale-

, - söz ko-

nusu e  sözleri el- -Nûrâniyye da geçmektedir. -

hulislam rahimehullah o l-

 Ya ve 

husustan birine, lmeyen 

 [Bkz: el- -Nûrâniyye, - , s: 

173.] 
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 )ڈڍڍڇ ڈ(

nd  [38/Zümer, 3] 

may , sevâb n  istemeyi, ecrini ummay  ve 

cezas ndan korkmay  kasd eder. Sonra bu niyyetle birlikte, sözlerinin ve 

 gerçekle tir-

meye ve onu mükemmelle (6) in-

sanlar n yan nda övülme ve sayg  göstermelerini bekleme gibi eyleri gi-

der

p-

t-

n yüzü ve sevâb l-

u-

-

labilir. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niyyetle-

 -

na gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 

bundan sonra i var-

d  Yani onlar n do ru veya bozuk, mükemmel veya eksik olmas  ku-

lun niyyetine göredir. Hay r i lemeye niyyet eden ve onunla yüce gaye-

ü-

kemmel bir kar l k vard r. Kimin niyyet ve kast  eksik olursa, sevab  ek-

sik olur. Kimin niyyeti, bu üstün maksattan ba kas na yönelirse, hayr  
                                                           

(6) Riya:  

 Tedavi 

ecek oldukça 

 iyet dileriz. 
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kaç r r ve niyyet etti i dü ük ve eksik maksatlar  elde eder. Bundan do-

lay  Peygaber sallallahu aleyhi ve sellem 

mukayese edilece icreti, Al-

 yani niyyet 

etti ini elde eder ve ecrini vermeyi Allah üstlenir. 

ele geçirece i bir dünyal k veya nikâhlanaca  bir kad n içinse, onun da 

hicreti, kendisi için hi Bütün dünyevî eyleri genel ola-

rak zikrettikten sonra evlenece i kad n  özellikle belirtmesi, bunlar n 

hepsinin basit, dü ük gayeler ve yarar  olmayan maksatlar oldu unu a-

ç klamak içindir.  

Yine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem etinden, hami-

yetinden dolay  veya sava taki durumunun görülmesi için sava an ki i 

hakk nda soruldu unda: 

ِع   َع ِع َع ُع  اِع َع ُعىوَع   َع اَع َع   َع ْن  »   ٍَع   َّط ِع   َع ُِع ِع  فٍِع فَعهُعىَع   اْن ُع ْنَُع   ِع  «. َّط
n kelimesi yüce olsun diye sava rsa, o Allah yolundad (7) 

diye cevap vermi  olmas  

hakk nda da öyle buyurmu tur:  

 پپٹ ٱڦڦڦڦپپ (

 ) ٹٹٹ

n r zas n  arzulayarak ve içlerinden bir 

pe-

 [2/Bakara, 265] 

                                                           

(7) Buhârî - -Siyer (2810); Müslim Tirmizî, 

-Cihâd (1646); Nesâî, Cihâd (3136); Ebû Dâvûd, Cihâd (2517); 

Mâce, Cihâd (2783); Ahmed i hadisi 

Ebû Mûsâ el-   Ha-

kelimesinden maksat bütün rasûllerin kendisi için gönderildi- a-

Lâ ilâhe illallah kelimesidir. 
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 ) پپٹٹ ٱڦڦڦڦپپ (

n  insanlara gösteri  için infak ederler, Al-

îmân [4/Nisâ, 38] 

  

Ameller ancak, amel edenin kalbindeki îmân ve ihlâsa göre, birbi-

rinden üstün hâle gelir ve sevaplar  ö-

ti inde  sadece niye-

tiyle amel sahibine ilhak edilir. Yüce Allah  

 ) ۆئۆئۈئۈئېئ ائائەئەئوئوئۇئۇئىىې (

arak 

irse, onun mükâfat  

dü [4/Nisâ, 38] 

(8) öyle bir hadis vard r: 

ً   ََع ْن َع ُع   َع وَع   َع   ِع ْن ُع  اَع ُع   ُع ِع َع   َع فَع َع   َعوْن   اْن َع ْن ُع   َع ِع َع  إِعذَع »   ُع ُِع

ًُح  حِع  «صَع
unda yahut yolculuk yapt nda, kendisi için, sa -

l kl yken ve mukimken (yolculukta de ilken) yapt  ibâdetin ayn s  yaz -

l (9) 

َ َع ِع  إِعوَّط »   اُع ْن   َع   َع ْنىَع ً     ِع اْن َع ِع ًُ    ِع ْن سِع ًَ   َع َع ْن ُع ْن  وَع َع   َع   َع نُعى  إِع َّط  وَع دِع

هُع ْن     َع َع ُع ْن   « اْن ُع ْن ُع   َع َعسَع

                                                           

(8)  Kelime olarak yük n

sallallahu aleyhi ve sellem - -re 

göre- -inde 

kesmeyip Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem e kadar yükseltmeleri yüzünden 

l e-

rektirmez.  
(9) Buhârî, el- -Siyer (2996); Ebû Dâvûd, Cenâiz (3091); Ahmed, 

Müsned (19180 ve 19254). Ebû Mûsâ el- . 
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 kimseler var ki, siz yerden geçmeye görün yahut bir 

vadiyi kat etmeye görün onlarda sizinle birliktedirler yani niyyetlerinde, 

kalplerinde ve sevaplar nda bizimle birliktedirler- onlar  burada bulun-

(10) Kul bir hay r i

amel etmek mukadder olmazsa himmeti ve niyyeti onun lehine tam bir 

iyilik olarak yaz l r.  

k Allah ka-

n sevâb  

Yüce Allah  

 ٹٹڤڤ ٱڦڦڦڦپپپپٹٹ (

 ) ڤڤ

n aralar ndaki gizli konu malar n n ço unda ha-

y r yoktur. Yaln z sadaka, yahut iyilik ya da insanlar n a-

ras n  düzeltmeyi emredenin konu mas  müs   

[4/Nisâ, 114] 

Çünkü bu hay rd r. Sonra öyle buyurdu: 

 ) ٹٹٹٹڤڤڤڤ ٿٿٿ (

n r zas n  arzulayarak yaparsa, 

yak nda ona büyük bir ecir verece [4/Nisâ, 114] 

Bu âyette, büyük ecir, bu fiili All ulayarak yap-

sallallahu aleyhi ve 

sellem u  

ىَع اَع   َع َع َع   َع ْن »   ُع   َعدَّطي  َعدَع ءَع َع  َُع ِعَ ُع   ا َّط اِع   َع ْن  َُع ِعَ ُع   َع َع َع  وَع َع ْن   َع ْن ُع   َّط

فَعهَع  ُع  اْن َع َع ُع  َع  إِعاْنَلَع  « َّط

                                                           

(10) Buhârî, el- - , Cihâd (2764). 

Müslim , Cihâd (2765); Ahmed, 
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n mallar n  ödemek niyyetiyle al rsa, Allah o kimse-

ye ödeme kolayl  verir. Kim de halk n mallar n , telef etmek niyyetiyle a-

l (11)  

Sâlih bir niyyeti, r n-

ötü niyyeti de telef etmenin ve 

telef ettirmenin sebebi yapt  bir bak!? 

Ayn  ekilde niyyet, mübahlarda ve dünyevî lerde de geçerlidir. 

unlardan 

n hakk n , vâcibleri ve müstehablar  yerine getirme-

ye niyyet eden; yemesinde, içmesinde, uyumas nda, dinlenmesinde ve 

kazançlar nda bu iyi niyyetten ayr kanl klar  

ibâdete dönü

hay r ve r z k kap lar ndan hesap etmedi i ve zihninden geçirmedi i ey-

leri açar, bilgisizli -

yan, sadece kendisini k nas n.  

sallallahu aleyhi ve sellem

geçmektedir: 

ٍ  َع َلً  اَع ْن َع ُع  اَع ْن  إِعنَّط َع »   ِع  وَع ْن َع   ِعهَع  اَع ْن َعغِع ُْنهَع   ُع ِع ْن َع  إِع َّط   َّط   َع   َع ًَّط  َع َع

ٍِّي  فٍِع اَع ْن َع ُع   «  ْن َع َعاِع َع  فَع
n yüzünü isteyerek(12) -

                                                           

(11) Buhârî , Ahkâm (2411); Ahmed, Müsned (8516). Ebû 

 
(12) -i Sünnet 

- ametine ve celâline 

îmân ederler. All

-çek 

k-

e-mek, 
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lay  mutlaka sana bir ecir verilir. Hatta han m z -

(13) 

adisi, ha-

y ktedir. Nefsini [azaptan] kurtar-

hadisin manas n  anlamas  ve 

onu iki gözünün önüne koyup her durumunda ve bütün vakitlerinde o-

na göre davranmas  gerekir.  

rivâyet etti i: inimizde, 

ondan olmayan bir ey ortaya ç kar rsa, o reddedilmi Bir ba ka ri-

                                                                                                                                             

- s-

t-

t- n-

e-sinlikle ka-

elebilecek bir soru-yu ha

- rahimehullah, 

e k-

l-

- e-

-

a-

- l-

r-

r-

ktur derler. Biz ise: 

u-

- -

-Cevzî 1424 ta-  
(13) Buhârî, Îmân (56), Cenâiz (1295), Menâkib (3936); Müslim

Tirmizî, Vasâya (2116); Nesâî muhtasar olarak-, Vasâya (2742); Ebû Dâvûd, 

Vasâya (2864); Ahmed, Müsned (1443 ve 1527); Mâlik  
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vâyette de öyledir: -

 hadisine gelince, mantûku ve mefhûmu ile(14) 

tmektedir. 

zîlik ve Mutezîlilik gibi sözlü ve ke-

sahiplerine geri çevrildi ine ehlinin de ma-

lar   u

inden ba kas n  haber veren veya Allah ve Rasû-

i ve belirlemedi i bir eyle ibâdet eden kimse, mub-

tçidir. Mübahlar  haram k lan veya me -

 

kleri 

amel ile amel edenin -ki bu da, sahîh akîdeler, vâcib ve müstehab olan 

tir  ameli kabul edilecek, gayret ve 

örecektir. 

oldu m-

ri yoktur. Yasaklama ise, fesâd  (bozuklu u) gerektirir. Allah ve Ra-

sûlünün yasaklad  muâmelelerin hiçbirinin hükmü yoktur ve onlara 

                                                           

(14) Mantûk eselâ: 

 âlet, söylenen 

y  

Mefhûm: tme-

âyeti 

i-

yet verir. 
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(15) 

                                                           

(15) el- -

ibâdet, tümüyle Allah ve Rasûlünün hükmün -de 

edilir. B

-

â-det olarak 

belirle

-

u

benzerleri ile raks edip dönerek veya 

l-

a Bir ibâ-detin içinde, 

de mutlak olarak 

sallallahu aleyhi ve sellem l-

y- a-

 Bu cevap üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 

gölgelenmesini ve orucu -ti. Böylece Nebî sallallahu 

aleyhi ve sellem - kla

 gereken bir adak olma-

a-maz, ezân ve arafatta dua gibi. Gü-

-

i-

l-

i-

- zellikle böyledir. 

 

e -kilde 

linin 

d-

- -

Hikem  

görmek için mutlaka buraya müracaat et.]  
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ÜÇÜNCÜ HAD S 

 

ُ ٍة     َع ْن   ٌِّي  اَع ِع ٍَع   ا َّط  ِع ُع   َع ِع ِع   َع ُعىاُع   َع اَع  : َع اَع    َع ْن ُع   َّط ُع  صَع ًَّط     َّط   َّط

ُْن ِع  َِ » :وَع َع َّط َع   َع َع ٝ َِ  ،رُل ثىَِّْظٞيَ  ثىدِّل ٝ َِ  ثىَِّْظَٞحزُل، ثىدِّل ٝ :  َع اُعى  «.ثىَِّْظَٞحزُل  ثىدِّل

ِ،» : َع اَع  ِع! َّط   َع ُعىاَع  ََع  اِع َع ْن  ِٔ، ّلِِلَّ ىِِنضَجدِ َٗ ،ِٔ ىَِ  ُل٘ىِ زِ  َٗ ََّ ِاَةِ َٗ ، َِ ٞ َِ يِ سَأْل َُل  ثىَأْل

َأٌْل  ِٖ ضِ ٍَّ َ ج َٗ.» 
 

Temîm ed-Dârî rad yallahu anh sal-

lallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

ttir, din iç-

 l n Rasûlü!? dedi-

ler. O da:  ü-

manlar n idare  buyurdu. 

Müslim.(16) 

 

AÇIKLAMALAR 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuya verdi i önemi 

 hakk  tam o-

larak yerine getirmektir. 

• , t-

le Al-

                                                           

(16) Müslim, Îmân (55) t-  

cümlesi tekrar edilmemektedir. Ebû Dâvûd, Edeb (4944); Ahmed, Müs-ned 

(16493); Nesâî  
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ibâdeti yerine getirmek, bütün va-

rlikte 

kar  görevlerinde kusur i lemekten veya baz  haramlara cüret etmekten 

kurtulamaz. Gerekleri ile birlikte yerine getirilen bir tevbe ve de

isti far eksikli i giderir  

•  , ezberlemek, dü-

ünmek, söz ve manalar renmek, kendisi ve ba kas  hakk nda o-

nunla amel etmeye çal makla olur. 

• , îmân etmek ve 

a tercih etmek, dinin usûlün-

kesin sözüne tercih etmek, reh-

berli inde yürümek ve dinine yard m etmektir. 

• Müslümanlar , Müs-

a-

n velâyetlerine 

nsanlar  

-

ruya yönlend

n-

(17)  

                                                           

(17) rahimehullah nlik 

ncedir. 

n-

r-

e-rine 

n-
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• , kendin için se-

vip istedi  de istemen, kendin için istemedi n-

lar için de istememen, mümkün oldu u kadar bu konuda gayret gös-

termendir. Çünkü bir eyi isteyen onun için gayret gösterir, onu gerçek-

le tirmek ve tamamlamak için çal r. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu 

n haklar n , Kitab n n hakla-

r n n , farkl  durum ve tabakalar na göre bütün 

Müslümanlar n haklar n  inin 

tamam n  içine  sözün içine girme-

yen hiçbir ey kalma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

lar için de sevip istemendir. Bu temel bir ilkedir Çünkü bu tam anla

ve tam bir muhabbet et- , Mektebe- -
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DÖRDÜNCÜ HAD S 

 

َْن َع َع   َع ْن  ٍَع   َع ٍِع  ُع َع ُع   َع ِع ٌٍّي  اً َع  : َع اَع   َع ْن ُع   َّط ٍَّط   َع ْن َع  ِع ُع     ا َّط ِع  صَع ًَّط  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع  اَّط ٍِع  َع ًَع  َع َع ٍة : فَع َع اَع     ، َع َع ذُلدُل  »:  َع اَع  .إِعذَع   َع ِع ْن ُع ُع دَع َع ْن ُع  اْن َع َّط َع  دُع صَعَأْل

 َ َأْٞلتًالج َ  َٗ  َّ ِٔ َش ِ كُل دِ دَز ،صُلشَأْل ضُ٘ل نَأْل ََ َ رَ ثىَأْل ٌُل ثىظَّ صُلقِٞ صُلَؤ ِّلٛ ،ََٗ َمجرَ  َٗ ثىزَّ

َٗػزَ  ََ َأْل ُل َُ  ،ثىَأْل َؼج ٍَ ًُل َ  ٘ صَظُل ٍ:  َع اَع « .َٗ ٍَع  وَع اَّط ِعٌ نَع ْنسِع  َع  َعزِعَ ُع  َع ًَع  َع َع   ،دِع ِع  ِع

ُْن ً  وَع َع  َعنْن ُع ُع  ِع ْن ُع  ٍُّ .  َع اًَّط  َع اَع  ا َّط ِع ُْن ِع وَع َع َّط َع  فَع َع َّط  وَع ُع  َع َع ُٓل  »: صَع ًَّط  َّط َأِْل َ  َّ ٍَ

ِو ثىَأْلَ َّْزِ  َإْٔل َأِْل  َ ٍِ وٍئ  َأْْل ُلَ  إِىَٚ َ اُل َأُْل َٝ ََٕذث  َ َأْْل ُل َأْل إِىَٚ   «. َيَأْلَٞ
 

Ebû Hureyre rad yallahu anh unu anlatt : Bir bedevî Peygamber 

sallallahu aleyhi ve sellem mda cennete girmemi 

sa layacak bir ameli söyle, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: 

O na hiçbir eyi ortak ko madan, yaln

k l nan namaz  k lars n, farz k l nan zekât  verirsin ve Ramazan orucu-

nu tutars  diye cevap verdi. Bedevî: Can yemîn 

ederim ki, ben bunlara ne ilâve ederim(18), ne de bunlardan eksiltirim, 

                                                           

(18) Nevevî rahimehullah -

vâcib

sünnet ve me -

i avu

- a-

yemîn ol-sun ki, Al-

e-
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dedi. Bedevî geri dönüp gidince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: 

una gidiyorsa, bu ki iye baks  

buyurdu. Muttefekun aleyh(19) 

 

AÇIKLAMALAR 

Hadisin i aret etti i bu büyük temel esas hakk nda birçok hadis 

vard r. , as ü-

n bü-

p

farz k ld klar n (20) yerine getiren ve haram 

k ld klar ndan sak nan kimse cennete girer, cehennemden kurtulmay  

hak eder. Bu niteli e sahip olan n  almaya hak 

kazan . Ayr ca muttakilerden,  erenlerden ve do ru 

                                                                                                                                             

Sahîhi Muslim, -

Îmân, 2. Bâb] 
(19) Buhârî, Zekât (1397); Müslim, Îmân (14); Ahmed, Müsned (8310). Hadisin 

Ebû Eyyûb el-

la- Müslim  bu olaya ben-

rivâyetinde bir bedevî gelerek Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

gönde

Bunun üzerine Nebî sallallahu aleyhi ve sellem

iyâde olarak ona bir yol 

bulabilenlerin beyti haccetmesi, zikredilmektedir. Müslim, Îmân (12). 
(20) y-

hadesten ve necasetten tahâret, namaz, oruç gibi ibâdet e-

ibâdetlerdir. 
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yolda yürüyenlerden olur. 

: 

 

 HAD S 

 

ٍِّي   َع ْن  ِع  ا َّط َع ِع ِع  : ُع ْن ُع  : َع اَع     ُع ْنَُع وَع  ْن ِع  َع ْن ِع  َّط  ُع ْن اٍِع فٍِع  !ََع   َع ُعىاَع  َّط

ً   َع  َع ْن َعاُع  َع ْن ُع  َلَع ِع  َعىْن ِع ْن ً    َع ْن َع َع   اْن ِ  » : َع اَع    ، َع َع َأْْلشُل دِجّلِلَّ ٍَ ٌَّ ثقُلوَأْل آ َأٌْل عُل ضَقِ  «. َأْل
 

Sufyân b. Abdullah es-Sekafî : Ben: Ey n Rasû-

lü! Bana öyle bir söz söyle ki, senden sonra onu kimseye 

sormayay m, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem:  

îmân ettim de, sonra dosdo  buyurdu. Müslim(21) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  

, sahibini felâha eri tiren faydal  bir söz söylemesini iste  Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona îmân  emret . 

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem  inan lmas  gereken îmân esas-

lar n , usûllerini, bunun pe inden gelen kalp amellerini, içten ve d tan 

meyi ve teslimiyeti, bunlara devam etmeyi, bunlar üze-

rinde ölünceye kadar istikâmetle .  

Bu hadis, Y n u una benzemektedir:  

 ٹ ٹ  پ پ پ پ ڦ ڦ ڦ  ڦ  ٱ(

 )ٹٹڤڤڤڤٿٿٿ

r, deyip sonra dosdo ru yürüyenlerin 

                                                           

(21) Müslim, Îmân (38); Tirmizî, Zuhd (2310);  Mâce, Fiten (3972); Ahmed, 

Müsned (14990, 18938 ve 2710). 
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üzerine melekler iner. Onlara: Korkmay n, üzülmeyin, size 

 [41/Fussilet, 30] 

Îmân ve istikâmet, bütün kötülüklerden kurtulma, cenneti ve sevi-

len her . Kitâb ve Sünnetteki pek çok a-

; îmân n, hem kalplerdeki do ru inançlar , hem hayra  

etmek,  korkmak,  ve kötülükten ho lanmamak gibi 

kalp amellerini hem de organlar n amellerini kapsad na delâlet etmek-

tedir.(22) Bunlar da ancak üzerlerinde sebât edilince ta . 

                                                           

(22) - - -

, îmân , hem kalbin 

-i Sünnet 

î

îmân y-leyen 

ve îmân dalâlet eh-lini red-

-i 

Sünnet imam  

Îmân söz ve ameldir. Ar-tar 

, es-Sunne, - s-  

- - Îmân kalb ile tasdik, dil 

ile ikrar ve azalar ile amel etmektir. Bu üç haslet kendisin

-Acurrî, - -Vatan bas-

 

el- - - -Ce-

i-

- -Sunne, -Reyyân bask  

 mam Ebû Usmân es- - s i-

 i-

-Sâbûnî, - -Hadîs, -

 

 -

-

-Lâlekâî, -Sunne -Taybe 
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Bunlar Ehl-

bir damla gibidir. 
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ALTINCI HAD S 

 

ِع  ْن ِع   َع ْن ِع     َع ْن  ٍَع   َع ْن ٍةو  َّط ُع   َع ِع ٍُّ  : َع اَع    َع ْن ُع   َّط ُع     َع اَع  ا َّط ِع صَع ًَّط  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع  ٌُل » : َع َع ٌَ ثىَأْل َأِْل َ يِ ٍَ ٌُل  يِ ِٓ   َأْل َِٝد َٗ  ِٔ َأِْل ىَِسجِّ ٍِ  َُ ٘ َُل يِ سَأْل َُل َأِْل  ،ثىَأْل ٍَ َٖجِا ُل  َُل ثىَأْل َٗ

َأْْلُٔل  ُل َ  َّ  َٖٚ ج َّ ٍَ   َ ََٕ» 
 

Abdullah ibni Amr rad yallahu anh  Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

)  onun dilinden ve elinden 

zarar görmedi n yasaklad ndan hicret 

edendir/ayr land  Muttefekun aleyh(23)  

Tirmizî ve Nesâ (24) u ilave vard r:  

َأٌْل » ِٖ ثىِ َ٘ َأٍْل َ َٗ َأٌْل  ِٖ جةِ ٍَ َُْٔل ثىَّْجاُل َ يَٚ ِ  ٍِ َأِْل  َ ٍَ ُِل  ٍِ ؤَأْل َُل ثىَأْل َٗ» 
 ise, insanlar n, kanlar  (canlar ) ve mallar  konusunda 

kendisinden emin olduklar    

(25) de öyle bir ilâvesi vard r:  

                                                           

(23) Buhârî, Îmân (10), Rikâk (6484) - -; Müslim, Î-mân 

(40) tir-; Nesâî, Îmân (4996); 

Ebû Dâvûd, Cihâd (2481); Ahmed, Müsned (6767, 6796 ve 6873). 
(24) Abdullah ibni Amr hadisi olarak bu ziyâdeyi Ahmed âyet 

ne gelince, bu 

ziyâde Ebû Hureyre Tirmizî, Îmân (2627); Nesâî, 

Îmân (4995); Ahmed, Müsned (8712); , Sahîh (180). Bu hadisin 

l-Elbânî, 

-Tirmizî (  
(25) Beyhakî -Îmân (11123); Ahmed, Müsned (23437);  

benzerini- t -

Elbânî, es-Sahîha y  
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ِٕدُل » َ ج َُل ثىَأْل ََٕد َّ َأْلَسُٔل  َٗ َأِْل َاج ٍَ  ِ  « ِٜ ؽَجَ ِز  َّ
d itaatta nefsiyle mücadele eden  

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadiste, unun 

sebebi olarak bildirdikleri, 

Bunlar: îmân cihâd r. Bunlar n, özlü ve kapsam  

bir sözle  ya .  

er) dilinden ve elinden zarar 

görmedi i kimsedir.  

Nitekim, gerçek na kulluk görevini 

mükemmel bir ekilde yapmak, nun ve müslümanlar n hak-

lar n  yerine getirmektir. , kendisi için sevip istedi i  

Müslümanlar için de istemedikçe gerçekle tiremez. Yine slâm  

ancak, Müslümanlar n, onun dilinin ve elinin a-

 gerçekle ir. Çünkü müslümanlara 

Müslümanlar onun dilinden ve e-

linden zarar görüyorlarsa, rmesi 

gereken farz görevleri  ki! n-

 onun sözlü ve fiilî zarar ndan uzak olmalar , onun mükemmel bir 

Müslüman olu una delildir. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  insanlar n kanlar  

ve mallar  konusunda güven duyulan birisi oldu unu aç kla . Çün-

kü îmân kalpte  ve kalp onunla doldu u zaman, sahibine, en ö-

nemlileri, emanetleri gözetmek, muamelelerde do ruluk, kanlar  ve mal-

lar  konusunda insanlara haks zl k etmekten uzak durmak olan îmân n 

haklar n  yerine getirmesi . Îmâ
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-

dikleri, kendisini emanete riâyet edici olarak bildikleri kimsedir. -

siz ki emanete riâyet etmek, îmân -

kim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tur: 

 « َع  َع َع نَع َع اَع ُع  إَِع َع وَع اِع َع ْن  َع » 

îmân (26) 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her müslümana farz-  ayn o-

lan hicretin de, günahlardan hicret etmek oldu unu aç kla . Bu 

farz, hiçbir durumda, hiçbir yükümlüden kalkmaz. Çünkü Allah kullar -

na, haramlara ve günahlara yönelmeyi haram k l . Özel anlamda 

hicret, küfür ve bid atler ülkesinden slâm ve sünnet ülkesine geçmektir. 

Bu da, hicretin sadece bir parças d r ve herkese de farz de ildir. Bilinen 

sebeplerin var olmas yla ancak art olur.(27) 

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem mücahidi, -

siyle mücadele edendir, diye aç klad . Çünkü nefis, hay rl  eylere kar  

                                                           

(26) Ahmed, Müsned (11975, 12157). el- el-Îmân isimli ki-

â  
(27) - rahimehullah Hic-ret; 

bir amelden veya amel sahibinden veya bir mekândan olur.  

Amelden hicret: -

lardan hicret etmesidir. Nitekim hadiste: 

  

Amel sahibinden hicret: e

n terk edil-

mesi gibi bir maslahat ve menfaat söz konusu ise ondan hicret edilir.  

Mekândan hicret: a-

v-

 - a-

man ki -

-Sâlihîn htasar ola-
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ü engeçlik gösterme e ilimindedir, kötülü ü emreder, musibetlerden 

hemen etkilenir. Al  itaat ve bunda sebat etmede nefisle cihâd et-

mek ve sabretmek bir gerekliliktir.  da nefisle 

mücadele ederek ondan vazgeçirmeye elâlara ta-

hammül göstermede sabr  ve mücadele etmeyi gerektirir. taat -

: Emredileni yapmak, yasaklanandan uzak durmak ve takdir edilene 

sabretmek. 

Gerçek mücahid, görevini yerine getirmek için, bunlara kar  nef-

siyle mücadele eden kimsedir.(28) 

                                                           

(28) -Cevziyye rahimehullah -

 Nefis ile 

-hâd 

dört mertebedir:  

Birinci Mertebe: m-

ecek olan 

 

 

edilse bile fayda da vermez.  

Üçüncü Mertebe: nda 

-

y-

 

Dördüncü Mertebe: i-

k-tir. 

e-lef, bir 

e-dikçe 

 [ -  

-Risâl y ra-himehullah daha 

k-

 Hiç kim- a-
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Bu türün en ereflisi ve en üstünü, dü manlarla sava ta nefsiyle 

mücadele etmesi, sözlü ve fiilî mücadele etme-

sidir. Çünkü Allah yolunda cihâd, dinin en üst noktas d r.(29) 

Bu hadisin gerekleri ile amel eden kimse, dinin tamam n  (bütün 

hükümlerini) yerine getirmi  kimse demektir. Müslümanlar n dilinden 

ve elinden zarar görmedi i, insanlar n kanlar  ve mallar  konusunda 

kendisinden emin oldu n yasaklad ndan hicret eden ve Al-

âd eden (mücadele eden) kimse. Böy-

lelikle art k onun yapmad , dinî, dünyevî, aç k ve gizli hiçbir iyi-lik, 

terketmedi i hiçbir kötülük kalmam t r. Ba ar  sade r.

  

                                                                                                                                             

acaat et! 
(29) sallallahu aleyhi ve 

sellem  amaz-

Tirmizî, Îmân (2616); Ahmed, Müsned (21054); 

, Fiten, (3973). el- tir. -

, (2/138-141) 
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 HAD S 

 

ِع  ْن ِع  َع ْن ٍةو    َع ْن  ٍَع   َع ْن ِع  َّط ُع   َع ِع ٍَّط   َع اَع  : َع اَع   َع ْن ُع   َّط ُع     ا َّط ِع صَع ًَّط  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع  ِٔ » : َع َع ِٞ  َِّ َأِْل مُل ٍَ دَ ٌد  َُ   َ َأْل َْج ِقًالج  َمج ج  ٍُل يَزٌد   َخجىِظًال ِٔ َخظَأْل َأِْل َمجَّشَأْل  ِٞ ٍَ َٗ

 َِّ ُٖل َأْْل ٍِ  َِ َِ صُل َٖج إَِ ث ثاَأْل َأِْل ثىِّْل َجِا َ ضَّٚ ََٝدَ  ٍِ يَزٌد  ِٔ َخظَأْل إَِ ث َ دََّط  َمجَّشَأْل  ِٞ َٗ  َُ َخج

إَِ ث  َٗ ََٕد    َمَذَح  إَِ ث   َ ج َٗ ٌَ  َغَدَ    « ََ  َ  َخجَط
 

Abdullah b. Ömer rad yallahu anh  Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

ey vard r ki, bunlar kimde bulunursa, o kimse kat ks z 

münaf k r. Kimde bunlardan bir parça bulunursa, onu b rak ncaya 

kadar kendisinde münaf kl ktan bir huy var demektir. Bunlar: Kendisi-

ne bir ey emanet edildi inde h yanet etmek,  yalan söyle-

mek, söz verdi inde sözünü tutmamak, münaka a ve kavga an nda 

 Muttefekun aleyh(30) 

 

AÇIKLAMALAR 

Nifâk, kötülü ün temelidir. O,  izhar edip  gizlemektir. 

B -

yük nifâk da girer. Bu tür nifâk, insan  tamamen dinden ç kar r ve sahibi 

cehennemin en alt k sm ndad r.(31) Allah bu münaf klar , küfür, îmâns z-

l k, din ve ehli ile alay etmek, slâm dinine dü manl kta ortak davran-

                                                           

(30) Buhârî, Îmân (34), Cizye (2178); Müslim, Îmân (58); Tirmizî, Îmân (2632); 

Nesâî, Îmân (5020); Ebû Dâvûd, Sunen (4688); Ahmed, Müsned (6729). 
(31) nne-
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mak, din dü manlar na tam bir e ilim göstermek gibi  olan 

 nitelemi tir. Bu , her zaman ve özellikle madde-

cili in, inkârc l n ve ibahiyyenin bask n geldi i zaman m zda mevcut-

tur. 

Burada kastedilen: Münaf kl n ikinci türüdür ki hadiste belirti-

len nifâk budur. Bu, . tamamen dinden ç karmasa bile  

bu, küfrün . Bu dört özelli e sahip olan kimse, kendinde 

 ve münaf kl klar n bütün niteliklerini toplam t r. Çünkü do ru-

luk, emaneti yerine getirmek, sözünde durmak ve insanlar n haklar  ko-

nusunda duyarl  davranmak,  olan 

niteliklerdendir. Bunlardan birisi olmazsa, slâm ve îmân n farzlar n-

dan biri y k lm  olur. Bunlar n hepsi olmazsa nas l olur acaba? 

Hadisteki yalan, hem Allah hakk nda ve: Kim benim ad ma ya-

lan söylerse cehennemdeki yerine haz rlans  diyen Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem hakk nda yalan konu may  içine almaktad r:  

 )ڃڃڃ چچچچ(

 yalan uydurandan daha zalim kim olabi-

[61/Saf, 7] 

Hem de ki inin haber verdi i genel ve k smî olaylar hakk nda ya-

lan konu may  kapsar. Bu âdete mubtela olan kimse, en belirgin nitelik-

lerinde münaf klarla bir ol . n en belirgin bu nitelikle-

ri hakk nda, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem tur: 

َّط  ُع ْن وَع اْن َع ِعاَع » ى َع ََعهْن ِعٌ  ََعهْن ِعٌ فَع ِعوَّط  اْن َع ِعاَع  إَِع إِعوَّط  اْن ُع ُع ى ِع وَع إِعاًَع  اْن ُع ُع

ي  اْن َع ِعاَع  َع ًَّط َُع ْن َع َع    ََع َع اُع  ا َّط ُع ُع ََع ْن ِعاُع  إِعاًَع  ا َّط  ِع وَع َع  ََع َعحَع َّط ِع   ِع ْن َع  وَع  َّط

 «. َع َّط اً 
n n. Çünkü yalan  götürür. Günahkâr-

 da ate e götürür. Ki i yalan söyleye söyleye, Allah kat nda yalanc  ola-
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rak yaz l (32) 

Mal, hak ve s r konusunda güvenilerek, bunlar kendisine emanet 

edilen kimse h yanet ederse, emanetini yerine getirmemi  olur. Nerde-

dir böylesinin îmân ? Ayn  ekilde kendisiyle Allah aras ndaki sözlerle 

yine kendisiyle insanlar aras ndaki sözleri bozan kimse, münaf klar n 

kötü bir özelli ine sahiptir. nsanlar n mallar  ve haklar  konusunda 

dikkatli olmayan, onlar  ele geçirmek için f rsat kollayan, bât l  ispat et-

mek veya hakk  kabul etmemek için, bu konularda, as ls z eylerle mü-

naka a yapan da ayn d r. Bu özellikler, yeterli derecede îmâna sahip olan 

bir kimsede asla bir araya gelmez. Çünkü bunlar, kesinlikle îmâna z tt r. 

Bilinmelidir ki, bir kulda iyi özelliklerle, kötü özellikler, îmân ö-

zellikleriyle, küfür veya münaf kl k özelliklerinin bir araya gelebilece i 

Ehl-i Sünnet ve l-Cemaat n temel dand r.  bun  gere i 

olan eyleri yap p yapmamas na göre sevap ve cezay  hak eder. Kitâb ve 

Sünnetteki birçok âyet ve hadis bu temel esasa delâlet etmektedir. Nass-

 amel etmek ve hepsine îmân etmek vâcibtir. 

Nasslar n (âyet ve hadislerin) bildirdi i üzere, e-

sin îmân p-

- îmân ve dinin  kabul etmeyen Hâricîlerin görü-

ünden uzak durmam z gerekir. Haricîler, büyük günahlardan birini, 

kâfirlik veya münaf kl k hasletlerinden birini yapan  kimsenin 

dinden ç kt  ve ebediyyen cehennemlik oldu u görü ündedirler. Bu 

da, Kitâb, Sünnet ve selefin icma na göre bât l bir görü tür. 

                                                           

(32) Buhârî, Edeb (6094); Müslim, el- - Tirmizî, el- -

(1971); Ebû Dâvûd, Edeb (4989); , Mukaddime (46); Ahmed, Müsned 

(3631, 3719 ve 3835).  
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 HAD S 

 

َْن َع َع   ٍ َع   َع ْن   ُع  َع ْن ُع   ُع َع ٍَع  َّط ِع  َع  : َع اَع   َع ِع ُْن ِع    اَع  َع ُعىاُع  َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

ُُل   » :وَع َع َّط َع  َأْٞل َج َأٌْل  َٝ َأْلصِٜ ثىشَّ هُل   ََ َدمُل َأِْل َخيََق َمَذث َ ضَّٚ  : ََٞقُ٘ل ٍَ َأِْل َخيََق َمَذث  ٍَ

هَ  َأِْل  :َٝقُ٘ل ِٔ  ، َئَِ ث دَيََ ُٔل   َّ َخيََق  ٍَ َأْْلضَ ىَأْلَٞ َٗ  ِ ضَِعذَأْل دِجّلِلَّ  « َيَأْلَٞسَأْل
 

Ebû Hureyre   Rasûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem öyle buyurdu: 

eytan sizden birine gelir de: unu kim yaratt ? unu kim yarat-

t  kim yaratt ? der. eytan n verdi i ves-

vese bu dereceye gelince, o ki i: Eûzu billâhi - eytâni r-racîm de-

Muttefekun aleyh.(33) Ba ka bir rivâyette: 

lerine îmân ettim, desin  eklindedir.(34) Bir ba ka 

rivâyette de: nsanlar daima birbirlerine soracaklar. Hatta öyle de 

 kim yaratt  edir.(35) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, eytan l

 ya sadece vesvese ile ya da insan eytanlar n  ve in-

                                                           

(33) Buhârî -Halk (3276); Müslim z

klindedir.  
(34) Müslim, Îmân (134); Ahmed

ri

kte-

dir. Ebû Dâvûd, Sunne (4722); Tirmizî, Deavât (3475); Nesâî, Sehv (1301). 
(35) Müslim, Îmân (134); Ebû Dâvûd, Sunne (4721); Ahmed, Müsned (27480). Ay-

Müslim, Îmân (135)  
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kârc lar n . Gerçekten Rasûlullah sallallahu aleyhi 

ve sellem medya-

na geldi. eytan, basiretleri olmayan ki ilerin 

kalplerin  inançs zlar da, 

üphelerin en as ls z  olan bu üpheyi yaymaktan geri durmuyorlar. Se-

beplerden ve dünyan n maddelerinden, bilinen saçma bir sözlerle bah-

sediyorlar. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli hadiste, bu soru-

yu üç eyle gidermeye i aret etti: Son vermek, Eûzu bil-

lâ - eytâni r-racîm demek ve îmân. 

Birincisi, son vermektir. Yüce Allah, ak l ve fikirler için var p da-

yanacaklar  bir s n r koy . Bu s n r geçilmemelidir. Bunu geçmeye 

kalksan da, beceremezsin, çünkü bu, imkâns zd r. mkâns z  denemek i-

se he  aptall kt r. Müessirlerde ve faillerde teselsül (zincir 

gibi birbirine ulama yapma) imkâns z n en imkâns z d r.  

yarat lar için bir ba lang ç ve son vard r. Yarat larla ilgili birçok 

eyde, onlar , onlardaki niteli i, madde ve unsurlar  a-

r ncaya kadar teselsül olabilir. 

 )ىثيثحجمججح(

lacakt  [53/Necm, 42] 

Ak nca, durur ve sona ererler. Çünkü o, kendisin-

den önce hiçbir ey olmayan Evvel (ilk)dir. Ve kendisinden sonra hiçbir 

ey olmayan Ahir (son)dir. O nun evveliyetine (ilk olu una) dair ne ka-

dar zaman ve hal farzedilirse farzedilsin, onun ba lang c  yoktur. Za-

manlar , halleri ve insana ait güçlerin bir k sm  olan ak llar  yaratan 

dur. Öyleyse ak l, nas l bu as ls z soruyu sormaya kalkar? Bu durumda 

kesin olan farz, durmak ve son vermektir. 
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kinci nmakt r. Çünkü bu, Rablerine 

îmânda insanlar  üpheye dü ürmek için, kalplere verdi i ves-

veselerdir... Kul, kendinde böyle bir ey hissederse, hemen 

s nmal d r, samimî olarak ve güçlü bir n rsa, Allah 

onu korur, eytan  ondan uzakla t r r ve onun verdi i as ls z, bât l vesve-

seler yok olur. 

Üçüncü husus: Onu, z dd  îmânla defet-

mektir. Çünkü Allah ve elçileri, n, kendisinden önce hiçbir eyin 

olmad  Evvel (ilk) niyyeti ile tek, önceki ve 

sonraki varl klar n yarat c s  oldu unu bildir . 

Bu kesin, samimî ve do ru îmân, ona z t ve ayk r  bütün üpheleri 

giderir. Çünkü hak, bât l  defeder, üpheler kesin inanca direnemez. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem i bu üç ey, inanç-

s zlar n çe itli ifadelerle devaml  dile getirdikleri üpheleri iptal etmek-

tedir. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem, as ls z teselsülü iptal eden son ver-

meyi, bu üpheyi veren eytandan Al nmay  ve kendisine z t o-

lan as ls z her eyi gideren sahîh îmân  Son 

vermede, kötülü ü do rudan do ruya kesme, götüren 

sebepleri yok etme, îmânda ise bütün kar  delilleri defeden, kesin ve sa-

hîh inanca s nma ve sar lma vard r. 

Bu üç ey, îmânla çat an bütün üpheleri yok edecek sebepleri bir 

. Îmân n kar s na ç kan, kulun, as ls zl n  ve z dd n n 

varl n  bildiren delillerle reddetti i her üpheli eyde bunlarla ilgilen-

mek gerekir. Bunun z dd  kendisinden sonra sadece sap kl k olan hakt r. 

Kul, îmânlar n  sarsmak ve çe itli günahlara dü ürmek için, kalplere 

üphe fitnelerini ve ehvet fitnelerini veren nmak-

la, sab rla ve kesin îmânla, ehvet fitnelerinden ve üphe fitnelerinden 

kurtulur. Ba ar  veren ve koruyan Al r. 
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DOKUZUNCU HAD S 

 

ِع  ْن َع  ُع َع َع   َع ْن  َع ْن ِع  ٍَع   َّط ُع   َع ِع ِع  : َع اَع   َع ْن ُع   َّط ُع     َع اَع  َع ُعىاُع  َّط صَع ًَّط  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع  َأْٜل ٍئ دِقََد ٍئ  » : َع َع زِ    َ ضَّٚ مُلوُّل َش َأْٞل ِ    ثىَأْلَع َأْل ثىَأْلَن َٗ» 
 

Abdullah b. Ömer rad yallahu anh  Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: ey kaderledir. Hatta âciz-

lik ve becerebilmek b (36) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadiste, îmân n alt  esas ndan büyük bir esas ifade edilmekte-

dir. O da, kadere, hayr na ve errine, tatl s na ve ac s na, geneline ve öze-

line, öncesine ve sonras na îmân etmek; ku n ilminin her eyi 

ku att n , nun, kulun amellerinin iyi olan n  da kötü olan n  da ve 

her eyi bildi ini ve bunlar n Levh-i Mahfû l  ol-

du unu itiraf etmesidir. Nitekim Yüce Allah öyle buyurmu tur: 

 ڻٹٹۀۀہہہہ   هےےۓۓڭڭ (

 )ڭڭ

rsa hepsini bi-

lir. Bu da, bir kitap (Levh-i Mahfûz) içindedir. phe-siz ki 

b çok kolayd  [22/Hac, 70] 

Sonra Allah, olmu  ve olacak her eyi kapsayan, yaratmay  ve em-

retmeyi içine alan hikmet ve dilemesinin gerektirdi ine göre, bu takdir 

                                                           

(36) Müslim, Kader (2655); Ahmed, Müsned (5859); Mâlik

 



 48 
 

edilenleri zaman  gelince ya . Bununla birlikte; kullar n , fiil-

lerini ve özelliklerini yaratm  olmas na ra men, onlara tercihlerine göre 

kendi fiillerini meydana getirecek bir kudret ve irade ver nlar  bu 

fiilleri yapmaya zorlama . Onlar n (kullar n) güç ve isteklerini ya-

ratan dur. Tam sebebi yaratan müsebbebin de yara . Kul-

lar n onlarda yaratt  güç ve istekle meydana ge-

lir. Ayr ca kullar n di er, aç k ve gizli güçlerini de o yaratm t r. Fakat 

Yüce Allah . 

Yüzünü Rabbine çevirip ona yönelene îmân  sevdirdi ve onu kal-

binde süsledi. Küfrü, günâhkârl  ve isyan  çirkin gösterip onu -

lerden (do ru yolda olanlardan) yapt . Böylece, onun üzerinde All n 

nimetleri her yönden ldu. 

kas na çeviren hatta Allah dü man  olan ey-

tanla dostluk kurana , eytanla 

dost oldu u sürece onu terk etti, ona yard m etmedi, onu kendi nefsine 

havâle etti, böylece, Rabbine kar  hiçbir bahanesi kalmadan sap kl a 

dü tü. Çünkü Allah ona, hidâyeti  bütün sebepleri ver-

mi ti. Ama o sap kl  hidâyete tercih etti. Art k sadece kendine çatmal -

d r. Yüce Allah öyle buyurdu: 

 )جئحئمئىئيئجبحبخبمبىبَُڈڈېئىئىئىئ(

, bir toplulu u do ru yola iletti, bir toplulu a da sa-

p kl  b rak p ey-

tanlar   [7/ ]  

 )ڌڈڈڍڍڇڇڑڑڇڇڍڍڌڌڎڎڳڳ(

bu  ile r zas n n pe inde gidenleri esenlik 

yollar na iletir ve onlar  kendi izniyle karanl klardan ay-

d nl a ç kar p dosdo ru bir yola götürür  [5/Mâide, 16] 
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Bu kader, kulun bütün hal, davran  ve özelliklerini, hatta aciz ol-

ma ve becermeyi de içine al r.(37) Bunlar, birincisiyle, kaybetme ve zara-

a, ikincisiyle Rahmâ elinden geleni yapma 

kasdedilen birbirine z t iki özelliktir. Burada kastedilen, kulun k nanma-

s na sebep olan acizliktir. Bu da, irade etmemek, tembellik yapmakt r. 

Gücü yetmeme anlam ndaki âcizlik de ildir. Bu mana, ba ka bir hadiste 

l  

َُعسَّط ٌر    ْن َع ُعى »  «اِع َع   ُع ِع َع اَع ُع  فَع ُع ٌّي  ُع
(38) 

                                                           

(37) Ehl- - -

-

u dört rüknüne îmân etmesi gerekir:  

Birinci rükün: k-

- l-

bütün hallerini, onlardan kimin cennet ehli, kimin cehennem ehli ol- i-

olacak-

 

 z-

l a-

- t-

mek  

Üçüncü rükün: â-

z 

ve ona galebe çalamaz. 

Dördüncü rükün: n-da 

k-lerini, 

 
(38) Buhârî - Müslim, Kader (2647); Tir-

mizî, Kader (2136); Ebû Dâvûd, Sunne (4694); , Mukaddime (78); 

Ahmed, Müsned (622). 
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Saâdet ehline, saâdet ehlinin ameli . Bu, onlar n ak ll  

dav n onlara tevfîki ile olur. Ak ll  ve âciz, Peygam-

ber sallallahu aleyhi ve sellem u hadisinde zikredilmektedir:  

ُِّي ُع » ىْن ِع وَع اْن َع  ِع ُع  َع ْن  َعاْن َععَع نَع ْنسَع ُع   َع ْن    اْن َع دَع وَع نَع ْنسَع ُع وَع َع ِع َع اِع َع   َع ْن َع  اْن َع

ِع  اَع َع ًَّط  َع ًَع  َّط  « َعىَع  َع  وَع
ll , nefsini hesaba çeker ve ölümden sonra  için (iyi) amel i ler. 

(Nefsini yenmekten) âciz adam da o kimsedir ki nefsini arzusuna uydu-

(39) 

                                                           

(39) Tirmizî - , Zühd (4260); Ahmed, Müsned 

(16674); Tayâlisî, Müsned (1122); -Dunyâ -Nefs (1); 

Taberânî, el-Kebîr (7/284); Ebû Nuaym, el- Hâkim, Müstedrek 

(1/57); Behyakî -Kubrâ (3/369); -Sunne (4116). Bun-

Meryem > Damre b. Habîb > 

Telhîs 

-Elbânî -Câ  -Arnavûtî -Sun-

ne lerdir.  
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ONUNCU HAD S 

 

َْن َع َع   َع ْن  ٍَع   َع ٍِع  ُع َع ُع   َع ِع ِع   : َع اَع   َع ْن ُع   َّط ُْن ِع   َع اَع  َع ُعىاَع  َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

ُٕلدًالٙ» :وَع َع َّط َع  َأِْل َ َ ج إِىَٚ  ٍَ  َُ َأِْل صَذَِعُٔل َ   َمج ٍَ   ِ٘ غَأْلوُل  ُلاُل ٍِ   ِ َاَأْل َأِْل ثاَأْل ٍِ ىَُٔل 

َأْْلقُلضُل َ ىِلَ  َٝ  ِٔ َأْٞل َُ َ يَ َأِْل َ َ ج إِىَٚ َػَ ىَزٍئ َمج ٍَ َٗ َأْٞلتًالج  َأٌْل َش ِٕ  ِ٘ َأِْل  ُلاُل ٍِ  ٌِ عَأْل ِ َأِْل ثْلَأْل ٍِ

 ًِ غَأْلوُل آعَج َأِْل ٍِ ٍِ َأْْلقُلضُل َ ىَِل  َأِْل صَذَِعُٔل َ  َٝ َأْٞلتًالج ٍَ َأٌْل َش ِٖ ٍِ  «آعَج
 

Ebû Hureyre rad yallahu anh rivâyet etti ine göre Peygamber 

sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

hidâyete ça r rsa, ona kendisine uyanlar n sevapla-

r n n ayn s  kadar sevap var r. Ancak bu,  sevaplar ndan 

hiçbir ey eksiltmez. Kim de bir sap kl a davet ederse ona kendisine u-

yanlar n günahlar n n ayn s  kadar günah v r. -

nin günahlar ndan hiçbir (40)  

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis ve benzerlerinde, hidâyete ve hayra davet etmeye te vik 

ve davetçinin fazileti, sap kl a davet etmekten sak nd rma ve buna da-

vet edenin suçunun ve cezas n n büyüklü ü vard r. Hadiste geçen hidâ-

yet, faydal  ilim ve sâlih ameldir. Her âlim veya ilim yapmak isteyenleri 

ilmi elde edecekleri bir yola yönlendiren kimse, hidâyete davet edendir. 

Yine n hakk yla veya insanlar n genel ve özel haklar yla il-

                                                           

(40) Müslim 74); Tirmizî Ebû Dâvûd, Sunne (4609); Ahmed, 

Müsned (8915); Dârimî, Mukaddime (513). Müs -yallahu 

anh

Müslim, (1017) 
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gili sâlih bir amele davet eden herkes, hidâyete davet ediyor demektir. 

Dine sar l p ona dayanmay  sa layan, dinî veya dünyevî bir nasi-

hatta bulunan herkes hidâyete davet edendir. lmi ve ameli do ru olup 

ba kalar n n kendisini örnek ald  herkes hidâyete davet ediyor demek-

tir. Hay rl  bir i te veya faydas  genel olan bir projede ba kalar na öncü-

lük yapan herkes bu kategoriye giriyor demektir. Bütün bunlar n z dd , 

sap kl a davet edendir. Hidâyete davet edenler, muttakilerin önderleri 

 

Sap kl a davet edenler, cehenneme davet eden önderlerdir.(41) 

yilik ve takva konusunda ba kalar na yard m eden herkes, hidâ-

yete davet edenlerdendir. 

                                                           

(41) Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem 

-

sallallahu aleyhi ve sellem

-

i -

sallallahu aleyhi ve 

sellem

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem u-

a

gün gö a -

-du 

edenleri oraya atacaklar. Dedi fla- n-

lat! Buyurdu ki: Evet! Onlar içimizden olan bir kavimdirler ve bizim dilimizle 

- e-

u -

rarak bile 

olsa bu hal üzere- ölüm sana gelinceye kadar beklersin. Buhârî, (7084); Müs-

lim  
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Günah ve haks zl k konusunda ba kalar na yard m eden herkes de 

sap kl a ça ranlardand r. 

 

 HAD S 

 

ََع َع  ْن   َع ٍِع  ُع ْنَُع وَع  ٍَّط  : َع اَع    َع ْن  ُع َع وِع ُْن ِع     َع اَع  ا َّط ِع ُع  َع َع  :وَع َع َّط َع صَع ًَّط  َّط

« ِٔ ُل دِ َأِْل ُٝلِ  َأْل  َّ ث  ٍَ َأْٞل ًال ِِ    َخ ٝ ُٔل  ِٜ ثىدِّل َأْٖل  «ُٝل َقِّل
 

Muâviye rad yallahu anh  Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem öyle buyurdu:  

nda hay r dilerse onu dinde fakîh yapar  

Muttefekun aleyh(42) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, ilmin üstünlükleri hakk nda en önemli hadislerden biri-

sidir. Hadiste, faydal  ilmin, kulun mutlulu unun belirtisi oldu una ve 

n ona (ilim sebebiyle) hay r diledi i  vard r. 

fakîh yapar e-

sinin kökü olan f k h, îmân n as llar n , n temel esaslar n  ve hü-

kümlerini ve ihsân ikatini içine al r. Çünkü Peygamber 

sallallahu aleyhi ve sellem  îmân, slâm ve ihsân  soran Cebrail hadisin-

de oldu u gibi, bunlar n üçü . Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem o hadiste, bunlar n ta  yapm , îmân  alt  e-

                                                           

(42) Buhârî - - -Sunne (7312); Müslim, Zekât (1037); 

, Mukaddime (221); Ahmed, Müsned (16392). 
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sas yla,  be  temeliyle ve ihsân  da: 

َع  َع َعنَّط َع »  «اَع َع  ُع فَع ِعوْن اَع ْن اَع ُع ْن اَع َع  ُع فَع ِعنَّط ُع ََع َع  َع   َعوْن اَع ْن ُع َع  َّط

 gibi ibâdet etmendir. Her ne kadar sen o-

 (43)diye aç klam t r. Akâidi, selefin 

bu konudaki yolunu bilmek ve kavramak,  onu ger-

çekle tirmek, bu hakka muhalif görü leri ve onlar n Kitâb ve Sünnet e 

muhalefetlerinin aç klamas n  bilmek a-

 

k h ilmi, usûlü ve füru u, ibâdet-

ler, muameleler ve cezalarla ilgili hükümler vs. de dahildir. 

Yine buna îmân  hakikatini kavramak, Kitap v e-

seyr-ü sülûku bilmek de dahildir.  

Yine, çe fakîh 

olmay  sa layan bütün vas talar  ö renmek de buna girer.(44) 

Allah, hay r diledi i kimseyi bu konularda bilgili hale getirir ve ba-

                                                           

(43) Müslim, Îmân (8); Tirmizî, Îmân 

(2610); Nesâî, Îmân (4990); Ebû Dâvûd, Sunne (4695); , Mukaddi-me 

(63); Ahmed, Müsned (185, 192 ve 369).  
(44) -Elbânî rahimehullah ini 

mî [Mukaddi-me 

-Minkarî der ki: Birgün el-Hasen el-

u-

nun üzerine dedi ki: Ya

dün -retli, rabbine 

- -Terhîb y-

-raberinde amel 

-

Dârimî -Saâde, 1/319. Dâ-
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ar l  r. 

Hadisin mefhûmu, bu ilimlerin tamam ndan yüz çeviren kimse 

Allah , kendisine hay rlar elde etmesini 

sa layacak ve mutluluk kazand racak sebeplerden yoksun olmas  sebe-

biyle hay r dilemez. 

 

 HAD S 

 

َْن َع َع   َع ْن  ِع   : َع اَع    َع ٍِع  ُع َع ُْن ِع وَع َع َّط َع   َع اَع  َع ُعىاُع  َّط ُع  َع َع ُِل »:صَع ًَّط  َّط ٍِ ؤَأْل َُل ثىَأْل

ُّٛل  ِ٘ َأْٞل ٌد  ثىَأْلقَ ِعٞيِ  َخ ِِ ثىؼَّ ٍِ ؤَأْل َُل َأِْل ثىَأْل ٍِ  ِ َأْٞل ٌد  ،َٗ ََ خُّل إِىَٚ  َّ ِ صَأْل  ،َٗ ِٜ مُلوٍّل َخ ث َأْل

َأِْل  ضَِع ث َأْل َٗ َأْْل َعُلَل  ج َٝ ٍَ َ زَأْل َ يَٚ  َ  صَعَأْل َٗ  ِ َأْ٘ل  َِّّٜل  دِجّلِلَّ َأْٜل ٌد  ََ  صَقُلوَأْل ىَ َأُْل  ََطجدََل َش إِ َٗ

َُ َمَذث َمَذث  ََعيَأْلشُل َمج ج َشجَ   ََعوَ  ،َٗ ٍَ َٗ  ِ َأِْل قُلوَأْل قََد ُل  َّ ىَِن َأْ٘ل  ،َٗ َُّ ىَ ِ َو   َئ ََ صَ َأْلضَيُل َ 

 ُِ َأْٞل َج  «ثىشَّ
 

Ebû Hureyre rad yallahu anh  Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

rl  ve Allah  daha 

sevgilidir. Sana fayda veren e-

ye m dile ve âciz olma. Ba na bir ey ge-

lirse öyle yapsam n takdiridir. O 

öyle olsayd eytan n ameline yol 

 Müslim(45) 

 

                                                           

(45) Müslim, Kader (2664); , Mukaddime (79), Zühd (4168); Ahmed, 

rivâ  
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AÇIKLAMALAR 

Bu hadiste oldukça büyük esaslar ve özlü sözler vard r. Bunlardan 

baz lar  unlard r: 

Allah içi evgi  sevilen eyler 

ve on  yerine getirenlere taalluk eder. Yine hadis, 

e-

-

mine sevgisinden daha büyüktür.(46)  

Hadis, îmân n kalbî inançlar , sözleri ve fiilleri kapsad na delâlet 

etmektedir. Nitekim bu, Ehl-i S -Cemaat n görü üdür. Îmân, 

yetmi  küsûr sözü, en a a s  da 

yoldan zarar verecek eyi kald rmakt r. Haya (utanma), îmândan bir u-

bedir.(47)  ve zâhirî amelleri içeren bu ubelerin tümü îmândand r. 

                                                           

(46) -i Sâlih  

kavim getirir ki,  

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 

e vere Allah ve rasûlü de 

onu sever. (4210); Muslim, (2406)] Selef-i Sâlihîn rahmetullahi aley-

u-tunda 

. Öyleyse tahrif/bozma ve 

m-

â a-

kikat olarak nisbet edilmesi vâcibtir. Al Yüce Allah

 ve Sünnetteki 

-i Sâ

hiçbir sahîh delil yoktur. [Muhammed b. Sâlih el-Useymîn/  Muh-

- ] 
(47) Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem l-

Buhârî, (8); Müslim, (35 ve 58). 



 57 
 

Onlar  hakk yla yerine getirip faydal  ilim ve sâlih amelle kendisini, hak-

k  ve sabr  tavsiye ederek ba kas n , mükemmel hale getiren kimse, îmâ-

n ama-

yan, zay  

Bu, selefin îmân n art p eksildi ine dair ileri sürdü ü delillerden-

dir. Îmân , îmân ilimlerinin ve amellerin mikta  göre olur. 

Kitâb ve Sünnet  birçok yerde bu temel esasa delil . 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem f 

 daha az fazilet-

li olana hakaret gibi bir vehm  endi esiyle öyle buyurdu: 

.  Bu duyarl l kta, güzel bir 

ders vard r. O da, ah slar, cinsler veya ameller aras nda mukayese yapan 

kimsenin tercih etme yönünü zikretmesi gerek . Daha az faziletli 

o  için üstün gelenle dü ük derecede olan a-

ras ndaki ortak üstünlü ü belirtmeye de dikkat etmek gerekir.  ve 

 dereceleri belirtildi i  zaman da 

 hay  

veya er sebepleri  aralar ndaki ortak dereceyi de zikreder. 

Bunun örnekleri, Kitâb ve Sünnet e çoktur. 

Bu hadiste, m in hay rl  olmada, Allah  sevilme-

de ve dini ile amel etmede farkl  oldukl e-

a . 

 ) ائائەئىى(

klar  i lerden dereceleri vard r.   

[46/Ahkâf, 19] 

(48) 

                                                           

(48) Nitekim Yüce Al a-
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[1.] Hay r olanlar: Bunlar farz ve müstehablar  yap p 

haram ve mekruhlardan uzak duran, fazladan olan mübahlar  terk eden, 

ba lad klar  amelleri tamamlayan ve bütün kemal (mükemmellik) s fat-

lar   

[2.] Orta durumda olanlar: Sadece farzlar  yerine getirmek ve ya-

saklar  terketmekle yetinenlerdir.  

[3.] Zalimler: Bunlar da iyi ameli kötüyle kar t rarak kendilerine 

zulmedenlerdir. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem   eye 

  m dile  sözü; özlü, faydal , dünya ve â-

hiret mutlulu unu ihtiva eden bir ifadedir. 

Faydal  eyler, dinî olanlar ve dünyevî olanlar olmak üzere iki k -

s md r. Kulun, dinî olanlara ihtiyac  oldu u gibi, dünyevî olanlara da ih-

tiyac  vard r. Kulun mutlulu u ve ba ar l  olmas m di-

lemekle birlikte, dinî ve dünyevî eylerde gayret göstermesiyle olur. Kul, 

faydal  eyler konusunda gayret ve çaba sarfeder, sebeplerine 

sar l  onlar  elde edip tamamlamada Rabbinden yar-

d m dilerse, bu onun kemalinin ve felâh n n belirtisi olur. E er bu üçün-

den biri olmazsa, o nisbette hay rdan mahrum kal r. Faydal  eyler için 

çal p çabalamaz ve tembellik ederse hiçbir ey elde ede-mez. Tembel-

lik, kaybetmenin ve ba ar s zl n esas d r. Tembel, iyi ve güzele kavu-

                                                                                                                                             

-

-da 

 

-

olarak vasfetmesi ne kadar 
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amaz, dini ve dünyay  kazanamaz. Ki i çal p çabalar, ama faydal  ol-

mayan, zararl  ya da kemâli gideren bir yol izlerse, onun da çabas n n 

sonucu zarar etmek, iyi olan  elden kaç rmak, kötülük ve zarar elde et-

mek olur. Fayda vermeyen yollarda yürüyen ve oralarda emek sarfeden 

nice kimseler; yorgunluk, s k nt  ve mutsuzluktan ba ka bir ey elde et-

memi lerdir. 

Kul, faydal  yollarda yürür ve onlar için emek 

sarfederse onun için geriye nmak, Al-

m istemek, kendisine, çevresine ve gücüne güvenmeyip içi 

ve d yla Rabbine tam bir güven duyma  Böylece s k nt lar o-

na kolay ve hafif gelir. Din ve dünya i lerinde iyi sonuçlar gerçekle ir. 

Ancak kul, bu durumlarda, çaba ve ciddiyet gösterilmesi gereken 

eyleri bilmeye muhtaç, hatta son derece mecburdur. 

Dinde faydal  eyler, : Faydal  ilim 

ve sâlih amel. 

Faydal  ilim, kalp ve ruhlar  temizleyen ve iki cihan mutlulu u sa -

layan ilimdir. O, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in getirdi i hadis, 

tefsir, f k h, insan n içinde bulundu u zaman ve yere göre, bunlara yar-

d mc  olan Arapç  Bunlar n belirlenmesi, durumlara 

göre de i ir. Yakla k olarak durum, ilim yapmak isteyenin, me gul ol-

du u bran taki muhtasarlardan (konuyu özetleyen kitaplardan) birini 

ezberlemeye çal mas . E er lâf z (metin) olarak ezberlenmesi zorsa, 

manalar n  dü ünerek, onu çokça tekrar etmelidir, böylece manalar  zih-

nine yerle ir. Sonra, yorumlama, aç klama ve dallara ay rma gibi, bu 

bran a ait di er kitaplar, tan d  ve anlad  o as l üzerine bina edilecek-

tir. nsan  belledi inde ve o  bilmede kendine 

ait tam bir meleke meydana gel , büyük olsun küçük olsun, o 
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bran taki bütün kitaplar ona kolay gelir. Temel esaslar olmay nca mak-

.(49) 

Belirtti imiz bu m iste-

yene Allah yard m eder, ilmini ve yürüdü ü yolu bereketli yapar.(50) 

lim elde etmek için bu faydal  yoldan ba kas nda yürüyen(51), za-

man kaybeder ve s k nt dan ba ka bir ey elde edemez. Nitekim bu, tec-

rübeyle sabittir.  bunu göstermektedir. Allah ona, ö retim me-

todunu ve anlama yollar n  güzelle tiren bir ö retmenle kar la ma im-

kân  verirse, onun için ilme ula t ran sebep gerçekle mi  olur. 

kincisi yani sâlih  samimi olmay  ve Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem  uymay  bir araya getiren ameldir. 

Sâlih amel, Allah vâcib olan kemal s fatlar na, kullar  üzerindeki hakk  

                                                           

(49) - - n

n-

-Selâse 2. el- - - -

el- - -Hameviyye 6. et- -

- -

- - -  
(50) 

l-

ki 

bu onun meyvesidir- -mektir. [Miftâhu 

-Saâde, 1/511] 
(51) 

ktir. Üçüncüsü: Kötü 

-mi 

t-

tir. Çünkü ilimle amel et-

e-

-la 

 [ -Saâde, 1/519] 
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olan , celâline uygun olmayan eylerden onu 

tenzih etmek, geçmi e dair, peygamberler, kitaplar, melekler, âhiret hal-

leri, cennet, cehennem, sevap ve ceza vs. hakk nda verdikleri her haber-

de makt r. Sonra 

Al n kullar na farz k ld tt klar na dair haklar  yeri-

ne getirmek için çal r. Bunu nafilelerle ve gönüllü yapt klar yla, özellik-

le, vakitlerinde yap lan müekkedelerle, yaparken, gerçekle tirirken ve ta-

mamlarken, nefsin isteklerinden birinin bozmad  ihlasla; yaparken Al-

m dileyerek mükemmel hale getirir. Haram olanlar , özel-

likle nefislerin ça rd n  ve meyletti

yakla r. Emredilenleri yaparak yakla t  gibi, Allah için onlar  terk ede-

rek Rabbine yakla r. Kula, amel ederken bu yolda yürümesi nasip olur 

ve m isterse,  ve ba arm  olur. O-

nun mükemmelli i bu yapt klar na göre, eksikli i de yapmad klar na gö-

redir. 

Dünyada faydal  olanlara gelince; kulun r z k aramas  zorunlu-

dur. Durumuna uygun en faydal  dünyevî sebeplere sar lmas  gerekir. 

Bu, insanlara göre farkl d r. Ki i,  r zk n  kazan-

 kendinin, bak m n  üstlendi i kimselerin ve r zk n  temin etti i 

kimselerin vâcib olan ha  insanlar-

dan istememe, kimseye muhtaç olmamaya niyyet etmelidir. Ayr ca çal -

mas  ve kazanc yla, zekât, sadaka özel ve genel hay r harcamalar  gibi 

malî ibâdetleri yerine getirmeye niyyet eder. Pis ve haram kazançlardan 

çekinerek temiz ve helâl kazançlara niyyet eder. Kulun dünyal k iste i ve 

çal mas  bu yüce maksatlar için olur ve durumuna uygun gördü ü en 

faydal  yolda yürürse, onun hareketleri ve çal mas  kla mas n  

sa layan bir ibâdet olur. Bunu mükemmel hale getirecek olanlar da: Ki-
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inin çevresine, gücüne, zekâs na, bilgisine, sebepleri bilme ve kullan-

madaki becerisine güvenmeyip, Rabbinden en kolay, en ba ar l  i i ve ar-

zusunu yerine getirmeye en yak n olan  nasip etmesini umarak ve ona 

güvenerek yard m istemesidir. Rabbinden r zk na bereket vermesini is-

ter. R zk n ilk bereketi, takva ve iyi niyyet üzere kurulmu  olmas d r. Ki-

inin r zk , farz ve müstehab olan yerlerine koymay  ba armas , onun 

bereketidir. Ki inin iyi muamele etmeyi unutmamas  da r zk n bereke-

tindendir. Nitekim Yüce Allah öyle buyurdu: 

 )ڈڈىئىئ(

zda birbirinize iyilik etmeyi unutmay   

[2/Bakara, 237] 

Böylece kul birçok hay r elde eder. 

ilim ehli bu konu-

ya farkl  cevaplar vermi lerdir. Baz lar  çiftçili i tercih edip üstün gör-

, baz lar  al -veri i, baz lar  da sanat ve benzeri i leri ye lemi lerdir. 

Hepsi de deliller ileri sür lerdir. Bu hadis, münaka a ve çeki -

menin aras na girmekte . Bu da, Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem : eyi elde etmeye 

çal  . , hallere 

ve ah slara göre de i ti i bilinm . Baz lar  hakk nda tar m daha i-

yi, baz lar  hakk nda da ticaret ve becerdi i sanat  yapmak daha iyidir. 

En üstünü en çok fayda verenidir. 

n salât ve selâm -

hibinin üzerine olsun. 

Sonra Nebî sallallahu aleyhi ve sellem ki iyi, çaba sarfettikten, fay-

dal  olan  elde etmek için elinden geleni yapt n kaza ve 

kaderine raz  olmaya te vik etti. Ki inin ba na ho lanmad  bir ey ge-
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lirse, bunu, yapt  takdirde faydal  olabilece i varsay m nda bulundu u 

baz  sebeplerin terkine ba la  Aksine îmân n  artmas  ve kal-

binin sükunu n kaza ve kaderine raz  e-

si kadere îmân  eksiltmesi ve ona itiraz etmesiyle, kalbi zay flatan, üzün-

tü ve keder kap lar n  açmas yla, eytan n ameline yol açar. Peygamber 

sallallahu aleyhi ve sellem  gösterdi i bu yol, kalbi rahatlatman n en 

büyük yolu, kanaatkârl  ve iyi bir hayat  . Faydal  

eyler için çaba göstermek, onlar  elde etmek için çal mak ve bunlar için 

m istemek, nasip etti i eylerden dolay  ükret-

mek, kaç rd  ve elde edemedi i ey sebebiyle ndan  olmakt r. 

er öyle olsayd  kullanma , kast e-

dilene göre farkl d r. Kaç r lan eyin telâfi edilmesi mümkün olmayan 

bir durumda kullan l rsa, kulu eytan n ameline 

götürür. Yine kötülük ve günah temenni etmede kullan l -

. Sahibi lemese bile günahkârd r. 

Çünkü meydana gelmesini temenni etmi tir. 

Hayr  temenni etme ve faydal  ilmi aç klamada kullan l rsa iyidir. 

Çünkü vas talar n niyyete ait hükümleri vard r. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem i bu temel esas, 

yani faydal  eyler için çaba gösterme ve onun kaç n lmaz  olan 

zararl  eylerden çekinme ve bunlarla birlikte m isteme 

emri, kul ve onunla ilgili olan bir î meseleler  

ümmetle ilgili umumî meseleleri de kapsar.  

Öyleyse ümmetin hepsinin toplu olarak, faydal  eyleri, yani genel 

menfaatleri elde etmek, dü manlara kar  zamana uygun maddî ve ma-

nevî, elden gelen her türlü güçle haz rl k yapmak ve bunlara ayk r  olan 

her eyi defetmek için çal malar  m isteyerek, bu konu-
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da son güçlerini sarfetmeleri gerekir. Bu konunun aç klamas  uzundur 

ve detaylar  bilinmektedir. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste, kaza ve kadere î-

mân ile faydal  sebepleri yerine getirmeyi bir araya getir . Bu iki te-

mel meseleye Kitâb ve Sünnet birçok yerde temas etmektedir. Din ancak 

bu iki meseleyle gerçekle ir, hatta bütün maksatlar ancak bunlarla ger-

çekle

dünyevî her sebebi emretme, hatta, hem niyyet ve dü üncede, hem de 

davran ta, ciddiyet ve gayret göstermeyi emretme anlam ndad r. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem : 

sözü, kaza ve kadere îmân  k

tevekkül ise, faydalar  celbedip zararlar  n güç ve kuv-

vetine tam bir güvenden ibarettir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  

uyan kimsenin, din ve dünyas yla ilgili 

ve kendi gücüne, ilmine ve bilgisine göre faydal  olan her sebebi yerine 

getirmesi gerekir. Yard m istenilecek sadece Al r. 
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ON ÜÇÜNCÜ HAD S 

 

ٍَع   َع ٍِع  ُعى َعً    َع ْن  ُع   َع ِع ٍِّي    َع اَع   : َع اَع   َع ْن  ُع  َّط ُْن ِع     ا َّط ِع ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

ِِ »  : وَع َع َّط َع  ٍِ ؤَأْل َُل ُِل ىِيَأْل ٍِ ؤَأْل َُل ُِ  ثىَأْل َأْْلَٞج ج َمجىَأْلذُل ُٔل دَعَأْلؼًال دُّل دَعَأْلؼُل ُْن َع  «َٝشُل ثُع َّط  َع َّط َع  َع

  َعصَع  ِع ِع ِع 
 

Ebû Mûsâ el-E arî Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem parmaklar n  birbirine geçirerek:  

 bu-

yurdu. Muttefekun aleyh(52) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu, içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  
                                                           

(52) Buhârî, Salât (481), Zekât (1432); Müslim, el- - Tirmizî, el-

- Nesâî, Zekât (2556); Ahmed, Müsned (19127).  
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bu nitelikte oldu una dair haber bulunan önemli bir hadistir. Onda bu 

temel esasa dikkat edilmesine yan, birbirle-

rini seven ve birbirlerine efkat gösteren, kendisi için istedi ini öbürü i-

çin de isteyen ve bu yolda gayret gösteren karde ler olmalar na, bütün 

menfaatlar n  toplayan genel menfaatlar  gözetmeleri ve bu nitelikte ol-

malar  gerekti ine te vik vard r. Evler duvarlardan olu mu tur ve bu du-

varlar birbirine destek olarak onlar n y k lmalar na engel olur. Müslü-

manlar n da böyle olmalar , dinlerini ayakta tutan ve güçlendiren eylere 

dikkat etmeleri, engel te kil eden eyleri yok etmeleri gerekir. 

Farz-  ay n olanlar  her bir yükümlü yerine getirir, yapabilecek 

güçte olan yükümlü onu terkedemez veya bozamaz. Farz-  kifaye olanlar 

ise, baz  müslümanlar n yapmas yla kastedilenin ve istenilenin gerçek-

le ti i farzd r. Yüce Allah cihâd konusunda öyle buyur :  

 ەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئ ائائىىېې(

 )ڈڈَېئېئىئىئىئ ۈئۈئېئ

Bununla beraber müminlerin hepsinin birden topyekün 

i -

meli ve kabileleri 

r -

n  [9/Tevbe, 122] 

 )ںںڻڻۀ ڳڳڳڳڱڱڱڱ(

çinizden hayra ça ran, iyili i buyurup kötülükten men 

eden bir ümmet bulun  [3/Âl-i mrân, 104](53) 

                                                           

(53) hayra 

ça ran, iyili i buyurup kötülükten men eden bir 

e ( ِع ْن 

luca hayra davet eden
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Yüce Allah, iyilik ve takvada yard mla may  emretti. Çünkü Müs-

lümanlar n maksat ve istekleri birdir. O da, dinin ancak kendileriyle ger-

çekle ece i din ve dünya i lerini yerine getirmektir. Müminlerden her 

bir topluluk, zaman ve artlar elverdi i oranda görevini gerçekle tirmeye 

çal . Bunlar da ancak onlar n isti areler yapmas  ve genel men-

faatleri ara t rmas yla gerçekle ir. hangi vas tayla yap laca , han-

gi yollara ba vurulaca  i  Her topluluk, görü , davra-

n  ve sözleriyle engellerin kald r lmas nda, di erine yard m etmelidir. 

Müminlerden baz lar  okur ö renir, baz lar  ö retir, baz lar  sava la ilgili 

bilgileri ald ktan sonra cihâda ç kar, baz lar  da askerli in çe itli hiz-

metlerinde bulunur. Kimisi, her devre uygun, yetecek kadar silahlar üre-

ten sanatlarla u ra r, kimisi tar mla, ticaretle ve çe itli mesleklerle u ra-

r, kimisi ekonomiyle ilgili i lerde çal r, kimisi de siyasetle, sava  ve 

bar  meseleleriyle u ra r. n ve Müslümanlar n menfaat na yöne-

lik olmas  en üstün menfaat n en dü ük olana tercih edilmesi, en zarar-

l n n en dü ük dereceye indirilmesi gibi amaçlarla dü manlarla birlikte 

çal ma a-

hilindedir. Meseleler aras nda mukayese yap l p as l menfaat ve zarar n 

ne oldu u ve derecelerinin bilinmesi gerekir. 

Müminlerin hepsi tamamen, yard mla arak ve birbirlerine destek 

olarak ve hedefin ayn  oldu unu görerek din ve dünyalar yla ilgili men-

faatleri gerçekle tirmeye çal rlar, maksat bir, ona giden yollar ve vas ta-

lar farkl  olsa bile. 

çinde, u-

                                                                                                                                             

 ِع ْن )

olun, demektir. ( ِع ْن  davet edin, demek-

, 2/5] 
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varlar gibi, organlar ndan biri rahats zland nda, ate lenmek ve uyku-

suz kalmak suretiyle di er organlar n onun ac s na ortak oldu u tek vü-

cut gibi olmalar n  tavsiye etti i bu hadise göre hareket etmek ne kadar 

faydal d r! Bundan dolay  din, bu i nda 

sevgiyi gerektiren, faydal  eylerde yard mla may  gerçekle tiren her e-

ye te vikte bulun , ayr l a dü meyi, birbirine dü man olmay  ve bir-

liklerini bozmay , birçok nassta yasakla . Böylece bu temel esas, gö-

zetilmesi, ibret al nmas  ve ba kas na tercih edilmesi ve mümkün oldu u 

kadar onun için çal lmas  gereken dinin temel konular ndan önemli 

birisi haline gel . 

 gerçekle tirmesi-

ni, onlar n kalplerini uzla t rmas n  ve kendilerine dü manl k yapanlara 

kar  tek el yapmas n  diliyoruz. O, kerîmdir (yücedir, cömerttir). 

 

ON DÖRDÜNCÜ HAD S 

 

ٍَع   َع ٍِع  ُعى َعً    َع ْن  ُع   َع ِع ٍُّ  : َع اَع    َع ْن   َّط ُْن ِع وَع َع َّط َع     َع وَع  ا َّط ِع ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

 ثشَأْل َعُل٘ث» : َع اَع   اسَّط اِع ُع وَع ُع َّط َع   َع اَع  َع ءَع ُع  اسَّط اِع ُع  َعوْن صَع  ِع ُع  اْنحَع  َع ِع  إِعذَع   َعاَع  ُع  

ج َشج َ  َيَأْلشُل   ٍَ  ِٔ ُِ َ  ُل٘ىِ ُل َ يَٚ ىَِسج َٝقَأْلِؼٜ  َّ َٗ ٗث  َا ُل  «اَأْل
 

Ebû Mûsâ  : Rasûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem e bir dilenci veya ihtiyac n n yerine getirilmesini isteyen 

birisi geldi inde bize:  

in meydana gelmesi için) arac l k yap n ki ecir kaza-

nas n z. Allah, Rasûlünün dili üzere dile yerine getirecek  
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Muttefekun aleyh(54) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, büyük bir  ve önemli bir  içermektedir. O da, 

ki inin, ister maksat ve sonuçlar na ula s n, ister bir k sm  gerçekle sin, 

isterse hiçbir ey gerçekle mesin, hay r i lerine ko mas n n gerekti idir. 

Bu da, ihtiyaç sahipleri için, hükümdarlar, büyükler ve ihtiyaçlar  kendi-

leriyle ilgili kimseler nezdinde  yapmakla olur. Birçok kimse ara-

c l n n kabul edilece ini bilmedi i için bu konuda çabalamaktan geri 

durur. Böylece, n verece i birçok hayr , müslüman karde indeki 

birçok iyili i kaybeder. Bundan dolay  Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem sahabîlerine: l k yap n ki ecir kazanas n sözüyle Allah ka-

t ndaki ecri hemen almak için, arac l k yapmak suretiyle ihtiyaç sahiple-

rine yard m etmelerini emretti. Çünkü güzel bir arac l n sevdi i 

bir eydir ve onu ho nut eder.  

Yüce Allah öyle buyur :  

 )ەئەئ ائائىىېې(

güzel bir arac l k yaparsa, onun da o i ten bir pay  

[4/Nisâ, 85] 

Onun , karde ine hemen iyilik et-

mi  ve böylece kendisi için o-

. 

Ayr ca, belki onun arac l , arac l k yapt  kimseden istenilenin 

elde etme sebebi olabilir. Nitekim  böyledir. Elde edilme veya e-

dilmeme ihtimali bulunan hay r ve iyilik i leriyle u ra mak, âcil bir ha-

y rd r, ki ileri hayra yard m etmeye al t rmak, gerçekle ecek veya kabul 

                                                           

(54) Buhârî, Zekât (1432), Edeb (6027); Müslim, el- - -

- Nesâî, Zekât (2556); Ahmed, Müsned (19127).  
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edilmesi umulan arac l klar  yapmaya haz rlamakt r. 

Hadisten ç kar lacak bir tak m dersler vard r: Bunlardan biri: ü-

mitsizli i gideren her eyi yapmaya çal mak . Çünkü istemek ve gay-

ret etmek, arzu edilenin meydana gelmesini ümit etmeye delildir. Tam 

. Hadiste, in-

sanlar  hay r i lemeye yöneltme konusunda te vik a-

âcib 

olan haklar  âcib . Çünkü arac -

l k yap masa bile, vâcib olan hakk n  ve sahibine ula t r lmas  ge-

rekir, bu arac l kla birlikte daha bir kesinlik kazan r. 

Ayr ca, hadiste, her türlü yoldan ümmeti için hay  meydana 

gelmesini isteyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  merhametine 

delâlet vard r. Bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  mükemmel 

merhamet ve efkatine delâlet eden binlerce örnekten sadece biridir. 

Ümmet, bütün hay rlar , genel ve özel menfaatleri, ancak onun vas tas y-

la, onun ö retmesi ve rehberli iyle elde etmi tir. Ayr ca o, kötülükleri, 

genel ve özel zararlar  defetmek için onlara her türlü yolu gösterdi. Teb-

li de bulundu, emaneti yerine getirdi ve ümmete ö üt verdi. -

lâtla l-

sun 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in: Allah, Rasûlünün dili ü-

 sözünün aç klamas  öyle n 

kazas  (yerine getirmesi) iki türlüdür. Kaderî kaza ki, hayr , erri, itaat ve 

isyanlar  hatta bütün olmu  ve olacaklar  ve bütün geçmi  ve gelecek o-

laylar  içine al r. Bundan daha özeli ise n istedi i ve ho nut ol-

du u eylere ait olan dinî kaderî kaza d r. Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem ikinci türde bir kaza . Zira 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kul ve elçidir. Kulluktaki gö-
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revini mükemmel olarak yerine getirmi  ve peygamberlik mertebelerini 

tamamlam t r. Onun bütün söz ve davran lar , yapt  rehberlik ve ah-

lâk  n sevdi i eylerle ilgilidir. Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem için, emredilmi  olmayan öyle dursun, sevâb  ve 

ecri olmayan, s rf mübah olan bir ey yoktur. Bu, hükümdar olan elçi ve-

ya kul olan elçi olmak aras nda muhayyer b rak ld nda en üstün mer-

tebe olan mertebeyi seçen kul olan elçinin durumudur.(55) 

                                                           

(55) , -

lahu anh , Nebi sallallahu aleyhi ve sellem r-

du. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem k-te 

m: Bu öyle bir melektir ki yara-

elek inince: Ey Mu-

hammed! Beni sana Rabbin gönderdi ve buyurdu ki: Seni hükümdar bir nebî mi 

aleyhisselam için alçak 

gönüllü ol! Dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de: Kul olan bir ra-sûl ol-

Ahmed, Müsned (7120); -Dunyâ, et-

, Müsned (6105); , Sahîh (6365). el-Elbânî, Silsile- -Sahîha 

(1 tir. 
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 HAD S 

 

ٍَع   َع اِع َع َع   َع ْن  ُع   َع ِع ِع :  َع اَع ْن   َع ْنهَع   َّط ُْن ِع    َع اَع  َع ُعىاُع  َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

ث ثىَّْجاَ »: وَع َع َّط َع  َأّْلِزىُ٘ل َأٌْل   َ ُٖل َْجِاىَ ٍَ» 

 

Âi e rad yallahu anhâ  Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

nsanlara seviyelerine göre davran  Ebû Dâvûd(56) 

 

AÇIKLAMALAR 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem e kadar hikmetli bir sözü! 

Onda, ümmetini hikmeti gözetmeye te vik etmektedir. Hikmet, her eyi 

yerli yerince yapma . Yüce Allah hem yaratmas nda ve takdi-

rinde, emrinde ve yasaklamas nda hakîmdir (hikmet 

sahibidir). Kullar na hikmeti ve her eyde onun gözetilmesini emretmi -

tir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bütün emir ve tavsiyeleri 

                                                           

(56) Ebû Dâvûd Müslim Sahîh ukad-

f-

el- -Hasene

-Hadîs -Elbânî, -Daîfa 

- i-

-

isnâd

senedde kopukluk. Nitekim buna hadisi rivâyet eden Ebû Dâvûd da ha-disi zik-

Sâbit mudellistir ve -cüsü: Hadisin 
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hikmet nda döner durur. 

Bu özlü hadis, insanlara seviye ve derecelerine göre davran lmas n  

emretmektedir. Buna, hem bütün muamele ve konu malarda, hem de 

ö renme ve ö retmede dikkat etmek gerekir. 

nsanlar iki gruptur: Baz lar n n özel bir hakk  vard r. Anne, baba, 

çocuklar, akrabalar. Kom ular, dostlar, âlimler, genel ve özel durumlar -

na göre iyilik yapanlar bu gruptand r. Bunlara , 

dinen ve örfen bilinen haklar  yerine getirmektir. Bu haklar, iyilik, ilgi, 

sayg , vefa, e itlik ve haklar r. Bu gruptaki insanlar, e-

riyle bu özel haklar sayesinde ay rt edilirler. 

 grubun özel bir hakka sahip olma meziyeti yoktur. Bunlar n 

sadece müslüman olmaktan ve insan olma  ha  var-

d r. Ortak haklar : Müslümanlara, söz veya fiille kötülük etmemen ve za-

rar vermemen, kendin için istedi in iyili i müslümanlar için de istemen, 

kendin için istemedi in kötülü ü müslümanlar için de istememendir. 

Hatta bütün insanlara kötülük etmemen ve gücün yetti ince onlara iyi-

li i ula t rman gerekir. 

Yine, insanlara seviyelerine göre davranmak gerekir. Büyü e sayg  

gösterilir. Küçü e de durumuna uygun merhamet ve yumu akl kla dav-

ran l r.(57) Akran olan öbürüne, kendisine nas l davran lmas n  istiyorsa 

                                                           

(57) Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem le bu -

-

Ebû Dâvûd, Edeb (4943); Tirmizî, el- -

Ahmed -

ü

sevgi ve say

u-

ocuk-

n-
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o ekilde davran r. Annenin hakk  ba ka, han m n hakk  ba kad r. Gü-

venilen kimseye ba ka davran l r, güvenilmeyene bir ba ka davran l r. 

Devlet ba kan  ve idarecilerle, mertebelerine uygun yumu ak bir dille 

k . Bundan dolay  Yüce Allah Mûsâ ile Harû öyle 

buyurmu tur: 

 ) هےےۓ ٹٹۀۀہہہہ  (

. Ona yumu ak söz söyle-

yin, belki ö üt al [20/Tâhâ, 43-44](58) 

                                                                                                                                             

 
(58) - Teysîru - -Rah-mân 

-Mennân -

« eyin» yani, ince, kibar, edebli söz-ler söy-

a lleri-

«Belki» ebiyle kendisine fayda verecek 

 «ö üt al r» «kor-kar» ve 

on

söz ise, insan y-

i-

- ü-

e k-

-i ( َع ْن 

-

temizlenme en temiz-lenmektir. Bu ise, hiçbir 

akl- « » deme-

« » de i-

s-leyip büyüten ve böylece 

«Seni rabbine 

» Fira-vun, güzel

al i-

[ - - -Mennân, el-

-Risâle 1421 tarihli t  
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Âlimlere sayg yla davran l r, faydal  ilimlerine ihtiyaç duyuldu u-

nu göstermek için onlara kar  mütevazi olunur, özellikle bilgi ve fetva 

verdiklerinde çokça dua edilir. 

Küçüklere iyi olan  emredip yumu ak ve te vik edici bir ekilde 

kötünün yasaklanmas , onlar  harekete geçirmek ve iyiye yöneltmek için 

uygun olan dünyal  sarfetmek, sözlü ve fiilî sertlikten sak nmak da se-

viyeye göre davranmakt r. Bu sebeple Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem öyle buyurdu: 

َلَع ِع  » و   َع ْن َع ءَع ُع ْن  ِع الَّط ُْنهَع  اِع َع ْن ِع   ِع ُِع َع اِعسَع ْنعِع   ُع ُع وَع  ْن ِع ُعى ُع ْن  َع َع

 « ِع ُِع َع 
na gelince çocuklar n za namaz  emredin ve on ya na ge-

lince (namaz  k (59) Yine Rasûlullah sallallahu aleyhi 

ve sellem müellefe- s nd r lmak istenilenlere), 

bol ikramda bulunarak fark  davranm t r. na göre 

davrand  nan kimseye 

yapmam t r. v  

Han ma ve küçük çocuklara, sevinip ne elenecekleri ekilde yumu-

ak ve nazik konu mak da böyledir. 

Hem dinî hem dünyevî görevlerin, o görev için ba kalar na tercih 

edilen yeterli ve seçkin ki ilere verilmesi de böyledir. Bilinmektedir ki ö-

zellikle devlet ba kan n n seçilmesinde  genellikle de ba ka pek çok me-

selelerde  güçlülük, cesaret, sab rl l k, d  ve iç siyaset bilgisini bir araya 

getirmi  olmak, adâleti uygulamak, haklar  sahiplerine ula t rmak, za-
                                                           

(59) Ahmed, Müsned (495, 665 ve 6717); Ebû Dâvûd, Salât (494); Dârimî, Salât 

(1431); Dârekutnî, Sunen (876); Hâkim, Müstedrek (1/197); , 

Musannef (1/382); Beyhakî -Kubrâ (2/229). el-Elbânî, -  

 

Tirmizî  
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limlere ve suçlular  engellemek vs. için yeterli güce sahip kimselerden 

uygun olan birisinin getirilmesi için alimlerle ve toplum önderleri ile is-

l . 

Yarg çl k görevi de böyledir. Kanunlar  en iyi bilen, dini, akl  ve 

övgüye de er özelliklerinde en üstün olan seçilir. 

Mescidlere imam tayini de böyledir. badetlerle ilgili hükümleri en 

iyi bilen en muttaki ve en uygun kimse seçilir. Büyük, küçük di er gö-

revler için de ayn  eyler söz konusudur. Bunlar, Yüce Allah n u buy-

 dâhildir: 

 )ۉېېٴۇۋۋۅ ېۉ(

e   

[4/Nisâ, 58] 

Bu görevler, en büyük emanetler aras ndad r. Onlar n sahiplerine 

verilmesi ve lây k olanlara verilmesi gerekir. Her görev için yeterli ve 

uzman ki iler vard r. Bu da, hadisin hükmüne girmektedir. 

Âsi ve suçlulara nas l davran laca  da bu konuya girmektedir. e-

riatta o suça hangi ceza belirlenmi se, o verilmelidir. Çünkü bu, genel ve 

herkesi içine alan . 

a -

 

Sadaka ve hediye konusunda da duruma göre davran l r. Halk ara-

s nda gez  adama verilen, zenginlikten sonra fakîr dü-

en  yoksula verilen gibi de ildir. 

 bir iki hurma, bir iki lokma yeter. Bir eserde(60) : 

                                                           

(60) Eser

sallallahu aleyhi ve sellem âbeden ve tebiînden gelen 
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un zelil dü en azizine ac y (61) Eser sahibi, geçmi te hiz-

metleri , zengin ve müslümanlara faydas  olan, öyle olmayandan 

farkl  tutulur. Bu meseleler ve benzerleri, dinle akl n uygun gördü ü [a-

bu özlü  hükmüne girmektedir. Müs-

lümanlar n güzel gördü ü, Allah kat nda da güzeldir. (62) 

                                                                                                                                             

rivâ

ilen 

 ve tabiîn 

sözleridir. 
(61) 

- el-Mevdûât ldu-

el- -Sunen i

-Hafâ (318) 
(62) -

u  
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ON ALTINCI HAD S 

 

ٍَع   َع ٍِع صِع ْن َع َع   َع ْن  ُع   َع ِع ِع   َع اَع  : َع اَع    َع ْن    َّط ُْن ِع    َع ُعىاَع  َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

َأِْل َػج َّ َػج َّ  » :وَع َع َّط َع  ٍَ  ِٔ َأْٞل ُل َ يَ َأِْل َشجاَّ َشجاَّ  َّ ٍَ َٗ  ِٔ ُل دِ َّ » 

 

Ebû S rme rad yallahu anh  Peygamber sallallahu a-

leyhi ve sellem öyle buyurdu:  

a onu zarara sokar. Kim eziyet ederse 

Allah da o kim  (63) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, dinin temel  iki esasa delâlet etmektedir. 

Birinci Esas: yilik ya da kötü  kar l , kendi cinsindendir. 

esas ilir: el- - ] 

n  hikmetlerindendir. 

 n sevdi i bir ameli yapan -

 Allah sever. Al n  yapan kimseye 

. Müslümanlara kolayl k gösterene, Allah dünyada 

ve âhirette kolayl k nt lar ndan birinden 

kurtaran , Allah,  günü s k nt lar n n birinden kurtar r. Kul kar-

de inin ihtiyac n  gördü ü sürece Allah da onun ihtiyac n  görür. Ayn  

ekilde kim bir müslümana zarar verirse, Allah da onu zarara sokar. 

Kim bir müslümana tuzak kurarsa, Allah da ona tuzak kurar. Kim bir 

                                                           

(63) Ebû Dâvûd, Akdiyye (3635); Tirmizî, el- - bn Mâce, Ah-

kâm (2342); Ahmed, Müsned (15328). el-Elbânî, -  -

hitleriyle birlikte hasen ol  
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müslümana güçlük ç kar rsa, Allah da ona güçlük ç kar r. Herkese yap -

 erilir. 

kinci Esas, zarar

Nitekim: a (64) Bu, bütün 

zarar türlerini içine al r. 

Zarar iki eyden biridir: Ya bir menfaatin kaybedilmesidir ya da 

herhangi bir ekilde zarar meydana gelmesidir. Haks z yere zarar n in-

sanlara ula t r lmas  ve onlara zarar verilmesi helâl de ildir, hatta insa-

n n, olabilecek kendi zarar n n, insanlara ula mas n  her ekilde engelle-

mesi gerekir. 

Doland rmak, muamelelerde hile yap p aldatmak, kusurlar  gizle-

mek, sahtekârl k yapmak, alma niyyet a

 mala fiyat verip talip gözükmek, yolda sat c lar  

kar lamak,  

y-

lece pazarl  bitmi  olan al -veri

M karde inin ni anl s na talip olmak ve lây k o-

lan kimselere verilen görevlerin talep edilmesi de bunun hükmüne girer. 

Bunlar n hepsi yasaklanan zarar verme türünde-dir. 

Allah, bu türden olan muamelelerin hiçbirine bereket vermez, 

çünkü bir müslümana zarar v n zarar 

verdi i kimseden hay r ayr l r, er ona yönelir. Bu, onun kendi ellerinin 

kazand  (yapt ) sebebiyledir. 

Orta n orta na, kom unun kom usuna, söz veya fiille zarar ver-

                                                           

(64) - Dârekutnî, Sunen 

(3060); Hâkim, Müstedrek (2/57); Beyhakî -Kubrâ (

- - a  
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mesi de bu hükme girer. Öyle ki, do rudan zarar vermek öyle dursun, 

kendi mülkünde kom usuna zarar veren bir ey meydana gelmesi, ona 

helâl de ildir. 

Borçlunun alacakl ya zarar vermesi, alacakl ya zarar verecek i lem-

ler pe inde ko mas  da bu hükme dâhildir. Öyle ki, borçlunun, üzerine 

vâcib olan borçtan ba  ve vazgeçmesi ancak alacakl n n 

izniyle helâldir. Elindekileri öbürleri d nda alacakl lardan bi-

rine rehin b rakma , vakfetmesi, alacakl ya zarar verecek ekilde (köle-

yi) azat etmesi yahut izinsiz olarak gerekenden fazla infak etmesi de böy-

ledir. 

Yine vasiyetler konusunda zarar vermek de böyledir. Nitekim Yü-

ce Allah unu buyurmu tur: 

 )ڇڎڎڌڌڈڈ(

ygu-

lan  [4/Nisâ, 12] 

Zarar veren taksim: Ki inin, varislerinden birine hak etti inden 

daha fazla vermesi, varise eksik vermesi, varislere zarar vermek kast yla, 

varisten ba kas na vasiyette bulunmas  ile olur. 

Yine kocan n han m na zarar vermesi helâl de ildir: Bu da pek çok 

 zulmetmek maksat yla evlenmesine engel 

olmak, zarar vermek amac yla kar s n  bo ad ktan sonra tekrar nikahla-

mak (ricî talak uygulamas ), e lerinden birine, di erine zarar verecek e-

kilde e ilim gösterme

ederek onu bo anm  gibi yapmas  â-

hildir. 

Hükümlerde, ahitlikler ve taksimlerde, birine yarar sa lamak için 

iki ki iden birinin aleyhinde adâletsiz davranmak da bunlar aras ndad r. 
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Bunlar n hepsi, zarar vermeye dahildir. Bunu yapan, cezay  n 

zarar vermesini hak eder. 

Bunlardan daha a r , ceza vermesini, bir eylerini alma  veya 

haklar n  engellemesi için k k rtmak , insanlar  idarecilere jur-

nallemektir. Bunu yapan zalimdir. Dünyadaki ve ahiretteki cezas n  bek-

lesin. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  oldu u için: De-

 develerini -

 bundand r.(65) 

Yine cüzzaml  ve benzerlerinin di er insanlar n aras na girmeleri-

nin yasaklanmas  da böyledir.(66) Bu ve ba kalar  Yüce Allah n u sözü-

nün hükmüne girmektedir: 

 ڎڎڳڳڳ ڍڍڌڌ (

 )ڳڱڱڱ

nlar  yapmad klar  bir 

eyle suçlay p incitenler bir iftira ve aç k bir günah yük-

 [33/Ahzâb, 58] 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akayla olsa bile, Müslüma-

n  korkutmay  yasakla .(67) 

nsanlarla alay etmek, namuslar na dil uzatmak ve aralar n  aç-

                                                           

(65) Bunu, Buhârî Müslim, Selâm (2221); Ebû Dâvûd

Ahmed  
(66) Bunu, Ahmed Buhârî -

-Elbânî, -Sahîha 

 
(67) Nitekim Nebî sallallahu aleyhi ve sellem 

Ebû Dâvûd, Edeb (5004); Ahmed, 

Müsned (22555); Beyhakî -Kubrâ (10/249). el-Elbânî -Merâm 

e  
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mak bu hükme dâhildir. Hepsi de, zarar verme ve rahats z etmeye girer. 

Sonuç olarak hadisin mantûku: Her kim zarar verir veya incitirse, 

emektir. Hadisin mefhûmu ise 

: Müslümandan zarar ve s k nt y  gideren kimseye Allah hay r geti-

rir, ister kendisiyle ilgili olsun, ister ba kas yla ilgili olsun, uygun bir 

kar l k olarak ondan zarar ve s k nt y  giderir. 
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ON  HAD S 

 

ٍَع    َع ْن  َع ٍِع ذَع ٍّر  ُع   َع ِع ِع   : َع اَع    َع ْن   َّط ُْن ِع   َع اَع  َع ُعىاُع  َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

ج»:وَع َع َّط َع  ََ َأْٞلغُل  َ ِ َأْْلشَ  ثصَِّق  َّ َٖج ،مُل حُل َأَْل ِّٞلتَزَ ثىَأْلَحَسَْزَ صَ َخجىِِق ثىَّْجَا  ،َٗ َصَأْلذِ َأْل ثىسَّ َٗ

ٍِئ  يُلقٍئ َ َس  «دِ ُل
 

Ebû Zer el-G fârî rad yallahu anh  Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

N . Kötülü ün arkas n-

dan hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin. nsanlara kar  iyi ahlâ  

 Ahmed, Tirmizî(68) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  n hak-

k yla kullar n haklar n  bir araya getirdi i büyük bir hadist n 

kullar  üzerindeki hakk , kendisinden hakk yla kor

Bu da, yasaklananlardan çekinerek, emredilenleri yerine getirerek onun 

gazab ndan ve azab ndan n . 

n öncekilerine ve sonrakilerine yapt  

bir tavsiyedir. Yine her peygamberin milletine yapt  tavsiye de budur: 

 )ٹٹڤ(
                                                           

(68) Tirmizî, el- - Ahmed, Müsned (20847); Dârimî, Rikâk 

(2791); Hâkim, Müstedrek (1/54);. Ebû Nuaym Kudâî, Mus-

- -Elbânî, -  e-
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ndan korunup sak n  [71/Nûh, 3] 

Allah, takvan n/korunup sak nman n özelliklerini u buy  

belirt : 

 ٹٹٹڤ ٱڦڦڦڦپپپپٹ(

 ٿٿٿٹٹٹ ڤڤڤٿ

 ٹڤڤڤڤڦڦڦڦ

 چچچ چچچچڃڃڃڃ

 )ڎڌڌڈڈڍ چڇڇڇڇڎ

u ve bat  taraf na çevirmeniz iyilik de il-

dir. As l iyilik, o (kimsenin iyili , âhiret 

gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere îmân eder; 

sevdi i mal n  yak nlara, yetimlere, yoksullara, yolda kal-

m lara, dilencilere ve boyunduruk alt nda bulunan (köle 

ve esir)lere verir; namaz  k lar, zekât  verir. Andla ma yap-

t klar  zaman andla malar n  yerine getirenler; s k n-t , 

hastal k ve sava  zamanlar nda sabredenler, i te 

olanlar onlard n azab ndan) korunanlar da on-

lard  [2/Bakara, 177] 

 پٹ ٱڦڦڦڦپپپ(

 )ٹٹٹ

a ve geni li i göklerle yer aras  ka-

dar olan, korunanlar için haz rlanm  cennete ko  

[3/Âl-i mrân, 133] 

 ٹٹٹ ڤڤٿٿٿٿ ڤڤ(

 )ٹڤڤڤ

, bollukta ve darl kta Allah için harcarlar, 

öfkelerini yutkunurlar, insanlar  affederler, Allah da güzel 
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davrananlar   [3/Âl-i mrân, 134] 

Bu âyetlerde müttakîler/korunanlar, îmân n -

kâdî esaslara îmân etmekle, zâhirî ve  ameller ile, bedenî ve mâlî i-

bâdetler ile, s k nt , hastal k ve sava  zamanlar nda sabretmek, insanlar  

affetmek, onlar n eziyetlerine katlanmak, iyilikte bulunmak, kötü bir ey 

yap p da kendilerine zulmettiklerinde, hemen tevbe ve isti far etmek gi-

itelenmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ku-

lun, nerede olursa olsun, her zaman ve her artta takvadan ayr lmamas -

n  emretmi tir. Çünkü kul, takvaya gayet muhtaçt r, hiçbir durumda o-

na ilgisiz kalamaz. 

Ki inin takva ile ilgili hususlarda ihmalkârl k yapmas  kaç n lmaz 

olunca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu giderecek ve yok e-

decek eyi de emretti. ötülü ün 

arkas ndan hemen iyilik yap lmas  

 Yüce Allah t ran her eyi biraraya getiren bir i-

simdir. Kötülükleri gideren iyiliklerin en önemlisi, tevbe-i nasûh(69), is-

ti far, zikrede ndan korkmak ve ümit 

etmek, her zaman nu ve lütfunu istemektir.  belirle-

                                                           

(69) Tevbe-

-

â-

i-len, 

tevbe edenin hata ve kusurlar kötü-

-Sâlihîn y-le der: 

ü-nah kul ile 

3. Ona bir daha ebediyen geri dönmeme a-

l -Tevbe] 
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di i mâlî ve bedenî bütün kefâretler bunlar n aras ndad r. 

Kötülükleri gideren iyilikler aras nda, insanlar  affetmek, insan ve 

insan d ndaki yarat klara iyi davranmak, s k nt lar  gidermek, güç du-

rumda olanlara kolayl k göstermek, her yerden zarar ve s k nt y  yok et-

mek de vard r. Yüce Allah öyle buyur : 

 )ۓڭڭڭڭ(

yilikler kötülükleri (günahlar  [11/Hûd, 114] 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyurmu tur:  

وَع َع َعضَع وُع إِعاًَع  ،وَع اْن ُع ُع َع ُع إِعاًَع  اْن ُع ُع َع ِع  ، الَّط َعىَع  ُع  اْن َع ْن ُع »  

ُْن َعهُع َّط ا ُع َع ِّي َع  ٌر  ، َع َعضَع وَع   « َع    ْن ُع ِع َع ْن  اْن َع َع اِع ُع   َع   َع
 vakit namaz, öbür cumaya kadar cuma namaz , öbür Rama-

l ara da 

i lenen günahlar için keffâret (70) 

Pek çok nassta, birçok ibâdetten dolay  ma firet edilece i geçmek-

tedir. 

Ba a gelen musibet ve bela n hatalara keffâret yapaca  

eylerdendir. M na gelen üzüntü, keder, s k nt , bir diken 

, Allah bunlar n n ke-

fareti yapar. Bunlar, ya sevilen bir eyin kaybedilmesi, ya da bedenî, kal-

bî, mâlî, dâhilî ve hârici ho lan lmayan bir eyin meydana gelmesi tü-

. Ancak musibetler kulun kendi fiilleri d ndad r. Bun-

dan dolay  Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kendi fiilinden olan 

eyi emretti. Bu da, kötülü ün arkas ndan hemen iyilik yapmakt r. 

Akîde, zâhirî ve  ameller 

n hakk  nsanlara âk-

                                                           

(70) Müslim, Tahâret (233); Tirmizî, Salât (214); , Tah e-

-Salât (1086); Ahmed  
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 buyurdu. mretti. 

ahlâk  ba : insanlardan, her bak mdan kötülü ünü menet-

men, sana yapt klar  kötülükleri affetmen, sonra söz ve fiil olarak onlara 

iyi davranmand r. Güzel ahlâk n en belirgin olan : nsanlara kar  halim 

olmak, sab rl  olmak, k zmamak, güler yüzlü olmak, nazik ko-nu mak, 

arkada a ne e veren, yaln zl n  ve s k nt s n  gideren ho  sözler söyle-

mektir. Bir faydas  olacaksa bazen aka yap lmas  da iyi olabilir. Fakat 

bunu çok yapmamak gerekir. Konu ma esnas nda aka yapmak, yeme-

in içindeki tuz gibidir. Hiç olmazsa veya haddinden fazla olursa kötü-

dür. 

Herkese lây k oldu u ve durumuna uygun bir ekilde davranmak 

da güzel ahlâk  Küçükle büyü e, ak ll yla ak ls za, âlimle câhile ay-

n  davran lmaz. 

unup sak nan, takvas n  gerçekle tiren insanlara du-

rumlar na göre, güzel huylu davranan kimse hayr n tamam na sahip ol-

mu tur. Çünkü n hakk n  ve kullar n haklar n  yerine getirmi -

tir. Ayr ca o, hem yapanlardan hem de n kulla-

r na iyi davrananlardand r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HAD S 
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ِع  ْن ِع     َع ْن  ُع  َع ْنهُع َع   َع اَع   ُع َع َع  َع ْن ِع  َّط ٍَع  َّط ٍِّي  : َع ِع ُع     َع اَع  ا َّط ِع صَع ًَّط  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع  جسٌد »: َع َع ََ ٌُل  ُليُل زِ  ثى ُّليَأْل ٍَ ًَ ثىَأْلقَِٞج َأْ٘ل َٝ» 
 

Abdullah b. Ömer rad yallahu anhumâ : Rasûlullah 

sallal-lahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

et günü zulumâtt r/karanl k   

Muttefekun aleyh(71) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadiste, zulümden sak nd rma ve onun z dd na, yani adâlete 

te vik vard r. Din tamamen adâlettir ve adâleti emredip zulümden men 

eder. Yüce Allah öyle buyur : 

 )ىىېېې(

ki: Rabbim bana adâleti emretti  [7/ ] 

 )چچچچڇ(

adâlet  [16/Nahl, 90] 

 )ٹٹٹ ٱڦڦڦڦپپپپ(

Îmân edenler ve îmânlar n  bir zulümle bulamayanlar... 

te güven onlar nd r ve do ru yolu bulanlar da onlard  

[6/ ] 

Îmân n usulû, fürû u, bât  ve zâhiri  tamam  adâlettir, z dd  da 

zulümdür. Adâletin en  ve esas  

ihlasl , nun s fatlar na, güzel isimlerine îmân 

                                                           

(71) Buhârî, el- - Müslim, el- - Tirmi-zî, 

el- - Ahmed, Müsned (5629, 5798 ve 6171); Dârimî, Siyer 

(2558) 
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etmek ve sadece ona ibâdet ve kulluk etmektir. En büyük ve en a r zu-

lüm ise, irk ko makt r. Nitekim Yüce Allah öyle buyur : 

 )ڦچچچچ(

 [31/Lokman, 13]  

Adâlet, bir eyi yerli yerine koymak ve gerekli haklar  yerine ge-

tirmektir. Zulüm ise, bunun z dd d r. Haklar n en büyük ve en gerekli 

olan n kullar  üzerindeki hakk d r. Bu da, kullar n nu tan ma-

lar  ve na ibâdet etmeleri, hiçbir eyi na ortak ko mamalar d r. Son-

ra îmân n esaslar n  ve n  yerine getirmek yani namaz 

k lmak, zekât vermek, Ram zle ve 

fiille Allah yolunda cihâd etmek, hakk  ve sabr  tavsiye etmektir. 

Bunlardan birini terketmek, zulümdür. Ayr ca, Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem  haklar n  yerine getirmek, ona îmân etmek, onu 

sevmek, onun sevgisini bütün yarat  sevgisine tercih etmek, ona 

sayg  göstermek, onun emrini ve sözünü, ba kas n n emir ve sözüne ter-

cih ve takdim etmek adâlettir. 

Ki inin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ndan biri-

ni terketmesi büyük bir zulümdür. O Peygamber, m iler-

inden daha de erlidir. O da müminlere, bütün yarat lardan daha 

merhametli ve efkatlidir. Hay r  

Anne ve babaya iyi davranmak, akrabalara ilgi göstermek, dostla-

r n ve görü ülen kimselerin haklar n  vermek de adâlettir, bunlar  yap-

mamak ise, zulümdür. 

E lerden her birinin di erinin hakk n  yerine getirmesi adâlettir. 

Bu  zalimdir. 

nsanlar n zulmü çok çe itlidir. Bunlar , Peygamber sallallahu a-

leyhi ve sellem veda hacc  hutbesinde toplam t r: 
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ىَع اَع ُع ْن  ،إِعوَّط دِع َع ءَع ُع ْن » ُْن ُع ْن  َع َع  ٌر  ،وَع َع ْن َع  َع ُع ْن  ،وَع َع ْن  َعحُع ْن َع ِع ََعىْن ِع ُع ْن  ، َع َع

هْن ِع ُع ْن  َع َع   فٍِع َع َع    « َع َع ِع ُع ْن  َع َع  فٍِع َع

nlar n z, mallar n z ve rzlar n z, u beldenizde, u ay n zda, u 

gününüzün dokunulmazl  gibi dokunulmazd (72) 

Zulmün tamam , her türüyle,  gününün karanl klar d r. Za-

limler, zulümlerinin derecesine göre cezaland r l rlar. Mazlumlara za-

limlerin sevaplar ndan aktar l r. Sevaplar  yoksa veya bittiyse kötülük-

lerinden (günahlar ndan) al n r, zalimlerin üzerine at l r.(73) 

Adâletin tamam ,  gününde nurdur.  

 ٱڦڦڦڦپپپپٹٹٹٹ(

 )ڤڤڤڤٿٿٿٿٹٹٹ

îmân eden erkekleri ve îmân eden kad nlar  nur-

lar , önlerinde ve sa lar nda ko uyorken görürsün. (Ken-

ndan rmaklar akan, iç-

lerinde ebedî kalaca n z cennetlerdir. 

                                                           

(72) Buhârî

(5550); Müslim, el-Kasâme (1679); Ahmed, Müsned (19873); Dârimî, Menâsik 

(1916). 
(73) Ebû Hureyre  anh a-  

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Müflis kimdir, biliyor musunuz?" diye 

sordu. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:  m-

sedir: K âmet günü namaz, oruç ve zekât r, ancak , 

 

 Bu  iyiliklerinin sevâ onlara verilir. Üzerindeki 

yükletilir " buyurdu. Müslim, el- -

l-mamak için, sâlih 

mlidir. 
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budur.  [57/Hadîd, 12] 

Yüce Allah zulmü kendisine de haram k ld  ve kullar  aras nda da. 

Allah, sözleri, fiilleri ve do ru bir yol 

üzerindedir. Bu da, adâlettir. Kullar na, adâleti esas alan do ru yolu gös-

ter . Kim ondan saparsa, cehenneme götüren zulme sapm  olur. 

Zulüm üç çe ittir.  

1. n asla affetmedi irk ko makt r. 

 )ٹٹۀۀہہہ(

ulmas n  asla ba   

[4/Nisâ, 48] 

2. n . Bu, kullar n birbirlerine 

zulmetmesidir. nsanlar n, yapt klar  zulüm kadar birbirlerinden hakla-

r n  almalar , nun adâletinin mükemmelli idir. 

3. n dilemesine ba l d r. Dilerse, cezaland r r, di-

lerse zulmedeni affeder. Bu, irk d nda, kullarla Rableri aras ndaki gü-

nahlard r. (74) 

                                                           

(74) e-

anabi-

ü

a-

f

-

anhâ -Sa-hîha (1927)] 
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ON DOKUZUNCU HAD S 

 

َْن َع َع   َع ْن  ٍَع   َع ٍِع  ُع َع ُع   َع ِع اُع   : َع اَع     َع ْن   َّط ِع  َع اَع  َع ُْن ِع   واُع  َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

َأٌْل »:وَع َع َّط َع  َأْْلنُل ٍِ َ٘  َ َأْل ََو  ُٕل َأِْل  ٍَ ٗث إِىَٚ  َأّْل ُل ُل ٗ ،ث َأْْل ُل ُل َ  صَ َأٌْل َٗ قَنُل َأْ٘ل َ  َ٘ ُٕل َأِْل  ٍَ  ،ث إِىَٚ 

َد ُل    َٗ ُٓل  َ  َأٌْل   َاَأْل َأْٞلنُل ِ َ يَ زَ  َّ ََ ٗث ِّعَأْل َ  ُل َأُْل َ  صَزَأْل َ » 
Ebû Hureyre rad yallahu anh  Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

lerinde) kendinizden a a da olanlara bak n ve 

(dünyal k bak m ndan) sizden yukar da olanlara bakmay n. Çünkü 

n nimetini küçümsememeniz idir  

Muttefekun aleyh(75) 

 

AÇIKLAMALAR 

Ne faydal  bir ö üt ve ne mükemmel ve yeterli bir söz! Bu hadiste, 

nimetlerini itiraf etmek, anmak, nimet vericiye itaatta onlardan fayda-

ükretmeye ve ükür için belirli bütün sebepleri 

yapmaya te vik vard ükür, ibâdetin ba , hayr n temeli ve kul-

lar üzerindeki vâciblerin en büyüklerindendir. nsanlar n elindeki, aç k, 

r. Hay r ve iyilikleri ve-

n güçlerinin yetti i kadar 

na ükretmeleri ve ükretmeyi sa layan her türlü vas taya ba vurma-

 gerekir. 

                                                           

(75) Buhârî, Rikâk (6490); Müslim, Zühd (2963); Ahmed, Müsned (4886). Hadi-sin 

lca ve 

k  
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Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem n nimetlerine ük-

retmek için bu hayret veren ilâc  ve güçlü sebebi tavsiye etti. Bu da, ki-

inin her zaman ak l, soy, mal ve çe itli nimetler konusunda kendisin-

den a a da olana bakmas d r. Böyle bakmaya devam ederse, Rabbine bol 

bol ükretmeye ve ona övgüde bulunmaya mecbur kal r. Çünkü o, de-

vaml , dereceleri kendinden a a da olan bu nitelikte birçok insan görür. 

Onlar n ço u, ona verilen afiyet, mal, r z k, yarat l  ve huyun benzerine 

(yak n na) ula mak isterler. O bun

hamdeder ve: Bana nimet veren ve beni yarat klardan birço una üstün 

k lan Al  der.(76) 

Ak ldan yoksun birçok kimseye bakar ve kendi akl n n tam olu u 

nda erza , s nacak evi olmayan 

birçok yoksul görür. Halbuki kendisi evinde rahat içindedir ve bol erza  

vard r. 

Kendisi sa l kl  ve afiyetteyken çe itli hastal klara tutulmu  bir-çok 

ki i görür, yine dinden ayr lmak ve günah pisli ine dü mekle bun-dan 

daha beter bir belaya yakalanm  birçok ki i görür. Allah bunlar-dan ve-

ya birço undan korusun. 

Üzüntü, gam, vesvese ve can s k nt s n n sard  birçok kimse gö-
                                                           

(76) Ebû Hureyre ûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem  

ًَُل » فَعضَّط َع ٍِع  َع ًَع  َع ُِع ٍة  ِع َّط ْن  َع َع َع اَع ْنضِع ِع  اَّط ِعٌ  َع فَع نٍِع  ِع َّط    ْن َعَلَع َع  ِع ِع وَع َّط  « اْنحَع ْن ُع  ِع
 «

» derse, bu bela ona asla isabet et

Tirmizî -Sahî-ha (602 

ve 2737). Bu hadis, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem -

k-reder.  
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rür. Sonra onlar n bu dertten nas l kurtulacaklar n  dü ünür. Bunlar n 

ilac  kalp huzurudur. Hatta belki de bu nimet sebebiyle kanaat ve kalp 

huzuruyla  yoksul, birçok zenginden üstün durumdad r. 

Kendisinde bunlardan birisi bulunan kimse, daha büyük ve daha 

iddetli bir derdi olan birçok kimse görür. Afiyette oldu u ve ba nda 

derdin hafif olmas  ten 

daha büyü ünün bulunmamas  mümkün de ildir. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  bu tavsiyeye göre 

hareket eden kimse, ükrüne daha güçlü ve daha fazla devam eder. Al-

n nimetleri de ona pe pe e gelmeye devam eder.(77) Z dd n  yapan 

kimse de, gözünü, sa l k, mal ve r z k yönünden kendinden üsttekine di-

ker ve böyle yapmaya de n nimetini hafife al-

m  ve ona ükretmeyi b rakm  olur. ükrü b rak nca da nimetler ondan 

gider ve nikmetler (ceza ve gazap) gelir. Devaml  gam, keder, elindeki 

nimete memnun olmama, Rab ve yönetici olarak Al  olmama, 

s k nt  ve dertlerine tutulur. Bu da, din ve dünya konusunda zarar etmek 

ve aç kça kaybetmek demektir. 

n nimetlerinin çoklu unu dü ünen, bu aç k ve gizli 

nimetlerin s rf onun lütfu ve ihsân oldu unu ve onlara ükretmek öy-le 

n nimetlerinden bir türün bile say lamayaca n n far-k na 

-güde 

bulunmaya mecbur kal r. Sevmedi i ve ho nut olmad  eye kar-  onun 

                                                           

(77) kte-

 

 )ڤڦڦڦڦچچچچڃڃڃڃ(
« nlik-

» 
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olur. Rabbinin, kendisini yasaklad  yerde görmesinden veya emretti i 

yerde görmemesinden utan r.  

yilik ve nimet ükre ba l  oldu u için, Peygamber sallallahu a-

leyhi ve sellem Mu öyle de : 

ُع ِع ُّ َع    ُع َع ذُع    ََع » َلَع ٍة دُع ُع ِع  ُع   َع اَع َع َع َّط  َعوْن اَع ُعىاَع  َع   !إِعنٍِّي  َع  : َع ْن ُعى َع ٍة  اِّي صَع

اِع َع  ،وَع ُع ْن ِع َع ، ي ذِع ْن ِع  ا َّطهُع َّط  َع ِع ٍِّي  َع َع  سْن ِع  ِع َع دَع  «وَع ُع
Ben seni sev ak n, her farz namaz n sonunda 

öyle demekten vazgeçme:  m! Seni zikretmekte, sana ükretmekte 

ve iyi kulluk etmekte bana yard mc  (78) 

Mu z m! Beni, sana çok ükreden ve seni çok 

m! Emrini çok iyi yerine getiren ve ona çok iyi dikkat 

(79) 

ükredenlerin en büyü n nimetlerini ükretmekten aciz 

oldu unu öyle itiraf etmi ti: 

ٍ ثَع َع ءً » لِع ُْن َع  َع ًَع نَع ْنسِع َع   َع  ُع ْن ُْن َع  َعنْن َع  َع َع   َعثْن َع  « َع َع
 say p bitiremem. Sen kendini nas l öv-

(80) En iyi Allah bilir. 

 

                                                           

(78) Ebû Dâvûd, Salât (1522); Nesâî, Sehv (1303); Ahmed, Müsned (21621);. 

Buhârî - r. el-Elbânî -

Müfred -Tayyib 

söyle  
(79) Ebû Dâvûd, Salât (1510); Tirmizî, Deavât (3551); , Dua (3730); 

Ahmed, Müsned (1998);. Buhârî -Müfred (695) Sahîhu Suneni 

Mâce (3077). 
(80) Müslim, Salât (476); Tirmizî, Deavât (3493); Nesâî, Tatbîk (1100); Ebû Dâvûd, 

Salât (879); , Dua (3841); Ahmed, Müsned (23791); Mâlik, en-Nidâ 

-Salâ (497) 



 96 
 

 

 HAD S 

 

َْن َع َع    َع ْن  ٍَع   َع ٍِع  ُع َع ُع   َع ِع ٍِّي    َع اَع   : َع اَع    َع ْن ُع   َّط ُْن ِع     ا َّط ِع ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

ُل َطَ رَ » :وَع َع َّط َع  َأٌْل  َ  َٝقَأْلذَوُل  َّ ػَّ َ  ، ََ ِدمُل َ٘ َدَط َ ضَّٚ َٝضَ  «إَِ ث  َ َأْل
 

Ebû Hureyre   Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

unda tekrar abdest almad kça, Al-

lah onun namaz n  ka  Muttefekun aleyh(81) 

 

AÇIKLAMALAR 

Hadis  Abdesti bozulan birisi 

tekrar abdest almazsa, namaz  kabul edilmez yani sahîh olmaz.  

Hadisin mefhûmu ise, abdest al r  nama-

z n di er artlar n  da yerine getirirse namaz  kabul edilir, demektir. 

Çünkü , hük  ba lar na hükmün 

yerine gelmesine yetmeyen belirli artlara ba l . Abdest namaz i-

 e-

 ve engeller ü-

küm yerine gelir.  

lim ehli bu dinî esasta ittifak e . Çünkü, meselâ namaz 

gibi  birçok meseleyi içeren ibâdetin h n veya Rasû-

lünün tek bir yerdeki sözünde toplanmas  art de ildir. Aksine bu ibâdet 

hakk ndaki hükümlerin hepsi biraraya getirilir ve hükümlerin yekûnu 

                                                           

(81) Buhârî, Vudu (135); Müslim, Tahâre (225); Tirmizî, Tahâre (76); Ebû Dâ-vûd, 

Tahâre (60); Ahmed, Müsned (8017) 
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birçok metinden al n r. u; s ralamak, konular na göre ay rmak, ay-

n  cins ve türden olanlar  birbirine katmak suretiyle fakîhlerin ortaya 

k

sebebidir. Onlar n bu konuda büyük hizmetleri vard r. Allah onlar s-

lan (82) 

                                                           

(82) - - -Mum-

-  

r, rükünler, vâcibler, farzlar, 

delili nerede? Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem ü-

 s-

sallallahu aleyhi ve 

sellem  

 

kleri 

i

a-

n y-

amanlarda matbaalarda kitap 

e

- -selâm a-

l-

r

lâ Rasûl - -selâm 

a

a-

a

deriz ki: Fakîhler rahimehumullah

a
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Bu temel  her yerde göz önüne alman gerekir. Yani, hükümler 

ancak art ve gereklerinin bir araya gelmesi, mahzurlar n n da yok olma-

s yla gerçekle ir. 

Hadiste geçen « ََدط «إَِ ث  َ َأْل  abdesti bozan her eyi içermektedir. Buna, 

ön ve arka abdest bozma yol dan ç kan , abdesti bozan uyku, 

necis ise bedenin di er yerlerinden fazla miktarda ç kan, deve etinin ye-

nilmesi, ehvetle kad na dokunulmas  ve el ile avret yerine dokunulmas  

girer. Bunlar n bir k sm nda ihtilâf vard r. 

Bu abdesti bozan eylerden birisi kendisinde meydana gelen ki i, 

dinin tarif etti i ekilde tekrar abdest almazsa namaz  sahîh olmaz. Al-

n Mâide sûresinde belirtti i organlar  s raya göre  

y kar(83), yahut su kullanma güçlü ü varsa, su yerine toprakla temizlenir 

                                                                                                                                             

için kolayla - - - , 2/93] 

-  
(83) dest, söz ko-

k

îmân edenler! 

el  - - n

kemikl  

(1) -su vererek- 

y sallallahu 

aleyhi ve sellem de bunu asla terk etmem

(2) Dirseklerine ka-

dar ve onlarla bir (3) r-

den- mesh et

-

ullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebû Dâ-

vûd, (134); Tirmizî, (37); , (444); Darekutnî, (353). el-Elbânî hadi-sin 

sahîh o (4) Ayak

(5) 

etmek gerekmeseydi, Allah subhânehu ve teâlâ 

Arapça söz dizimine de kanacak 
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(teyemmüm eder). Su kullanma güçlü ü, ya olmamas d r, ya da kulla-

n ld  taktirde zarar verme endi esidir. 

Hadiste, unutarak veya bilmeden abdestsiz namaz k l  

hadisin genel hükmüne göre namaz  tekrar k lmas  gerek elil 

. Bunda ittifak . Namaz n eklini ve ondaki ibâdetleri 

yapm  olmas  sebebiyle sevap kazanm  olsa da borcundan kurtulmak 

için tekrar k lmas  gerekir. Bu, temizlenip de (abdest al p da), bedenin-

deki veya ebisesindeki necaseti unutan kimsenin z dd nad r. Çünkü sa-

hîh olan görü e göre,  tekrar  yoktur.(84) Zira temizlik, sadece 

yapmakla borçtan kurtulunan emirler türündendir. Necasetten sak n-

mak ise, yapt nda yasaktan sak nma türündendir. Böyle bir durumda 

insan mazurdur ve tekrar etmesi gerekmez. 

 

                                                                                                                                             

(6) -

b-

dest e-

s  
(84) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 

as  a

ve onlar  

 Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 

 diye sordu. Onlar: Senin 

B  

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Cebrail bana geldi ve 

ayak  Daha sonra 

ve namaz  on-

Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd, (657); - , (284). 

sallallahu aleyhi ve sellem

necasetle 

gerekseydi, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem iade ederdi. 
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 HAD S 

 

ٍَع   َع اِع َع َع   َع ْن  ُع   َع ِع ِع   : َع اَع ْن    َع ْنهَع   َّط ُْن ِع   َع اَع  َع ُعىاُع  َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

َأِْل ثىَأْل ِ َأْلَ رِ » : وَع َع َّط َع  ٍِ َٞزِ  ،ثىشَّجِ حِ  قَضُّل  :َ شَأْل ٌد  إِ َأْل َج ُل ثىيِّلحَأْل ثكُل َٗ  ،َٗ َ٘  ،ثىسِّل

ج ِ  ََ َأْْلَشجاُل ثىَأْل ضِ ث َأْل َ َأْل َج ِ  ،َٗ قَضُّل ثاَأْل وُل  ،َٗ َغسَأْل َٗ    ٌِ دِؾِ    ،ثىَأْلذََ ثِا ِ َّضَأْليُل ثْلَأْل َ يَأْلقُل  ،َٗ َٗ

ج ِ    ،ثىَأْلَعجَّزِ   ََ َأّْلضِقَجصُل ثىَأْل ث ََّط ءُع  :  َع اَع   «.َٗ ُ ُع  اْن َع  ِع َع َع   ُعلْن َع ٌر    : َع اَع    ،زَع َع ِع نَعسِع وَع

َؼزَ » : َعوْن اَع ُعىوَع  إِع َّط  ََ ؼَأْل ََ  «.ثىَأْل
 

 rad yallahu anhâ  Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem öyle buyurdu: 

ey vard r ki bunlar f trattand r: B y  kesmek, sakal  u-

zatmak, misvaklanmak, burna su çekmek, t rnak kesmek, parmak maf-

sallar n  y kamak, koltuk alt  k llar n  yolmak, etek tra  olmak, su ile 

taharet  

Râvî öyle demi tir: Onuncuyu unuttum, ancak mazmaza, yani, 

a za su almak olabilir. Müslim(85) 

 

AÇIKLAMALAR 

F n kullar n  kendisi üzerine yaratt  . Allah 

onlar ; hayr  sevmek ve onu tercih etmek, erden ho lanmamak ve onu 

gidermek f trat  üzere yaratm t r , hayr  kabul 

etme, Allah için  ona yakla ma t  

Yüce Allah, f trat n  iki çe it yap . 

Biri, k îmân ve bunun pe inden 
                                                           

(85) Müslim, Tahâre (261); Tirmizî, Edeb (2757); Nesâî, Ziyne (5040, 5041 ve 5042); 

Ebû Dâvûd, Tahâre (53); , Tahâre (293); Ahmed, Müsned (24539) 
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ndan ümit etme, nu sevme ve na yönel-

medir. Yüce Allah öyle buyur : 

 ڭڭڭېېۉۉېېٴۇۋۋۅۅىىې(

 ائائەئەئوئوئىىېېې

 )ۈئۈئېئېئېئ ۇئۇئۆئۆئ

 birleyici olarak do ruca dîne çevir: O 

n  ki, insanlar  ona göre yaratm t r. Al-

n yaratmas  de i te dosdo ru din bu-dur. 

Fakat insanlar n ço u bilmezler. Yaln e-lin ve 

 ikâme edin r-tak ko-

anlardan olmay  [30/Rûm, 30-31] 

Bu, kalbi temizler ve geli tirir, kötü âfetleri ondan 

uzakla t r r ve onu güzel ahlâkla süsler. Bunlar n tamam n n kayna , î-

mân n as llar  ve kalplerin i ledi i amellerdir. 

kincisi, zâhirin temizlenmesine, onun temizli-

ine, pislik ve kirlerin ondan giderilmesi . te bun-

lar, hadiste geçen on eydir. Onlar, slâm dininin güzelliklerindendir. 

Çünkü bunlar n hepsi, sa l kl  olmalar  ve dinin sa l kla ilgili gördü ü 

her eye haz r olmalar  için, organlar  temizlemek ve mükemmelle tir-

mek demektir. 

Mazmaza (a za su almak) ve istin ak (burna su çekmek): Bunlar 

büyük ve küçük hadesten temizlenme de ittifakla . A

 ikisi de hem küçük hadesin 

t . Çünkü a z ve 

buruna birçok kir, kötü kokulu hava ve benzeri eyler gelmektedir. nsan 

bunlar  gidermeye mecburdur.  
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isvaklanmak da a z  temizler.(86) Misvaklanmak: 

اِّي  اْن َع ِع  َع ْنهَع َع ٌر اِع »  « َع ْن َع  ٌر اِع  َّط
 zas na erdiricidir (87) Bundan dolay  o, 

her . Abdestte, namazda, uykudan uyan ld nda, 

a z n kokusu de i ti inde di ler sarard nda ve benzeri eylerde kesin-

likle uygulanmal d r. 

B y  kesmenin veya dudak görününceye kadar onu k saltman n 

sebebi ise, temizlik ve burundan ç kan eylerden sak nmak r. B y n 

k llar  duda n üzerine sarkt nda, görünü ündeki çirkinli in yan

yedi i yiyecek ve içeceklere dokunur. Her ne kadar  baz  kimse-

lerin ho  Bu da, sakal n hilaf -

. Çünkü Allah sakal , erkek için heybet ve güzellik yapm t r. Bun-

dan dolay , sakal  oldu u için, ya l l nda erke in güzelli i devam eder. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  kar  gelip sakal n  kaz yan kim-

seye bak p bundan ders al. Onun yüzü, özellikle ya l l kta, güzellikleri 

gitmi  ve çirkin .  ya a ula t nda, adeta 

gençli inde en güzel kad nlardan olsa bile, güzellikleri gitmi , kocakar  

gibi olurlar. Bu, apaç k, ortada olan bir eydir. Fakat gelenekler ve körü 

körüne taklit, çirkini güzel görmeyi, güzeli de çirkin görmeyi gerektir-

mektedir. 

                                                           

(86) Hadiste geçen ve misvaklanmak olarak tercüme edilen «sivâk» kelimesi kendi-

da olabilir. Çünkü her ikisine de «sivâk» 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem n-

 
(87) Nesâî, Tahâre (5); Dârimî, Tahâre (684). Buhârî - -

-Elbânî, -  unu 
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T rnaklar  kesmekde, koltuk alt ndaki k llar  yolmakda ve parmak-

lardaki bo umlar  y kamakda ki buralar, bedenin kirleri toplayan yer-

leridir  terkedilmesi mümkün olmayan temizlik ve rahats z edicileri gi-

derme söz konusudur. Etekleri tra  olmak da böyledir. 

stincaya gelince, iki yoldan ç kan  su veya ta la gidermektir. Tahâ-

retin artlar ndan  biridir. 

Bunlar n hepsinin, insan n d n  mükemmel hâle getirdi ini, onu 

temizledi ini, ondan zararl  ve çirkin görülen eyleri giderdi ini ve te-

mizli in îmândan oldu unu böylece anla . 

Maksad udur: F trat,  âmil-

dir. Çünkü o, , rezil ahlâklardan temizler, î-

mâna ve tevhide  samimi olmaya dönen güzel ahlâklar ile 

donat r. Zâhiri de pisliklerden kirlerden ve bunlar n sebeplerinden te-

mizler, maddî ve manevî bir temizlik . Bundan dolay  Peygamber 

sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyur :  

َ َع وِع    َع ْن ُع    ا ُّهُعى ُع  »  ِع  « اْن
îmân n yar s d (88) Yüce Allah da öyle buyurmu tur: 

 )ۉېېٴۇۋۋۅ(

tevbe   

[2/Bakara, 222] 

Dinin tamam , temizlik ve mümemmelliktir. O, erefli eylere te

vik eder, dü ük ve basit eyleri yasaklar. Allah en iyi bilendir.  

                                                           

(88) Müslim, Tahâre (223); Tirmizî, Deavât (3517); , Tahâre (280); 

Ahmed, Müsned (22395); Dârimî, Tahâre (653). 
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 HAD S 

 

ٌِّي  ُ ٍة  اْن ُع ْن ِع ُع  َع ْن ُع  َع ِع    َع ْن  َع ٍِع  َع ِع ِع  : َع اَع   ٌَع  َّط صَع ًَّط    َع اَع  َع ُعىاَع  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع  ُع  َع َع ُٖل٘ ٌد » : َّط جَ  ؽَ ََ َأْٜل ٌد  ثىَأْل ُٔل َش سُل َ ِّل  «.َ  ُْٝل
 

Ebû Saîd el-Hudrî rad yallahu anh  Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

çbir  Ahmed, Tirmizî, 

Ebû Dâvûd, Nesâî(89) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, birçok hususu kendinde toplayan temel bir esasa delâlet 

etmektedir. O da, suyun yani yerden ç kan, gökten ya p da oldu u gibi 

kalan veya durmas  yahut akmas  , ya da içine at -

lan temiz eyler sebebiyle de i en bütün sular n  çok de i se bile, temiz 

oldu u ve onlar n temizlik ve ba ka eylerde kullan laca d r. Bu özlü 

sözden, sadece, necasetle rengi, tad  veya kokusu de i en su istisna edi-

lir. Nitekim bu, hadisin bir lâfz nda geçmektedir. 

Âlimler, necasetle de i en suyun pis oldu unda ittifak etmi lerdir. 

mam Ahmed ve ba ka âlimler Yüce Allah n u sözünü buna delil yap-

m lard r: 

 ٱڦڦڦڦپپپپٹٹٹٹ(

 ڤڤڤڤٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤ

 ڤڤڦڦڦڦچچچچڃڃڃڃچچ

                                                           

(89) Ebû Dâvûd, Tahâre (66); Tirmizî, Tahâre (66); Nesâî, Miyâh (326); Ahmed, 

-Elbânî, -  u
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 چچڇڇڇڇڎڎڌڌڈڈڍ

 )ڑڑڇڇڍڍڌڌڍڇڇ

, kan, kas  ad na bo azla-nan, 

bo ulmu , (ta , a aç vb. ile) vurulup öldürülmü , yukar

dan yuvarlan p ölmü , boynuzlan p ölmü  (hay-vanlarla) 

canavarlar n yedi i hayvanlar ölmeden yeti ip kestikleri-

niz müstesna  dikili ta lar (putlar) üzerine bo azlanm  

hayvanlar ve fal oklar yla k smet araman z si-ze haram k

l nd . Bunlar yoldan ç kmakt r. Bugün kâfir-ler, sizin di-

ninizden (onu yok etmekten) ümit kesmi ler-dir. Art k on-

lardan korkmay n, benden korkun. Bu gün size dininizi 

ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamla-d m ve sizin için 

din olarak  be endim. Kim, gö-nülden günaha yö-

nelmi  olmamak üzere açl k halinde dara dü erse (haram 

etlerden yiyebilir). Çünkü Allah çok ba lay c  ve esirge-

 [5/Mâide, 3] 

Yani ne zaman, suda bu haram k l nan eylerin özellikleri görülür-

se, o necis ve pis olur. 

Bu hadis ve ba ka hadisler, temiz eylerle de i ikli e u rayan su-

yun temiz oldu una,  arta kalan suyun mutlak olarak men edil-

 ve geceleyin uykudan kalkan kimsenin içine elini dald rd -

n n temiz oldu una delâlet etmektedir. Ancak uykudan kalkan n, üç 

defa y kamad kça elini dald rmas  yasaklanmaktad r. Fakat bu hadis, su-

yun yasakland na delâlet etmez. 

Kastedilen udur: Bu hadis, suyun iki çe it oldu una delâlet et-

mektedir:  

Necis: Bu, özelliklerinden biri necasetle, az veya çok de i endir. 
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Tahûr: Öyle olmayand r. 

Ne temiz, ne de necis olan, hatta temiz olup da temizleyici olma-

yan üçüncü bir türün varl na dair  yoktur.(90) Böylece su, 

asl  üzere, temiz olma özelli i r. 

Bu genel hükmü, Yüce Allah n u  te yid etmektedir:  

 )ڃڃڃچچچ(

san   

[5/Mâide, 6] 

Bu, her su hakk nda genel bir hükümdür. Çünkü  

nekira olarak g . p-

 

Bu hadis ayn  zamanda, sularda da onun d ndaki eylerde de as-

lolan n temizlik oldu una delâlet eder. Bunlardan birisinde: Acaba onda 

necis ? diye üphe meydana gelirse, tibar 

edilmez çünkü aslolan temizliktir.  

                                                           

(90) n el-Bessâm n-

dendir- -Meârib tmek 

 ve necis diye ikiye tak-

e-

e

Necdli -hâb, 

u-hammed 

- -

Meârib -Meymân 1426 tarihli ilaveli  
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 HAD S 

 

ُع  َع ْن ُع    َع َع دَع َع ٌ  َعاَع  َع ْن     ٍَع  َّط ٍَّط   َع اَع  : َع اَع   َع ِع ُع   ا َّط ِع ُْن ِع وَع َع َّط َع  صَع ًَّط  َّط   َع َع

َأْٞلَسشَأْل دََِْ  ٍئ  »  :اْنهِع َّط ِع  ِع  فٍِع َٖج ىَ َٖج إَِّّ َأِْل  إَِّّ ٍِ  َِ ث ِٞ َّ٘ َأٌْل     ثى َّ َأْٞلنُل ث َجسِ   َ يَ َّ٘ ثى َّ َٗ» 
 

Ebû Katâde rad yallahu anh  Rasûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem kedi hakk nda öyle buyurdu: 

O, necis de ildir. Çünkü o devaml  etraf n zda dola an hayvan-

lardand  Mâlik, Ahmed ve Dört Sünen sahibi(91) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, iki temel  içermektedir: 

Birincisi: Me akkat kolayl  getirir. Bu,  ü-

yük bir . ak n lmas  zor olan eyler tâhirdir. Kedi-

lerin a z, el veya ayaklar n  dokundurduklar  eyin y kanmas  vâcib de-

. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu u sözüyle gerekçelen-

:  etraf n zda dola an hayvanlardand z-

da ki abdest bozma yolundan ç -

kan n yerini  temizleme , yine; ayakkab , mest ve 

elbisenin alt taraf ndaki necasetin 

, yollardaki necis çamurun az olan n n affedilmesi, ak t lan 

kandan sonra et ve damarlar n içinde kalan kan  mübah , kö-

pe in a z n n dokundu u av ve buna benzer eylerin mübah görülmesi 

                                                           

(91) Tirmizî, Tahâre (92); Nesâî, Tahâre (68); , Tahâre (367); Ahmed, 

Müsned (22022); Mâlik, Tahâre (44); Dârimî, Tahâre (736). el-Elbânî, -
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 Çünkü bunlar n hep-

sinde tek sebep vard r, o da me akkattir. 

kincisi: Kedi ve fare gibi yap  olarak kediden küçük hayvanlar 

canl yken temizdirler, dokunduklar  yiyecek, içecek, elbise vb. necis de-

ildir. Bundan dolay , arkada lar m z öyle dediler: Hayvanlar be  k -

s md r: 

1- Canl s , ölüsü, kendisi, parçalar  ve d k lar  necis olanlar: Kö-

pekler, bütün y rt c  hayvanlar, domuz ve benzerleri böyledir. 

2- Canl s  temiz, öldükten sonra necis olanlar: Kedi ve yap s  on-

dan küçük olanlar böyledir. Kesilmeleri e-

 

3- n fakat yenilmesi helal olmayan-

lar  

4- 

 

5- kesilsin veya kesilmesin- ölüsü de temiz olanlar: Bü-

 

sallallahu aleyhi ve sel-

lem -

l-

 n i-

-

sal-

lallahu aleyhi ve sellem n-

-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü 
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i-

 

Köpeklere gelince, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, köpekle-

rin yalad  eylerin birisi toprakla olmak üzere yedi defa y kanmas n  

emretmi tir. 
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 HAD S 

 

َْن َع َع    َع ْن   ٍَع   َع ٍِع  ُع َع ُع   َع ِع ٍِّي    َع اَع   : َع اَع    َع ْن   َّط ُْن ِع     ا َّط ِع ُع  َع َع  صَع ًَّط  َّط

َأَْل ُل » :وَع َع َّط َع  ثسُل ثىَأْلَ  َ٘ يَ َعزِ  ،ثىظَّ َُل َعزُل إِىَٚ ثىَأْل ُل َُل ثىَأْل ُل ُُل إِىَٚ  ،َٗ َؼج ٍَ  َ َٗ

 َُ َؼج ٍَ َن ِّلَ ثسٌد  ،َ  َِّ هٍُل ُٖل َأْٞلَْ ج دَ ِذَشَأْل ثىَأْلَنذَجةِ ُل  ٍَ ضُْل ج ثاَأْل ٍَ» 

 

Ebû Hureyre rad yallahu anh Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

n ld  takdirde, be  vakit namaz, iki 

cuma ve iki ramazan, aralar ndaki günahlara keffâret  Müs-

lim(92) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, bu üç büyük ibâdet sebebiyle n lütuf ve keremi-

nin büyüklü üne, onlar n Allah kat ndaki üstün derecesine ve bunlar n 

getirdi i kazançlar n say lamayaca na delâlet etmektedir. 

Bu ibâdetlerin getirdi i kazanç ve kârlardan baz lar  unlard r:  

Allah onlar , kulun dinini ve müslümanl n  tamamlay c  yapm -

 

Îmân onlarla büyür ve îmân a ac n  onlar sular. Allah, îmânlar na 

îmân a ac n  dikmi , lütfederek bu a ac  

sulayacak, büyütecek ve ondan âfetleri uzakla t racak, farzlar ve sünnet-

ler takdir etmi tir. Böylece o a ac n meyveleri gittikçe olgunla r, her 

                                                           

(92) Müslim, Tahâret (233); Tirmizî, Salât (214); e-

-Salât (1086); Ahmed, Müsned (7089). 
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zaman Rablerinin izniyle yemi lerini verir ve âfetleri kendilerinden 

uzakla t r rlar.(93) Günahlar n zarar  büyüktür,(94) onlar n îmân  eksilttik-

leri bilinmektedir. 

Kul, büyük günahlardan sak nd nda, Allah bu üç farîzayla kü-

çük günahlar  ba lar. Bunlar, Yüce Allah n:  

                                                           

(93) 

verdi: Kelime- i-

dir. Rabbinin izniyl n-

-25] 
(94) 

an baz -

-

a-

u-

l-

mühürlenmesi, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem

--lar, yer-

n, ziraatin, meyve--lerin ve 

--gusunun 

ki bu durumda helak olur-, 

a-

etin körel-

l - e-

- i-

a

- r-

gibi kötü et-kiler. Özet olarak: Dünyevî 

ve uhrevî umumen ve hususen kalplere ve beden-

- - - , 244, 245. Mektebetu 

ü nden koru. 

Âmîn 
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 )ۓڭڭڭڭ(

 [11/Hûd, 114] 

sözünün hükmüne girenlerin en önemlilerindendir. Ayr ca Allah, lütfu 

sebebiyle büyük günahlardan sak nmay  küçük günahlara keffâret sebe-

bi yap . 

Allah teâlâ öyle buyur : 

 ڳڳڳڳڱڱڌڌڎڎ(

 )ڱڱں

er size yasaklanan büyük günahlardan kaç n rsan z, 

küçük günahlar n z  örteriz ve sizi güzel bir yere sokar

[4/Nisâ, 31] 

Büyük günahlar için ise, mutlaka tevbe edilmesi gerekir. 

Bu hadisten ö renildi ki, baz  iyi amellerin kötülüklere keffâret ol-

du unun belirtildi  nasslarda kastedilen küçük günahlard r. 

Çünkü, bu büyük ibâdetler sebebiyle büyük günahlar affedilmezse, on-

lar n d ndakilerde nas l olur acaba? 

Hadis, günahlar n; büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayr ld  hu-

susunda aç kt r. Büyük günahla küçük günah aras ndaki fark konusunda 

pek çok söz söylenmi tir. Söylenenlerin en güzeli udur: Kendisinden 

dolay  dünyada had gereken, ahirette cezaya çarpt r laca  söylenen, i -

leyenine lânet edilen veya kendisine bir gazap vs. gerekendir. Küçük gü-

nahlar da, bun  d nda olanlard r. 

Yahut öyle denilir: Büyük günahlar: Haraml , maksatlar n n 

haram olmas  sebebiyle haram k l nanlard r. Küçük günahlar: Vas tala-

r n haram olmas  sebebiyle haram k l nanlard r. Vas talar: Yabanc  ka-

d nla yaln z kalmakla birlikte haram olan bak  gibidir. Büyük günah: 

Bizzat zina ve nesie (gecikme) faiziyle birlikte fazlal k faizi gibidir. Allah 

en iyi bilendir. 
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 HAD S 

 

َْن ِع ِع   َع اِع ِع    َع ْن  ىَع ُع  َع ْن ُع    ْن ُع  اْنحُع ٍَع  َّط ٍَّط  َع اَع  : َع اَع    َع ِع ُع    ا َّط ِع صَع ًَّط  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط  ث» : َع َع َُلِّٜ٘ َطيُّ٘ل َأْٝلضُل ج َ  َ ََ َ رُل  ، ُلَطيِّٜل َم َأُْل  ، َئَِ ث َ َؼَ سَأْل ثىظَّ  َيَأْلُٞلَؤ ِّل

َأٌْل  مُل َأٌْل  ََ دُل َأٌْل  ،ىَنُل مُل ذَ ُل َأٌْل  َمَأْل نُل ٍَّ ىَأْلَٞؤُل َٗ» 
 

Mâlik b. el-Huveyris rad yallahu anh  Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

l namaz k ld m  gördüyseniz, siz de öyle namaz k -

l n. Namaz vakti gelince, içinizden birisi size ezân okusun, en ya l n z 

 Muttefekun aleyh(95). 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadiste üç cümle vard r. En önemlisi birincisidir. 

Birinci cümle: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in: 

vakti gelince, içinizden birisi size ezân dür. 

Bu cümlede, ezân n me ruiyyeti, emredildi i için vâcibli i ve ezâ-

vakit girdikten sonra okunaca  hükümleri yer almaktad r. Sabah 

namaz  ise, bundan müstesnad r. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem öyle buyur : 

ً   إِعوَّط » ُْن ٍة     ِعَلَع وُع  ِع َع ذِّي وَع  ،َُع َع ذِّي  ِّي  َع ْن ُعى ٍة    فَع ُع ُعى  وَع  ْن َع ُعى   َع ًَّط َُع َع
 «  ْن ِع  ُع

ezân  gece okuyor. O zaman siz bn Ummî Mektûm ezân o-

                                                           

(95) Buhârî, Ezân (631); Müslim, Mesâcid (674); Tirmizî, Salât (287); Nesâî, Ezân 

(634); Ebû Dâvûd, Salât (589); -Salâ (979); Ahmed, 

Müsned (15171). 
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(96) 

Râvî öyle demi tir: bn Ummi Mektûm gözleri kör bir kimseydi. 

ezân okumazd . 

Ezân farz-  kifayedir, farz-  ayn de ildir. Çünkü nun em-

riyle her yükümlü ki iye hitap edilip onun, bunu yapmas  isteniyorsa, 

bu, farz-  aynd r. Herkes göz önüne al nmadan sadece meydana gelmesi 

isteniyorsa, bu, farz-  kifayedir. Burada Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem öyle buyurdu: çinizden birisi size ezân  Ezân n sözleri 

ise, bilinmektedir. 

Müezzinin, gür sesli, dürüst, vakti bilen ve onu dikkatle takip eden 

birisi olmas  gerekir. Çünkü bu, maksad n hâs l olmas  için çok önemli-

dir. Ço unlukla duyurma i ini yapan kimseyle yetinilir. 

Hadis, hazarda (yolculuk d nda) ve seferde ezân n vâcib  de-

lâlet etmektedir. Kâmet, ezân n tamamlay c s d r. Çünkü ezân, namaz 

vaktinin girdi ini duyurmakt r. Kâmet ise, namaz k lmaya kalk ld n  

duyurmakt r. 

Ezân n faziletine, sevâb n n çoklu una, müezzine icâbet etmenin 

müstehab oldu una dair birçok nas vard r. Müezzine icâbet onun söyle-

-sa ayye 

- inde ki i, davet etti n tümü demek o-

vle 

 söyler(97), ezândan sonra Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem  salât getirir ve sonunda (98): 

                                                           

(96) Buhârî, Ezân (617); Müslim Tirmizî, Salât (203); Nesâî, Ezân 

(637); Ahmed, Müsned (4537). 
(97) Müslim, Salât (385); Ebû Dâvûd, Salât (527). 
(98) Buhârî, Ezân (614); Tirmizî, Salât (211); Nesâî, Ezân (680); Ebû Dâvûd, Salât 

(529); , Ezân (722); Ahmed, Müsned (14403). Câbir b. Abdillah 
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ىَع ِع   ا َّطهُع َّط » اَّط  َع ِع ِع  ا َّط ْن َلَع ِع  اْن َع  ، ا َّط  َّط ِع   َع ً       ِع  ، اِع َع ِع وَع الَّط حَع َّط   ُع

ُ َع َع   ُ َع َع   اْنىَع ِع ىًد   اَّط ِعٌ وَع َع ْن َع  ،وَع اْن َعضِع حْن ُع  « وَع  ْن َع ْن ُع  َع َع ً    َع
u eksiksiz davetin ve k l nacak namaz m! 

î in övülmü  

makama yükselt!  Bundan sonra da kendisi için duâ eder, çünkü bu va-

kit, dua edenin önem vermesi gereken, duân n kabul edildi i yerlerden-

dir.(99) 

kinci cümle: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in u sözüdür: 

l n z da  Bu emaatle k lma-

vâcib en az , bir imam ve bir -

dur.(100) maml a en lây k olan, imaml k konusunda en yetenekli kim-

sedir. Nitekim Sahî öyle :  

ِع   َع ْن َع ُع ُع ْن  ََع ُع ُّ  اْن َعىْن َع » ىَع ءً فَع ِعوْن  َع  ،اِع ِع َع اِع  َّط هُع ْن  نُعى  فٍِع  اْن ِع َع ءَع ِع  َع فَع َع ْن َع ُع

ىَع ءً  ، ِع اسُّ َّط ِع  هُع ْن  ِع ْن َع ً  فَع ِعوْن  َع نُعى  فٍِع  اسُّ َّط ِع  َع فَع ِعوْن  َع نُعى  فٍِع  اْنهِع ْن َع ِع  ،فَع َع ْن َع ُع

ىَع ءً  هُع ْن   َع َلْن  إ فَع َع ْن َع ُع  «ً   ِع
n kitab n  en iyi okuyan imam olur. Okuma ko-

nusunda e it iseler, sünneti en iyi bilen, sünnet konusunda e it iseler, önce 

(101) Bu hadiste oldu u 

gibi, e it  durumda en lây k olan , en 

                                                                                                                                             

dan. 
(99) Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  

دُّ  ا ُّ َع ءُع »    ِع َع  َع ِع   َع َُع َع َعذَع وِع وَع اْن ُْن َع   ْن  « َع
 Ebû Dâvûd, (521); Tirmizî, (212). 

el-Elbânî, -   
(100)  enilir. 
(101) Müslim, Mesâcid (673); Tirmizî, Salât (235); Nesâî Ebû Dâ-

vûd, Salât (572); -Salâ (980); Ahmed, Müsned (16615 ve 

16643).  
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ya l  olan d r. Çünkü küçü ün, fazladan b

büyü ün tercih edilmesi, s ralama istenen her eyde me rudur. Çünkü 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 

e-

rek] : 

 « َع ِّي ،  َع ِّي »
üyü e, büyü (102) 

Namaz, imam ve cemaat düzenine ba l  oldu una ve imam da 

kendisine uyulmas  için imam yap ld na göre, o tekbir getirince, arka-

s ndakiler de tekbir getirirler... O ruk  ve secde yap p do rulunca, arka-

kiler de ona uyarlar.(103) Cemaatin namaza ait fiilleri, imamla ayn  

anda yapmas  yasakt r. Cemaatin, ruk , secde, secdeye inme veya do -

rulma gibi eylerde imamdan önce davranmas  haramd r ve bu na-

maz  bozar. Cemaate, imamlar  uymalar  emredilm ; birlikte veya 

ondan önce hareket edilmesi yasaklanm . Cemaat iki ve daha fazla 

olursa, faziletli olan, imam n arkas nda saf olmalar d r. Sa nda veya iki 

taraf nda durmalar  da caizdir. Tek ki i, imam n sa  taraf nda durur. 

Kad n, erke in veya erkeklerin arkas nda durur. Kad n a-

man tek ba na durur, yan nda ba ka kad nlar olursa, erkekler gibi saf 

olmak mecburiyetindedirler. Tek ki i, imam n arkas nda veya mazereti 

                                                           

(102) Buhârî, Ahkâm (7192); Müslim, Kasâme (1669); Tirmizî, Diyât (1422); Nesâî, 

Kasâme (4710); Ebû Dâvûd, Diyât (4520); , Diyât (2677); Ahmed, 

Müsned (15664). 
(103) -

«Semiallahu limen ha-

mideh» «Rabbena ve lekel hamd» i-

Buhârî, (378); Müslim, (411). 
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olmaks z n saf n gerisinde tek ba na durursa namaz  bât l olur. 

mam n, hareket de i ikliklerinde aç ktan tekbir getirerek (Allahu 

ekber diyerek) ve (Semiallahu limen hamideh)i aç ktan söyleyerek, cehrî 

okuyu ta da cehrî ; öne 

geçmede, geride kalmada, tam ve mükemmel ama hafif a-

rak cemaati dikkate almas  gerekir. 

Üçüncü cümle: ki bu hadisin ilk cümlesidir  Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem  r-

düy Bu, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem söz itekim bunu hacda 

hac ibâdetlerini/menâsikini kendi yerine ge-

tiriyor  

«  ِع َع ُع  ُع ُعو   َع ٍِّي  َع َع »
(104)   

-

 cümlesi ylerin 

. Böyle bir namaz için -

muayyen olarak 

hangi nam  ona niyyet ederek(105) -

 Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem -

                                                           

(104) Hac menâsiki: Hac s ras nda yap lmas  gereken ibâdetlerdir. Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem 

anhum, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem emin-

kkatli bir 

 
(105) unun, 

daha önce dilleriyle söyledikleri uzunca cümleleri kalpten geçirmeye ça

 zannetmektedirler. Niyet için ikinci hadise ve ordaki dipnota bkz. 
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den rivâyet (106) sonra 

F k-

okur, tekbir getirerek ruk  yapar ve her rekatteki ruku sunda ve ondan 

iftitah tekbirinde 

ve sahîh olan gör - d  h-

hüdün

ubhâ -

ecdede: - e-

si de böyledir. Ruk dan imam veya ise  

-hamd, hamden kesirân, tayyiben mubâre-

böyle yapar ancak cemaat: 

rir ve yedi organ 

üzerine secde eder. Bu organlar, iki ayak, iki diz, iki el ve burunla birlik-

yere yaymaz. Sonra tek

                                                           

(106) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem -

 

ٌَع   ا َّطهُع َّط  َع  ِع ْن  »  ُْن َع  َع َع ََع  ُْن ٍِع وَع َع غْن ِعاِع  ا َّطهُع َّط نَع ِّي ٍِع  ِع ْن   َع َع   َع ُْن َع  اْن َع ْن ِع ِع وَع اْن َع   اْن َع َع ََع   َع  َع ْن َع  َع
َع ْنَُعضُع  ِع ْن   اُع   ْن جِع وَع     ا َّطنَع ِع     َع َع  َُع َع ًَّط  ا َّطىْن

ٌَع  ِع اْن َع ءِع وَع ا َّط ْن سِع ْن  َع َع ََع  دِع  ا َّطهُع َّط  غْن  «اْن َع َع
a-

ü-

a

Buhârî, Ezân (744); Müslim, Mesâcid (598)  

 

اَع َع  َع َع   ْن ُع َع   ُع ْنحَع نَع َع  ا َّطهُع َّط وَع ِعحَع ْن ِع َع  » ُْن ُع َع  وَع اَع َع اًَع  َع ُّ َع وَع َع إِعاَع َع غَع  «وَع
a-

lerdir. , (655). 
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a-

 

اِّي  غْن ِع ْن اٍِع وَع  ْن َع ْن ٍِع» نٍِع  َع فَع ْن ٍِع  وَع  ْن ِع نٍِعوَع  ْن   «وَع  ْن ُع ْن
a-

r, hâlimi düzelt ve beni yükselt.  Sonra 

birincisi gibi ikinci secdeyi yapar. Her rekatte böyle yapar. 

uk itminan ile bek-

lemesi ge  

ِع » َّط َُّط  ُع  ِع ٍُّ وَع َع ْن َع ُع  وَع الَّط َعىَع  ُع   ا َّطحِع ُّهَع   ا َّط ِع ُْن َع  ََع ِّي َع  ُع  اسَّطَلَع ُع  َع َع  وَع ا َُّط

ِع  ُْن َع  وَع َع ًَع  ِع َع دِع  َّط ِع وَع َع َع َع اُع ُع  اسَّطَلَع ُع  َع َع ُع   َّط هَع ُع  َعوْن  َع إِعاَع َع إِع َّط  َّط ُ َع  َع ْن  الَّط اِعحِع

هَع ُع  َعوَّط  ً       وَع َع ْن حَع َّط  « َع ْن ُع ُع وَع َع ُعىاُع ُع     ُع
Tahiyyeler 

n rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Se-

n sâlih kullar na olsun. Ben, tek ve orta  olmayan 

Al ka hak ilah olmad  ve elçisi 

oldu una ahadet ederim  Bu, birinci te ehhüddür, sonra, namaz dört 

veya üç rekatli ise, kalkar, geri kalan rekatleri sadece Fatiha ile k lar. Ar-

kas ndan selam gelen te ehhüdde ise: 

حَع َّط ٍة    ا َّطهُع َّط صَع ِّي  َع ًَع» حَع َّط ٍة    وَع اِع    ُع ُْن َع  َع َع   َع   ُع  إِع ْن َع  ِعُ َع    َع ًَع اَّط

حَع َّط ٍة   وَع َع  ِع ْن  َع ًَع  حَع َّط ٍة   وَع اِع    ُع ُ ٌر   إِع ْن َع  ِعُ َع     َع َع   َع  َع ْن َع  َع ًَع  اِع     ُع إِعنَّط َع  َع ِع

ُ ٌر   « َع ِع
m! brâhî

ailesine de salât et. Sen hamîd (çok övülen) ve mecîdsin ( ereflisin). b-

râhî e ailesine bereket 
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ىذُع  ِع َع  ِع ْن  َع َع اِع  اْن َع ْن ِع  »   هَع َّط َع وَع َع ُع ىذُع  ِع َع  ِع ْن  َع َع اِع  َع  ا َّطهُع َّط إِعنٍِّي  َع ُع

ىذُع  ِع َع  ِع ْن  َُع  وَع اْن َع َع  ِع   فِع ْن َع ِع  وَع َع ُع حْن ُيِع  اْن َع سِع  َع
ىذُع  ِع َع  ِع ْن فِع ْن َع ِع  اْن  « ا َّط َّط اِع  وَع َع ُع

m! cehennem azab ndan, kabir azab ndan, hayat ve ölüm 

fitnesinden, M n r m.  

Bundan ba ka istedi i duay  yapar ve selâm verir. Rasûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem  rivâyet  zikreder. Na-

maz hakk nda, fiil, söz, ö retme ve yol gösterme olarak Peygamber 

sallallahu aleyhi ve sellem ey onun u sözünün içine gi-

rer: l namaz k ld m  gördüyseniz, siz de öyle namaz k l  

Bunlar, ya yap lmas  emredilen bir vâcib ya da delâletine göre müste-

hap  

Namaz n cüzlerinden ne sehven, ne bilinmedi i için ne de kasten 

sâk t ol  ftitah tekbiri, fatihan n okun-

mas , son te ehhüd, selâm, k yam, rükû, secde ve bunlardaki itminan gi-

bi. 

Sehven sâk t olup da sehiv secdesiyle telafi edilene: 

Birinci te ehhüd, birinci te ehhüd için oturmak, iftitah tekbirinin d n-

daki tekbirler, imam n ve tek ba na k lan  allahu limen hami-

lan - ü-

ku - subhâne 

-

gibi. 

Bunlar n d ndakiler, namaz n tamamlay c lar  ve müstehablar -

d r. Özellikle, namaz n ruhu ve özü olan, kalp huzuru, k raatte söyledi-

ini, zikir ve duây , yapt  k uk  secdeyi dü ünmek. Al-
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mek ve hu u duymak.(107) 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in, namazda, gülmek, ko-

nu mak, zorunluluk olmadan pe pe e çok hareket etmek gibi, yap lma-

s n  yasaklad klar ndan sak nmak da, buna dâhildir. Çünkü namaz an-

cak, art, rükûn ve vâciblerinin var olmas yla ve iki eyden yani ya ge-

rekli olan n ihlâli, ya da konu ma vs. gibi yasak olan bir fiilden kaynak-

lanan iptal edicilerin olmamas yla gerçekle ir.  

                                                           

(107)  

 )ٱڦڦڦڦپپپپٹ(
n  

-2] 
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 HAD S 

 

ِع   َع ْن  َع  ِع ِع  ُع  َع ْن ُع   ْن ُع  َع ْن ِع  َّط ٍَع  َّط ٍَّط  َع اَع   : َع اَع     َع  َع ِع ُْن ِع   ا َّط ِع ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

ؾِ  » :وَع َع َّط َع  َِّ  ََ دٌد  ُل َأْل ُٖل َأٌْل ُٝلعَأْل َ ج ىَ سًال َأَْل َِ ثاّذٞج  ٝشُل َخ سُل  :قَذَأْليٍِِٜ خِ  ُّلِظ َأْل    دِجى ُّل َأْل

ِعيَشَأْل ىِٜ  اُل َٗ َأْٖل ٍئ  ِسَٞ رَ َش ث ،ٍَ ُٖل٘ ًال ؽَ َٗ ث  ِ دًال سَأْل ٍَ عُل  َ َأْل ضِٜ  ،ثاَأْل ٍَّ َأِْل  ُل ٍِ وٍئ  ج َ اُل ََ  َ َُّٝل

َ رُل  َيَأْلُٞلَظوِّل  َ َمضَأْلُٔل ثىظَّ ٌُل  ، َ َأْل َ جِّ ََ َأٌْل سَ  ،َٗ ُلِ يَّشَأْل ىِٜ ثىَأْل ىَ ِ ٞشُل  ِ وَّ ِاََ دٍئ قَذَأْليَِٜٗ َٗ ُل َأْل

 ِٔ ٍِ َأْ٘ل ُّٜل ُٝلذَأْلَعظُل إِىَٚ قَ َُ ثىَّْذِ َمج َٗ زًال  ثىشَّ َجَ زَ  ٍَّ دُلِعغَأْلشُل إِىَٚ ثىَّْجِا َ ج َٗ زًال   «َخجطَّ
 

Câbir b. Abdullah rad yallahu anh Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

e hiçbir peygambere verilmeyen be  ey verildi: 

Bir ayl k yoldan (dü man m n kalbine) korku verilerek n-

dum. enim için mescid ve temiz k l nd . Ümme-

timden birisine, nerede namaz vakti gelirse orada namaz k ls n. Gani-

metler bana helâl k l nd . Halbuki benden önce hiç kimseye helâl k -

l nmam t . Bana efaat verildi. Di er peygamberler sadece kendi ka-

  

Muttefekun aleyh(108) 

 

AÇIKLAMALAR 

Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem , bütün 

peygamberlerden üstün olmas n  sa layan birçok özellik veril . Her 

övgüye de er özelli in kayna , yararl  ve do ru ilimlerle sâlih ameller-

dir. Bizim Peygamberimizde ise, bunlar n en üstünü, en iyisi ve en mü-
                                                           

(108) Buhârî, Teyemmüm (335); Müslim, Mesâcid (521); Nesâî Ah-

med, Müsned (13852). 



 123 
 

kemmeli vard r. Bundan dolay , Allah Peygamberlerden bahsederken, 

Peygam öyle buyurdu:  

 )ەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئ(

n hidâyet etti i kimselerdir. Onlar n 

«hudâ»s  [6/ ] 

n hudas n üzerinde olduklar , zâhir ve bât n fazi-

letler demektir. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, emredileni gerçekle tirmi  

ve bütün yarat lardan üstün olmu tur. Bu sebeple, Allah, Peygam-

berimize di er peygamberlerden hiçbirinde olmayan baz  özellikler ver-

mi tir. Ümmeti için, her türlü hay r, bereket ve faydayla dön mü  olan 

bu be  ey, o özelliklerden sadece baz lar d r. 

Birincisi: Bir ayl k yoldan kalbe korku verilerek  olunma-

s d r. Bu, Rabbânî bir yard

uyan ümmetine, kendisiyle yard m etti i gökten gelen bir ordudur. En 

az bir ayl k mesafede olsa bile dü man na, onun korkusu verilir. Allah, 

birisine yard m etmek istedi inde, dü manlar n n kalplerine korku ve-

rir.  

Yüce Allah öyle buyur :  

 ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦچ(

 )چچچ

n kendilerine hiçbir güç, (haklar nda hiçbir delil) 

indirmedi i tuklar ndan dolay , 

kafirlerin kalplerine korku salaca  [3/Âl-i mrân, 151] 

talar n-

dan olan güç, sebât, iç huzuru ve sekîneti verdi. Yüce Allah, Peygam-

berimize ve ümmetine büyük bir zaferi vaat etti. Onlara, bir araya gel-
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me, uyum sa lama, sab r, elden gelen her türlü güçle dü manlara kar  

haz rl k yapma gibi, ö retti i vas talar ve hikmetli bilgilerle yard m ede-

ce ine söz verdi. Bu zaferin kazan lmas nda onlara yard m etti. Yüce Al-

lah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem , ona tâbi olan Hulefa-i 

Râ n durumundan belli oldu una göre, sö-

zünü yerine getirdi. Ba kalar na nasip olmayan, zafer ve büyük eref en 

k sa zamanda onlar için gerçekle ti. 

kincisi:  Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in u sözüdür: e-

nim için yerin tamam  mescid ve temiz k l nd  Bunu u sözüyle gerçek-

le tirdi:  

k ls  Dünyan n her yeri, dinin yasak oldu unu bildirdikleri d nda, 

istisnas z, namaz k l nabilir mescidlerdir. Kabirde, hamamda ve deve 

a llar nda ise, namaz k l nmas  yasaklanm t r. Gaspedilmi  yerde ve 

bedenin, k yafetinin ve namaz k l nan yerin temiz olmas  art ndan do-

lay  necis yerde de namaz k lmak yasaklanm t r. 

Su bulamayan veya kulland  takdirde zarar görecek kimse de öy-

ledir. , ister tozu olan toprak olsun, ister ba ka toprak 

olsun, yeryüzünde üstte olan her eyle teyemmüme yönelir. Nitekim bu, 

Yüce Allah n sözünde aç klanmaktad r:  

 )چڇڇڇ چچچ(

yeryüzüne teyemmüm edin; ondan yüzlerinize ve 

 [5/Mâide, 6] 

aî bütün cüzleriyle yeryüzünün yüzeyinde olan her 

ir. 

Bu âyet, yüz ve ellere teyemmüm etmenin, suyla temizlenmenin 

yerine geçti ine delâlet etmektedir.(109) Bunu, namaz, tavaf, mushafa do-

                                                           

(109) rahimehullah sallallahu aleyhi ve 
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kunma ve su ile temizleme yapt  ba ka eylerden dolay  yapar. 

koyucu, topra , kullanma imkân  olmad nda suy  Bu, 

toprakla temizlendi inde ve abdesti bozulmad nda, vaktin ç kmas  ve 

girmesiyle teyemmümün geçersiz olmad na, nafile için teyemmüme 

niyyet etti inde, suyla temizlenmek (abdest almak) gibi farz  da mübah 

d na ve hükmünün imkâns zl k durumunda, bütün hükümlerde su 

hükmünde oldu una delâlet etmektedir. 

Üçüncüsü: l nd . Halbuki benden önce, 

hiç kimseye helâl k l nmam t  sözüdür. Bu, Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem ndaki eref ve de erinden ve ümmetinin 

de eri, üstünlü ü ve ihlâslar n n kemâli sebebiyledir. Böylece ganimet-

leri onlara helâl k ld  ve cihâdlar n n ecrinden hiç  eksiltmedi. Ga-

nimetler sayesinde, bu ümmetin  bolluk ve nimetlerde art  

meydana gelmi tir. Ganimetin din ve dünya i lerinde  ise say -

lamayacak kadar fazlad r. Bu sebeple, Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem öyle buyur : 

ٍ وَع ُع ِع َع  ِعزْن ٍِع اَعحْن َع » حِع  «ظِع ِّي  ُع ْن

                                                                                                                                             

sellem yüzü ve elleri için ellerini sadece bir defa yere vururdu. Ondan iki defa 

ellerini yere v a-

n

sallallahu 

aleyhi ve sellem ister normal toprak olsun, ister çorak toprak olsun, istersekum 

amaz vakti nerede 

u-

ldir. [ - , 1/92] 
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R zk m, m zra m n gölgesi alt nda konuldu (110) Bizden önceki 

milletlerin cihâd , bu ümmete göre azd r. Onlar, îmân ve ihlas gücünde, 

bu ümmetten daha dü ük ibr seviyededirler. Onlara merhametinden ih-

lâslar n  bozmamalar  için, ganimetlerden verme . Allah en iyi bi-

lendir. 

Dördüncüsü: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in: efa-

at veri  sözüdür. Bu, büyük peygamberlerin özür beyân ederek ya-

, onlar n sonuncusu olan Muhammed sallallahu aleyhi 

ve sellem in  büyük efaatt r.(111) Allah onun, 

                                                           

(110) Ahmed, Müsned (5093); , Musannef (4/575); Abd b. Humeyd, 

Muntehab (848); Tahâvî -Âsâr (231); Herevî -Kelâm (476); 

Hatîb, el- - Buhârî -

- el-  -Elbânî, Sahî- -  

a-

edenle

- -Hanbelî rahimehullah hadisin: 

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem t-

- a-

l-

e-

Resâil el- , 1/239.] 
(111) -

o-

a-

e-

rirler. En sonunda insanlar, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem a-

sallallahu aleyhi ve sellem  ka-
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 efaatini kabul eder. Böylelikle onun için, öncekilerin, 

sonrakilerin, göktekilerle yerdekilerin, kendisiyle onu övdükleri Ma-

kâm-  Mahmûd . Bu efaatten en büyük ve en mükemmel pa-

y  onun ümmeti . nlara özel bir efaatte de bulunacak 

Allah da onun efaatini kabul edecektir.  

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmu tur: 

ىَع ٌر  »  ٍٍّر دَع ْن اٍِعاَّط  َع وَع َع   ، َع اَع َع َّط َع   َع ْن  اِع ُع ِّي نَع ِع ىَع ُع َّط ٍِع  ْن ُع دَع ْن ٍَع  ، َع َع  َع ً  ِع فَعهِع

ُع  إِعوْن  َع ءَع  ،نَع اِع َع ٌر  ُْن ً  ، َّط ِع  َع  َّط ٍِع  َع َُع ْن ِع ُع  ِع  َّط
 « َع ْن  َع  َع  ِع ْن  ُع

peygamberin , y-

gamberler] onda acele ettiler. Ben ise duâm , (  gününde) ümme-

time efaat olarak saklad m. - r-

(112) 

Yine  

ُع  َع اِعًل   ِع ْن  َع   َع ْن َع ُع  ا َّط اِع »  « ِع اِع اْن  ِع َع َع  َع ٍِع  َع ْن  َع اَع  َع إِعاَع َع إِع َّط  َّط

(113) 

Be incisi: er peygamberler özellikle kendi kavimlerine gönderi-

 sözü. Bu, onun 

kemâlinden, genel, geni  ve  mutlak a-

 ihtiva etmesi, her zamana ve yere uygun olmas ndan ve onsun sa-

. Onun dini insanlara önemli esaslar ge-

tirmi tir. E er onlar o esaslar  kabul ederlerse, dinleri düzgün oldu u gi-

                                                                                                                                             

Buhârî, (4712); Müslim, (194) 
(112) Buhârî, Deavât (6304); Müslim, Îmân (199); Tirmizî Deavât (3602); , 

Zühd (4307); Ahmed, Müsned (7657). 
(113) Buhârî Ahmed, Müsned (8641).Hadiste Lâ ilâhe illallah sözünün ge-
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bi, dünyalar  da düzgün olur.  

 

 HAD S 

 

َْن َع َع   َع ْن  صَع نٍِع  َع ُِع ٍِع : َع اَع    َع ٍِع  ُع َع ُع    َعوْن ُْن ِع وَع َع َّط َع  صَع ًَّط  َّط  : ِع َعَلَع ٍة     َع َع

ثَع ِع  َُع  ِع ثَعَلَع هْن ٍة  صِع َّط  ٍة  ِع ْن  ُع ِّي  َع ً ، ََع حَع ٍْن  اضُّ  .نَع  َع  َعوْن  َع  وَع َعوْن  ُعواِع َع  َع ْن َع  ،وَع َع ْن َع َع
 

Ebû Hureyre rad yallahu anh Halîlim sallallahu a-

leyhi ve sellem bana u üç y üç gün oruç tutmak, i-

ki rekat ku luk namaz  ve vitir namaz  yatmadan önce k lmak   

Muttefekun aleyh(114) 

 

AÇIKLAMALAR 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  ümmetinden bir kimseye 

tavsiyesi ve hitab , özel oldu una bir delil olmad  sürece, bütün ümme-

te yap lm  bir hitapt r. Bu üç tavsiye, nafile namaz k lmay  ve nafile 

oruç tutmay  te yid etmektedir. 

Her ay, üç gün oruç tutman n, bir y l oruç tutmaya denk oldu u 

.(115) Çünkü iyili e on misli sevap verilir. Her ay, üç gün 

                                                           

(114) Buhârî, Cumua (1178); Müslim -Musâfirîn (721); Tirmizî Savm (760); 

Nesâî -Leyl (1677); Ebû Dâvûd, Salât (1432); Ahmed, Müsned 

(7098). 
(115) Buhârî, Savm (1979); Müslim

z-leri 

sallallahu aleyhi ve sel-lem a-

iye sordu. Ben: Evet ya Rasûlallah! 

Ben söyledim, dedim. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem i-
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oruç tutmak, tam bir ay oruç tutmakt r.  kurulu-

dur. Onda lütuf yönü a r basmaktad n k-

, insana zor gelmez. al -

koymaz.  büyük bir fazileti vard r. Çünkü amel, 

Rab için gönülden, kul için de yararl  olursa, böyle olmayandan daha üs-

tün olur. 

evval ay nda alt  gün(116), Arafe günü(117)

günü(118), pazartesi ve per embe günü(119) oruç tutmaya te vik 

                                                                                                                                             

sallallahu aleyhi ve sellem i ü-

 
(116) Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 

ene 

Müslim t-

rbiri ar-

  
(117) Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 

ümid ediyorum ki, arefe günü orucu, kendisinden önceki ve sonraki senelerin 

Tirmizî, Savm (749); 

Müslim  
(118) sallallahu aleyhi ve sellem t-tir: 

e-nenin 

Tirmizî, Savm (752); Ebû Dâvûd, Savm (2425) 

Mâce -Elbânî  isin sahîh 

 aleyhi ve sellem 

n-

-Allah 

-madan 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Müslim  
(119)  sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi 

Tirmizî, Savm (745); Ne-sâî, 
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eden rivâyetler vard r.(120) 

Ku luk namaz n n fazileti hakk nda, birçok hadis vard r. Âlimler, 

ku luk namaz n  her gün devaml  k lman n müstehabl  veya insan n 

onu arada bir k lmas , konusunda ihtilâf etmi lerdir. Do ru olan, bu ha-

dis ve ba kalar  sebebiyle, ku luk namaz n  devaml  k lman n müstehab 

oldu udur. Sadece gece namaz  k lma al kanl  olan bundan müstes-

Bazen onu terk ederse, sak nca yoktur. Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem :  

ثَع ِع َع ٌر وَع ِع ُّى  ُع َّط ََعىْن ٍة   ي ِع  دَع    َُعلْن ِعيُع  َع ًَع  ُع ِّي  »  فَع ُع ُّ  صَع َع َع ٌر  وَع ثَعَلَع

حَع ٍة صَع َع َع ٌر  ُ َع ٍة صَع َع َع ٌر وَع ُع ُّ اَع ْن ُِع َع ٍة  وَع ُع ُّ  اَعسْن ُِع و ِع  اَعحْن ِع صَع َع َع ٌر وَع َع ْن ٌر  ِع اْن َع ْن ُع

ٌٍر  َع ْن  اْن ُع ْن َع ِع  نَعهْن هُع َع   ِع ْن  صَع َع َع ٌر وَع اِع َع  َع ْن َع َع وِع ََع ْن َع ُع َُع ْن ِعئُع  ِع ْن ذَع صَع َع َع ٌر وَع

ً حَع  « اضُّ
[ nsan üçyüz altm  mafsal üzerine yarat lm t r. Her mafsal için 

bir sadaka vermek gerekir. erine 

borç olarak sabahlar. Her tesbih (subhânallah) bir sadakad r. Her elham-

dulillah bir sadakad r. Her tekbir (Allahu ekber) bir sadakad r. yili in 

emredilmesi sadakad r. Kötülü ün menedilmesi sadakad r. Kulun ku luk 

vakti k ld  iki rekat namaz, bunlar  121 

Âlimler: Ku luk namaz n n en az  iki rekattir. En fazlas  sekiz re-

kâttir. Vakti ise, güne in bir m zrak boyu yükselmesinden itibaren ze-

valden az öncesine kadard   

                                                                                                                                             

9). el-Elbânî  

i  
(120) Müellif rahimehullah

Müslim -yâm 

(1159) 
(121) Müslim -Musâfirîn (720); Ebû Dâvûd, Salât (1285). 
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Vitir ise, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in te vik etti i, ken-

disinin hazarda ve seferde devaml  k ld  bir sünnet-i müekkededir. 

Vitirin en az , tek rekattir, ki i isterse, üç, be , yedi, dokuz veya on bir 

rekat k labilir. Tek selâmla bitirebilir ve her iki rekatte bir selâm da ve-

rebilir. Vitirin vakti, yats n n sonras ndan, fecrin do mas na (tan ye-

rinin a armas na) kadard r.(122) Gece kalkmak isteyen için en faziletlisi, 

gecenin sonudur. Kalkamayacak ise, faziletli olan bu hadiste oldu u gi-

bi ba nda k lmas d r.(123) 

                                                           

(122) Ebû Busra el- sallallahu aleyhi ve sellem u-

Tahâvî -hu 

-Âsâr, (2499); Taberânî, Kebîr (2/279); Ahmed, Müsned (6/397) 
(123) sallallahu aleyhi ve sellem y-le 

vve-linde 

e-

Müs-lim, (755) 
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 HAD S 

 

َْن َع َع   َع ْن  ُع    َع ٍِع  ُع َع ٍَع  َّط ٍِّي   : َع اَع   َع ِع ُْن ِع وَع َع َّط   َع اَع  ا َّط ِع ُع  َع َع  َ:صَع ًَّط  َّط

«  َُّ َِ ُٝلسَأْل ٌد  إِ ٝ َأِْل  ثىدِّل ىَ ث   ََسدِّل ُلٗث  َغيَذَُٔل   َُ  ََ دٌد إِ َّ ثىدِّلٛ ُٝلَشج َّ    َٗ قَجِ دُ٘ل ٗث    َٗ َٗ َدَأْلِش ُل

ث  ضَِعُْٞ٘ل ث َأْل ِر   َٗ َٗ َ ِز   دِجىَأْلَ دَأْل َأْٗل ثى َّ َأِْل   َٗ ٍِ َأْٜل ٍئ  َش ىَأْلَ زِ   َٗ  «ثىدُّل
 

Ebû Hureyre rad yallahu anh  Rasûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem öyle buyurdu:  

üphesiz bu din kolayd r. Hiçbir kimse yoktur ki, din hususunda 

kendini zorlas n da din ona galip gelmesin, öyle olunca do ru yoldan 

gidin. [En mükemmeli yapamazsan z] ona yakla n, [az olsa da de-

vaml  amel ve ibâdetten dolay ] sevinin; sabah, ak am ve gecenin bir 

k sm ndan (124) 

Ba ka bir rivâyette u ilâve vard r: 

دَ » َد ثىَأْلقَظَأْل ثىَأْلقَظَأْل  «صَذَأْليُل ُل٘ث َٗ
erinizde mutedil (orta) olun, mutedil olun 

ki maksad n za eresi (125) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis ne kadar önemli ve ne kadar çok hay , faydal  tavsiye-

leri ve temel esaslar  bir araya getirmi tir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem önce sözünün ba nda u büyük esas  getirdi: d  

                                                           

(124) Buhârî, Îmân (39) -; Müslim - Nesâî, 

Îmân (5034); , Zühd (4201); Ahmed, Müsned (27285). Müs-

 
(125) Buhârî, Rikâk (6463). 



 133 
 

yani akâidinde, ahlâk nda, amellerinde, fiillerinde ve terklerinde kolay-

Bu dinin akîdesinin na, 

peygamberlerine, âhiret gününe, hay r ve erriyle kadere îmân etmektir. 

Kalplerin kendileri ile huzur buldu u, kendilerine uyanlar  en yüce ga-

yeye ve en üstün iste e ula t ran sahîh inançlard r. Bu dinin ahlâk e-

tileri, en mükemmel ahlâkt r, amelleri en iyi amellerdir. Öyleki din, dün-

ya ve ahiret iyili i ancak bu ameller ve ahlâk ile mümkündür. Onlar n 

kaybedilmesiyle, iyili in tamam  kaybolur. Bunlar n hepsi kolayd r, 

mümkün olan eylerdir. Her yükümlü, kendisini bunlar  yapabilecek ka-

pasitede görür, ona a r gelmez ve zorlamaz. Bu dinin akîdesi do ru, 

sa lam ve sadedir. Sa lam kafalar ve düzgün f tratlar onu kabul eder. 

 en kolay . 

Be  vakit namaz  namaz, her gün ve gece, ken-

dileri için en uygun zamanlarda, be  defa tekrarlanmaktad r. Latîf ve 

Habîr olan Allah, cemaat  ve onlar için toplanmay  vâcib , be  va-

kit namaz n kolay olmas n  . Çünkü ibâdetlerde bir araya ge-

lip toplanmak, heveslendirici ve kolayla t r c  eylerdendir. Bu da bera-

îmân  n hemen verdi i 

ve sonra verece i kar l k da n  ve kulla-

ra bunlar  farz k ld  eylerdir. Zi-

ra onlar için bunlar kaç n lmazd r. 

Zekât, nisap miktar  (zekât vermeyi gerektirecek kadar) mal  ol-

mayan yoksula vacib de ildir. O, dinlerini, müslümanl klar n  mü-

kemmel hale getirmek, mallar n  ço altmak, ahlâklar n  güzelle tirmek, 

kendilerini ve mallar n  afetlerden korumak, kendilerini kötülüklerden 

temizlemek, muhtaçlar na yard m etmek ve onlar n bütün i lerini hal-

letmek için, zenginlere vacibdir. Bütün bunlara ra men z n 
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verdi i mal ve r zka göre, çok az bir k s md r. 

Her y l n bir ay nda, bütün müslümanlar farz olan orucu tutarlar. 

Gündüz, yiyecek, içecek ve cinsel ili ki olarak temel isteklerinden vaz-

geçerler. Allah, bunun kar l nda, dinlerini ve îmânlar n  tamamla-

mak, daha da olgunla t rmak, büyük ecrini, umumî iyili ini ve orucun 

gerektirdi i bol hayr  art rmak için, onlara lütuf ve ihsânda bulunur. 

Oruç, bütün hay rlar  yapman n ve kötülükleri terketmenin esas  olan 

takvan n meydana gelmesine sebep olur. 

Allah hacc , ancak, gücü yetene, ömürde bir defa farz k lm t r. 

Onda, say lamayacak kadar, çok dinî yararlar vard r. Hacla ilgili mese-

leleri ve faydalar n  ba ka bir yerde aç klam t k. Yüce Allah öyle bu-

yurdu: 

 )ڳڳ ڳ(

 yararlar  yakî  

[22/Hac, 28]  

Yani dinî ve dünyevi baz  yararlar  yakinen görmeleri için. 

Art n hakk n  ve kullar n n hakk n  eda 

etmekle ilgili son derece kolay olan, n di er emir ve yasaklar  var-

d r.  Yüce Allah öyle buyurdu: 

 )ۋ ېېۉۉېېٴۇ(

  

[2/Bakara, 185] 

Buna ra men kul, hastal k, yolculuk veya ba ka bir eyle kar -

la rsa, onun için , baz  vâciblerin sak t olmas  ya da o i-

bâdet  eler gibi durumlar söz ko-

nusudur. 

nsan, kullar n bir gün ve bir gecede , farz ve nafile, 



 135 
 

namaz, oruç, sadaka ve bunlar gibi ibâdetlerin hepsini yerine getirmek 

ve bunlarda, yarat lar n en mükemmeli ve önderi Muhammed sal-

lallahu aleyhi ve sellem  uymak istedi inde, bunun kendisi için as

hiç de zor olmad n  ve dünya i lerine de engel olmad n  görür, hata 

bunlarla bütün haklar n hakk n , kendi hakk n , aile ve dostlar n 

hakk n , insan olarak hakk  olan herkesin hakk n , kolayca ve suhuletle 

yerine getirebilir. Kendisine iddet ve bask  uygulayan kimse, Peygam-

üyle, onun ümmetine ö retti i ve gösterdi iyle ye-

tinmemi , hatta daha da ileri gidip ba ka ibâdetlere dalm t r. Böylesine 

din galebe çalar. Böylesinin durumu, sonunda beceremeyip normal ibâ-

detlerden de kopmakt r. Bundan dolay  Nebî sallallahu aleyhi ve sellem 

öyle buyurdu: ndini zorlas n da 

 Mutedil davranmayarak, a r l kla dine kar  di-

-renç gösteren kimseye din üstün gelir, bir müddet sonra yorulur ve geri 

geri gider. Bunun için Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem orta yolu, 

mutedil olmay  emretti ve ona te vik etti: 

takip edin ki maksad n za ula as n  

Sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem do ru olmay , ona 

yakla may  ruhlar n, iyi eyler müjde edilerek güçlendirilmesini ve ümit-

sizli e dü ülmemesini tavsiye etti. Do ru olmak, insan n do ru söz söy-

lemesi, do ru i  yapmas , do ru yolda gitmesi demektir. Bu, söz ve i le-

rinde her yönden isabet etmek demektir. Her yönden do ruya ula a-

mazsa, becerebildi n  ve gayeye yakla . Tam 

yapmay  beceremeyen, becerebildi i kadar n  yapar. 

Bundan, Yüce Allah n: 

 )ہہہ (

lde tan, gücünüz yetti ince korunup sak -n  
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[64/Te âbun, 16](126) 

, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in: 

اُع ُع ْن  ِع َع ْن ٍة » اُعى   ِع ْن ُع  َع    ْن َع َع ْن ُع ْن  إِعذَع   َع َع ْن
 «فَع ْن

eyi emretti imde, onun gücünüzün yetti i kadar n  ya-

p (127) sözünün delâlet etti i faydal  bir esas elde edilmektedir. Bu esasa 

dayal  meseleler birkaç taneyle s n rlanamaz. Ba ka bir hadiste de öyle 

buyurulmaktad r:  

و »  و  ََعسِّي ُع و  وَع َع اُع َع ِّي ُع و  وَع َع ِّي ُع سِّي ُع  «وَع َع اُع َع

t r n, zorla t rmay n. Müjdeleyin, nefret ettirme (128) 

 nefislere hafif gelen ve son dere-

ce faydal  bir tavsiyeyle sona ermektedir: am ve gecenin bir 

k sm ndan  Bu üç vakit, maddî âlemdeki yolculuklarda yol-

cunun ve bine inin rahat etmesi,  rahatça ve kolay-

ca ula mas  yak n ve uzak mesafeleri kat etmesi için biricik 

sebep oldu u gibi, uhrevî yolculu u kat etmenin, do ru yolda yürüme-

 de biricik sebebidir.  

Amel eden kimse nefsini ele geçirir, onu gündüzün ba nda, so-

nunda, biraz gece ve özellikle gecenin sonunda, iyi eylerle ve vaktine 

uygun sâlih amellerle me gul ederse,  ve sâlih amellerin en mü-

                                                           

(126) e-

t-

n-

kâi - , iligili âyetin tefsiri] 
(127) Buhârî Müslim, Hacc (1337); Nesâî, Menâsik (2619); 

Mâce, Mukaddime (1); Ahmed

rivâye  
(128) Buhârî Müslim, Cihâd (1734); Ahmed, Müsned (11924). 
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kemmel ve en bol pay na sahip olur. Mutluluk, kurtulu  ve felâha eri ir, 

dünyal k ve nefsî amaçlar  , rahat ve huzur içinde ba-

ar y  da elde eder.  

n, ebedî mutlulu un unsuru olan bu dinle kullar na ac -

d n  gösteren delillerin en büyü üdür. Zira onu, kullar  için belirle , 

peygamberlerin diliyle aç klad , kolay hale getirdi, her yönden yard m 

etti, amel edenler lütufta bulunup onlar  engellerden korudu. 

Böylece, bu hadisten birçok temel esas  elde etti ini anlad n. 

Birinci esas: Dinin tamam n  kapsayan kolayl k. 

kinci esas: Me akkat, mevcut oldu u zaman kolayl k getirir. 

Üçüncü esas: [Rasûlullah in Si-

ze bir eyi emretti imde, onun  kadar n  yap n. 

Dördüncü esas: Amel sahiplerini heveslendirmek, onlara, amelle-

rinin gerektird  hay r ve sevâb  müjdelemek. 

Be inci esas: l seyr u sulûk edilece i konusunda, hiçbir 

eye muhtaç olmayan ve hiçbir eyin de ona muhtaç olmad  özlü tavsi-

ye. 

n salavât ve selâm , kendisine cevâmi i -kelim ve onun fay-

dalar  verilen kimseye olsun. 
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 HAD S 

 

َْن َع َع    َع ْن  ُع   َع ٍِع  ُع َع ٍَع  َّط ِع   : َع اَع    َع ِع ُْن ِع   َع اَع  َع ُعىاَع  َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

ٌِ ِ شٌّت »  :وَع َع َّط َع  يِ سَأْل َُل ٌِ َ يَٚ ثىَأْل يِ سَأْل َُل ِع  : ُِع َع  «.َ قُّل ثىَأْل :  َع اَع  ! َع   ُع َّط ََع   َع ُعىاَع  َّط

ِٔ إَِ ث ىَقِٜ» َأْٞل َأٌْل َ يَ إَِ ث َ َ جَك  َ َِاذَأْلُٔل  ،صَُٔل  ََسيِّل َأّْلَظيَأْل ىَُٔل  ،َٗ َأْْلَظَحَل  َج ضَ إَِ ث ث َأْل َٗ، 

إَِ ث َٗ  َ َد  َّ َِ ضَأْلُٔل   َ  ََ   ََح َِّل ُٓل    ، ََس ِ َع  َعُلدَأْل ٍَ إَِ ث  ُٔل  ،َٗ جَس  َجصَّذِعَأْل ٍَ إَِ ث  َٗ» 
 

Ebû Hureyre rad yallahu anh  Rasûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem öyle buyurdu: 

n müslüman üzerindeki hakk  alt d Nedir onlar? 

Ey n Rasûlü! diye sorulunca, öyle cevap verdi: la t nda 

ona selâm ver. Davet etti inde icâbet et. Senden tavsiyede bulunman  

isterse, ona tavsiyede bulun. Aks r p da hamdederse, ona te mitte bu-

lun (yerhamukellah = Allah sana merhamet etsin, de), hastalan rsa 

onu ziyaret et, öldü ünde cenâzesinin arkas n  Müslim(129) 

 

AÇIKLAMALAR 

Müslümanlar n bu alt  hakk n  yerine getiren kimse, bunlardan 

ba ka  Böylece kendilerinde 

pek çok hay n büyük bir ecir verece i görev ve haklar  

                                                           

(129) Hadis muttefekun aleyhtir. Buhârî, Cenâiz (1240); Müslim, Selâm (2162) 

-; Tirmizî, Edeb (2737); Nesâî,, Cenâiz (1937); Ebû Dâvûd, 

Edeb (5030); , Cenâiz (1435); Ahmed, Müsned (27511 ve 10583). 

tmek, 
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yerine getirmek nasip olur. 

Birincisi: Kar la t  Çünkü selâm, [Müslü-

sevgiye götüren bir sebeptir. [Böyle bir] sevgi ise, cen-

îmân Nitekim Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmu tur: 

َع ِع ِع و اَّط ِع » ٍ  ُِع   ْن ِع ُعى   َع ًَّطوَع َع  ُع  ، َع اَع ْن ُع ُعىوَع  اْن َع َّط َع  َع ًَّط اُع ْن ِع ُعى   ،ٌ نَع ْنسِع

ى ُع اَعحَع  َع ْن ُع ْن   َع  ،اَعحَع  ُّى  ءٍة إِعذَع  فَع َع ْن ُع ُع ٍْن اُّ ُع ْن  َع ًَع  َع ُْن َع ُع ْن  ، َع  َعدُع  « َعفْن ُعى   اسَّطَلَع َع  َع
yemîn ederim ki, îmân etmedikçe cen-

nete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de îmân etmi  olmazs n z. Yap-

t n z takdirde, birbirinizi sevece iniz bir eyi size bildireyim mi? Ara-

n zda selâm  yay (130) Selâ Çün-

kü birbirlerine selâm verdikleri takdirde kar la an  her biri, 

di erine, kötülüklerden zarar görmeme, rahmet ve her türlü hayr  geti-

ren bereket duas  Bunu, dostluk ve sevgiyi gerektiren güler 

yüz ve uygun selâm sözcükleri takip eder, böylece so ukluk ve darg nl k 

gider. 

Selâm, müslüman n hakk d r ve selâm verilenin selâm  aynen ve-

ya daha güzeliyle almas  gerekir. , selâm  ilk ve-

rendir.(131) 

kincisi: inde, davetine icâbet  Yani seni, bir 
                                                           

(130) Müslim, Îmân (54); Tirmizî Ebû Dâvûd, Edeb (5193); 

Mâce, Mukaddime (68); Ahmed, Müsned (8841). 
(131) -

- n-dan söz 

l- e-

 

 )ىئيئجبحب جئحئمئُ(
k
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yeme veya içece e davet etti inde, seni davet etme lütfunda bulunan 

karde ini memnun et ve mazeretin yoksa buna icâbet et. 

Üçüncüsü: Senden tavsiyede bulunman  istedi inde ona tavsiyede 

 Yani herhangi bir i  hakk nda, yapay m m  yapmayay m m , diye 

sana görü ünü sordu unda, ona, kendin için sevip istedi  tavsiye 

et. , her yönden yararl ysa, onu o i i yapmaya te vik et, zararl ysa, onu 

o i ten sak nd r. Hem faydal , hem zararl ysa, bunu ona aç kla, iyilerle 

kötülerin mukayesesini yap. Yine birisiyle i  yapma, çocu unu evlen-

dirme veya evlenme konusunda seninle isti ârede bulunursa, ona sami-

mî tavsiyelerde bulun. Ona, kendine uygulad n görü ü uygula. Bunlar-

dan birinde onu aldatmaktan sak n. Müslümanlar  aldatan, onlardan de-

ildir ve üzerine vâcib olan, görevini terk etmi  olur. 

Müslümanlara içtenlik ve iyi niyyetle davranma mutlak olarak vâ-

cibtir. Fakat bu hüküm, müslüman senden tavsiye ve faydal  görü  iste-

di inde  e-

nin zikredilmesinin sebebi budur. içtenlik ve iyi niyetliliktir i-

sinin aç klamas  tekrara gerek kalmayacak ekilde, daha önce geç . 

Dördüncüsü: rd a te mîtte bu-

lun Çünkü aks rmak, insan vücudunun baz  yerlerinde toplanan gaz n 

ç kmas  n bir nimetidir. Allah ona, vücuttan ç kaca  

menfezi (geçidi) haz rlar, böylece aks ran rahatlar. Aks rana, bu nimet-

ten dolay  l-

ran n da 

ve yuslihu bâlekum (Allah size hidâyet etsin ve durumunuzu düze

sözüyle cevap vermesi emredil miti hak 

etmez. Böylesi otursun da sadece kendisini k nas n. Çünkü o, iki nimeti 

birden inin 

ona yapmas  gereken dua nimetini elden . 
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Be incisi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in: -

 sözüdür. Hasta ziyareti, müslüman n haklar ndan-

d r. Özellikle, akraba, dost vs. gibi -

u, sâlih amellerin en fazi-

letlisidir. Müslüman karde ini ziyaret eden, dâimî rahmet içindedir. 

Hastan n yan nda otur , rahmet onu da bürür. Hastay  günün 

ba nda ziyaret edene, ak am oluncaya kadar melekler salât ederler.(132) 

Günün sonunda ziyaret edene, sabah oluncaya kadar melekler salât e-

derler. Ziyaretçinin, hastaya ifa bulmas  için dua etmesi(133), onu teselli 

etmesi, iyi göründü ünü söyleyerek içini rahatlatmas evbe et-

mesini ve faydal  vasiyeti hat rlatmas  gerekir. Onun yan nda uzun süre 

oturmaz sadece ziyaret görevini yerine getirecek kadar oturur. Çok ziya-

ret etmesi ve yan nda uzun süre oturmas  hastaya etkili olacaksa, bunda 

bir sak nca yoktur. Her duruma uygun bir davran  vard r. 

Alt nc s : Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in: ünde, o-

nun cenâze sözüdür. Namaz  k l n ncaya kadar bir cenâzeyi 

takip edene bir kîrât, gömülünceye kadar onu takip edene iki kîrat ecir 

vard r.(134) Cenâzenin pe n, ölünün ve ölünün sa  

                                                           

(132)  Meleklerin salât etmesi: uâ ve isti far etmeleridir. 
(133)  sallallahu aleyhi ve sellem bir 

 

اَّط  ا َّط اِع  ، اْن َع اَع   َعذْن ِع ِع »  « ِع َع ًء  َع َُعغَع دِع ُع  َع َعً   ، َع  ِع َع ءَع إِع َّط  ِع َع  ُع َع  ، َعنْن َع  ا َّط فٍِع  ِع   ْن ِع  ، َع

Geride hiçbir ra  
(134) Ebû Hureyre  Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem u-

-

a-

k-

r-se, bir 

Buhârî, Îmân (47); Müslim, Cenâiz (945). 
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olan akrabalar n n hakk  vard r.  

 

OTUZUNCU HAD S 

 

ٍَع   َع ٍِع  ُعى َعً    َع ْن  ُع   َع ِع ِع  : َع اَع   َع ْن ُع   َّط ُْن ِع    َع اَع  َع ُعىاُع  َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

َأْٗل َ ج َ َ » :وَع َع َّط َع  ِ َع ثىَأْلَعذَأْلدُل  َ ٍَ ج  إَِ ث  ًاَل قِٞ ٍُل وُل  ََ َُ َٝعَأْل ج َمج ٍَ غَأْلوُل  ٍِ ضَِخ ىَُٔل  مُل

ج  «َطِحٞحًال
 

Ebû Mûsâ el-E  rad yallahu anh  Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

unda veya yolculuk yapt nda, onun için mu-

kimken (yolculu a ç kmad nda) ve sa l kl yken yapt  ibâdetin ben-

zeri yaz l  Buhârî(135) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu, Yüce Allah na en büyük lûtuflar ndan biri-

dir. Onlar n devaml  ve her zamanki amellerini bir hastal k veya yolcu-

luk kesintiye u rat rsa, amellerin hepsi tam olarak amel defterine yaz l r. 

Çünkü Allah, bu engel olmasayd , onlar n bu amellerini yapacaklar n  

bilmekte ve böylece Yüce Allah onlara, niyyetleri sebebiyle, amel edenle-

rin ecri gibi ecir vermektedir. Bununla birlikte, 

sab ükür-

den, y k

hasta  özel bir ec   

                                                           

(135) Buhârî, Cihâd (2996); Ebû Dâvûd, Cenâiz (3091); Ahmed, Müsned (19180). 
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Bununla birlikte, yolcunun i le , belki de hazarda-

/mukimken yapamayaca ; ö retmeden, ö üt vermeden, dinî veya dün-

yevî bir den, özellikle, cihâd, hac, umre vs. gibi ha-

y rl  yolculuklarda yapt  ameller . 

 da dahildir: badeti mükemmel bir ekilde yap-

makta , eksik bir ekilde , Allah, 

niyyeti sebebiyle, güç yetirebilseydi yapaca  ibâdeti, mükemmel hale ge-

tirir. Çünkü ibâdetlerin rmekten aciz 

içinde söz konusudur. Allah en iyi bilendir. 

Yine kimin niyyeti, iyi bir amel yapmak olur, ama ondan daha iyi 

ba ka bir i le u ra r da, iki eyi birle tiremezse, benzerini yapsa bile, 

daha iyisinin engel oldu u o amelin onun lehine yaz lmas  uygundur. 

Yüce Al n lütfu büyüktür.(136)  

                                                           

(136) rahimehullah

sallallahu aleyhi ve sellem hasene i

lemek ister de yapamazsa, Allah bunu  bir hasene olarak ya-

zar.  ister sonra da onu yaparsa, Allah o haseneye 

hasene 

yazar. Kim, bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Allah bunu 

tam bir hasene olarak yazar. Bir kötülük yapmak ister sonra da onu yaparsa, 

Allah Buhârî, Rikâk (6010); Müslim, 

Îmân (128).  

rahimehullah mli bir 

r-

ameli herhangi bir özür hali yokken yani yapmaya güç yetiriyorken yapan, son-

ra da bundan aciz yra 

n-

a- y-
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 l-se, onun için 

-Sâ-lihîn, 4. hadisin 

 - l -] 
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 HAD S 

 

َْن َع َع   َع ْن  ٍَع   َع ٍِع  ُع َع ُع   َع ِع ٍَّط  : َع اَع   َع ْن ُع   َّط ُْن ِع    َع اَع  ا َّط ِع ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

٘ث دِجىَأْلَ َْجَارِ » :وَع َع َّط َع  ِ  ُل َأْٞل ٌد  ، َ َأْل َأُْل صَلُل َطجىَِحزًال  ََ  ِ ِٔ سُل  ، َئ َأْٞل َٖج إِىَ َّ٘ ٍُل َأُْل  ،قَدِّل إِ َٗ

َأْٞلَ  َ ىَِل  ََش ٌّت  َأٌْل  ،صَلُل َغ َأِْل ِ قَجدِنُل  «صََؼعُلَُّ٘ٔل َ 

 

Ebû Hureyre   Rasûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem öyle buyurdu: 

Cenâzede çabuk olun. E er o sâlih bir ki i idiyse, bu bir hay rd r. 

Onu (bir an önce kabirdeki) hay r ve sevâb na ula t rm  olursunuz. E-

er böyle de ilse, bu da bir erdir. Onu omuzlar n  

olursunuz  Muttefekun aleyh(137) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, aslî ve fer î birkaç meseleyi ihtiva etmektedir. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem : Cenâzede çabuk olun  i-

fadesi, onun çabuk y kan p kefenlenmesi, götürülmesi, gömülmesi ve 

techizle ilgili her eyi içine almaktad r. Bundan dolay , bu tür eyler farz-

 kifâyedir. Geciktirilmesinde tercih edilecek bir maslahat varsa, çabuk 

davranmak gerekmez. Meselâ, ki i birden bire ölür, kalp sektesi geçirmi  

olmas  ihtimaliyle, ölümü gerçekle inceye kadar, geciktirilmesi uygun-

dur. Yine toplulu un fazla olmas  veya akraba ve benzeri, üzerlerinde 

                                                           

(137) Buhârî, Cenâiz (1315); Müslim, Cenâiz (944); Tirmizî, Cenâiz (1015); Nesâî, 

Cenâiz (1910); Ebû Dâvûd, Cenâiz (1811); -Cenâiz 

(1477); Ahmed, Müsned (574, 7714 ve 27304). 
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hakk  oldu u kimselerin gelmesi için geciktirilmesi uygundur. Cenâzede 

çabuk davranmak, ölünün, kendisi için hay rl  olan nimete çabucak ka-

vu turulmas  veya dirinin h zla kötülükten uzakla t r lmas  gibi bir mas-

lahat ile gerekçe . 

Çabuk davranma onun techiziyle ilgili eyler hakk nda emredil-

di ine göre, l-

(138) Çünkü onun buna daha 

çok ihtiyac  vard r. 

Hadiste, diriyken de ölüyken de müslüman karde inin durumuy-

la ilgilenmeye, dini ve dünyas  hakk nda hayr  olan eyde h zl  dav-

ranmaya te vik vard r. Ayr ca onda,  sebeplerinden uzak-

u-

 

Bu hadiste, B n  nimetinin ve azab n n isbât  

da vard r. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  bununla ilgili pek çok 

hadisi vard r.(139) n ba lang c , defin gerçekle ince ölünün kabre 

                                                           

(138) Ölünün borcunu ödemekte acele etmekle ilgili Ebû Hureyre -

sallallahu aleyhi ve sellem -

Tirmizî, Cenâiz, 

(1084). el-Elbânî -  -tir.  
(139) - -

a-

nnet 

rgu ya-

parlar.  

-Tahâvî rahimehullah er için kabir 

i-

sallallahu aleyhi ve sel-

lem - -

Hanefî, - -Tahâviyye, 2/604]  
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konulmas d r. Bundan dolay , bu durumda, onun kabri ba nda durup, 

ona dua ve isti si emre-

dilmi tir.(140) 

Yine bu hadiste, Berzah nimetinin ve azab n n sebeplerine, nimet 

sebeplerinin, s  sözünden dolay , salâh yani iyi 

ve düzgün olmak oldu una dikkat çekme vard r. Salâ  ve Ra-

sûlünü tasdik etmeyi  ihtiva eden özlü bir ke-

limedir. Çünkü o, gelen habere inanmak, emri tutmak, yasaktan çekin-

mektir; azab n sebebi ise, salâh  bozmakt r. Bu da ya dinde üphe etmek, 

haram i lemeye cüret etmek veya baz  görev ve yükümlülükleri terk et-

mektir. Hadis ve rivâyetlerde aç klanan sebeplerin hepsi bundan kay-

naklanmaktad r. Bundan dolay  Yüce Allah öyle buyurdu: 

 )ٹٹ پپپپٹ(

e, ancak yalanlay p yüz çeviren kötü   

[92/Leyl, 15-16] 

Yani haberi yalanlay p emirden yüz çeviren kötüler o ate e girer.  

                                                           

(140) Nitekim Osman b. Affân 

sallallahu aleyhi ve sellem u-rur 

in sebâtkar- s-

Ebû Dâvûd, (3221); Hâkim, 

-Elbânî, 

Sahîhu Ebî Dâvûd tir. 
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 HAD S 

 

ٌِّي   َع ْن    ُ ٍة  اْن ُع ْن ِع ُع  َع ْن ُع   َع ٍِع  َع ِع ٍَع  َّط ِع   َع اَع   : َع اَع    َع ِع صَع ًَّط    َع ُعىاَع  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع  ُع  َع َع َأْٞلَ   ِ »:  َّط َسزِ ىَ َأَْل َُ َخ ج  ُلٗ ََ َأْٗل ُلقٍئ  ٝ ِ  َطَدقَزٌد     َ َأَْل َأِْل ثىضَّ َأْٞلَ   ،ٍِ ىَ َٗ

  ِ َأَْل َُ َخ ج  ُلٗ ََ ثاٍئ   ِٞ َٗ َأِْل     َ ِ ِا  ٍِ َ٘ ِ   ،َطَدقَزٌد  ثىَأْل َأَْل َُ َخ ج  ُلٗ ََ َأْٞلَ   ِٞ ىَ َأْٗل ٍئ  َٗ  َ

دِِو َطَدقَزٌد   ِ َأِْل ثْلَأْل ٍِ» 
 

Ebû Saîd el-Hudrî  Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

 veskden daha az hurman n zekât  yoktur. Be  okiyyeden da-

ha az gümü te zekât yoktur. Be  tane üçer ya nda deveden daha a a

s nda zekât yok  Muttefekun aleyh(141) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, vâcib ububat, meyve, üç tür hayvan, pa-

ra ve ona ba l  olan ticaret mallar  gibi zekât verilecek mallar n pek ço-

 nisaplar n  içermektedir.  

Hububat ve meyvelerin zekât nisab , bu hadisten anla ld na gö-

re be  vesktir. Bunun alt nda olan n zekât  yoktur. Vesk, Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem in ölçüsüne göre, altm  r. Be  vesk, üç yüz 

r. Kimin yeti tirdi i hububat veya elde etti i meyve bu miktarda ve 

daha fazla olursa, emek sarfedilerek sulanan n yirmide birini, emek sarf 

                                                           

141 Buhârî, Zekât (1459); Müslim, Zekât (979); Tirmizî, Zekât (626); Nesâî, Zekât 

(2445); Ebû Dâvûd, Zekât (1558); , Zekât (1793); Ahmed, Müsned 

(10647, 10860 ve 11012). Hadisi Müslim Câbir b. Abdillah -hu anh
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edilmeden sulanan n ise onda birini zekât vermesi gerekir. 

Hayvanlar n zekât nda, be  deveden a a s na zekât yoktur. Be  

deveye ula t nda, zekât olarak bir koyun verilmesi gerekir. Sonra, yir-

mi be e kadar, her be te, bir koyun verilmesi gerekir. Yirmi be te bir ya-

n  doldurmu  bir di i devedir. Otuz alt da, iki ya nda bir di i deve, 

k rk alt da, dört ya nda bir di i deve, altm  birde, dört ya nda bir di i 

deve, yetmi  alt da, iki ya n  doldurmu  iki di i deve, doksan birde üç 

ya nda iki di i deve, yüz yirmiden fazla olursa, her k rkta, iki ya nda 

bir di i deve, her ellide, üç ya nda di i bir devedir. 

S rlar n zekât nda ise, otuz s r için bir ya nda bir erkek veya 

di i buza , k rk s r için, iki ya nda bir di i buza , sonra her otuz s -

rda bir buza , her k rkta da iki ya nda bir buza  verilir. 

Koyunlar n zekât ndaki nisap miktar n n en az  k rkt r. K rk ko-

yunda, bir koyun, yüz yirmi birde, iki koyun, iki yüz birde üç koyun ve-

rilir. Sonra her yüz koyunda, bir koyundur. ki farz aras ndakine, özel-

l nda hiçbir ey yoktur, bu 

affedilmi tir. 

At, kat r, e ek ve di er hayvanlar için zekât yoktur, ancak al p sat-

mak için yeti tirilirlerse, zekâtlar  verilir. 

Gümü  paran n nisab , en az be  okiyyedir. Bir okiyye, k rk dir-

hemdir. Gümü  iki yüz dirheme ula rsa, k rkta biri zekât olarak verilir. 

ki paran n ticaret mallar yla ba lant l  olan , kazanmak ve kâr etmek 

amac yla, al -veri  için haz rlanan her eydir. Bir y l geçince, ticaret ma-

l na para kadar paha biçilir ve ondan k rkta bir ç kar l p verilir. Hububat 

ve meyveler d nda, hepsinde bir y l n dolmas  gerekir. Hububat ve 

meyvelerin zekât , hasat edildi i ve topland  zaman verilir. Yüce Allah 

öyle buyur : 
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 )ې ڭڭې(

i gün onun hakk n  ve  [6/ ] 

Bunlar, zekât  verilmesi gereken mallar n çe itleridir. Zekât n veri-

lece i kimseler ise, Yüce Allah n u sözünde zikredilenlerdir: 

 ٹۀۀہہہ ڻڻٹ(

 ہ   هےےۓۓڭڭڭڭې

 )ېۉ

fa-

kîrlere, miskînlere, onlar üzerinde çal an (zekât topla-

yan) memurlara, kalpleri ( s nd r lacak olanlara, 

kölelere, borçlulara, Allah yoluna ve yolcuya mahsustur 

(toplanan zekât, ancak bu say lan yerlere verilir). Allah bi-

 [9/Tevbe, 60](142) 

                                                           

(142) rahimehullah erile-

 

Birincisi ve ikincisi: Fakîrler ve Miskînlerdir. Burada fakîrler ve miskînler 

nkü 

Yüce Allah öncelikle fakîr a-

a-

k

l a-

ü i-

yor ise bu durumda zengin olur. Bunlara zekâttan fakîrliklerini ve 

miskînliklerini giderecek kadar verilir.  

Üçüncüsü: Zekât toplama görevlileridir. Bunlar da ze tmek, 

n o-

rkestir. Bütün bun-

lara çal  

Dördüncüsü:  
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eya ona 

rmek saye-

e-

dir. Böyle bir burumda söz konusu kimselere zekâttan masla lbin 

 

 ere 

 Bunlara ze-

unan 

 Hatta bu daha önceliklidir. Yine 

kölenin   azad p a-

ldir.  

 

 tümüne 

r

azmini güçlendirmek için zengin bile olsa- 

msedir. Buna da bor-

cunu öde r.  

Yedincisi: lma-

i-

ndisinin 

ve çoluk ço r-

u-

ren-

meye adayana da zekâttan verilir. Çünkü ilim de Allah yolunda cihâda dâ-

e i-

 

Sekizincisi: 

âttan onu kendi beldesine ula

t

irincisi: 

ar. Bunlar, fakîr, 

n-
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kapatmak - îri]. 
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OTUZ ÜÇÜNCÜ HAD S 

 

ٌِّي   َع ْن  ُ ٍة  اْن ُع ْن ِع ُع  َع ْن ُع    َع ٍِع  َع ِع ٍَع  َّط ِع   َع ُعىاُع   َع اَع   : َع اَع   َع ِع  صَع ًَّط   َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع  ُع  َع َع ضَعَأْل ِيَأْل » : َّط َأِْل َٝسَأْل ٍَ ُل  َٗ ُل  ُٝلِع َّٔ ُل  ، َّ َّ  ِٔ ِْ ِِ ُٝل َأْل ضَ َأْل َأِْل َٝسَأْل ٍَ َأِْل  ،َٗ ٍَ َٗ

ُل ُٝلَظخِّل  َٝضََظذَّ َأْل  ُٓل  َّ َ  َ  ، َأْل َأْٗل َ َٗ ث  َأْٞل ًال َٜ  ََ دٌد َ  َج ًال َخ  ِ ج  ُل َأْل ٍَ ذَأْل ِ  َٗ َأِْل ثىظَّ ٍِ» 
 

Eb  el-Hudrî rad yallahu anh  Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

olursa, Allah onu iffetli k lar. Kim insanlardan müs-

ta ni (muhtaç olmayan) olmak isterse, Allah onu müsta ni k lar. Kim 

sabretmeye çal rsa, Allah ona sab r verir. Sizlere sab rdan daha ha-

y rl  ve sab rdan daha geni  bir bah i  verilmemi  Muttefekun 

aleyh(143) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, özlü ve faydal  dört cümle içermektedir. 

Birincisi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in: o-

lursa, Allah onu iffetli k  sözü. 

kincisi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in -

dan müsta ni olmak isterse, Allah onu müsta ni k  

                                                           

(143) Buhârî, Zekât (1469); Müslim, Zekât (1053); Tirmizî, el- -

Nesâî, Zekât (2588); Ebû Dâvûd, Zekât (1644); Ahmed, Müsned (10606, 10622 

 -sardan bir 

sallallahu aleyhi ve sellem

is sallallahu aleyhi ve sellem de onlara ver-di. Sonra yine 

l mda hiçbir 

t-  
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Bu iki cümle, birbirlerinden ayr lmazlar. ulun kemâli, 

ini/istemesini, rahbetini/korku ve çekinmesini ve taallukunu/kalp 

ba l  yarat lar  yöneltmesindedir. Onun 

bu olgunlu u gerçekle tirmeye çal mas  ve buna ula t ran her türlü se-

bebe mas  gerekir. Böylece o, yarat lara köle olmaktan kurtula-

n gerçek ve özgür bir kulu olur. Bu da, iki eye kar  kendisiy-

le mücadele etmekle olur. Birincisi: Ellerindeki eylerden uzak durarak 

yarat larla taalluku/kalp ba . Ne sözle, ne de hal di-

liyle  . a-

 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle demi tir: 

ُْن ُع  ُع ْن ِع ٍة   َع  ِع ْن  َع َع   اْن َع اِع وَع َعنْن َع  ا  َع  » إِع َّط  ،اٍة فَع ُع ْن ُع وَع َع  َع ئِع  غَع وَع

 «فَعَلَع اُع ْن ِع ْن ُع نَع ْنسَع َع 
n ve isteyicisi de bulunmad n halde, sana 

maldan bir ey geldi inde onu al. Böyle kendi gelmeyen ve nefsin meylet-

ti i bir mal n arkas ndan nefsini (144) nsanlar n elindeki ni-

metler , kalbin onlarla ba , 

kalpteki h rs  ve dille istemeyi kesmek, iffetin meydana gelmesi için güç-

lü bir sebeptir. 

ikinci husus ise: Nefisle, n verdi iyle ye-

tinmek hususunda mücahede etmektir. p güvenirse, 

Allah ona yeter. Maksat budur. 

                                                           

(144) Buhârî, Zekât (1473); Müslim, Zekât (1045); Nesâî, Zekât (2605); Ebû Dâvûd, 

Zekât (1647); Ahmed

sallallahu aleyhi ve sellem bana 

- htaç olan birine 

muhtaç birine veriniz, dedim. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem i-si de bulunmad
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Birincisi, buna götüren vas tad r. nsanlar n ellerindekilere ve on-

 eylere  kimse l l n , Al-

n lütuf ve ihsân na olan umudunu güçlendirmesi, Rabbine zan ve 

güvenini iyile tirmesi en büyük gerekliliktir. Yüce Allah, kulunun kendi-

si hakk nda iyi zanda bulunmas n  ister. E er o iyi zanda bulunursa, zan-

netti i gibidir. Ba ka zanda bulunursa, yine zannetti i gibidir. Bu iki hu-

sus l l  

güçlendikçe yarat lara ba l l  zay flar. Bunun z dd  da olur. 

Peygaber sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir duâs  vard r: 

 «وَع اْنغِع ًَع وَع اْن َع َع  َع     اْنهُع َعي وَع ا ُّ ًَع  ا َّطهُع َّط إِعنٍِّي  َع ْن َعاُع َع  » 
m! Senden hidâyet, takva, iffet ve gönül zenginli  iste-

rim (145) O, bu duâda,  hepsini bir araya getir . Hidâyet, 

faydal  ilimdir. Takva, amel-i sâlih (iyi amel) ve haram olanlar n hepsi-

ni b rakmakt r. te bu da, dinin salâh  (iyi olmas )d r. Bunlar da, kalbin 

salâh , insanlar ve Allah ile 

yetinmektir. Kim Allah ile yetinirse o gerçek anlamda zengindir. Sözle-

rimizi özetlersek, zenginlik mal çoklu u de ildir. As l zenginlik kalp 

zenginli idir. ffetlilik ve kalp zengin , kul için iyi ve güzel 

n verdi ine kanaat etme gerçekle ir. 

Üçüncüsü: rsa, Allah ona sab ö-

züdür. 

Sonra dördüncü cümleyi zikretti: Allah, bir kuluna sab r verirse, 

bu, en iyi, en geni  ve en büyük arma an  ve  için bir yard mc -

d r. Yüce Allah öyle buyurdu: 

 )ۓۓڭ(

                                                           

(145) ele-

cektir. 
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r ve namazla yard  [2/Bakara, 45] 

Yani bütün i leriniz için, sab r ve namazla yard m isteyin. 

Sab r, di er huylar gibi nefisle mücadeleyi ve onu e itmeyi gerekti-

rir. Bundan dolay  yani sabret-

m e-

der. Gerçekten sab r, arma an ve ihsânlar n en büyü üdür. Çünkü o, 

kulun bütün i leri ve olgunluklar yla ilgilidir. Kulun her durumu, sab r 

gerektirir. Kul, hem i yerine getirmek için hem Al-

lah için terkedinceye kadar, na isyan konusunda hem de n ac  

veren takdirine kar  sabra muhtaçt r. o-

n nimetlerini ve nefsin sevdi i eyleri 

göz önüne getirerek sabretmelidir. Nefsin marmas na ve kötülenen bir 

ekilde sevinmesine müsade etmemelidir ükretmeye çal mal -

. Kul, her halinde sabra muhtaçt r. Sabretmekle de felâha kavu ur. 

Bundan dolay , Allah cennetliklerden bahsederken öyle buyur :  

 )ڳڱڱڱڱںںڻڻٹٹۀۀہ ڳڳ(

Melekler : Sabretti iniz 

için size selâm olsun. Dünya yurdunun sonu (cennet) ne 

güzeldir! (der  [13/ 3-24] 

 ) ڭې ۓڭڭڭ (

te onlara, sabretmelerine kar l k cennette evler verile-

cek..  [25/Furkan, 75] 

Onlar cennetin nimetlerini elde etmi ler ve sabrederek yüce ma-

kamlara kavu mu lard r. Fakat kul, âk betinin ne oldu unu bilmedi i 

için belalardan yana  ba na gelirse görevi, 

sabretmektir. Afiyet, denenme ve imtihan edilme meselelerinde tabîat y-

la arzu edilen bir eydir. Sab r ancak, sebepleri ve onunla ilgili eyler ol-
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du unda emredilir. Yard r. 

Allah, sabredenlere, kitab nda ve elçisinin diliyle, yüce ve üstün 

baz  eyler va detti. Onlara her türlü i lerinde yard m edece ini, kendisi-

nin, yard m etmek, ba ar  nasip etmek ve do ruya yöneltmek suretiyle 

onlarla birlikte olaca n , onlar  sevece ini, kalplerine ve ayaklar na se-

bat verece ini, onlara iç huzuru ve rahatl k verece ini, ibâdetleri onlara 

kolayla t raca n , onlar  cezalardan koruyaca n , musibetlerde, salât, 

rahmet ve hidâyet etmek suretiyle onlara lütufta bulunaca n  d et-

mi tir. Allah onlar , dünyada ve ahirette en yüce makamlara yükselte-

cektir. Yine onlara zaferi ve en kolay  haz rlayaca n  en zordan da uzak-

la t raca n  va detti. Mutlulu u, felâh  ve ba ar y , ecirlerini hesaps z 

verece ini, dünyada onlara, onlardan al nan iyi eylerin, ya anan musi-

bet ve kötü olaylar n kar l n , hemen kat kat olarak verece ini söz 

verdi. Sab r ba lang çta çok zordur. Sonunda ise, kolayd r ve övgüye de-

er bir eydir. Nitekim öyle denilmi tir: 

(146) Ancak sonunda verdi i, baldan 

daha tatl d r.  

                                                           

(146) Sabr n ad  gibi ac  olmas üreyen baz  kelimelerin ho-

a gi n bir manas  

iddetli so Çevirenin notu). 
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OTUZ DÖRDÜNCÜ HAD S 

 

َْن َع َع    َع ْن  ُع  َع ْن ُع   َع ٍِع  ُع َع ٍَع  َّط ِع   : َع اَع    َع ِع ُْن ِع   َع اَع  َع ُعىاِع  َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

ج َّقََظشَأْل َطَدقَزٌد » :وَع َع َّط َع  جهٍئ ًِ  ٍَ ٍَ ث ،َأُْل  ٍ٘ئ إِ َّ ِ ز ًال ث دَِع َأْل ُل َ ذَأْلدًال ج َاثَ   َّ ٍَ ج  ،َٗ ٍَ َٗ

ُل  ِ إِ َّ َ  ََعُٔل  َّ ثَػَ   ََ دٌد ّلِِلَّ َ٘  «صَ
 

Ebû Hureyre rad yallahu anh  Rasûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem öyle buyurdu: 

 eksiltmez, affetmesi sebebiyle Allah 

kulunun sadece izzetini art r r. Bir ki i Allah için tevazu gösterirse, Al-

lah onun mutlaka derece  Müslim(147) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadiste, sadakan n, affetmenin ve mütevazi olman n fazileti, 

bunlar n hemen ve sonra ele geçecek faydalar n n aç klamas , ki inin, sa-

dakan n mal  eksiltti ine, affetmenin erefi, tevazunun üstünlü ü gider-

di ine dair zanlar n n tümü,  ve as ls zd r. 

Sadaka mal  eksiltmez, çünkü, bir yönden mal n eksildi i varsay l-

sa, di er yönlerden artar. Çünkü sadaka; mal  bereketlendirir, ondan â-

fetleri giderir ve onu ço alt r, sadaka verene, r z k kap lar ndan ve artma 

sebeplerinden, ba kalar na aç  açar. u eksilme, bu yüce kâr ve 

kazançlar n bir k sm na bile denk olabilir mi? 

Allah için, yerinde verilen sadaka, kesinlikle mal  tüketmez, hem 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem de bilinen göz-

                                                           

(147) Müslim, el- - Tirmizî, el- - Ahmed, 

Müsned (7160, 8782 ve 9360). 
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lem ve deneylere göre mal  eksiltmez. Bütün bunlardan ba ka, sadaka 

verene, Allah kat nda bol sevap,  ve üstünlük vard r. 

Söz ve davran lar yla kötülük edenlerin suçlar n n affedilmesi af-

feden için bir dü üklük zannedilmemelidir, aksine bu, izzetin ta kendi-

sidir.  Allah kat nda ve insanlara göre üstünlüktür. Çünkü ki i, 

has m ve dü manlar n  ezme gücüne sahipken onlar  affetmi tir. 

Affedene, insanlar n iyi davranmalar , onu övmeleri, dü man n 

dosta dönü mesi, insanlar n affedene kar  tav rlar n n de i ip, söz ve 

davran la, hasm na kar  ona yard mc  olmalar  affetmenin bilinen so-

 n da ona muâmelesi, onun yapt  cinsten r. 

Muhakkak ki, kullar n  a-

r na tevazu gösterenin, Allah derecelerini yükseltir. Allah, yükseklik ve 

üstünlü ü öyle : 

 )حتختمتىتيت مبىبيبجت(

Allah sizden iman edenleri yükseltsin ve kendile-

rine ilim verilenleri de derecelerle   

[58/Mucâdele, 11] 

Tevazû, ilim ve îmân n verdi i kazançlar n en üstünlerindendir. 

Çünkü o, i-

-

mektir. Bununla birlikte, n kullar na tevazu göstermek, onlara 

kar  alçak gönüllü olmak, küçü ü, büyü ü, üstün olan  olmayan  gö-

zetmektir. Bu  z dd  ise, kibirdir. n-

 görmektir. 

Bu hadiste zikredilen üç husus, muhsinlerin özelliklerine ait ön-

cüllerdir. Biri, mal yla ve muhtaçlar n ihtiyac n  gidererek ihsânda bulu-

nur. , kötülerin yapt klar n  affederek ihsânda bulunur. Biri de, 

halim selim davranarak, tevazu göstererek ve bütün insanlara güzel huy-
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lu olarak ihsânda bulunur.  unlar, insanlara ahlâklar  ve ihsân -

 Allah da onlar  yüceltti ve kullar aras ndaki en 

erefli yer onlar n oldu, ayr ca Allah onlar n hanesine sevaplar yazd . 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  a-

zu gösterirse, Allah onun mutlaka derecesini sözünde, iyi niy-

yetli olmaya ve tevazusunun s rf Allah için olmas na dikkat çekilmekte-

dir.(148) Çünkü birçok kimse, dünyal klar ndan elde etmek için zenginle-

re, sayelerinde isteklerine kavu mak için idarecilere tevazu gösterirler. 

Bazen tevazu, riyâ için gösterilir. Bunlar n hepsi, bozuk ve kötü amaç-

lard r. 

mak, sevâb n  istemek ve insanlara iyilik 

etmek için gösterilen tevazu fayda verir.  kemâli ve özü, 

.  

                                                           

(148) e-

 

ً   اَع َع َع  ا ِّي َع اَع   َع ْن  »  ِع  اَعىَع  ُع َّط ُْن ِع  ، ِع ُع ََعىْن َع  اْن ِع  ،وَع ُعىَع ََع ْن ِع ُع  َع َع اِع ِع  َع ًَّط ََع  َع ِع دَع َع  ُع  َّط َلَع ءُعواِع  اْن َع   َع ًَع  ُع
ٌِّي  ُع َع ِع   ُِّي َع ُع  ِع ْن  َع هَع  َُع َع َ َع وِع  َع ءَع ََع ْن َعسُع ِع  « اْن

man 

a-

Tirmizî - -Elbânî, -  adi-
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 HAD S 

 

َأِْل  َأْٝلَ رَ  َ  ُٕلَ  َأْْلُٔل   َدِٜ  ُل َ  َّ  َٜ ُّٜل قَجَه   :قَجهَ   َ ِػ ِٔ   ثىَّْذِ َأْٞل ُل َ يَ َطيَّٚ  َّ

 ٌَ َ يَّ َٗ: « ِِ ِو ثدَأْل ََ ًَ  مُلوُّل َ  جةَِز  َ رِ َ  َأْل حَػجَ يُل ثىَأْلَحَسَْزُل ُٛل   آَ  َِ َٖج إِىَٚ َ ذَأْلِع غَجىِ َأٍْل َ 

ُل  قَجهَ   ِػعَأْليٍئ  ًُل    إ :صََعجىَٚ َّ َأْ٘ل ُل ثىظَّ ِٔ ََٝد ُل  ،ىِٜ َئَّّٔ ِزٛ دِ صَُٔل  َٗ ََّج  َاَأْل َ٘ َأْٖل َش

ُٔل ث َ ؽَ َٗ  يٍَِٜ َأِْل  َاَأْل ٍِ.    ُِ َ ضَج ٌِ  َ َأْل جةِ َ زٌد  ىِيظَّ َأِْل   َ َأْل َ زٌد ِ  َٗ َ َأْل  ِٓ  ِ َأْْلَد  ِ َأْل َ  ىِقَجِ  ِ 

 ِٔ يُ٘ل ُل    َ دِّل ىَ ُل لِ    َٗ سَأْل َِ َأِْل ِ ِٝي ثىَأْل ٍِ  ِ َأْْلَد  َّ ٌِ  َؽَأْلَٞخُل ِ  جةِ ٌِ ثىظَّ ًُل   َ َأْ٘ل ثىظَّ َّْزٌد   َٗ  اُل

  َُ إَِ ث َمج َأٌْل  َٗ ًِ  ََ ِدمُل َأْ٘ل ًُل َط َأْ٘ل َ   َٝ َأْل ُلظَأْل     ََ   َٝ َ خَأْل    َٗ َأُْل    ،َٝظَأْل ِ َأْٗل حَّ ثاَ  َئ ُٓل  ََ دٌد  َ

ٌٌد إِِّّٜل ث : َيَأْلَٞقُلوَأْل  ،قَجصَئَُل  اٌد َطجةِ  « َأٍْل ُل
Ebû Hureyre rad yallahu anh  Rasûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem öyle buyurdu: 

 i ledi i her hasene on mislinden yedi yüz misline 

kadar art r l r. Yüce Allah öyle buyurdu: Ancak oruç böyle de ildir. 

Çünkü oruç benim içindir. Onun mükâfat n  ben veririm. Oruçlu ki i 

ehvetini ve yem ni benim için b rak r. Oruçlu için iki sevinç vard r. 

Birinci sevinç iftar vaktindeki sevincidir. Di er sevinci de Rabbbine ka-

vu tu u zamanki sevincidir. Oruçlunun a z n n kokusu, Allah kat nda 

misk kokusundan daha güzeldir. Oruç kalkand r. Sizden birisi oruçlu 

oldu u gün, müstehcen söz söylemesin, ba r p ça rmas n. Birisi ona 

söver veya onunla kavga ederse, ben oruçluyum, desin.  Muttefekun 

aleyh(149) 

 

AÇIKLAMALAR 
                                                           

(149) Buhârî, Savm (1894); Müslim Tirmizî, Savm (764); Nesâî, 

Savm (2210); Ebû Dâvûd, Savm (2363); Ahmed, 

Müsned (7295, 7441 ve 7636). 
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Ne büyük bir hadis! Genel olarak amelleri özellikle orucu, fazileti-

ni, özelliklerini, hemen ve sonra verilecek sevâb n , hikmetinin aç kla-

mas n , maksad n , onun hakk nda gereken üstün âdâb  say . 

Bunlar n hepsini, bu hadis içermektedir. 

Hadiste, u temel esas beyân edilmektedir: -Söz veya davran , aç k 

n hakk yla, ister kullar n haklar yla ilgili ol-

sun  bütün sâlih amellerin mükafat  on mislinden yedi yüz misline ve 

daha birçok misline kadar art r labilir. 

n lütfunun geni li na ihsânda bu-

lundu una delâlet eden  en büyüklerinden biridir. Kullar n suç 

ve hatalar na ise, bire bir ceza verilir n ma fireti bunun da 

üstündedir. yi ve güzel olanda art rman n en az , bire ondur. Baz  se-

beplerle bu daha da art r labilir. Amel edenin îmân n n güçlü olmas , ih-

lâs n n tam olmas , bu se-bepler aras ndad r. Îmân ve ihlâs ne kadar güç-

lü olursa, amelin sevâb  o kadar art r l r. 

Cihâd, ilim ve genel dinî projeler için yap lan harcamalar gibi, i -

lenen amelin etkisinin büyük olmas  da bu sebepler aras ndad r. Nite-

kim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu, ma ara arkada lar -

n n(150) ve köpe i sulay n kendisine 

 ve ona ma firet etti i fahi enin(151) hikâyelerinde 

belirtmi tir. Ba ka amelleri do uran ve ba kas n n da ona uydu u ve or-

tak oldu u amel de böyledir. r

                                                           

(150) Müellif rahimehullah

an üç 

Buhârî

-Enbiyâ (3465); Müslim, Zikir (2743); Ebû Dâvûd  
(151) Müellif rahimehullah Buhârî -Enbiyâ 

(3467); Müslim, Selam (2245). 
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o amel ile önemli zaruretlerin giderilmesi ve büyük hay rlar n meydana 

gelmesini, zaman n,  veya Allah ka-

t nda, amel edenin üstünlü ünü de sayabiliriz. 

Bütün bu art lar her türlü amelde vard r. 

Bu hadiste oruç istisna edilmi tir. Allah onu kendisine izafe etmi -

tir. in ortak oldu u, söz konusu art rmay-

ini belirtti. Bu, anla  

mümkün olmayan bir eydir, onlara hiçbir gözün görmedi i, hiçbir ku-

la n duymad  ve hiçbir insan n akl na gelmeyecek ekilde kar l k ve-

recektir. 

Hadiste, bu özel durumun  O-

ruçlu, tabiat  icab  nefsin sevdi i ve ba i zaruri ihti-

 terk , bu onun Rabbinin sevgisini önüne 

ald n nlar  Allah için n bildi i bir durumda 

terk eder. Böylece Al , onun nefsine ait her türlü sevgi-

nin önüne geçer ve üstesinden gelir. n r zas n  ve sevâb n  isteme-

yi de kendine ait amaçlar  gerçekle tirmenin önüne geçirir. Bundan do-

lay  Allah onu kendine ay r  ve oruçlunun sevâb n  kendi indinde 

. 

Bütün varl k alemine pek çok lütuf ve ihsânda bulunan, en büyük 

ve en mükemmel pay  da özellikle dostlar na ay ran, onlara, sayelerinde 

akla gelmeyen eylere kavu acaklar  sebep ve lütuflar  takdir eden, Rah-

mân, Rahîm, Kerîm ve Menn n garanti verdi i ecir ve mü-

kafat hakk ndaki zann n ne olabilir? Onlar hayaldan bile geçmez. Al-

n, ihlâsla oruç tutan bu kimselere, ne yapaca n  zannediyorsun? 

Burada kale n kendisine ay rd , mükâfat n  s rf 

kendi lütuf ve ihsân ndan olu turdu u amel sebebiyle, oruçlunun kalbi, 
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sevinç ve ne n diledi ine verdi i 

lütfudur. Allah, büyük lütuf sahibidir. 

Hadis, mükemmel bir oruçta kulun iki eyden vazgeçti ine delâlet 

etmektedir: 

Birincisi: Yiyecek, içecek, cinsel ili ki ve orucun bozulmas na se-

bep olan eylerdir. 

 

oruçlu, müstehcen ve kötü söz söylemez, ba r p ça rmaz, haram olan 

bir eyi yapmaz, haram olan bir söz söylemez, bütün günahlardan, kin 

ve nefret do uracak kavga ve çeki melerden uzak durur. Bundan dolay  

çirkin söz söylemez, fitne ve anla mazl k ç karacak ekilde konu maz. 

Nitekim ba ka bir hadiste de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle 

buyurmu tur: 

اَع   َع ْن اَع ْن ََع َع ْن » ِع فٍِع  َعوْن ََع َع َع طَع َع  َع ُع     َعىْن َّط و ِع وَع اْن َع َع َع  ِع ِع فَعَلَع  َع  َع َع  ِع  ا ُّ

 «وَع َع َع  َع ُع 
 etme-

yen kimsenin, Allah, yemesini, içmesini b rakmas na muhtaç de (152) 

ki eyi, yani, orucun bozulmas na sebep olanlar  ve yasak-

lar  terketmeyi gerçekle tiren için, oruçlulara verilecek ecir de gerçek-

le mi  olur. Bunu yapmayan ise, sadece kendisini k nas n. 

Sonra Nebî sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutan n kar s na, kav-

ga etmek ve sövüp hakaret etmek isteyen birisi ç kt nda, ona, diliyle, 

esini tavsiye etti. 

                                                           

(152) Buhârî, Savm (1903); Tirmizî, Savm (707); Ebû Dâvûd, Savm (2362); 

Mâce Ahmed

a l-
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Bunun faydas  udur: Sanki o, öyle demek ister: Haberin olsun, 

ben senin söyledi ine kar l k vermekten âciz de ilim, ama oruçluyum. 

Ben orucuma sayg  duyuyorum, onun mükemmel olmas n ve 

elçisinin emrine dikkat ediyorum. unu bilmelisin ki, oruç beni kar l k 

vermemeye davet ediyor ve beni sabra te vik ediyor. Benim yapt m, 

senin bana yapt ndan daha iyi ve daha üstündür, kavgac  adam!  

Hadiste, oruç ve di erleri olmak üzere, bütün amellere özen gös-

terilmesi, onlar n mükemmel olmas na dikkat edilmesi, onlar  kusurlu 

hale getiren her eyden uzak durulmas , amelin gereklerini, ameli ku-

surlu hale getiren sebepler meydana geldi inde, amel edenin yapmas  

gereken eyi hat rlamas  söz konusudur. 

 sözü, kulun dünyada, kendisiyle günahlardan 

sak nd , hay r i lemeye al t  ve âhirette azaptan korundu u vas ta-

d r, anlam ndad r. 

Bu, orucun yararlar  hakk nda,  en büyük hik-

metlerindendir. Çünkü Yüce Allah öyle buyurdu: 

 ٹٹٹڤڤڤڤڦ ٿٿٿٹ(

 )ڦڦ ڦ

man edenler! Sizden öncekilere yaz ld  gibi koru-

n  için sizin de üzerinize de oruç yaz ld  

[2/Bakara, 183] 

Orucun kalkan ve takva n n meydana gelme sebebi 

olmas , orucun hikmeti ve faydalar  hakk nda aç klanan hikmetlerin 

toplu ifadesidir. Çünkü oruç, haramlara engel olur veya onlar  azalt r, 

birçok ibâdete te vik eder. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in; -

d tu undaki se  
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sözüne gelince... Bunlar, biri pe in, di eri sonraya b rak lm  sevaplar-

d r. Pe in olana, oruçlu iftar etti inde tan k olunur. Orucunu tamamla-

may  nasip etti i ve gündüz engellendi i arzular na yeniden kavu tu u 

için Al n nimetiyle, sevinir. 

tu u s rada, onun ho nut kalmas na ve 

lütufta bulunmas na sevinmesidir. Bu pe in sevinç, o sonraki sevincin 

örne idir ve Allah bunlar  oruç tutan için bir araya getirecektir. 

Hadiste, oruçlunun iftar etme zaman  yakla p da, onun için bu 

sevinç meydana geldi inde bunun, gündüz çekti i, o arzular  terk etme 

me akkatinin kar l  oldu una i aret vard r. Bu da, heveslendirme, 

himmet ve gayretleri hayra yönlendirme türündendir. 

z n n kokusu, Allah kat nda misk kokusundan daha 

 Ey oruç tutan kimse! Oruçluyken a zdan ç kan koku, tiksinti 

verirse, üzülme. Çünkü o, Allah kat nda, misk kokusundan daha güzel-

dir.  na ibâdetten ve yak la maya ça-

 etkidir. badetlerden her me akkati ve a-

n sevdi i ise ndan her 

eye tercih edilir. 
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OTUZ ALTINCI HAD S 

 

َْن َع َع   َع ْن  ُع  َع ْن ُع  َع ٍِع  ُع َع ٍَع  َّط ِع   : َع اَع     َع ِع ُْن ِع وَع َع َّط َع   َع اَع  َع ُعىاُع  َّط ُع  َع َع  :صَع ًَّط  َّط

َ قَجهَ  »  َّ  َُّ َأِْل َ جَ ٙ :إِ ىِٞ ًالج  َقَدَأْل  ىِٜ ٍَ ُل  َٗ َأّْلضُٔل حِ   آَ  َّٜ  ،دِجىَأْلَح َأْل َح إِىَ ج صَقَ َّ ٍَ َأْٜل ٍئ  َٗ َ ذَأْلِدٛ دَِش

 ِٔ َأْٞل شُل َ يَ ج ث َأْلضََ ػَأْل ََّ ٍِ  َّٜ ج ، ََ خَّ إِىَ ٍَ ُل  َٗ ث ِِو َ ضَّٚ  ُلِ ذَّٔ َ٘ َّٜ دِجىَّْ حُل إِىَ  ،ََٝزثهُل َ ذَأْلِدٛ َٝضَقَ َّ

 ِٔ ََ ُل دِ َعُٔل ثىَِّذٛ َٝسَأْل َأَْل َأْْلشُل َ  ُل مُل ذَذَأْلضُٔل دََظَ ُٓل  ، َئَِ ث  َ َأْل َٗ  ِٔ ََٝدُٓل ثىَّضِٜ َٝذَأْلِ  ُل  ،ثىَِّذٛ ُٝلذَأْلِظ ُل دِ َٗ 

َٖج ئَُل  ،دِ ِ اَأْل َٖج َٗ ِشٜ دِ َأَْل ُل  ،ثىَّضِٜ َٝ ََّْٔٞ ِ َأُْل َ  َىَِْٜ َاُل َأْل إِ َأِْل  ،َٗ ىَتِ ُل  َٗ ضََعجَ ِّٜ َاُلِ َٞذَّّٔ ج  ،ث َأْل ٍَ َٗ

َأْٜل ٍئ  ََّج َأِْل َش سُل َ  ِِ  صََ  َّ َأْل ٍِ ؤَأْل َُل َأِْل َّ َأْلِ  ثىَأْل  َ ٛ ِ ُل صََ  ُّل سَ  : َجِ ئُل َأْ٘ل ََ َ ُٓل ثىَأْل َ ُٓل  َٗ ََّج ،َٝنَأْل  َمَأْل

َسجَ صَُٔل  َأْْلُٔل  ٗ  ددَّ .،ٍَ ٍِ  «ىَُٔل 
 

Ebû Hureyre rad yallahu anh  Rasûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem öyle buyurdu: 

öyle buyurdu: Kim benim dostuma dü manl k ederse, ona 

sava  ilan ederim. Kulum bana, kendisine farz k ld m eylerden daha 

çok sevdi im bir eyle yakla amaz. Kulum bana, nâfile ibâdetlerle de 

yakla maya devam eder. Sonunda ben onu severim. Kulumu sevince de 

art k onun i iten kula , gören gözü, tutan eli, yürüyen aya  olurum. 

 isterse, mutlaka onu kendisine veririm. Bana s nmak isteyince 

de, onu s nd r r, korurum. Yapma  diledi im hiçbir ey hakk nda, 

 gibi tereddüt etmedim. Kulum ölümden 

ho lanmaz, ben de kuluma ac  gelen eyi sevmem. Ancak onun için 

 Buhârî(153) 

 

                                                           

(153) Buhârî

-Dunyâ, el-Evliyâ (1); Ebû Nuaym, 

-Elbânî, -

Daîfe  
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AÇIKLAMALAR 

Bu, büyük hadis, velilerin nitelik, fazilet ve makamlar  hakk nda, 

. Yüce Allah velilerine dü manl , kendisine 

dü manl k ve sava  açmak oldu unu bildirdi. Kim, Rabbine dü man ol-

maya kalkar, mâ - rsa, peri an ve rezil olur. Kime de 

Allah koruyaca na dair teminat verirse, o muzaffer olur. n dost-

lar n n  n 

muvâfakatleri sebebiyledir. Böylece Allah da onlar  sever, 

onlar  korur ve s k nt lar ndan kurtar r. 

velileri, öncelikle; namazdan, oruçdan, zekâttan, hacdan, emr- -

tan, nehy- -

n-

la maya geç . ap lmas  vâcib olan ibâdetlerin tü-

 Bunlarda büyük bir fazî-

l  

n velileri böylece, farz ve nafileleri yerine getirince, Allah da 

onlar  dost edindi, sevdi ve onlara, r zas na ula t racak her yolu kolayla -

t rd . Onlara ba ar  verdi. Bütün davran lar nda do ruya yöneltti. Din-

lediklerinde Allah ile dinlerler, gördükleri zaman Allah ile görürler. Tut-

 

Hareketlerinde do ruya yöneltmekle birlikte, onlar , dualar  mak-

bul kimseler yapt . sterlerse, dinî ve dünyevî menfaatlerini verir. Kötü-

lüklerden s n rlarsa, onlar  s nmas na al r. 

Ayr ca onlara, bütün hallerinde yumu ak davran . E er Allah kul-

 velileri mutlaka ondan 

kurtulurdu. Çünkü kullar, zorlu undan ve deh etinden dolay  ölümü is-
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temezler. Allah da onlara ac  vermekten ho lanmaz.  

, onlar için de ölüm kaç n lmaz 

bir ey . 

Bu hadiste, Allah, velilerin özelli ini, çe itli faziletlerini, insan-

lar n u runda yar t klar  eylerin en büyü n sevgisini ka-

zanmay , nun onlarla birlikte oldu unu, onlara yard m etti ini, onlar  

destekledi ini, onlar  do ruya yöneltti ini ve dualar n  kabul etti ini 

aç kla . 

Bu hadis, All n sevgisinin var oldu unu ve onun makam ve de-

recelerine göre, dostlar na (velilerine) farkl  oldu una delâlet etmekte-

dir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem n velilerini, farzlar  

yerine getiren ve nafileleri çok yapan diye tarif etmesi n onlar ; 

 ٱڦڦڦڦپپپپٹٹٹٹ(

 )ڤڤڤ

n velilerine asla korku yoktur ve onlar 

üzülmeyeceklerdir. Onlar, iman edenler ve korunanlar-

d r  [10/Yûnus, 62-63] 

sözünde îmân edenler ve korunanlar diye tarif etmesine uygundur. -

min ve muttaki (korunup sak n velisidir. Çünkü îmân, 

inançlar , kalp ve organlar n amellerini içine al r. Takva/korunma ise, 

bütün haramlar  terketmektir. 

Hadis  Farz-

lar, nafilelerden önce gelir, Allah onlar  daha çok sever ve daha çok ecir 

ve sevap verir. Çünkü öyle buyurmaktad

farz k ld m eylerden daha çok sevdi im bir eyle yakla

âmet gününde, farzlar nafilelerin önüne geçecektir. 

 

 HAD S 
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ُع  َع ْن ُع    َع ِعُ ِع  ْن ِع  ِع َع  ٍة     َع ْن  ٍَع  َّط ِع   : َع اَع     َع ِع ُع   َع اَع  َع ُعىاُع  َّط صَع ًَّط  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع  ُِ دِجىَأْلِ َٞج ِ »: َع َع ج ثىَأْلذَِّٞلَعج قَج ٍَ َأٌْل َٝضَ َ َّ َأُْل َطَدقَج ،ىَ ِ َج  َئ دََّْٞ ج  ،َٗ ََ ُٖل ِ َك ىَ دُ٘ل

ج ََ ِٖ ِع َأْٞل َمَذدَج ، ِٜ دَ َٗ ج  ََ َأُْل َمضَ إِ جًُل  ،َٗ ََ ِٖ ِع َأْٞل  «ِ قَشَأْل دََ َمزُل دَ
 

Hakîm b. H zâm rad yallahu anh  Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

c  ile al c  birbirlerinden ayr lmad klar  sürece muhayyer-

dirler. Bunlar do ru söyleyip (mal ve fiyatla ilgili hususlar ) birbirleri-

ne beyan ederlerse, yapt klar  al -veri te kendilerine bereket verilir. 

E er onlar yalan söyleyip (mal ve bedelle ilgili eyleri) gizlerlerse, al -

veri  Muttefekun aleyh(154) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, faydal  ve zararl  muâmelelerin beyân  

ki tür muâmeleyi birbirinden ay ran do

ruluk ve beyânda bulunmak  Kim yapt  muâmelede do ru olur ve 

muâmeleye esas olan kastedilen nitelikleri, kusur ve eksiklikleri beyân 

edip aç r-

tulma ve yapt  i leme bereket inmesi sebebiyle dünyada; sevap elde 

etme ve cezadan kurtulma sebebiyle âhirette faydal  bir muâmeledir. 

Yalan söyleyip kusurlar  ve akdi yap lan eyin özelliklerini gizleyen 

kimsenin muâmelesinin, ki iye günah getirmesinin yan nda bereketi yok 

olmu tur. Muâmeleden bereket kald r l rsa, sahibi dünyas n  ve âhiretini 

kaybeder. 

                                                           

(154) Buhârî Müslim Tirmizî Nesâî, 

Ebû Dâvûd ; Ahmed, Müsned (14890, 14900). 
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Bu hükümle, kand rman n ve kusurlar  gizlemenin, aldatman n ve 

her çe it ölçü ve terazide hile yapman n haram oldu u -

tir. Çünkü bunlar, yalan ve gizlemektir. lmayaca  mal n 

fiyat n  art rmak, i lemlerde sahtecilik yapmak, satmak veya sat n almak 

için, mal getirenleri yolda kar lamak da onlar . 

Fiyat ve fiyat  takdir edilenin miktar  ve akdi yap lan n özelli i 

hakk nda yalan söylemek de bunun hükmüne girer. 

Sözün özü: Müslüman karde inin veya ba kas n n sana yapmas n  

ve sana söylemesini istemedi in her ey, yalan, gizleme ve aldatmaya gi-

rer. unlar da bunun hükmüne dâhildir: Her tür al veri , kiralamalar, 

ortakl klar, takaslar, bunlar n süreleri ve belgeleri. Bunlar n hepsinde, 

kulun do ru, dürüst olmas  ve beyânda bulunmas  gerekir. Ya-

lan söylemesi ve gizleyip saklamas  helâl de ildir. 

Bu hadiste unlar da vard r: Al -veri te meclis muhayyerli i var-

d r. Al -veri  yapanlardan her biri, al -veri  edilen yerde olduklar  sü-

rece imza etme veya feshetme serbestli ine sahiptir. Ayr ld klar nda al -

veri  gerçekle ir ve vâcib olur. Bundan sonra ikisininde herhangi bir 

 Feshi gerektiren, bir art muhayyerli i veya -

dan gizlenen bir kusur  kand rma yahut fiyat  veya fi-

yat  takdir edileni ö renmenin imkâns zl  gibi a-

 

Meclis muhayyerli i ile ilgili hükmün , al -

veri  olay n n çok olmas d r. Genellikle insan, satt ndan veya ald n-

dan dolay  pi man olur, onun için din ona, dü ünmesi, imza etmesi veya 

fesh etmesi konusunda durumunu gözden geçirmesi için muhayyerlik 

vermi tir. Allah en iyisini bilir. 
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 HAD S 

 

َْن َع َع  َع اَع     َع ْن  ِع   : َع ٍِع  ُع َع ُْن ِع وَع َع َّط َع   نَعهًَع  َع ُعىاُع  َّط ُع  َع َع ُْنعِع    َع ْن  صَع ًَّط  َّط  َع

لَع  ِع  ُْنعِع  اْنغَع َع ِع   وَع َع ْن    اْنحَع   َع
 

Ebû Hureyre rad yallahu anh amber sal-

lallahu aleyhi ve sellem hasât  (çak l ta  ile sat  yapma) ve garar 

 yasaklad  Müslim(155) 

 

AÇIKLAMALAR 

 

cehalet demektir. Bu da, hükmüne dâhildir. esiz ki, ku-

mar, , 

gibi, al -veri  meselelerinde de olabilir. 

Riskli her al -veri  garara dâhildir. Kaçan kölenin ve ürken hay-

van n   gasbedilenin , ele ge-

çirilmesi mümkün olmayan n sat lmas , özellikle erteleyip oyalayan ve 

insanlar n zimmetlerinde olan n sat lmas  gibi. 

Maksad n farkl  oldu u, aç k bir meçhullü ün oldu u her al -

veri  de böyledir. Bunlar n hepsi garara dâhildir. Evinde veya n-

da -

garar örneklerinden birisi olan hasât  gibi. Mesela ha-

sât sat  öyle olur. Ki u çak llar  at, hangi e yan n üzerine dü erse, 

onu sana satt t  k s

Münâbeze (atmak suretiyle sat ) ve mülâmese (dokunmak sûretiyle ya-

                                                           

(155) Müslim Tirmizî Nesâî Ebû 

Dâvûd , Ticârât (2194); Ahmed, Müsned (7363). 
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p lan) sat , hayvanlar n kar nlar ndakilerinin sat lmas  da böyledir.  

-  hikmet 

riskli oldu u, birinin di erini, çok a r  ve zarar verecek ekilde aldatabi-

lece i haks zl klar ortaya ç karaca  içindir. 

Bundan dolay  alimler, al -veri  için, sat lan n ve fiyat n bilinme-

sini art ko tular. Akid yapan n tasarrufunun caiz olmas

de bâli , a-k ll  ve re id . Çünkü kü-

çükle veya re- id olmayanlarla akidde zarar verici bir aldatma meydana 

gelmesi kaç - . Bu da garardand r. 

Yine, paran n tamam  veya bir k sm , yahut mal  ertelen-

, sürenin bilinmesini art ko tular. Çünkü sürenin bilin-

memesi, akdi, garara dönü türür.  

Sat c  ile al c n n gararda, garar  yasa n n 

. p

 arar ve ta-

birinin di erinden, akde konu olan , akit yap lan  veya özellikle-

rinden birisi gibi muâmele ile ilgili hususlardan bir eyi gizlemesi rahat-

l kla . 

Aldatman n hepsi garar yapman n hükmüne girer. Aldatmay  tek 

tek ve detayl  olarak kaydetmek mümkün de ildir. Bunlar, halk aras n-

da bilinen eylerdir. 

Özet olarak, garar -habele(156) gibi, olmayan n sa-

t lmas ndan, kaçan köle vs. gibi, teslimine güç yetirilmeyenin sat lma-

s ndan yahut kendisi, cinsi veya özellikleri mutlak olarak bilinmeyenin 

sat lmas ndan ibarettir.  

                                                           

(156) -habele: Gebe  



 174 
 

 

OTUZ DOKUZUNCU HAD S 

 

 ٍُّ نِع ىْن ٍة  اْن ُع َع ِع   : َع اَع    َع ْن  َع ْن ِعو  ْن ِع  َع ُْن ِع     َع اَع  َع ُعىاَع  َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

يَأْليُل َاجةِزٌد » : َع وَع َع َّط  َِ  ثىظُّل َأْٞل َِ  دَ ٞ َِ يِ سَأْل َُل َأْٗل  ََ وَّ  ،ثىَأْل ًَ َ َ  ًال  َ ج َ  َّ يَأْلحًال إِ َّ طُل

ج ًاٍل َأْٗل  ،َ َ ث ًَ َ َ  ًال  َ ؽًالج َ  َّ َأٌْل إِ َّ َش َأْل ِٖ ِٗؽ َُ َ يَٚ شُل ُل ٘ َُل يِ سَأْل َُل ثىَأْل  ََ وَّ  َٗ

ج ًاٍل  «َ َ ث
 

Amr b. Avf el-Muzenî rad yallahu anh  Peygamber 

sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

nda sulh (anla p uzla ma) câizdir. Ancak 

helâl  haram veya haram  helâl k lan sulh bundan müstesnad r. Müs-

lümanlar, . Ancak helâli haram veya haram  helal 

k lan art bunun d ndad  (157) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis-i erif, sulhun çe itlerini do ru ve bozuk olan n  ve art-

lar n , say lamayacak kadar, e siz bilgi türünü içine alan bir sözle, aç k ve 

net bir tarifle bir araya getir . 

Sulhte aslolan , caiz  hiçbir sak ncas n n olmad -

ncak, helâli haram k ld nda veya haram  helâl k ld nda, caiz ol-

. Bu, bir sözdür. Sulhun bütün 

k s mlar  buna dâhildir. Sulh, kavga ve çeki meyi kesme, kalpleri [kin ve 
                                                           

(157) Tirmizî, Ahkâm (1352); , Ahkâm (2353); Ebû Dâvûd, Akdiyye 

(3594); Ahmed, Müsned (8566). el-Elbânî -  

â-
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dü manl ktan] temizleme, berâat-  zimme [yani, aksine delil olma

suçsuzluk ilkesi] özelliklerine sahip oldu u için çok hay rl d r. 

Bir borcun, bir m  veya bir hakk n ikrâr edilmesi sûretiyle, mal-

lar konusunda sulh de buna dâhildir. Böylece ki i, ikrar vas tas yla hak-

k n bir k sm nda veya ba ka bir konuda di eriyle anla r. 

nkâr sulhü, birinin borç veya mal olarak bir hak iddia etmesi, 

öbürünün de inkâr etmesiyle olur. Sonra ikisi, para, borç, menfaat, ibrâ 

[yani, alacaktan vazgeçme] gibi yollardan biri ile anla rlar. 

Bunlar n hepsi caizdir. 

Yine bilinmeyen haklar konusunda sulh da böyledir. Bu da iki ki-

i aras nda; hakk n sübutu, birine veya ikisine kar k gelen yahut mikta-

r  üpheli olan, uzun bir muâmeledir. Bu durumda onlar, anla t klar  

eyde sulh yaparlar ve adâleti gözetirler. 

Bunun sonunda, her biri di erine hakk n  helâl eder yahut ikisi a-

ras nda, miras, vakfetme, vasiyyet yahut borç veya para olarak ba ka bir 

malda ortakl k meydana gelir. Sonra, adâlete ve do ruya en yak n gör-

dükleri ekilde, bu konuda sulh yaparlar. 

Nafaka, giyim veya konut vs. olarak, geçmi e veya o güne ait evlilik 

haklar ndan birinde e ler aras ndaki sulh de bunun içinde yer almakta-

d r. Durum, hakk n kalan n n ödenmesi, evlilili in devam etmesi, ayr l -

n kalkmas  veya ba ka bir maksat için, birisinin, hakk n n bir k sm n-

dan vazgeçmesini gerektiriyorsa, bunlar n hepsi güzeldir. Nitekim Yüce 

Allah onlar hakk nda öyle buyurmu tur:  

 )ٹٹٹڤڤڤڤٿٿ پٹ(

Sulh ile aralar n  düzeltmelerinde ikisine de günah yok-

tur. Sulh  [4/Nisâ, 128] 

ki ki inin üzerinde anla t klar  bir mal  canlar ve be-
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k sas  canlar ve bedenin di

 yaralar n diyetlerinin takas  hakk nda sulh de böyledir. 

Yahut hâkimin, iki taraf n menfaatlerini gözeterek, durumun gerektir-

di i ekilde has mlar n aras n  düzeltmesi de böyledir. 

Bunlar n hepsi, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in: ü-

manlar aras  sözüne dâhildir. 

Sulhte; özgür kimseleri köle yapmak, haram olan kad nlar  mübah 

hale getirmek gibi helâl  haram k lma veya haram  helâl k lma varsa veya 

zulüm içeriyorsa bu hadis  böyle bir sulh fasittir, ge-

çersizdir. Bu sebeple Allah, sulhu :  

 )ۓڭڭڭڭېېۉۉې(

Onlar n aras n  adâletle düzeltin ve her hususta âdil o-

lun. Allah âdil olanla   [49/Hucurât, 9] 

Yine zorlanan kimsenin sulhu, 

sulh, izni olmadan ba kas n n hakk  üzere yap lan sulh gibileri de haram 

k l nm  ve sahîh olmayan sulh türündedirler. 

artlara gelince; bu hadiste, müslümanlar n artlar na göre dav-

ranacaklar , ancak haram  helal k lan veya helâli haram k lan bir art n 

olamayaca  . Bu, önemli bir hükümdür. artlar, akit 

yapanlardan birinin di  olan eylerle 

 eylerdir. Bu, caizdir ve [akit yapan] di er taraf uygun gör-

dü ü ve kabul e  

Mü terinin, kölede yaz  yazmay  bilme, falanca i i iyi yapma; hay-

vanda rahvan olma,(158) sütlü olma veya avc  olma; câriyede, bâkire olma, 

                                                           

(158) Rahvan: At, irinciyi sarsmadan ve 

sü  
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güzel olma ve kastedilen  özellik t-

 

Al nan malda kastedilen bir niteli i art ko mas  da bunun gibidir. 

Mü terinin, paran n tamam n  veya bir k sm n  belirli bir süre erteleme 

veya bir eyi satmay  art ko mas , sat c n n, maldan belirli bir süre daha 

faydalanmay  art ko mas  da böyledir. Nitekim Câbir b. Abdullah el-

Ensârî rad yallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devesini 

satm  ini art ko mu tu.(159) 

Evde veya dükkanda belirli bir süre oturmay  yahut bir e yay  be-

lirli bir süre kullanmay  art ko mak da ayn d r.  

Yine rehin, tazmînât ve kefaletin artlar  da, sahîh ve gerekli art-

lardand r. 

Müdarabe [emek-sermaye ortakl ], eriket-i nân [ticarî ortak-

l k], eriket-i vucûh [itabar ortakl ], eriket-i ebdân [emek ortakl ], 

müsâkat [a aç ortakl ] veya müzâraa (ziraat ortakl ) gibi bütün or-

 iki orta n ileri sürdükleri artlar da böyledir.(160) Bunlar n 

hepsi sahîhtir, ancak haram  helâl k lan artlar bundan müstesnad r. Bu-

nun z dd , belirsizlik ve garardan kaynaklananlar gibidir. 

Vakfedenlerin vak flar  hakk nda, vasiyette bulunanlar n vasiyet-

lerinde ileri sürdükleri belirli artlar da böyledir. Harama kar mad kça 

bunlar n hepsi sahîhtir. 

E ler aras ndaki artlar da böyledir. Kad n n evi, memleketi veya 

                                                           

(159) tler ve 

Buhârî ); Müslim -

Musâfirîn (715); Tirmizî, Nikâh (1100); Nesâî Ebû Dâvûd, Bu-

, Nikâh (1860); Ahmed, Müsned (13710, 13764). 
(160) l-

melidir. 
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belirli bir nafaka gibi bir  ileri sürmesi, b . artlar  tam 

olarak yerine getirilmeye en lây k olan da, bu tür . 

 

KIRKINCI HAD S 

 

َْن َع َع   َع ْن  ُع  َع ْن ُع    َع ٍِع  ُع َع ٍَع  َّط ِع  َع اَع  : َع اَع   َع ِع ُْن ِع    َع ُعىاَع  َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

ؾَأْل » :وَع َع َّط َع  ِّٜل  هُل ٍَ َأٌْل َ يَٚ ثىَأْلَ ِْ مُل ٌٌد  َئَِ ث  ُلصَأْلذَِ   ََ دُل ٍّٜل    ُليَأْل يِ  « َيَأْلَٞضَأْلذَ َأْل    ٍَ
 

Ebû Hureyre rad yallahu anh  Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

borcunu ödemeyi geciktirmesi bir zulüm-

dür. Birinizin iste inin ödenmesi bir zengine havâle edildi inde (havâ-

leyi kabul ederek) ona müraca  Muttefekun aleyh(161) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadiste, borcun güzelce ödenmesi ve hakk n güzelce al nma  

emri vard r. 

i : 

Vâcib olan hakk  ödemede güçlük ç zulüm , çünkü 

bu, vâcib olan adâleti terk etmektir. Gücü yetenin, hak sahibini, isteme-

ye, srar etmeye ve ikâyet etmeye mecbur etmeden hemen üzerine dü-

eni yerine getirmesi gerekir. Ödemeye gücü yetti i halde, böyle yapan 

kimse zâlimdir. : Ödemeye gücü yetecek kadar 

                                                           

(161) Buhârî, Havâlât (2287); Müslim, Müsâkât (1564); Tirmizî

Nesâî Ebû Dâvûd , Ahkâm (2403); 

Ahmed, Müsned (7291).  
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mâlî varl  olan kimsedir. 

Hadisin mefhûmu:  geciktirme-

sinde bir günah . Allah, hak sahibine, borçluya, rahatla-

y ncaya kadar mühlet tan ma   

Yine bu hadisten anl yoruz ki, mâlî zulüm, sadece haks z yere, ba -

kas n n mal n  almak de ildir. Hangi ekilde olursa olsun, ba kas n n 

mal na veya hakk na yap lan her türlü sald r  ve haks zl k, bunun hük-

müne girer. 

Ba kas n n mal n  gasbeden, çalan, ba kas n n kendisindeki hak-

k n n tamam n  veya bir k sm n  inkâr eden, kendisine ait olmayan, bir 

hakk n asl na veya özelli ine sahip oldu u iddias nda bulunan, birinin 

hakk n  ba ka vakte atarak onu oyalayan kalite ve de er itibariyle  

borçlu oldu undan daha az n  ödeyenlerin hepsi, durumlar na göre zâ-

limdirler. Zulüm, zâlimlere  gününün karanl klar d r. 

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem  cümlede, hakk  güzelce alma-

, hak sahibinin borçluya, rahats z etmeden, zorluk ç karmadan, iyilikle 

ve kolayl k göstererek ba  vurmas n  zikretti. Kendi i i sebebiyle, borçlu-

yu zora sokmamal ; kendisine zarar ve eksiklik getirmeyen bir tarafa 

yönlendiril inde, bunu reddetmemelidir. Borçlu onu, hakk  konusunda 

bir zengine gönderdi inde de, ona gitmeyi kabul etmelidir. Bu, hakk  

güzelce almak, kolayl k ve tolerans göstermektir. 

Yüce Allah, bu iki hususu u  zikretti:  

 )ٹٹۀ ڳڱڱڱڱںںڻڻ(

i taraf ndan affedilirse, o zaman (affedenin) 

uygun olan  yapmas  (uygun diyeti istemesi, affedilenin 

 [2/Bakara, 178] 

Böylece, hak sahibine, borçlu durumda olana iyilikle, örfe ve akla 
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göre be enilen bir ekilde gidip istemeyi, borçlunun da iyilikle ödeme-

sini emretti. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu güzel niteli e sahip olan 

için u duay  yap :  

ًح  إِعذَع   َع  َع » ُع  َع ْنً    َع ْن ي ، َع ِع َع  َّط ًح  إِعذَع    ْن َع َع ًح  إِعذَع  ، َع ْن   َع ْن

ً ًح  إِعذَع  ،  ْن َعضَع ً  َع ْن  «  ْن َعضَع

n al rken, öderken ve hakk n  isterken kolayl k göste-

(162) 

leme ba larken, öderken ve hakk n  isterken kolayl k gösteren i-

çin, mutlaka kabul edilecek bu mübarek duan n hükmü alt na girmesi 

sebebiyle, dinî ve dünyevî her türlü hay r umulabilir. 

Bu, aç k seçik görül . Bu nitelikte bir tacire rastlar-

n ona r z k ya d rd n  ve ona bereket indirdi ini mutlaka 

görürsün. Bunun z dd , sert ve kaba davranmak zorluk ç karmak ve bir-

likte i  yapt  kimselere eziyet etmektir. Amellerin kar l , kendi tü-

ründendir. Kolayl k göstermenin kar l , kolayl k gösterilmesidir. 

 oyalamas  zulüm oldu una göre, alacakl s  

ikâyette , borcunu ödemeye zorla . Öderse 

ne âlâ, yoksa ödeyinceye kadar veya alacakl s  ba lay ncaya kadar ta zîr 

edilir.(163) ikâyeti sebebiyle alacakl s n n  sebep olursa, bu 

da onun mal ndan al nan ile ödenir. Çünkü sebep olan odur. Yine haks z 

olarak; ba kas n n borçlanmas na sebep olana tazmînât gerekir. 

Bu hadis, havâle (borcun nakli) konusunda temel . Hak-

                                                           

(162) Buhârî Tirmizî , Ticârât (2203); Ah-

med, Müsned (14248). 
(163) Ta zîr: a-

. 
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k , ödeyebilecek derecede zengin olan birine havâle edilen kimsenin ona 

gitmesi ve bundan kaç nmamas  gerekir. Bunun da mefhûmu: Ödeyebi-

lecek derecede zengin olmayan birine havâle edildi inde, zarara u raya-

ca  için ona gitmemesidir. 

Havâle olunan hak, borç verme veya al nan mal n n de eri olarak 

zimmetlerle (akitlerle) sabit olan borçlard r. Borçlu, alacakl s n  zengin 

birisine havâle edip ona gönderirse, havâle edenin yükümlülü ü kalkar, 

alacakl n n hakk , havâleyi kabul edene geçer. Allah en iyi bilendir.
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 HAD S 

 

ُع  َع ْن ُع    َع ُع َع َع     َع ْن  ٍَع  َّط ِع  َع اَع     َع اَع    َع ِع ُْن ِع وَع َع َّط َع  صَع ًَّط   َع ُعىاَع  َّط ُع  َع َع  : َّط

ج  ََخَذسَأْل »   ٍَ َُٝٔل َ ضَّٚ صُلؤَ  َ يَٚ ثىَأْلَِٞد   « ِّل
 

Semura b. Cundub rad yallahu anh  Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

 (ba kas na ait) mal , (sahibine) ödeyinceye kadar o 

maldan sorum  (164) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hüküm, gasp ve benzeri gibi yollarla, elin, insanlar n mallar n-

dan haks z olarak ald ; rehin ve kiralama gibi yollarla hak olarak 

ald n  da ihtiva etmektedir. 

Birinci k s m, gaspt r. Bu, ba kas n n mal n , haks z olarak, r zas  

olmadan ele geçirmektir. Gasp, en büyük zulüm ve haramlardand r. Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyur :  

                                                           

(164) Tirmizî Ebû Dâvûd , Ahkâm (2400); 

Ahmed, Müsned (19582 ve 19643). el- et-Telhîs

ha -Elbânî, -  l-
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َع ْن ِع   ِع ْن   ِع ْن ٍة     ُِع َع  غَعلَع َع  َع ْن » َع  َع ِع    طُعىِّي َع ُع      ْن  ِع ْن  َع ْنعِع  ََعىْن َع  اْن ُِع

ُ َع   « َع َع ِع

kas n n bir kar  yerini gasbederse,  gününde, yedi 

kat yerden ( gasbedenin boynuna halka 

(165) 

Gaspç n n, gasbetti ini geri vermek için as l bedelinden kat kat 

fazla borçlanacak ve bu konuda zarara u rayacak olsa bile, ald n  iade 

etmesi gerekir. Çünkü o, zarar veren durumundad r. E er eksik olursa, 

onu eksiltti inin tazmînât yla birlikte iade eder. Elinde kald  sürece, o-

na ücret ödemesi gerekir, e er telef olursa, onu tazmîn eder. 

E er el, ba kas n n mal n , kiralama, rehin alma, müdârebe, müsa-

kât veya müzâraa vs. yoluyla, sahibinin r zas yla alm sa ki bu durumda 

elin sahibi, dürüst ve güvenilirdir, çünkü mal n sahibi ona güvenmi tir.  

Mal, onun elindeyken  ve ihmalkârl k olmadan telef 

olursa, tazmînât ödemesi gerekmez.  

E er onun korunmas nda ihmalkârl k veya yoluyla te-

lef olursa, onu tazmîn eder. Onunla ilgili amac  sona erince, onu sahi-

bine iâde eder. 

Sahibine iade edilinceye kadar borç da: El, ald  (ba kas na ait) 

mal  hadisinin hük-

müne tâbidir. 

Âriyeti (ödünç al nan) de, ödünç alan kimsenin, onu almakdaki a-

mac  gerçekle tikten sonra veya sahibi istedi inde vermesi gerekir. Çün-

kü âriyet (ödünç), sadece caiz olan bir akiddir,  de ildir. 

                                                           

(165) Buhârî, Mezâlim (2453); Müslim, Musâkât (1412); Ahmed, Müsned (23832). 

Hadis bu kaynaklarda « ََغَظخ»  « ٌَ  .tur  « َيَ
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Âriyet, haddi a  ve ihmal olmaks z n telef olursa, âlimler ara-

s nda, ödünç alan kimse onu tazmîn eder, diyenler vard r.  

Nitekim hur görü ü böyledir.  

Âlimlerden; di er emîn kimse-ler gibi, ödünç alan da onu tazmîn 

etmez diyenler vard r. 

Âlimlerden baz lar  da konuyla ilgili detay -

lerdir: E er ödünç veren onun tazmîn edilmesini art ko mu sa, alan o-

nu tazmîn eder, de ilse tazmîn etmez. Bu, üç görü ün en iyisidir.(166) 

Mal, bir deli, sefîh veya küçü ün elinde bulursa, onu korumak için 

al r.  ve ihmalkârl k olmaks z n, onun elinde telef olursa, 

ine bir 

yol yoktur. 

Ki i, yerden al n  bir lukata (buluntu) y  al rsa, 

onu tam bir y l ilan etmesi gerekir. E er buluntu mal n sahibi ç kmazsa, 

o bulan nd r. Bundan sonra sahibi ortaya ç kar da onu tarif ederse, bu-

lan ki i, duruyorsa buldu unu ona teslim eder. Kullanarak veya ba ka 

bir ekilde, onu telef etmi se de tazmîn eder. hmalkârl k yapmadan ve 

, ilân edildi i bir y l içinde telef olursa, bulan n tazmînât 

ödemesi gerekmez. Çünkü o da, emîn kimseler aras ndad r ve buluntu, o 

s rada, bulan n mülkü . 

Allah iyi bilendir. 

 

                                                           

(166) Bunu ö i-lir. 

Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

u-

r-

Ebû Dâvûd -Elbânî, -  l-

 



 185 
 

 

 HAD S 

 

ِع    َع ْن  ُع  َع ْنهُع َع     َع  ِع ِع  ْن ِع  َع ْن ِع  َّط ٍَع  َّط ٍُّ  : َع اَع    َع ِع ً  ا َّط ِع ُع    َعضَع صَع ًَّط  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع  فَع ْن    ، اْنحُع ُعودُع  وَع َع َع ْن   فَع ِعذَع   ،فٍِع  ُع ِّي  َع  اَع ْن َُع ْنسَع ْن     ِع ا ُّ ْن َع ِع   َع َع صُع ِّي وَع

  ُع ْن َع َع    فَعَلَع    ، ا ُّ ُع ُع 

 

Cabir b. Abdullah rad yallahu anhumâ öyle : 

sallallahu aleyhi ve sellem taksim olunmam  her eyde uf a(167) hakk  ol-

du una hükmetti. S n rlar konulup yollar belirlenince uf a hakk   

Buhârî(168) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadisten, uf an n, uf al k olan n ve olmayan n bütün hü-

kümleri ö renilmektedir. 

uf a, ancak ortak mallarda söz konusudur. kiye ayr l r: Gayr-  

menkul ve bunun d ndakiler. Bu hadiste, gayr-i menkullerde uf a is-

bât edil  Hadis, gayr-i menkul olmayan mallarda uf a olmad na 

da delâlet etmektedir. Hayvan, ev e yas , para ve bütün menkuller-

deki ortakl kta, pay n  satt n zaman, uf a yoktur. 

Gayr-i menkuller ifraz edilip [yani bölünüp], s n rlar çizildi inde, 

yollar belirlendi inde ve iki ortaktan her biri pay n  seçti inde, hadisin 

ine göre uf a yoktur. Çünkü böyle bir durumda onlar ortak 

                                                           

(167) a: 

esidir. 
(168) Buhârî Müslim, Musâkât (1608); Tirmizî, Ahkâm (1370); 

Nesâî  
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 kom unun, kom uda  yok-

tur. 

S n rlar çizilmeyip yollar belirlenmeden, birisi pay n  satarsa, orta-

n veya öbür ortaklar n, akdin gerçekle ti i de eri almalar  kar l nda 

uf a haklar  vard r. Her biri, mülkü kadar uf a hakk na sahiptir. 

Hadisin zâhirine göre, bölünmesi mümkün olan ile olmayan gayr-

i menkul aras nda fark yoktur ve bu da, do rudur. Çünkü uf an n sebe-

bi ki ortaktan zarar n giderilmesidir  iki türde de mevcuttur. Hadis ge-

neldir. ki türü birbirinden ay rmak için getirilen delil, zay ft r. 

Âlimler, ortak bir yol veya kuyu gibi, aralar nda iki mülkün de 

haklar ndan birisi oldu unda, kom unun kom uda uf a hakk  olup ol-

mad nda ihtilâf etmi lerdir. 

Âlimler aras nda bu türde uf ay  vâcib görenler vard r. r-

ler: Bu haktaki ortak , bütün mülkteki ortak  benzer. Bundaki zarar, 

ondaki zarar gibidir. Delillerin gösterdi i de budur.(169) 

Bunda uf a olmad n  söyleyenler de vard r. mam Ahmed rahi-

mehullah  görü ü olarak bu me hûrdur. 

Âlimler aras nda, kom u için mutlak olarak uf a oldu u görü ün-

                                                           

(169) rahimehullah -

yallahu anhumâ sallallahu aleyhi ve sellem u-

 

إِعوْن  َع وَع غَع اِع ً »  ً    اْن َع  ُع  َع َع ُّ  ِع ُع ْن َع ِع  َع  ِع ِع ََع ْن َعظِع ُع  ِعهَع  وَع  «إِعذَع   َع وَع طَع ِعَ ُعهُع َع  وَع  ِع

i -

 Ebû 

Dâvûd -Elbânî,  i-sin 

-

-
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de olanlar da vard r. Onlara göre bu ekil çok tabii bir durumdur. Nite-

kim bu, mam Ebû Hanî üdür. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ortak için uf a hakk  isbât 

etti. O dilerse al r, dilerse almaz. Bu, ancak, aç kça dü ürülmesiyle veya 

dü ürmeye delâlet eden eye dü en haklar aras ndad r. Üzerinde ittifak 

edilen bu hakta bir imkân  olmaks z n, onu almada çok h zl  davranma 

art na gelince, bu, delili olmayan bir görü tür. 

Bu görü te olanlar n delil olarak ileri sürdükleri  

 « َعحَع ِّي  اْن ِع َع اِع   ا ُّ ْن َع ُع »

uf a, aya a tak (170)  

ve uf (171) hadisleri Rasûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem  sahîh olarak gelmemi tir. 

Do rusu, bu hak, artta, kusurda veya benzeri eylerdeki muhay-

yerlik hakk na benzer bir hakt r. Hak sabittir, ancak hak sahibi, söz ve-

ya davran yla hakk n  ortadan kald rm sa, o ba kad r.  

                                                           

(170) , Ahkâm (2500); Beyhakî -Kubrâ (6/108); , el-

Mecrûhîn (2/275); , el-Kâmil (6/2188). el- et-Telhîs 

-Elbânî -  a-

 
(171) - -

-Elbânî -  (5/380) 
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KIRK ÜÇÜNCÜ HAD S 

 

َْن َع َع   َع ْن  ُع  َع ْن ُع    َع ٍِع  ُع َع ٍَع  َّط ِع  : َع اَع   َع ِع ُْن ِع    َع اَع  َع ُعىاَع  َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

َُّ  » :وَع َع َّط َع  هُل  إِ َ َٝقُ٘ل َأٌْل   ََّج عَجىِظُل    َّ ج ىَ ٍَ  ِِ َأْٞل ِ َٝن ج َطجِ ذَُٔل  َئَِ ث  ثىشَّ ََ ُٕل َأِْل  ََ دُل َٝ ُل

ج ََ ِٖ َأْٞلِْ َأِْل دَ ٍِ شُل   «َخجَُّٔل َخَ اَأْل
 

Ebû Hureyre rad yallahu anh  Rasûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem  buyurdu:  

na h -

yanet etmedi i sürece, ben iki orta n üçüncüsüyüm. Ama birisi di e-

rine h yanet edince aralar ndan çekili  Ebû Dâvûd(172) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, genel olarak, erike-i inân [ticarî ortakl k], erike-i vu-

cûh [itibar ortakl ], müdârebe [emek-sermaye ortakl ], müfâveza 

[kâr ortakl ] gibi iki orta n üzerinde anla t  bütün ortakl k türleri-

nin caiz oldu una delâlet etmektedir. 

Ortakl kla ilgili bir eyi reddedene, bunu gösteren delil getirmesi 

gerekir. Aksi takdirde aslolan, bu hadisten ve onun umum 

ifade etmesinden dolay , caiz oldu udur. Çünkü 

aslolan caizliktir. 

Hadis, do ruluk ve dürüstlük temeli üzere kuruldu u takdirde or-

                                                           

(172) Ebû Dâvûd,  (3383); Dârekutnî, Sunen (2910); Hâkim, Müstedrek (2/52). 

Hâkim, Zehebî ve et- rdir. 

el-Elbânî, ndaki ihti-

laf ve râvîsinin durumunun  
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takl klar n faziletine ve bereketine delâlet etmektedir. Allah, 

kiminle beraber olursa r zk na bereket verir, r z k elde etmesini sa layan 

sebepleri ona kolayla t r r, beklemedi i yerden ona r z k verir, yard m 

eder ve onu do ru olana yöneltir. 

Çünkü ortakl klarda, ortaklar n görü  ve i lerinde yard mla ma 

meydana gelir. ler, her birinin tek ba na becerebilece i i ler olmayabi-

lir.  ve paralar n bir araya gelmesiyle, ba ar ya ula mak mümkün olur. 

Ortakl klar n birçok dalda olmas , yer ve i  olarak, geni letilmesi 

mümkündür. 

Ayr ca, genel olarak, insan n tek ba na çal mas yla gerçekle me-

yen rahatl k, ortakl k sayesinde gerçekle ir. Birisi, ba ka bir i ine gitti-

inde veya hastaland nda yahut dinlenirken, öbürü i i yürütür. 

Bunlar n hepsi, do ru ve dürüst olmakla gerçekle ir. Ortakl a h -

yanetlik kar l nda, birisi veya her ikisi, di erine h yanet etmeye veya 

sahip oldu u eyi gizlemeye kalkarsa, Allah aralar ndan çekilir, bereket 

gider, sebep ve vas talar kolayla maz. Tecrübe ve gözlem de bu hadise 

tan kl k etmektedir. Allah en iyi bilendir. 
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KIRK DÖRDÜNCÜ HAD S 

 

َْن َع َع   َع ْن  ُع  َع ْن ُع    َع ٍِع  ُع َع ٍَع  َّط ِع  : َع اَع   َع ِع ُْن ِع صَع َّط    َع اَع  َع ُعىاَع  َّط ُع  َع َع ي  َّط

جَس ثهَأْل   » :وَع َع َّط َع  ٍَ ُل  َ ذَأْلدُل إَِ ث  ئُل ََ َأّْلقَ ََ  َ  َأِْل عََ عَزٍئ  ث ٍِ َأِْل َطَدقَزٍئ  :إِ َّ   ،َاجِ َٝزٍئ  ٍِ

 ِٔ َأْْلضَ َ ُل دِ ٌٍئ ُٝل ِ يَأْل ٘ ىَُٔل  ،َٗ ىَدٍئ َطجىِيٍئ َٝدَأْل ُل َٗ َٗ» 

 

Ebû Hureyre rad yallahu anh Rasûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem öyle buyurdu:  

ü zaman, u üç ey müstesna amelleri kesilir. Sadaka-i 

câriye, faydalan lan ilim ve kendisine dua eden sâlih  Müslim(173) 

 

AÇIKLAMALAR 

Allah, dünyay  amel yapma yeri yapm t r. Kullar, âhiret için ora-

dan hay r ve erri al rlar. Âhiret, kar l k yurdudur. , dün-

yadan âhiretleri için, kendilerini mutlu edecek eyleri almadan gittikle-

rinde pi man olacaklar, o zaman telâfi etmeleri de mümkün olmayacak-

t r. yiliklerini zerre miktar  art ramayacak, yine kötülüklerinden de zer-

re miktar  silemeyecek kulun, kendi amelinin eseri olan u üç amel d -

nda, amelleri kesilecek: 

Birincisi: Sadaka-i cariye: Yani faydas  sürekli olan sadaka. Geli-

rinden faydalan lan gayr-i menkulleri, kullan larak istifade edilen kap-

lar , binilerek ve ba ka ekillerde yararlan lan hayvanlar , kitap ve mus-

haflar , mescit, okul ve evleri yararlan ls n diye vakfetmek sadaka-i ca-

                                                           

(173) Müslim Tirmizî, Ahkâm (1376); Nesâî, Vesâyâ (3651); Ebû 

Dâvûd, Vesâyâ (2880); Ahmed, Müsned (8627). 
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riyedir. 

Herhangi bir ekilde bunlardan faydalan ld  sürece, bunlar n bü-

tün ecirleri kulun üzerine yaz l r. Bu da vak flar n en büyük faziletlerin-

dendir. Özellikle, ilim, cihâd ve ibâdete çekilme gibi dinî hususlarda 

yard m  olanlar böyledir. 

Bundan dolay , âlimler vakfetme sebebinin iyilik yapma ve ibâdet 

etme olmas n  art ko tular. 

 Kendisinden sonra faydalan lan ilim: Ki inin, ö renmeye 

merakl  ö rencilere ö retti i ilim, insanlar aras nda yayd  ilim, faydal  

birçok dalda yazd  kitaplar, bu türdendir. 

Do rudan do ruya veya yazarak ö retmesi sebebiyle faydas  de-

vam eden her ey böyledir. Onlar n ecri, o ki inin sevap hanesine yaz l r. 

Yüz y llarca y l önce ölmü  nice yol gösterici âlimin kitaplar  hâlâ kulla-

n lmaktad r ve ö rencileri de onlara yapt  iyili i devam ettirmektedir-

n lütfudur. 

Üçüncüsü: Sâlih çocu un babas  kendi soyundan gelen, o lunun 

veya k z n n çocu u, erkek veya  onun yapt  iyilikten ve du-

adan yararlan r. Böyle bir çocuk, her zaman, anne ve babas na ma firet 

ve rahmet etmesi, derecelerini yükseltmesi ve sevap vermesi için Al

duâ eder. 

Bu hadiste zikredilenler, Yüce Allah n:  

 )ىېېې ۋۋۅۅى(

n yapt klar  her i i, b

rakt klar  her izi yazar  [36/Yâsîn, 12] 

sözünün muhtevâs d r. 

klar  her i , yapt klar  iyi veya kötü amellerdir. 

rakt klar   de, ba kalar n n yapt  veya ba kalar n n fay-
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daland  eylerden dolay , amellerine gereken . Kula, ame-

linin eseri olarak ula anlar ise üçtür: 

1. Kendisinin sebep ve destek olmas yla, yönlendirmesiyle ba ka-

s n n yapt  eyler. 

2. Faydas  ne olursa olsun, ba kalar n n yararland . 

 da  

3. Ba kalar n n yap p da ona ba lad  eyler(174) yahut onun nâ-

                                                           

(174) rahimehullah  

 )مبمئىئيئجبحبخب(
 [53/Necm, 39] 

-lil 

- a u-

yetin umumu bunu gerektir. Onlara, 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem u-

Buhârî, Savm (1952); Müslim

sallallahu aleyhi ve sellem i-

Buhârî, Sayd (1855); Müs-lim, 

Hacc (1334)] Onlara: -yorum 

e

soran ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

[Buhârî, Cenâiz (1388); Müslim, Zekât (1004)] r-ler ki: Bu 

-diri olsun ölü olsun- 

rahimehullah 

a-

-Kerîm min 

- -Hadîd, s: 242]  

Buradaki ifadelerinden ve tefsîrinde, Necm sûresinin otuz dokucuncu âyeti 

münase rahimehullah -
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m na verilen sadaka ya da onun için etti i dua. Bunlar, kendi soyundan 

gelen çocuklar , onun rehberli inde ve yol göstermesiyle yeti en manevî 

çocuklar  [yani, talebeleri], akrabalar , seven dostlar  veya ölen ki inin 

dinî konumu, ba kalar na yapt  ve vas ta oldu n 

insanlar n kalbine, ölene dua etme, isti farda bulunma gibi pek çok so-

nuçlar  olanlar sevgi vermesiyle, bütün müslümanlar taraf ndan yap l-

m  olabilir. 

Bunlar n hepsi, bu hadis-i erifte yer almaktad r. 

Kul için, bir tek eyde birçok menfaat bir araya gelebilir. Babas -

için u ra , âlim ve sâlih çocuk gibi, vakfetti i veya 

faydalanacak kimseye ba lad  kitaplar gibi. 

Bu hadis ile sâlih çocuklar n do  ve -

gi-

bi maslahatlara sebep olmas  e-

lil getirilir.(175)  

Allah en iyi bilendir.  

                                                           

(175) rahimehullah hveti 

-Nebi sallallahu aleyhi ve sel-

lem - k-

 

وَّط ْن     اْن َع ءَع َع     َع ْن   ْن َع َع  َع  ِع ْن ُع ْن ، ََع   َع ْن َع َع  ا َّط َع اِع » ىْن ِع  ،فَع ْنَُع َع َع ُْن ِع  ِع الَّط عْن فَع َع َع  فَع ِعنَّط ُع  ،وَع َع ْن اَع ْن ََعسْن َع ِع

 «اَع ُع وِع َع ءٌر  
 liyorsa hemen ev-

  

[Buhârî, Nikâh (5065); Müslim, Nikâh (1400); Tirmizî, Nikâh (1081); Nesâî, 

Nikâh (3211); Ebû Dâvûd, Nikâh (2046); , Nikâh (1845); Ahmed 

(1/378); Dârimî, Nikâh (2165)] [ -Buhûs -130. sayfalar] 
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 HAD S 

 

اٍة     َع ْن  ُع  َع ْن ُع   َع ْن َع َع  ْن ِع  ُعضَع ِّي ٍَع  َّط ٍَّط    وَّط : َع ِع ُْن ِع    ا َّط ِع ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

َأِْل َ ذََق إِىَٚ» : َع اَع   وَع َع َّط َع  َأٌْل  ٍَ ج ىَ ٍَ  َٛ ِٔ َأْٞل ذِقَأْلُٔل إِىَ َ٘ ىَُٔل   َأْل ُٖل ٌٌد  َ يِ سَأْل  «ٍُل
 

Esmer b. Mudarris   Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

n kendisinden önce eri emedi i eye herkes-

ten önce eri ecek olursa, bu kimse, o eye sahip olmaya herkesten daha 

çok lây kt  Ebû Dâvûd(176) 

 

AÇIKLAMALAR 

Birinin mülkü olmayan ve birine özel olarak verilmeyen bütün 

mübahlarda önce davranman n hükmü bu hadiste yer almaktad r. 

Ölü araziyi diriltmede öncelik hakk  da bu hadisin hükmüne gir-

mektedir. Kim, su ç karmak, onun üzerinde ak tmak veya bina yapmak 

suretiyle ölü araziye herkesten önce ula rsa, onun mâliki olur. hya et-

meden (diriltmeden) ona sahip olamaz. Fakat idareci veya nâibi (onun 

                                                           

(176) Ebû Dâvûd, el- - Taberânî, el-Kebîr (1/280); Beyhakî, 

-Kubrâ (6/142). el-Elbânî -  

-nuncusu 

l-lerden tek bir 

s a-

«  ء»  «  »  diye 

ânâ rmektedir. 

e  

slümanlardan önce elde eder-
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vekili) ona bir miktar arazi verirse veya o ihya etmeden ölü arazinin dört 

taraf na ta lar dikerse, maliki olmadan buradan faydalanmaya ba kas n-

dan daha lây kt r. hya edecek birisi bulunursa, ona: Ya oray  imar eder-

sin, ya da oradan elini çekersin, denilir. 

Kara ve deniz av nda, görünmeyen ve akmayan madenlerde önce 

davranma, odun, ot ve istenmedi i için at lan  almada önce davranma, 

cami, okul, pazar, han ve misafirhanelerde oturmada önce davranma da, 

bunun hükmüne girer. Bunlar kendisine s ralama ve belirleme gö-revi 

verilmi  bir yöneticiye ba l  de ilse, bu konuda vakfeden ve vasiyet ede-

nin ifadesine ba vurulur. 

Sahibi olmayan mübahlardan birine önce yeti en kimse, onlara 

ba kalar ndan daha lây kt r. Onlara sahip olma hakk , sadece al nan ka-

dard r. 

u i i yaparsa, u onun e-

di i mükâfatlardaki çal malarda önce davranan kimse, öncelik tan n-

mas n  ve mükafat  hak eder. 

Lukatay  (buluntuyu) ve ba ka bir eyi almakta önce davranan da 

böyledir. Hepsi de bu hadisin hükmüne girer.  

Allah en iyi bilendir. 
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KIRK ALTINCI HAD S 

 

ُع  َع ْن ُع     ْن ِع  َع َّط اٍة   َع ْن  ٍَع  َّط ِع   : َع اَع    َع ِع ُْن ِع     َع اَع  َع ُعىاُع  َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

ث  » :وَع َع َّط َع  َ٘    ثىَأْل ََ ثةِغَ     َىَأْلِحقُ٘ل ُٖل َ  َٜ ج دَقِ ََ َٖج  َ يِ َإْٔل َ ىَٚ   دِ  َأْٗل وٍئ َ َم ٍئ   ِاَ  «َ اُل
 

bn Abbas  Rasûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem öyle buyurdu:  

n  (

paylardan geri kalan baba taraf ndan en yak n olan erke  

Muttefekun aleyh(177) 

 

AÇIKLAMALAR 

a-

disle birlikte gelecektir.  

                                                           

(177) Buhârî, Ferâiz (6732); Müslim, Ferâiz (1615); Tirmizî, Ferâiz (2098); Ebû 

Dâvûd, Ferâiz (2898); , Ferâiz (2740); Ahmed, Müsned (2652).  
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 HAD S 

 

ٍُّ ٌ  َع ْن  َعاِع     َع  َع َع  اْن َع  ِع ِع
ُع  َع ْن ُع   ُع ٍَع  َّط ِع   َع ِع ْن ُع   :اَع   َع    َع ِع  َع ُعىاَع  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع    ُع  َع َع َ قَدَأْل  َ َأْل َٚ مُلوَّ  »  :ََع ُعىاُع   صَع ًَّط  َّط َّ  َُّ ُل  إِ  ََ   ،ِ ٛ َ قٍّل َ قَّٔ

ِطَّٞزَ  ثِ طٍئ  َٗ َ٘  «ىِ
 

Ebû Umâme el-Bâhilî rad yallahu anh : Rasûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem in öyle buyurdu unu duydum:  

n  verdi. Vârise vasiyet 

 Ebû Dâvûd, Tir  (178) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu iki hadis, miras ve vasiyetle ilgili hükümlerin ço unu içine al-

maktad r. Allah, mirasla ilgili hükümleri, tam ve aç k olarak belirtti. Her 

hak sahibine mirastan hakk n  verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem de miras paylar n n sahiplerine verilmesini emretti. Ashab-  ferâiz 

asabelerden  öncedir. Ashab-  

ferâizden ne artarsa, o pay yak n olan erkeklere verilir ki onlar da fu-

ru dan olan erkek çocuklar erkek usûl, erkek usûlün furu u (erkek karde  

ve amcalar) ve velâd r [Velâ, köleyi azat eden mevlâ ve onun erkek asa-

besinin mirasç l d r]. 

Bu ilkelere ba l  olarak, iki ya da daha fazla asabe bir arada bulun-

                                                           

(178) Tirmizî, Vesâyâ (2120); Ebû Dâvûd, Vesâyâ (2870); , Vesâyâ (2713). 

el-Elbânî, -  

e-
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duklar nda ciheti yak n olan asabe uzaktakine tercih edilir. E er tek ci-

hete dâhil iseler, o zaman ölüye en yak n bat ndaki tercih edilir. Dolay -

s yla o ul, o lun o luna; meselâ amca,  tercih edilir. E er 

ayn  bat nda iseler, o zaman biri di erine göre, akrabal k kuvveti (kuv-

vet-i karâbet) ile tercih edilir. Bu durum erkek karde ler ve amcalarda 

oldu unda söz konusudur. Böylece en kuvvetli ki öz 

oland r  baba bire (karde  ve amcaya) tercih edilir. 

Bu, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in: Baba taraf ndan en 

yak n erke  sözüyle kastetti idir. Yani ciheti, derecesi (bat n) ve 

kuvveti anlat lan s raya göre tercih edilir. 

Bundan anla l yor ki ashab-  ferâiz (naslarda hisseleri belirtilen-

ler), ba lang çta asabelerden öncedir. Ashab-  ferâizin hisseleri, terikeyi 

tümden al rsa (mal artmazsa), asabeler, h mâriyye meselesi dahil, bütün 

ferâiz meselelerinde sâk t olurlar (hisse almazlar). H mâriyye meselesi 

udur: Kad n geride koca, anne, anne bir ve öz karde ler b raksa, koca 

mal n yar s n , anne alt  da birini, anne bir karde ler üçte birini al rlar. 

Bu durumda asabe olan öz karde ler, ad  geçen ashab-  ferâizden 

mal kalmad  için, sâk t olmu lard r. Çünkü onlar asabedirler. Birçok 

delilden dolay  do ru ve en aç k olan , budur. 

Nebî sallallahu aleyhi ve selem  n  ( l-

 sözünden u hüküm ç kar lmaktad r. Pay, pay-

dadan büyük olursa bu durumda ashab-  ferâiz birbirlerini mirastan dü-

ürmezler, bu durumda avliyye yoluna gidilir. O zaman avliyye ilkeleri-

ne göre, alacaklar  hisseler azal r, t pk ; borçlunun mal varl n n, borç-

lar n  kapamamas  durumunda oldu u gibi, böyle bir durumda alacakl -

lara borçlar  nisbetinde ödeme yap l r. Adâlet bunu gerektirir. 

Böyle bir durumda hissedarlar n hiçbirine, hakettikleri hisseleri 

tam verilmez. Ayn  zamanda, birinin di erine tercih edilme özelli i yok-
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tur. Onun için, her birinden hisseleri oran nda dü ürülür. Bu durum, 

hibe, vasiyet, vak f vs. de söz konusudur. Nitekim fazlal k da onlara hak 

ettikleri oranda da t l r. 

Hadis, hiçbir hisse sahibi olmazsa, mal n tamam n n, yukar daki 

s raya göre asabelerin oldu una delâlet etmektedir. 

Hadis unun da delilidir: Sadece ashab-  ferâiz olur ve hiç asabe ol-

mazsa, avliyyede yap ld  gibi, hisselerine göre onlara 

verilir. Çünkü hisselerin farz k l nmas n n ve onlara k ymet takdir edil-

mesinin hikmeti, geriye kalan n asabe için kalmas d r. E er asabe olmaz-

sa, miraz ashâb- . 

Hadis, vârisin (mirasç n n) d ndakine vasiyet etmenin sahîhli-

delâlet etmektedir. Fakat bu konunun ayr nt s  vard r. Vasiyet e-

den zengin ise ve vârislerini zengin olarak b rak yorsa, müstehabt r. Va-

siyet eden yoksulsa, varisleri, yoksulluklar  veya kalabal k olmalar  sebe-

biyle, onun bütün miras na muhtaç iseler, onun için uygun olan, vasi-

yette bulunmamas  ve mal n  varislerine b rakmas d r. 

Varise vasiyete gelince; hadis, bunun yasakland na delâlet et-

mektedir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu: -

hibine mirastan hakk n  vermi  sözüyle gerek-

. 

n çizdi i s n rlar  a m  ve varis-

lerden baz s n , baz s na tercih etmi tir. Bunun, vasiyet veya vârise hibe 

ki alimler bunda ittifak etmi lerdir  yahut üçte birini vârislerinden bi-

rine vakfetme yoluyla olmas nda fark yoktur. 

Baz lar  bu konuda farkl  dü ünerek, caiz oldu unu söylemi tir. 

Ancak bu, hadisin ifade ve manas na ayk r d r. 

Yabanc ya veya dinî yerlere vasiyette üçte bir ve daha az  caizdir. 

Üçte birden fazlas , vârislerin müsade etmesine ba l d r.  
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 HAD S 

 

َْن َع َع    َع ْن  ُع  َع ْن ُع   َع ٍِع  ُع َع ٍَع  َّط ِع   َع اَع  َع ُعىاُع   : َع اَع     َع ِع ُْن ِع   َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

ِ  عََ عَزٌد َ قٌّت  »  :وَع َع َّط َع  َأٌْل  َ يَٚ  َّ ُٖل ُّل َأْ٘ل ََ ث َ  :َ  َنجصَخُل ُٝلِ ٝدُل ثاَأْل َُل ثه ،ثىَأْل ِّٗل َٗ ضََز  ػُل ٍُل

ِ  ،ثىَأْلَع َج َ   ُل ُٝلِ ٛ ِٕدُل  ِٜ َ ذِِٞو  َّ َ ج َُل ثىَأْل َٗ»  
 

rad yallahu anh rivâyet etti ine göre, Rasûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

i vard r ki Yüce Allah bunlara yard m edece ini vaat et-

mi tir: Azad edilmesi için vermesi gereken paray  ödemek niyyetiyle an-

mukâteb (köle), iffetli kalmak iste iyle evlenen ki i ve Al-

lah yolunda cihâd eden ki  Nesâî d nda di er Sunen sahipleri (179) 

 

AÇIKLAMALAR 

Yüce Allah, harcama yapan kimselere, dünyal k bir kar l k vâd-et-

ti ve onu nafaka olarak belirledi. Bu n sevdi i harcamalara sarf e-

n yard m vâ n sevdi i eye kar-

l k olan sevap türündendir. 

n sevmedi i eyler için yap lan harcamalar ya günahlarda o-

lur, ya da mübahlarda müsrif davranmakla olur. Allah, böylelerine yar-

d m garantisi vermez. Bu tür harcamalar, zarardan ba ka bir ey de il-

dir. 

n sevdi i en iyi lerdendir. 

                                                           

(179) Tirmizî -Cihâd (1655); Nesâî, Cihâd (3120); , Ahkâm 

(2518); Ahmed llif 

-Elbânî, -Merâm i-

. 
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Allah yolunda cihâd, dinin doru u ve en üst noktas d r. Cihâd, is-

ter silahla, ister ilim ve delille olsun farketmez. Bu yoldaki harcaman n 

bedeli verilir ve bu yolda yürüyene yard m edilir ve i i kolayla t r l r. 

Mükâtebe gelince; Allah bunun 

kitâbetini u sözünde emretmi tir: 

 )ڃڃچچ ڃڃ(

er kendilerinde iyilik görürseniz bu sözle meyi onlar 

için yaz  [24/Nûr, 33] 

Yani onlar n din ve dünyalar n  düzeltmede bir iyile me görürse-

niz, azatl k sözle mesini yaz n, efendiye böyle emrediliyor, ödeme yap-

mak, hemen özgürlü üne kavu mak, kendini din ve dünyas na vermek 

isteyen mükâtebe köleye ise, Allah yard m eder, i lerini kolayla t r r ve 

ona ummad  yerden r z k verir. 

Efendinin, ödeme sürelerini belirlemede mükâtebine yumu ak 

davranmas , dörtte birini ödedi inde ona özgürlük bedelinden bir mik-

tar vermesi gerekir. 

n mükâtebler hakk ndaki; 

 )چچڇڇڇڇڎ(

Size verdi i n mal   

[24/Nûr, 33] sözünde, efendiye ve di er müslümanlara bir 

emir vard r.  

Bundan dolay  Allah: 

 )ہ (

Kölelik alt nda [9/Tevbe, 60] sözüyle, ona 

zekâttan pay ay rd .  

Bu da, Yüce Allah n yard m d r. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem , bundan daha genelini 
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bildiren bir hadis gel : 

ىَع اَع   َع َع َع   َع ْن »   ُع   َعدَّطي  َعدَع ءَع َع  َُع ِعَ ُع   ا َّط اِع   َع ْن  َُع ِعَ ُع   َع َع َع  وَع َع ْن   َع ْن ُع   َّط

فَعهَع  ُع   َعاْن َع َع ُع  إِعاْنَلَع  « َّط
n mallar n  ödemek niyyetiyle al rsa, Allah ona ald -

n  ödeme imkân  verir. Kim insanlar n mallar n  telef etmek maksad y-

la al (180) 

Evlenmeye gelince; Allah ve Rasûlü bunu emret nun 

n yard m

emrine uyma ve onun peygamberlerin sünnetleri aras nda oldu u gibi... 

Evlilikte, zinadan sak nma, haram olana bakmama, nesli devam 

ettirme, çoluk çocu a harcamada bulunma vard r. Kul, âilesine, sevâb n  

 bir harcamada bulunursa, yapt  harcama onun 

için bir ecir ve Allah kat nda haseneler (sevaplar) olur. Bunlar n yiyecek, 

içecek, giyecek veya bütün ihtiyaçlar için kullan lan bir ey olmas  

ayn  derecededir. Kul için hepsi hay rl d r ve sürekli hasenelerdir. Evli-

lik, faydas  sadece kendinde kalan nafile ibâdetlerin en faziletlisidir. 

n kula lütfetti i nimetleri hat rlama, kendini ona 

ibâdete verme, e lerin dinî ve dünyevî meselelerinde yard mla mas  söz 

konusudur. Yüce Allah öyle buyur : 

 )ڇڑڑڇڇ ڇ(

âl olan kad nlardan  [4/Nisâ, 3] 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyurdu: 

 ْن َععٍة  اُع ْن َعيُع  اْن َع ْن َع ُع »
َع سَع ِعهَع  ،وَع َع َع اِعهَع  ، اِعهَع اِع َع  : ِع اِعحَع َ ِعهَع  ،وَع اِع ِع فَع ظْن َع ْن  ،وَع

َ ِع   «اَع ِع َع ْن ََع َع  َع     ِع َع  ِع  ا ِّي
nla dört ey için evlenilir: Mal , güzelli i, soyu ve dini için. 

                                                           

(180) Buhârî , Ahkâm (2411); Ahmed, Müsned (8516).  
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Sen dindar olan  ele geçirmeye bak. (181) 

Çünkü durumun, evin ve çocuklar n salâh  (istenen ekilde olma-

s ), kocan n rahat ve huzuru ondad r. Dinle birlikte öbürleri de olursa ne 

âlâ! Yoksa din (dindarl k),  özelliklerin en -dür. 

Yüce Allah öyle buyur :  

 )ڤٿٿٿٿٹٹ ڤ(

yi kad nlar itaatkâr olu n kendilerini koruma-

s na kar l  [4/Nisâ, 34] 

Han m n hakk n , kocan n hakk n  yerine getirmesi ve 

kocan n hakk n , bütün insanlar n hakk ndan önce yerine getirmesi ge-

rekir. 

Kocan n, e inin iyi durumda olmas na çal mas , aralar ndaki u-

yumu gerçekle tirecek bütün sebep ve vas talar  yapmas  gerekir. Uyum, 

en önemli amaçt r. Bundan dolay  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 

dikkatli ve temkinli olmak için, ki inin evlenmek istedi i kad na bakma-

s n  t . Allah en iyi bilendir.  

                                                           

(181) Buhârî, Nikâh (5090); Müslim Nesâî, Nikâh (3230); Ebû Dâvûd, 

Nikâh (2047); , Nikâh (1858); Ahmed, Müsned (9237). 
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KIRK DOKUZUNCU HAD S 

 

ُع  َع ْنهَع   َع اَع ْن    َع اِع َع َع   َع ْن  ٍَع  َّط ِع  : َع ِع ُْن ِع   َع اَع  َع ُعىاُع  َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

َػجَ زِ » :وَع َع َّط َع  َأِْل ثى َّ ٍِ ًُل  َِ٘ َ رِ  َٝحَأْل ُل َأِْل ثىَأْل ٍِ ًُل  ج َٝحَأْل ُل ٍَ» 
 

 rad yallahu anhâ  Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem öyle buyurdu: 

 haram olan süt emmekten dolay  da haram 

olur  Muttefekun aleyh(182) 

 

AÇIKLAMALAR 

 nass yla ve icma ile nesep yönüyle haram olan kad nlar 

unlard  a ac nda yukar da bulunan anneler, her 

yönden soy a ac nda a a da bulunan k zlar, kay ts z arts z k z karde -

ler, erkek karde lerin k zlar , soy a ac nda a a da bulunsalar bile, k z 

karde lerin k zlar , halalar ve teyzeler. 

mcalar n k zlar , halalar n k zlar , day lar n k z-

lar  ve teyzelerin k zlar  d nda bütün akraba han mlar da haramd r. 

Süt emzirme, iki y l içinde, be  ve daha fazla olursa, sütanne ve süt 

sahibi yönünden, bu yedi ki i süt emmekten dolay  haram olanlard r. 

Süt emenin akrabalar  yönünden, haraml k, süt emenin kendi so-

yuyla ilgilidir. Onun, nesep yönünden babas , annesi, usûlleri ve fûru la-

 haramla ilgisi yoktur.  
                                                           

(182) Buhârî Müslim Tirmizî Nesâî, 

Nikâh (3300); Ebû Dâvûd, Nikâh (2055); , Nikâh (1937); Ahmed, 

Müsned (23650). 
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Yine nesep yönünden iki k z karde le ayn  anda evlenmek, kad n n 

halas  veya teyzesiyle ayn  anda evlenmek haramd r. Bunun ayn s  süt 

emmede de söz konusudur. 

Yine koca han m han m n anneleri [yukar -

ya do ru], han m n k zlar  [a a ya do ru], baba-

lar n han mlar  [yukar ya do ru] o ullar n han mlar  [her yönden a a

ya do ru] haramd r. Ayn s  süt emmede de geçerlidir. 

Bir araya getirerek ve kad n n akrabas yla evlenmenin süt em-

mede de haram olmas  meselesi ihtilafl d r. Fakat âlimlerin ço unun ve 

dört imam n görü ü, bunun, delillerin umumluk ifade etmesinden do-

 haram oldu udur. 
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 HAD S 

 

ُع  َع ْن ُع   َع ْن  ٍَع  َّط َْن َع َع  َع ِع ِع   َع اَع  َع ُعىاُع    : َع اَع    َع ٍِع  ُع َع ُْن ِع    َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

َْزًال   » :وَع َع َّط َع  ٍِ ؤَأْل ٍُل ٌِد  ٍِ ؤَأْل ٍُل َٖج آ َ  َٝ َأْلَ كَأْل  َأْْل ٍِ  َٜ يُلقًالج َ ِػ َٖج خُل َأْْل ٍِ َأُْل َمِ َٓ   «َخ َ إِ
 

Ebû Hureyre rad yallahu anh  Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

na kin beslemesin, çünkü o-

nun bir huyunu be enmemi se ba ka bir huyunu be e  Müslim(183) 

 

AÇIKLAMALAR 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  kocaya, han m na nas l 

davranaca  konusunda yapt  bu tavsiye, iyi geçinmeye sevkeden en ö-

nemli sebep ve vas m na kötü 

davranmas  yasaklanm t r. Bir eyin yasaklanmas , onun z dd n n em-

redilmesi demektir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kocaya, ha-

n m ndaki güzel huylara, kendisine uygun olan eylere bakmas n  ve on-

lar  be enmedi i huylar n kar l  yapmas n  emretti. Çünkü koca, e in-

deki güzel huylar , sevdi i güzellikleri dü ünüp kendisini ona k zmaya 

ve kötü davranmaya sevkeden sebebe bakt nda, meselâ onun bir veya 

iki ey oldu unu ve sevdi i eylerin daha fazla oldu unu görür. nsafl y-

sa, iyilikleri aras nda kaybolup gitmesi için  göz yumar. 

Böylece kar  koca aras ndaki beraberlik devam eder, farz ve müs-

                                                           

(183) Müslim, Ferâiz (1469); Ahmed, Müsned (8163). 
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tehap olan haklar yerine getirilir. Belki de kocas n n be enmedi i ey-

leri, kad n, düzeltmeye ve de tirmeye çal r. 

yileri görmeyip az olsa bile, kötüleri görmek, insafs zl kt r. Böyle 

bir koca han m na kar  samîmi de ildir. 

nsanlar bu konuda üç k sma ayr l rlar: 

En üst seviyede olanlar, güzel huy ve iyi özellikleri gören, kötü ey-

leri tamamen görmezden gelen ve unutanlard r. 

Îmândan ve güzel ahlâktan nasibi az olanlar, meseleyi tersinden a-

lanlar, ne olursa olsun iyi eylere de er vermeyen, kötü eyleri göz önü-

ne alan kimselerdir. Belki de böyleleri, meseleyi e ip bükerek az  çok ya-

pan zan ve yorumlarla aç klarlar. Nitekim realite böyledir. 

Üçüncü k s m, iki durumu görüp aralar nda mukayese yapan ve 

han ma her bir durumun gerektirdi iyle davrananlard r. Bunlar insaf-

l d r, ancak mükemmellikten mahrumdurlar. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  tavsiye etti i bu edebe gö-

re hareket edilmesi ve onun herkes taraf ndan kullan lmas  gerekir. 

Çünkü onun dinî ve dünyevî pek çok faydas  r. Bunu yapan, içinin 

rahat ve huzurlu olmas na çal m  olur. Onun ele geçirdi i vas tada farz 

ve müstehab olan haklar  yerine getirme vard r, çünkü insanlarda olgun-

luk seviyesine ula mak çok zordur. Ki inin kusurlar n n say lmas  iyiye 

göredir. nsan n bir arada ya ad  kimselerden gelecek naho  eylere 

kar  haz r olmas n , güzel huylu olma, ba kalar na iyilik etme ve iyi dav-

ranma sa layabilir.(184) 

 

                                                           

(184) rahimehullah bir ha
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 HAD S 

 

ُع    ا َّط ْن َع ِع  ْن ُع  َع ُع َع َع   َع ْن  َع ْن ِع  ٍَع  َّط ِع   َع اَع اٍِع   : َع اَع     َع ْن ُع  َع ِع  َع ُعىاُع  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع   ُع  َع َع َ رَ  َ ذَأْلدَ   َٝج  »  :صَع ًَّط  َّط َُل  َ َِ ِِ دَأْل ََ جَ رَ    َ  صَسَأْل َهَأْل   ثى َّ َأْل ٍَ ِ  َئََِّّل    ثْلَأْل

َأُْل  سَأْل َىَزٍئ  إِ ٍَ َأِْل  َٖج َ  ِ ٞضَ ِميَأْلشَ     ُل َأْل َأِْل    ُٗل َٖج َ  ِ ٞضَ َأُْل  ُل َأْل إِ َٗ َٖج  َأْٞل َأْٜل  إِىَ َأْْلَش َغ سَأْل َىَزٍئ  ُلِ  ٍَ   ِ

َأْٝلشَ  ٍِئ  ََ  َ ٞ َِ إَِ ث َ يَ َأْلَش َ يَٚ َٝ َٗ َٖج  َأْٞل َِْٞل  َ يَ َِ َأِْل َٝ َٖج  ََن ِّل َأْل َ  َأْْل ٍِ ث  َأْٞل ًال َٕج َخ َأْٞلَ  َغ

  َ٘ ُٕل ثةَأْلِش ثىَِّذٛ  َأْٞل ٌد  َٗ  «َخ

 

Abdurrahman b. Semura  öyle : Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle buyurdu:  

Ey Abdurrahman b. Semura! Emirlik isteme. E er sana, istedi-

in için, emirlik verilirse, o  ba ba a b rak l rs n yard -

m n  elde edemezsin). E er emirlik, iste in olmadan sana verilirse, o 

konuda sana yard m edilir. Bir eye yemîn eder de ba kas n  ondan da-

ha hay rl  görürsen, yemînin için keffâret vererek o hay rl  olan eyi 

 Muttefekun aleyh(185) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadiste iki önemli cümle vard r: 

Kulun, emirlik ve halk n i lerini görmek için idarecilik görevle-

rini istememesi ve  Bilakis 

, o görevin kendisi için iyi mi kötü 

mü olaca n , yine onu yap p yapamayaca n  bilemez? 

                                                           

(185) Buhârî, Eymân (6622); Müslim, Eymân (1652); Tirmizî, Nuzûr (1529); Nesâî, 

Eymân (3782); Ebû Dâvûd, el- -Fey (2929); Ahmed, Müsned (20093). 
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Bu tür görevleri ister ve srar ederse, kendi ba na b rak l r. Kul 

kendi ba na b rak l rsa, ba ar l  olamaz, i lerinde do ruya yönelemez ve 

o konuda ona yard m edilmez.  

Kulun istemesi, iki tehlikeyi haber ver-

mektedir: 

1. Dünya ve ba kanl k h rs . H n mal na dalma ve Al-

n kullar na üstünlük taslama ihtimali vard r. 

2. m istemekten 

vazgeçme vard r. Bundan dolay z b rak l rs bu-

yurdu. 

Bu konuda haris davranmay p ondan bir beklentisi olmayan, gö-

rev kendisine, istemeden gelen ve içinden bunu beceremeyece ini dü-

ünen kimseye Allah o konuda yard m eder ve onu kendi ba na b -

rakmaz. Çünkü yükü kendisi almad , istemeden yük verilen kimsenin 

yükü kald r l r ve görevini yapmada ba ar l  k l n r. Bu durumda, onun 

getirirse, ba ar l  olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  o-

nuda sana yard  sözünde emirlik ve di er dünyevî görevlerin, 

iki hususu yani din ve dünyay  bir araya getirdi ine delil vard r. Bütün 

görevlerden maksat, insanlar n din ve dünyalar n  düzeltmektir. 

Bundan dolay , emir ve yasak, farzlara zorlamak, haramlardan al -

koymak ve haklar  yerine getirmeye zorlamak bunlarla ilgilidir. Siyaset 

i leri ve cihâd da böyledir. Bunlar, s rf Allah için davrananlar ve görevi 

yerine getirenler için, en üstün ibâdetlerden, böyle olmayanlar için en 

büyük tehlikelerdendir.  onlara dayand  için, on-

lar farz-  kifayelerden oldu. 

E er öyle denilirse: Yûsuf aleyhisselam: e-

 [12/Yusuf, 55] sözünde maliye bakanl  gö-
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revini nas l istedi? 

öyle denilir: Bunun ceva  Yüce Allah n u : n-

 O, bu görevi sadece, ba -

kas n n yapamayaca  bu husustan dolay  istedi. Yani mükemmel bir e-

kilde koruma, maliyeyle ilgili bütün yönleri bilme, paray  hazineden gü-

zelce, ç karma, iyi bir harcama ve tam bir adâlet sa lama yetene inden 

dolay  istedi. Hükümdar, gördü ü rüya sebebiyle onu özel dostu ve ken-

disine ba vurulan birisi yapt . , hükümdara ve halka nasihat 

etmesi vâcibti. Nasihat etmek, onun görevleri aras ndayd .(186) 

Bundan dolay  o; Maliye Bakanl m  çok güçlen-

dirdi. M s r diyar nda, ba , tar ma elveri li olup da, yedi y l ekip 

biçmedi i hiçbir yer b rakmad . Ürünleri çok ilginç bir ekilde korudu. 

Kurak y llar gelip insanlar erzak s k nt s  çekince, o, halka adâletle da-

tt . Muhtaçlara s k nt  verece i korkusuyla, tacirlerin yiyecek maddesi 

sat n almalar n  yasaklad . Böylece, bilindi i üzere say lamayacak kadar 

faydal  ve iyi ey meydana geldi. 

kinci cümle: eye yemîn etti inde, ba kas n  ondan daha ha-

y rl  görürsen, hay rl  olan  yap ve yemîninin yerine keffâ  

Bu cümle, bir farz  terketmeye veya bir sünneti terketmeye yemîn 

eden . Böyle bir ki i yemîni için keffâret öder ve terk et-

meye yemîn etti i o farz veya sünneti yapar. Yine haram olan veya mek-

ruh bir eyi yapmaya yemîn edene, o haram  terketmesi ve yemîni için 

keffâret vermesi emredilmektedir. 

                                                           

(186) Nitekim el- rahimehullah i-
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 Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in: Hay rl  olan   sö-

zünün hükmüne girmektedir. Emredileni kay ts z arts z yapmak, yasak-

lanan  kay ts z arts z terketmek, hay rd r. 

Bu, Yüce Allah n u sözünün manas d r: 

 )جئڈڈَُ ۈئېئېئېئىئىئىئ(

Yemînleriniz ile  n ), iyilik etmenize, 

nman za ve insanlar n aras n  düzeltmenize 

engel k lmay  [2/Bakara, 224](187) 

Yani, iyilik etmemeye, muttaki olmamaya ve insanlar n aras n  dü-

zeltmemeye yemîn etti inizde, bunlar  yapmak için yemîni bahane et-

meyin, yemînlerinizin keffâretini ödeyin, iyilik edin, muttaki olun ve in-

sanlar n aras n  düzeltin. 

Bu hadisten ç kar lan hüküm udur: Bun  d ndaki eylerde 

                                                           

(187) mden 

u-sun 

t-

erektirir. An-cak yemîne 

ü-ce Allah bu-

e- r-

lerden n-

gel yapmaktan nehyetmektedir. Bir vâcibi terk etmeye yemîn edenin yemînini 

-

emeye yemîn edenin yemîni 

e- o-

e- t-

i m-

u- a-

-Ker -Rahmân fî Tefsîri Kelâ- -Mennân, ilgili âyetin 

tefsîri] 
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yemîni  Ancak yemîn, emredilen bir eyi yapmak veya 

yasaklanan  terketmede olursa, bozulamaz. Mübah olan bir eyde olursa, 

ki i bozup bozmamakta muhayyerdir, tutulmas  evlad r. 

Bilinmelidir ki, keffâret ancak, yemîn edilip de bozulan gelece e 

dair kesinle mi  yemînde gerekir. Keffâret ya köle azat etmek ya da on 

fakîri doyurmak veya giydirmektir. Bunlar  yapamayan üç gün oruç tu-

tar. 

Geçmi  eylere yemîn etmek ve la v yemîni insan n, konu mas  s -

ras  = Hay r, a --

mesi gibidir. Bunlar n keffâreti yoktur. Allah en iyi bilendir.(188) 

 

                                                           

(188)   

 ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئەئوئ ائائ ىى ې ىىېېې ۅ ۅ ۋ ۋ ڭېېۉۉېېٴۇۋۉۉېې ڭڭڭ(
 )يئجب مئىئ جئحئُ ڈَ  ڈ ىئىئ ىئ ېئ ېئ 

 Ancak -

iniz 

ahut da 

tti-

e  
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 HAD S 

 

ُع  َع ْنهَع    َع اِع َع َع    َع ْن  ٍَع  َّط ٍُّ   : َع اَع ْن     َع ِع ُْن ِع وَع َع َّط َع    َع اَع  ا َّط ِع ُع  َع َع  :صَع ًَّط  َّط

َأِْل » ٍَ  ِٔ ِظ ِظَُٞٔل  ََ  َٝعَأْل َأُْل َٝعَأْل َأِْل ََّذَ   َ ٍَ َٗ ُٔل  َ  َيَأْلُٞلِ عَأْل َأُْل ُٝلِ َٞ   َّ  «ََّذَ   َ
 

 rad yallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem öyle buyurdu: 

l-

 isyan etmeyi (günah i  

Buhârî(189) 

 

AÇIKLAMALAR 

ö-

le azat etmeye, öyle öyle oruç tutmaya veya u u sadakay  vermeyi a-

dad rak ya da bir kayb n n geri gelmesi, 

bir hastas n n iyi olmas , istedi i bir eyin olmas  veya istemedi i bir e-

yin yok olmas n  ona ba -

bâdete zorlamas d r. 

Bu hadis, bütün tâat ve ibâdetleri içine almaktad r. Kim farz ve 

müstehab olan bir ibâdeti adarsa ada n  yerine getirmesi gerekir. Onun 

keffâreti yoktur. Bu, ancak yerine getirmekle gerçekle ir. Nitekim Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste onu emretmi tir. Ayr ca 

Yüce Allah, adakta bulunmak mekruh olmakla beraber: 

 )پٹ(

                                                           

(189) Buhârî, Eymân (6696); Tirmizî, Nuzûr (1526); Nesâî, Eymân (3806); Ebû 

Dâvûd, Eymân (3289); , Keffârât (2126); Ahmed, Müsned (23555). 
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n   [76/ nsan, 7] sözünde, a-

daklar n  yerine getirenleri övmü tür.  

Ayr ca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem adakta bulunmay  ya-

saklam t r: 

ٌَع »  ُْن ِع،   ْناٍِعإِعنَّط ُع  َع  ٌُع  ِع َع إِعنَّط َع   ُ ِع وَع  « ْن َع ْن َع ُع  ِع ِع  ِع ْن  اْن َع ِع

r getirmez, onun vas tas yla ancak cimriden mal ç -

kar l  (190)buyurmu tur.  

Günah i syandan 

vazgeçmesi gerekir. 

Di er adaklar ise unlard r: Günah i leme ada , mübah olan  a-

dama, inat için ve öfkeden dolay  adakta bulunma. Bunlar n hükmü, bo-

zulan yemînin hükmü gibidir. 

Yemînle ayn  anlamda oldu u için, bunlara yemîn keffâreti söz ko-

nusudur.  

Allah en iyi bilendir.  

                                                           

(190) Buhârî, Kader (6609); Tirmizî, Nuzûr (1538); Nesâî, Eymân (3804); Ebû 

Dâvûd, Eymân (3288); , Keffârât (2126); Ahmed, Müsned (7167). 
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 HAD S 

 

ٍٍّر  َع ْن  َع   ٍَع  اِع ُع  َع ْن ُع   َع ِع ِع   َع اَع    : َع اَع    َّط ُْن ِع وَع َع َّط َع   َع ُعىاُع  َّط ُع  َع َع   :صَع ًَّط  َّط

ٌُل  » وِ ثىَأْل ُل  سَ   َُ ًُٗل  َأْل َأٌْل   صََنج َ  ُٕل جاُل ٍَ َعٚ   ،ِ  َٝسَأْل َأٌْل   َٗ ِٖ ضِ ٍَّ َأٌْل   دِِذ ُٕل َّج ،  ، َ َأْل َأٌْل ُٕل َأٌْل  َقَأْلَظج ِٖ َأْٞل ُٝلَ  ُّل َ يَ َٗ

َأٌْل  ُٕل ث َ٘ َأِْل ِ  ٍَ َأٌْل َٝدٌد َ يَٚ  ُٕل ٌِد دَِنج ِ ٍئ  ََ  َ  ُٝلقَأْلشَ  ،َٗ ٍِ ؤَأْل ٍُل ِٓ  ،هُل  ِد َأْٖل دٍئ  ِٜ َ  َأْٖل َ   ُلٗ َ  َٗ» 
 

Ali rad yallahu anh  Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem öyle buyurdu: 

n kanlar  (k sas ve diyet hususunda) e ittir. Onla-

r n (kâfirlere verebilecekleri mal, can ve namus) teminat n  (mertebe 

yönünden) en dü ük olan  verebilir. (Sava ta al nan ganimet, dü man 

saflar na en yak n olanlar taraf ndan) en uzak olana iâde edilir. Onlar 

ba kalar na (dü manlar na) kar  tek el gibidirler. Hiçbir müslüman, 

herhangi bir kafiri öldürmesine kar l k öldürülmez ve ahit (güvence) 

sahibi kâfir ah  Ebû Dâvûd ve Nesâî, bn 

Mâce, (191)  

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, Yüce Allah n: 

 )ېٴۇۋ(

M tirler [49/Hucurat, 10]  

sözüyle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  

 «  وً وَع  ْن  إِع  َّط   دَع اَع وَع ُعىنُعى   ِع »

                                                           

(191) Ebû Dâvûd, Diyât (4530); Nesâî s-

, Diyât (2683). 
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Ey n kullar ! Karde  (192)  

sözünün aç klamas  gibidir. 

birlik olmalar , küsüp dü man olmamalar  gerekir. Hepsi birden, din ve 

dünyalar n  ayakta tutan umumî menfaatleri için çabalarlar, üstün olan 

dü ük olana büyüklük taslamaz. Birbirlerini hakir görmezler, Müslü-

manlar n kanlar  e ittir. K sasta din denkli i 

Hadiste belirtildi i gibi, müslüman kâfir kar-

l nda öldürülmez. Hür, köle kar l nda öldürülmez.  

Öbür niteliklere gelince; müslümanlar n hepsi ayn  derecededirler, 

aralar nda fark yoktur. Kim kas tl  olarak ve dü manca birini öldürür 

veya bir organ  keserse, onlar, ayn  organ olmak art yla, o ki iye k sas 

yapma hakk na sahiptirler. Küçükle büyük, büyükle küçük aras nda, er-

kekle kad n, kad nla erkek, aras nda, üstünle dü ük, tam olanla eksik ve 

bunlar n z dd  aras nda fark yoktur. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in: Onlar n kâfirlere verebi-

lecekleri (mal, can ve namus) teminat n  (mertebe yönünden) en dü ük 

olan   sözünün manas  udur: Müslümanlar n zimmeti (temi-

nat ) ayn d r. Kâfir, müslümanlar n birinden güvence , tüm Müs-

lümanlar n ona güvence vermesi gerekir. Nitekim Yüce Allah öyle bu-

yurdu: 

 وئوئۇئۇئۆئۆئ ائائەئەئىىېې(

 )ۈئېئېئېئىئ ۈئ

er mü riklerden biri güvence dileyip yan na gelmek is-

terse, onu yan n sözünü i itsin; sonra o-nu 

güven içinde bulunaca  yere ula t  [9/Tevbe, 6] 

Eman verme konusunda, yönetici durumundaki üstün birisiyle, 
                                                           

(192)Buhârî, Edeb (6065); Müslim, el- - Tirmizî, el-Birr (1935); 

Ebû Dâvûd, Edeb (4910); Ahmed, Müsned (11663). 
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insanlardan birisi aras nda fark yoktur. 

ta al nan ganimet, dü man saflar na en yak n olanlar tara-

f  Bu, birbirlerine destek olup yard m-

la t klar n  bildirmektedir. Ordular n ak n yapmaya veya s n rda bekçi-

lik yapmaya giden birlikleriyle ortak hareket etmeleri böyledir. Ordu ve-

ya orduya tâbi birliklerden biri ganimet ald nda, elde edilen ganimette 

hepsi ortakt r. Sava a ilk at lan onu kendine ay ramaz, çünkü onlar gö-

revlerinde ortak hareket ederler ve birbirleriyle yard mla rlar. 

Onlar ba kalar na (dü -manlar na) kar   sözü-

nün anlam  da udur: Bütün Müslümanlar n, dünyan n her yerinde, ka-

fir dü manlar na, sözle, davran la, sava la ilgili ve ekonomik meseleler-

de, her vas tayla savunma yapmada tek el gibi olmalar  gerekir. 

 sözü 

u anlamdad r.(193) Kâfirlerden eman zimmet, ate kes yoluyla dokunul-

mazl k hakk  verilenlerin öldürülmesi helâl de ildir. Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem: Müslüman, herhangi bir kafiri öldürmesine 

kar l  deyince, caiz oldu u zannedilmemesi için anla mal  

kimsenin öldürülmesinin haram oldu u aç klamas n  yaparak meseleye 

dikkat çekti. Allah en iyi bilendir. 

                                                           

(193) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem i-

tur:  

ُ َع  َع ً   اَع ْن ََع ِع ْن  َع اِعحَع َع  اْن َع َّط ِع   ُع َع  َعً    َع ْن  َع َع َع  »    ُ َع ِع  َع ْن َع ِع سِع هَع  اُعى َع ُع  ِع ْن  َع إِعوَّط  ِعَحَع  «وَع
 

Hal -

hârî rahimehullah bu hadisi -Cizye Bâbu ismi men katele muâhe-

 üler-

-ken, 

Al e-
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 HAD S 

 

ُْن ٍة   َع ْن  ِع   : َع ِّي ِع   َع ْن   َع ُِع ِع   َع ْن     َع ْن ِعو  ْن ِع  ُع َع ُع   َعوَّط  َع ُعىاَع  َّط صَع ًَّط  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع  َأِْل  » :  َع اَع    َع َع َأْْلُٔل    صَ َذَّخَ  ٍَ ٍِ ٌُل  يَ َ  ُٝلعَأْل ٌِد  ِؽخٌّت  َٗ ٍِ َ٘ َػج ُٖل   « َ

Amr b. n dedesinden rivâyet etti ine 

göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

Önceden tabiplik bilgisi olmad  halde tedavi etmeye kalkan (ve 

 Ebû Dâvûd 

ve Nesâî(194) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, sözü ve manas yla una delâlet etmektedir: 

Hiç kimsenin, t p veya ba ka bir ey olsun, iyi bilmedi i meslek-

lerden birinde i  yapmaya kalk mas  ve buna cüret etmesi helâl de ildir. 

Böyle yaparsa, günahkâr olur. Yapt yla, bir can ve organ n vs. telef ol-

mas na sebep olursa, onun için diyet ödemesi gerekir. yi icra edemedi i 

o meslekten dolay  ald  para, onu ödemede bulunanlara geri verilir. 

Çünkü ki i ona, sadece, onun aldatmas , iyi yapmad  halde, iyi yapt  

zann n  vermesiyle ödeme yapm t r. Bu da, aldatman n hükmüne girer. 

 « وَّط  ِع  اَع ٌْن اَع    َع وَع  َّط  َع  وْن  َع وَع »
(195)  

Yalan söyleyerek, mesle inde iyi oldu u zann n  vererek ortaya ç -

kan, usta, marangoz, demirci, kundurac , dokumac  vs. de bunun gibidir. 

                                                           

(194) Nesâî, Kasâme (4830); Ebû Dâvûd, Diyât (4586); n Mâce -

Elbânî, -Sahîha  
(195) Müslim, Îmân (101). 
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Hadisin mefhûmu: Hazik (becerikli) doktor vs. bir i lem yapmaya 

çal p sonunda kay p olacak ekilde ba ar s z olursa, tazmînât ödemez. 

Çünkü ona yükümlü ve velisi taraf ndan izin verilmi tir. zinlinin sebep 

oldu u hiçbir eye tazmînât yoktur. zinli olmayan n sebep oldu u ey 

tazmîn edilir. 

Bundan u sonuç ç kar lmaktad r: T p, dinen ve aklen faydal  ve is-

tenilen ilimlerdendir.(196) 

Allah en iyi bilendir. 

 

                                                           

(196) -

sallallahu aleyhi ve sellem
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 HAD S 

 

ُع  َع ْنهَع     َع اِع َع َع    َع ْن  ٍَع  َّط ِع   َع اَع  َع ُعىاُع   : َع اَع ْن    َع ِع ُْن ِع    َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

ٗث » :وَع َع َّط َع  َ  ُل َأِْل   ث َأْل دُلَٗ  َ  َأٌْل  ثىَأْلحُل ضُل ضَ َعَأْل ج ث َأْل ٍَ  َِ ٞ َِ يِ سَأْل َُل َ ػٌد  ،ثىَأْل ٍَ َأْل َُ ىَُٔل  َأُْل َمج ِ  َئ

ث َ ذِٞئَُل  ِ َب  ِٜ ، ََ يُّ٘ل َأُْل ُٝل َأْل َأِْل  َ ٍِ َأْٞل ٌد  ِ٘ َخ ِ َب  ِٜ ثىَأْلَع َأْل َأُْل ُٝل َأْل َ  ًَ ج ٍَ ِ َُّ ثْلَأْل ِ   َئ

دَزِ   «ثىَأْلعُلقُ٘ل
 

 rad yallahu anhâ  Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem öyle buyurdu: 

 gücünüz yetti ince, önlemeye çal n. 

E er bir ç k  yolu varsa, onu serbest b rak n. Çünkü yöneticinin/yetkili 

ki inin af konusunda yan lmas , cezada yan lmas ndan daha hay rl -

d  Tirmizî(197) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, hadlerin (cezalar n) üphe ve ihtimallerle e-

 delâlet etmektedir. nsan n durumunda bir üphe ve kapal l k 

varsa, haddi (cezay ) gerektiren bir ey yapt  m , yapmad  m , biliyor 

muydu, bilmiyor muydu? gibi ihtimaller ortaya ç karsa, ondan ceza geri 

çevrilir, çünkü cezay  gerektiren eyden kesin olarak emin de iliz. 

Bir eyde iki ihtimal varsa, sebebini i leyenden cezay  kald rma-

daki hata, sebebini i lemeyen kimseyi cezaland rmada hata yapmaktan 

                                                           

(197) Tirmizî, Hudûd (1424); Hâkim (4/384). el-Elbânî -  a-

mevkûf olarak hasendir. , Musannef (2/7011). Bkz: -  

(8/26). 



 221 
 

n rahmeti gazab n n önüne geçmi tir. Onun dini, 

kolayl  ve yumu akl  esas alm t r.  

Masum kimselerin kanlar , bedenleri ve mallar nda aslolan, bunu 

bize mübah hale getirecek eyden emin oluncaya kadar, haram (doku-

nulmaz) olmas d r. 

Âlimler hudûd (cezalar) konusunda, bu temel meseleye dair, ço-

birçok örnek vermi lerdir. 

Bunlar aras nda, dikkatle incelemesi gereken örnekler vard r. Ve-

him ve hayale benzeyen ihtimale ise itibar edilmez. Ölçü, bu hadisin i-

fadesidir. Onun için bir yol bulabilirseniz veya varsa bir ç k , onu ser-

best b rak n. 

Bu hadiste, temel bir meseleye delil vard r. O da : Kesinlik 

veya muhtemel , iki mefsedet (fenal k) birbiriyle çat t n-

da, büyük mefsedeti  kötülü ü hafifletmek için onu def 

ederiz. 

Allah en iyi bilendir.  
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 HAD S 

 

ٍٍّر    َع ْن  ُع  َع ْن ُع    َع ِع ٍَع  َّط ٍَّط   َع اَع  : َع اَع  َع ِع ُْن ِع وَع َع َّط َع    ا َّط ِع ُع  َع َع  َ  » :صَع ًَّط  َّط

عَأْلضِ  ٍَ ٗ ِ ؽَجَ زَ  ِٜ  عَأْل ُل ََ ج ثى َّجَ زُل  ِٜ ثىَأْل ََ  «َٝزٍئ إَِّّ
 

Ali rad yallahu anh  Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem öyle buyurdu:  

lemede) itaat yoktur. taat ancak, -

 Muttefekun aleyh(198) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, 

yöneticiler, anne ve baba, koca  itaat edilmesi gereken herkese i-

. 

Bunlardan her birinin itaat , durumuna uygun olan eylerdedir ve 

hepsi de . , emretti i birçok hususta, 

insanlar   ve âdete . Meselâ, iyilik, s la-i rahim, 

adâlet ve herkese iyi davranmak, bunun örnekleridir. taat edilmesi ge-

reken  böyledir. 

Haram bir davran la veya bir farz  terke -

 itaat ede-

mez. Birisine, suçsuz birinin öldürülmesi veya dövülmesi yahut mal n n 

al nmas , farz olan hacc n veya farz bir ibâdetin b rak lmas  ya da ilgi 

                                                           

(198) Buhârî Müslim  (1840); Nesâî Ebû 

Dâvûd, Cihâd (2625); Ahmed, Müsned (623 ve 726). 
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gösterilmesi gerekenden ilginin kesilmesi emredilse, emredenlere itaat 

rcih edilir. 

Bu hadisten anla lmaktad r ki, bu itaat mercilerinin farz olan i-

taatla  nafilelerden birisi çat rsa, farz olan itaat tercih edilir. Çünkü 

nafileleri terketmek masiyet de ildir. Ki i han m n  nafile oruç tutmak-

tan ve nafile olarak hacca gitmekten menederse veya idareci bir müste-

hab  terketmeye zorlayarak, idarî i lerden birini emrederse, farz olan n 

tercih edilmesi gerekir.(199) 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in: taat ancak  

sözü, bizim söylediklerimizi  gibi, bunun, güç ve imkâna ba l  

oldu una da delâlet etmektedir. Ayr ca dinin temeli olan farzlarla ilgi-

lidir. 

Ba ka bir hadiste Gücünüzün yetti i ölçüde dinleyip itaat etmeniz 

 buyurulm tur.(200) 

Allah en iyi bilendir.  

                                                           

(199) rahimehullah , -

mayan hususlarda, 

âhiller, , 

ia

âletidir. Bilakis 

-

itaat edin. Rasûle itaat edin. Sizden olan yöneticilere ve 

[4/Nisa, 59] Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem l-

ve yöneticilere sadece Allah ve rasûlünün emrettikleri hususlarda itaat edecek 

isek, o zaman yöneticilere itaat edin  emrinin ne var? Çünkü Allah ve 

rasûlünün emrine itaat, yöneticiler bunu emretseler de emretme  

[ -  
(200) Müslim Nesâî Ahmed, Müsned (8730). 
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 HAD S 

 

ِع  ْن ِع  َع ْن   ُع  َع ْن ُع  و َع ْن ِعو  ْن ِع  اْن َع  ِع  َع ْن ِع  َّط ٍَع  َّط َْن َع َع  َع ِع    َع  َع ٍِع  ُع َع

ِع   َع ُعىاَع   َع اَع  : َع  َع   ُْن ِع وَع َع َّط َع    َّط ُع  َع َع ٌَّ  ًَ إَِ ث َ لَ » :صَع ًَّط  َّط ََٖد عُل ضَ ٌُل  َجاَأْل  ثىَأْلَحجِم

ٌَّ  َخَأْل َ َ  َئَُل  َاَأْل ٌد  ََٖد عُل ضَ ٌَ  َجاَأْل إَِ ث َ َن َٗ  ُِ َ ث  « ََطجَح  َئَُل  َاَأْل

 

Abdullah b. Amr b. Âs ve Ebû Hureyre  

: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

küm verece inde içtihad eder (hakk  arayarak hü-

küm verir) de bu hükümde isabet ederse, o hâkime iki ecir vard r. E er 

hâkim hüküm verece inde içtihad eder, sonunda hata ederse, bu hâki-

me de bir ecir vard  Muttefekun aleyh(201) 

 

AÇIKLAMALAR 

Hâkimden maksat, kendisini hüküm vermeye lây k hâle getiren 

bilgiye sahip kimsedir. lim adamlar , hâkimde bulunmas  gereken art-

lar  belirt lerdir. Baz lar  bu konuda mübala a etmi lerdir. Baz lar  

da, kendisini fetva vermeye salahiyetli hale getiren ilim art yla yetinmi -

lerdir. Bu sonuncusu daha uygundur. 

Bu hadiste u da yer almaktad r: Câhil, hüküm verirse hükümde i-

sâbet etse bile,  ve günah i lemi tir. Çünkü ona, bilmeden hü-

küm vermeye cüret etmesi helâl de ildir. 

Hadis ine delâlet etmektedir: çti-

had iki türlüdür: 

                                                           

(201) Buhârî Müslim, Akdiyye (1716); Ebû Dâvûd, Akdiyye (3574); 

, Ahkâm (2314); Ahmed k-
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[Birincisi:] Yarg lama ba lat lan davay  er  hükümlerle ele alma 

konusunda içtihad. 

 insanlar n e it olduklar , birinin di erine üstün 

tutulma  ve hevaya uyulmayan, hakk n hem akrabaya hem dosta ve aksi 

durumda olanlara uygula içtihad. E er  böyle olursa, her du-

rumda ona ecir verilir. sabet ederse, iki ecir al r. Hata yaparsa, tek ecir 

al r. Hatas  affedilir. Çünkü bu onun gücü ve imkân  dâhilinde de ildir. 

Adâlet, irler gibi güce ba l d r. 

ctihad eden hâkimle, keyfine göre davranan  ara-

s ndaki fark, hak sahibinin kendisine emredilen iyi niyyeti ve içtihad  ye-

rine getirmi  olmas d r. Zâhirde, ona, keyfine göre hareket edenin z d-

d na, delilinin dayand  eye inanmas  emredilmi tir. Çünkü , bil-

gisizce ve hakka yönelmeden konu maktad r. Bu ifadeler eyhulislâm

aittir.(202) 

Bu hadiste, bu nitelikte olan hâkimin fazileti ve onun hüküm ver-

di i her davada ecir ve sevap elde edece ine . 

Bundan dolay  hâkimlik farz-  kifayelerin en önemlisi ol . 

Çünkü halk aras ndaki bütün haklar n anla mazl k veya kar kl k esna-

s nda hâkime ihtiyaçlar  vard r. 

Hâkimin, kendisini yükümlülükten kurtaran, hay r ve büyük ecir 

elde etmesini sa layan bu içtihad  gerçekle tirmek için çabba sarf etmesi 

gerekir.  

Allah en iyi bilendir.  

                                                           

(202) Benzeri sözler için b el- -Nûrâniyye 

(186-187) 
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 HAD S 

 

ُع  َع ْن ُع  َع اَع    ْن ِع  َع َّط اٍة     َع ْن  ٍَع  َّط ٍُّ   َع اَع  : َع ِع ُْن ِع وَع َع َّط َع  صَع ًَّط   ا َّط ِع ُع  َع َع  : َّط

َأْ٘ل   »   َأٌْل َ   ُٝلعَأْل َٚ ثىَّْجاُل  ىَ ُٕل ث َ٘ جَ   ِ َاجهٌد   ََّ ٚدَِد َأْل ٍَ ًٍئ ِ  َأْ٘ل َِّ  قَ ىَِن َٗ َأٌْل  ُٖل ثىَ َ٘ َأٍْل َ َٗ 

 ِٔ َأْٞل دََّ ٚ َ يَ َُل َِ َ يَٚ ثىَأْل ٞ َِ  «ثىَأْلَٞ

 

bn Abbas rad yallahu anh  Rasûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem öyle buyurdu:  

er insanlara ( ahitsiz ve s rf) iddialar yla (hak) verilmi  ol-

sayd , baz  insanlar, baz  kimselerin kanlar  ve mallar  üzerinde hak 

iddia ederlerdi. Ancak dava  yemîn etmesi ge  Müslim(203) 

rivâyetinde ifade öyledir:  

َأّْلَن َ » َأِْل  َ ٍَ ُِل َ يَٚ  ٞ َِ ثىَأْلَٞ َٗ دَِّ ٜ،  َُل َزُل َ يَٚ ثىَأْل  «ثىَأْلذَِّْٞل

getirmek, davac n n; yemîn de inkâr edenin (daval n n) ü-

(204) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadisin, derece ve mevkii çok yüksektir. O, dâvâ ve hükümlerle 

ilgili temel esaslardan birisidir. nsanlar aras nda hüküm vermek, ancak 

anla mazl k esnas nda olur. Biri, öbüründe bir hakk  oldu unu iddia 

eder, o da yap lan iddiay  inkâr eder. Bir ba kas  da, üzerinde mevcut 

olan haktan kurtuldu unu iddia eder. 

                                                           

(203) Buhârî - Müslim, Akdiyye (1711); Tirmizî, Ahkâm 

(1342); Nesâî -Kudât (5425); Ebû Dâvûd, Akdiyye (3619); , 

Ahkâm (2321); Ahmed, Müsned (2280). 
(204) Beyhakî -Kubrâ, (10/252). el-Elbânî -  

hasendir, der. 
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Nebî sallallahu aleyhi ve sellem  anla mazl n  so-

na erdiren ve hakl yla haks z n ortaya ç kt  temel esas  aç kla . 

Birisi bir para, borç veya ba kas  üzerinde bir hak iddia etse, öbürü 

de bunu inkâr etse, as l olan inkâr edendekidir. ddia eden, o hakk  ispat 

eden bir delil getirirse, o onun lehine sâbit olur ve o delille lehine hük-

medilir. E er bir delil getirmezse, di erine sadece yemîn etmek dü er. 

Yine birisi üzerindeki yükümlülükten kurtuldu unu iddia etse, 

u-

undad r), dese ve hakk  ödedi ini ve kurtuldu unu iddia eden bir delil 

getiremezse, hakk n onun sorumlulu unda oldu una hükmedilir. Çün-

kü burada o as ld r, fakat hak sahibinin onun devam etti ine yemîn et-

mesi gerekir. Kusur dâvâs , artlar, süreler ve vesikalar böyledir. Hepsi 

de bu türdendir. Anla ld  ki, hüküm vermekle ilgili bütün meselelerde 

hâkimlerin bu hadise ihtiyac  vard r. Çünkü delile beyyine denilmesinin 

sebebi hakk  aç kla ir. Delil, haklara göre farkl d r. Âlimler bun-

lar  inceden inceye belirtmi lerdir. 

Rasûlullah bu hadiste hüküm vermeyi ve  tümüyle hikmet 

kullar n din ve dünyalar n n n-

nsanlar n ahitsiz ve delilsiz iddialar na dayanarak hak verilirse, kö-

tülük ve fesad ço alacak, baz  insanlar baz  kimselerin kanlar  ve mallar  

üzerinde haklar iddia e  

Anla ld  ki insanlar n salah , slâm dini sayesindedir. Bunu ö -

renmek istersen, onun bütün hükümleriyle z dlar  aras nda kar la t rma 

yap. Büyük fark  göreceksin ve hikmet, adâlet, merhamet, mazluma yar-

d m ve zalime engel olma onda oldu u için, onu gönderenin, Hakîm 

(hikmet sahibi), Âlim (iyi bilen) ve kullara merhamet eden oldu una 

inanacaks n. Bir ara t rmac  öyle demi tir: Din, yemîni, iddia edenlerin 

(davac lar n) iki taraf n n en güçlüsüne verdi. Bunu inceleyen anlar.  

Allah en iyi bilendir. 



 228 
 

 

 HAD S 

 

ُع  َع ْنهَع     َع اِع َع َع    َع ْن  ٍَع  َّط فُعىً     َع ِع ٘اُل  َ  َ  » : َع ْن َ  صَ ُل َٗ ٍِئ  َٕجَ رُل َخجةِ

  َ َٗ يُ٘ل ٍئ  َخجةَِْزٍئ  ث   ٍَ َأْل َ   َ د ًال َٗ َ رٍئ  يُ٘ل ٍَ َأْل   َ َأَْل ٍئ  َٗ ِٔ   ِ ٛ ِغ َ  ِاَِخٞ ٍِئ   َٗ َِْٞ     ِٜ 

َ  قََ ثدَزٍئ  َٗ َ  ٍئ  َٗ  َ َأٌْل   ثىَأْلقَجِّ ِ  َٗ ُٖل َأْٞلِش ىَ َو ثىَأْلذَ َإْٔل َ » 
 

 rivâyet edilmi tir:  

n n, kendisine (kazif suçundan dolay ) 

had cezas  uygulanan , karde ine kin tutan n, azatl  

oldu u veya akrabal  üpheli olan n, âile için âileye hizmet edenin 

ahitli i caiz de  Tirmizî(205) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu, ahitli e leke getiren hususlarla ilgili bir hadistir. 

Allah, be enilen do ru kimselerin ahitlik yapmalar n  emretmi -

tir. 

Âlimler, insanlar aras ndaki haklarda ahitlik yapan için aç kça â-

dil olmay  art ko tular ve âdil olman n niteliklerini belirttiler. 

Onlardan biri bunu, Yüce Allah n: 

 )ڎڎڳڳ(

Raz  oldu unuz  [2/Bakara, 282]  

sözüyle ta rif etti ve öyle de nsanlar be endikleri kimselerin sözle-

rine ve ahitliklerine güvenirler. Böyleleri makbul ki ilerdir. Bu, a-
                                                           

(205) Tirmizî -Elbânî -  y-

Ebû Dâvûd, Akdiyye (3600) bun-

lardan biridir. Yine Ahmed, Müsned (6860) da bunlardan biridir. 
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cak en güzel tariftir. nsanlar bundan ba kas n  yapamazlar.  

ahitli e leke getiren eyler üpheden veya zandan kaynaklan r. 

nsanlar aras nda, ahitli e önem verilen eylerin hepsinde kay ts z art-

s z ahitli i kabul edilmeyenler vard r. Meselâ, hain erkek ve hain kad n, 

had gerektiren büyük bir günah i leyen ve ondan dolay  tevbe etmeyen 

kimse. Böylelerinin h yanetleri ve günahkârl klar  sebebiyle adâletleri 

kaybolmu tur ve art k ahitlikleri kabul edilmez. 

nsanlardan adâletli olup da taraf tutarak hakk n d nda ahitlik 

yapaca ndan korkulanlar vard r. 

Usûl ve fürû (206), azatl  köle ve âileye hizmet edenler böyledir. 

Bunlar n sözü edilenlere ahitlik yapmalar  kabul edilmez. Çünkü üp-

helidirler, ahitlikleri onlar n aleyhine kabul edilir. 

Kar yla koca, mükâteb kölesine veya azat edilmi  kölesine, efendi 

de böyledir. 

Yukardakilerin aksine olan insanlar vard r, bunlarda kalplerinde 

karde lerine kar  kin bulunan dü manlar gibidirler. Bu tür, öbürünün 

lehine ahitlik yaparsa, ahitli i kabul edilir. E er dü man n aleyhine a-

hitlik yaparsa kabul edilmez. Çünkü dü manl k, genellikle dü mana za-

rar vermeye sevkeder. Allah en iyi bilendir. 

 

                                                           

(206) ebep 

elen 
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 HAD S 

 

َجٍة     َع ْن  ُع  َع ْن ُع   َع فِععِع  ْن ِع  َع ِع ٍَع  َّط ِع إِعنَّط   َع ُعى  : ُع ْن ُع   : َع اَع     َع ِع ََع   َع ُعىاَع  َّط

  ً ُْن َع  َع َع َع   ُعً ي ، اْن َع ُعوِّي غَع اَع َٖ َ » : َع اَع  .اِع  َع  َع  اْن اِع   ُع اِع ذْن وَع  َع  َع . وَع َأّْل ج  َ ِمَ   ٍَ َٗ ُل  ًَ ثىدَّ

ِٔ  َلُل  َأْٞل ِ َ يَ ٌُل  َّ َِّ  ،هَأْل ث َأْل َأْٞلَ  ثىسِّل ثى ُّل ُل َ  ىَ عُللَ  ،َٗ َ  ُلَ دِّل َأْْلُٔل  َٗ ٌٌد  َ  ُِّل  ََع َأْل ج ثىسِّل ٍَّ َ 

َدٙ َُل ج ثى ُّل ُل ُل  َ ٍَّ غَع َع ٍة فَع َع َّط  ِع ْنهَع  «.ثىَأْلَحذََشزِ    َٗ َ ُ ٌر  وَع َعصَع  َع َع  نَعهْن ُع إِع ِع ٍة وَع  َع ِع

ِع  هْن ٍة فَعحَع َعسَع ُع فَع َع اَع  َع ُعىاُع  َّط ُع  صَع ًَّط  فَع َع َع  َع   َع ُع ٌر  ِعسَع ُْن ِع وَع َع َّط َع  َّط َُّ  » :  َع َع إِ

ثدَِد  َٗ َ ِٓ ثاَأْل َِٖذ ثدِدِ   ىَ َٗ ِٔ   َم َ ث دِ َأْٜل ٌد  َج َأْلَعيُ٘ل َٖج َش َأْْل ٍِ َأٌْل  ِ   َئَِ ث َغيَذَنُل َ٘ َأْل  «ََٕنَذث ثىَأْل

 

Râfi  b. Hadîc rad yallahu anh unu anlatt Ey n Ra-

sûlü! Biz yar n dü manla kar la aca z, halbuki yan m zda b çak yok. 

Kam la kesebilir miyiz? dedim, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 

öyle cevap verdi: 

er bir ey kan  ak t rsa ve hayvan n üzerine besmele çekilirse, 

ondan ye. Yaln z di  ve t rnak müstesna. Sana anlatay m: Di  kemiktir. 

T rnak ise, Habe lilerin b ça d   

tik. Bu arada 

develerden biri kaçm t . Birisi ona ok at p durdurdu. Bunun üzerine 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

n da yabani hayvanlar gibi insanlardan ka-

çanlar  vard r. Bunlardan biri size kar  böyle ko arsa onu bu ekilde 

yabanî hayvan  vurur  Muttefekun aleyh(207) 
 
AÇIKLAMALAR 

                                                           

(207) Buhârî, Zebâih (5509); Müslim, Edâhî (1968); Tirmizî, Ahkâm (1491); Nesâî, 

Sayd (4297); Ebû Dâvûd, Dahâyâ (2821); , Edâhî (3137); Ahmed, 

Müsned (15379). 
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Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem er bir ey kan ak t r-

sözü, kan  ak tan, demirden, bak rdan, pirinçten, kam tan, tahta-

dan, odundan, keskin çak ldan olan her eyin ve barutun içindeki kur-

un gibi delme etkisi olan eyin içinde yer ald  özlü bir sözdür. 

Oklarla, e itilmi  köpeklerle ve ku n ismi a-

n ld nda (besmele çekildi inde) bunun hükmüne girer. Bo azlama ye-

ri ise g rtlak ve yemek borusudur. kisi kesildi inde yeterlidir. Bu ikisiy-

le birlikte iki damar n kesilmesi daha uygun olur. Avlanan n, buna gerek 

 için, bedeninin herhangi bir yerini yaralamas  yeterlidir. 

Deve, inek veya koyun kaçt nda ve yakalanamazsa, o da av hükmünde-

dir, nitekim hadiste belirtilmi tir. Bu durumda bedeninin herhangi bir 

yerinin yaralanmas  yeterlidir. Av canl  olarak  ele geçirebilecekse, o-

nun kesilmesi gerekir. Hüküm, illetiyle birlikte i lemektedir. Ele geçirile-

meyen, ehlî hayvanlardan olsa bile av hükmündedir. Ele geçirilebilenin, 

yabani hayvan-lardan olsa bile, kesilmesi (bo azlanmas ) gerekir. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan, di i istisna etti ve 

onun kemik oldu u  yapt . Böylece bütün kemiklerin kan  

ak tsalar bile  onlarla kesme (bo azlama) i leminin olmayaca n  bil-

dirdi. öyle de denilmi tir: llet, iki hususun toplam d r: Di  olmas  ve 

kemik olmas . Ama özellikle di  kastedi . Do ru olan birincisidir. 

Yine t rnakla, ne ku  ne de ba kalar n n kesilmesi helâl de ildir. 

Özet olarak, kesmenin artlar  unlard r: Kesme yerinden kan ak t-

mak, kesenin, müslüman veya ehl-i kitaptan olmas  ve kesilen hayvan n 

üzerine besmele çekilmesi. Av, bo azlama meselesinden daha geni tir. 

Nitekim daha önce geçti. Av n vücudunun herhangi bir yerinde bir yara 

olmas , e itilmi  olduklar  takdirde y rt c  ku  ve köpeklerin av n n mü-

bah oldu u, onlar n av n üzerine gönderildiklerinde besmele çekilmesi-

dir. Allah en iyi bilendir. 
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 HAD S 

 

اٍة     َع ْن  ُع  َع ْن ُع   َع َّط دِع  ْن ِع  َعوْن ٍَع  َّط ِع   َع ُعىاَع  وَّط  َع   : َع اَع    َع ِع ُع   َّط صَع ًَّط  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع  َُّ  » : َع اَع    َع َع َ َمضَخَ  إِ َأْٜل ٍئ   َّ َُ َ يَٚ مُلوِّل َش َسج ِ َأْل َأٌْل  َئَِ ث اَ  ،ثْلَأْل صَيَأْلضُل

ث  ِسُْ٘ل ث ،ثىَأْلقِضَأْليَزَ  َ َ َأْل ِسُْ٘ل َأٌْل  َ َ َأْل ضُل إَِ ث َ دَحَأْل دَأْليَ  َٗ َأٌْل َش َأْلَ صَُٔل  ،ثىذَّ مُل ىَأْلُٞلِحدَّ  ََ دُل َٗ، 

 « َيَأْلُٞلِ  َأْل َ دَِٞحضَُٔل 

 

eddâd b. Evs rad yallahu anh  Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

ey hakk nda ihsân  (iyi ve yumu ak davranmay ) 

emretti. Öyleyse (k sas veya had olarak bir kimseyi) öldürece iniz za-

man öldürmeyi güzellikle yap n. Bo azlayaca n z zaman da bo azla-

may  güzellikle yap n. Biriniz (hayvan  bo azlayaca ) b ça n  keskin-

letsin ve bo azlad  hayvan  rahat ettir  Müslim(208) 

 

AÇIKLAMALAR 

hsan iki türlüdür: 

1. Yarat c ya ibâdette ihsân: Ki onu görüyormu cas -

na ibâdet etmesidir. Çünkü ki i onu görmüyorsa da, Allah onu görmek-

tedir. Bu, samimî ve mükemmel bir eki n haklar n  yerine ge-

tirmede gayret göstermek . 

2. Yarat klar n haklar nda ihsân: 

Farz olan ihsân n temeli udur: Anne ve babaya iyilik etmek, akra-

balarla ili kiyi kesmemek, bütün i lem ve muâmelelerde âdil olmak, 

                                                           

(208) Müslim, Diyât (1409); Nesâî, Dahâyâ (4405); Ebû Dâvûd, Dahâyâ (2815); 

Mâce, Zebâih (3180); Ahmed, Müsned (16664). 
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kendi mal n  tamamlad n gibi üzerindeki bütün haklar  ödemek ve in-

sanlara kar  farz olan haklar  da yerine getirmektir. Yüce Allah öyle 

buyur :  

 ںڻڻٹ ڳڳڳڳڱڱڱڱں(

 ۀہہہہ   ٹۀ

 ) هےےۓ

, na hiçbir eyi ortak tutmay n. Ana 

babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yak n kom uya, 

uzak kom uya, yak n arkada a, yolcuya, ellerinizin alt nda 

bulunanlara (köle, câriye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi 

davran [4/Nisâ, 36] 

Allah azze ve celle, bunlar n hepsine ihsân  (iyi davranmay ) emret-

ti. nsan türünün hepsine ihsân ve canlar n n ç kaca  durumda bile, 

hayvanlara ihsân bunun hükmüne dahildir. Bundan dolay  Peygamber 

sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: iniz zaman öldür-

meyi güzellikle yap  

Öldürülmeyi gerektiren bir eyden dolay  öldürülecek olan n, kö-

tülük ve i kence edilmeden k l çla boynu vurulur. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in: azlayaca n z zaman 

bo azlamay  güzellikle yap  sözünün anlam  udur: Bo azlama eklini 

güzel yap n. Bunun için yvan  bo azlayaca  

b ça n  keskinletsin ve hayvan  rahatlats ü-

rülmeye hak edene iyi davranmay  ve bo azlanmak istenilen hayvana iyi 

davranmas  emrolundu una göre, ba ka durumlarda niye olmas n? Bi-

linmelidir ki emredilen ihsân (iyi davranma) iki türlüdür: 

1. Farz olan: Bu, âdil olmakt r. Yarat lara kar , üzerine dü en 

görevin, sana verilen haklara göre yerine getirilmesidir. 
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2. Müstehab olan: Bu da, yukardakilere ilâve olarak, bedenî, malî 

veya ilmî bir yarar sa lamak, dinî bir hay  yahut dünyevî bir menfaat 

için tavsiyede bulunmakt r. Her iyilik bir sadakad r. nsanlara sevinç ve 

mutluluk getiren her ey bir sadaka ve ihsând r. Onlardan ho lanmad k-

lar n , az veya çok be enmediklerini defedip uzakla t ran her ey, bir sa-

daka ve ihsând r. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çok a r  susam , köpe e 

kuyudan ayakkab yla ç kard  n onun bu hareke-

tini be enip affetti i fahi enin hikâyesini anlatt nda, Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem e, hayvanlardan dolay  da ecir var m

sordular. O da: 

ي    ذَع  ِع  َع ِع ٍة  فٍِع  ُع ِّي »  « َع ْن ٌر    َع َّط
 ci er sahibini (canl y ) sulamaktan dolay  ecir vard (209) 

diye cevap vermi ti. 

hsan: Hangi türden ve hangi yarat a olursa olsun, bütün yararl , 

iyi , ihsân edilenlere 

onlar n haklar na, mevkilerine, ihsâna, onun mevkiinin büyüklü üne, 

faydas n n önemine, ihsân edenin îmân na, samimiyetine ve onu buna 

sevkeden sebebe göre de i ir. 

Söz veya fiille sana kötülük edene ihsân, ihsân türlerinin en büyü-

üdür. Yüce Allah öyle buyurur:  

 ڱڱڱڱں ڍڍڌڌڎڎڳڳڳڳ(

 )ںڻڻٹٹۀۀہہہ

Kötülü ü en güzel bir ekilde sav, o zaman seninle ara-

s nda dü manl k bulunan kimse, sanki candan bir dost ke-

                                                           

(209) Buhârî, Müsâkât (2363); Müslim, Selâm (2244); Ebû Dâvûd, Cihâd (2550); 

Ahmed, Müsned (8657). 
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siliverir. Buna (bu güzel davran a) ancak saberdenler ka-

vu turulur; buna ancak (hay rdan) büyük nasibi olan kim-

se kavu [41/Fussilet, 34-35] 

n ona 

verdi i kar l k ihsân ile olur.  

 )ۋۅۅىىې(

 kar l  ihsândan ba ka bir ey midir?   

[55/Rahmân, 60]  

 )ڦڦڦڦپ(

l k, bir de fazlas  var-

d [10/Yûnus, 26]  

 )متجتحتختمبىبيب(

[39/Zumer, 10] 

 )ۋۅۅىى ٴۇۋ(

hsân sahiplerine n rahmeti çok yak nd   

[7/ ] 

ihsân n kullar na ihsân e-

n rahmeti çok yak nd r. 

Yüce Allah, kullar na, ihsân olarak adâleti  ve onlar  

daha fazla iyilik yapmaya ça r . Yüce Allah nas l muâmele edilece-

i konusunda öyle buyurdu: 

 )ڈڈَىئىئ(

zda iyilik ve ihsân  unutmay  [2/Bakara, 237] 

Yani muâmelelerinizde iyilik ve ihsâna yer ay r n. Bütün haklarda 

en son ve en ince noktas na kadar ara t rmay n. Aksine kolayla t r n, 

zorla t rmay n, al  veri te, verirken ve al rken tolerans gösterin. Kim 

kendisini böyle iyilik yapmaya zorlarsa, birçok hay r ve büyük bir ihsâna 



 236 
 

kavu ur.  

Allah en iyi bilendir. 
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ُع  َع ْن ُع  َع  ِع ٍة   َع ْن  ٍَع  َّط ِع   : َع اَع    َع ِع ُْن ِع وَع َع َّط َع   َع َّط َع  َع ُعىاُع  َّط ُع  َع َع   صَع ًَّط  َّط

ُْن َع َع  َُّط َع     اْنحُع ُع َع   ََعىْن َع  َع نْنسِع ِع ى َع  اْن ِعغَع اِع   ،  اْن اُعحُع ذِعٌ  ،نَع اٍة  ِع ْن  اسِّي َع  ِع    وَع ُع َّط ذِعٌ ،وَع وَع

ُْن ِع   ِع ْن َع ٍة  ِع ْن    ا َّط

 

Cabir b. Abdullah rad yallahu anh öyle rivâyet sûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü, ehlî e ekleri, kat r etlerini, y rt

c  hayvanlar n sivri di li olan n  ve ku lar n pençeli olan n  haram k ld  

Tirmizî(210) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bütün yiyeceklerde aslolan, helâl olmalar d r.211 Çünkü Yüce Al-

lah, kullar na, yerden ç kard  tane, meyve ve çe itli bitkileri helâl k ld . 

On-lara, bütün deniz hayvanlar n n diri ve ölülerini de helâl k ld . Kara-

daki sekiz çe it hayvandan, ku lardan ve di er hayvanlardan temiz olan-

lar n hepsini mübah k ld . Ancak bu türün pis olanlar n  haram k ld  ve 

bunun için bir s n r ve ay r c  koydu. O günde ehlî e ekleri ve kat rlar  

belirtip haram k ld  gibi baz  haram k l anlar  s-

                                                           

(210) Tirmizî Buhârî

(4219); Müslim, Sayd (1941);  
(211) 

rde 

-rir. 

-

ngin bir saha b

a-

ndisine 

k-
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buyurdu. 

Yabanî e ekler ise helâldir. Yine kurt, aslan, kaplan, tilki, köpek vs. 

gibi, y rt c lar n sivri di li olanlar n , ku lardan, do an, atmaca vs. gibi, 

pençeli olanlar n (pençeleriyle avlananlar n) hepsi haram k l n-m t r. 

Göçe en ku u gibi öldürülmesi yasaklanan veya karga vs. gibi öldürül-

mesi emredilenler; y lan, akrep, fare ve ha ere türleri gibi pis olanlar, yi-

ne mübah hayvanlardan normal olarak ölenler, dinî kurallara ayk r  ola-

rak kesilenler haramd r. Allah en iyi bilendir. 
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ُع  َع ْنهُع َع      ْن ِع  َع َّط اٍة    َع ْن  ٍَع  َّط ِع   َع اَع  َع ُعىاَع  : َع اَع    َع ِع ُْن ِع وَع َع َّط َع   َّط ُع  َع َع  :صَع ًَّط  َّط

 « َِ ِ ىََع َاجِه دِجىِّْلَسج ِ    َّ َأِْل ثى ِّل ٍِ  َِ ِٖٞ ضََشذِّل َُل َاجهِ  ،ثىَأْل َأِْل ثىِّْلَسجِ  دِجى ِّل ٍِ َٖجِس  ضََشذِّل َُل ثىَأْل َٗ»   

 

bn Abbâs rad yallahu anhumâ  Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

nlara benzetenlere ve kad n-

lardan kendilerini erkeklere benzetenlere lânet et  Buhârî(212) 

 

AÇIKLAMALAR 

Normal eylerin hepsinde aslolan, mübah olmakt r. Onlardan an-

cak, Allah ve Rasû  haram k ld  haramd r. , alt n ve 

gümü  takmay , ipekli giymeyi kad nlara özellikle helâl k lm , erkeklere 

de haram k lm t r. 

, erkeklerin kad nlara; kad nlar n da erkeklere 

benzemesini haram k lmas , giyimde, konu mada ve bütün durumlarda-

d r. 

Meseleyi üç k  ele alabiliriz: 

1. Elbise ve ba ka türden, erkeklerle kad nlar aras nda ortak olan-

lar: Bu, iki tür için de caizdir. Çünkü aslolan mübahl kt r, bunda ben-

zeme yoktur. 

2. Erkeklere özgü olanlar: Bu, kad nlara helâl de ildir.  

3. Kad nlara özgü olanlar: Bu da erkeklere helâl de ildir. 

                                                           

(212) Buhârî, Libâs (5886); Tirmizî, Edeb (2784); Ebû Dâvûd, Libâs (4097); 

Mâce, Nikâh (1904); Ahmed, Müsned (1983). 
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Benzemenin yasak olu unun hikmeti, Yüce Allah n erkekleri ka-

d nlara bir derece üstün k lmas , kad nlar n idarecisi yapmas , erkekleri 

kaderî ve dinî baz  üstünlüklerle farkl  yapmas d r. Bu ayr cal n ve er-

keklerin han mlara üstünlü ünün mevcudiyeti aklen ve dinen ortada o-

lan bir eydir. Erkeklerin kad nlara benzemesi, onlar  bu yüksek derece-

den indirir. Kad nlar n erkeklere benzemesi de ayr cal  kald r r. 

Yine erkeklerin, konu ma, giysi ve benzeri eylerden kad nlara 

benzemesi, kad n gibi davranma, ahlâken çökme, tehlikesinden korku-

lan biri olma, onlarla bir arada olmay  isteme . Z dd  

da böyledir:  

Erkeklerle kad nlar n konumlar n n korunmas  ve onlar n her biri-

n yerle tirdi i yere konulmas , dinen be enildi i gibi, aklen 

de be enilir. 

Tamamen benzemenin ve konumlara itibâr edilmemesinin zarar

n  ö renmek istiyorsan, beraberinde dinî hamiyet, mertlik ve güzel huy-

lar n gitti i, yerine bunlar n z dd  bütün kötü huylar n geldi i basit ka-

 bak! 

Bu, müslümanlar n, kendilerine has eylerin de kafirlere benze--

melerine hatta daha da kötüsüne  benzemektedir. Çünkü Rasûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

 « ِع َعىْن ٍة فَعهُعىَع  ِع ْنهُع ْن   َع ْن اَع َع َّط َع »
a benzeyen, onlardand (213)  

Zâhirdeki benzeme, bât ndaki benzemeye davet eder. u-

cu, kötülüklere götüren yol ve vas talar  her yönden kesmek istemi tir. 

                                                           

(213) Ahmed, Müsned (5093); , Musannef (4/575); Abd b. Humeyd, 

Muntehab (848); Tahâvî -Âsâr (231); Herevî -Kelâm (476); 

Hatîb, el- -  
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َْن َع َع   َع ْن  ُع  َع ْن ُع    َع ٍِع  ُع َع ٍَع  َّط ٍِّي   َع اَع  : َع اَع  َع ِع ُْن ِع    ا َّط ِع ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

ُل »  :وَع َع َّط َع  َأّْلَزَه  َّ ج  َ َأّْلَزَه ىَُٔل ِش َج ًال  ٍَ  «َ ث ًال إِ َّ  َ

 

Ebû Hureyre rad yallahu anh  Rasûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem öyle buyurdu: 

yeryüzüne bir hastal k indirsin de, onun ifas n  yaratm  

olmas n, bu mümkün de (214) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadiste, kaza, kader ve sebeplerin  yer almaktad r. 

Bu önemli temel hükmün, kitap ve sünnetle ispatland , onu ak l 

ve f trat n da te yid etti i daha önce geçmi ti. Dinî ve dünyevî faydalarla 

zararlar n tamam n kaza ve kaderiyledir. Onun ilmi, bunlar n 

hepsini ku atm , kalemi onlar  yazm  ve iradesi onlar  yerine getirmi -

tir. Allah, kullar n  faydal  ve zararl  olan eylere ula t ran sebep ve vas -

talar  yapmalar na imkân tan d n kendisi için yaratt , 

din ve dünya menfaatlerini ve zararlar n  yapma güç ve imkan na sahip-

tir. Sa n r zas na en ya-

k n, dini ve dünyas  için en uygun eyi kolayla t r p onu yapmaya imkan 

tan d  kimsedir.  (bedbaht), durumu,  tersinedir. 

Bu hadisin genel hükmü unu gerektirmektedir: Bütün içteki ve 

d taki hastal klar n; gelmeyenlerini uzakla t rarak, gelenleri tamamen 

ortadan kald rarak veya hafifleterek, kendilerine direnen ilaçlar  vard r. 

                                                           

(214) Buhârî ,  
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Bu hadiste, kalpleri tedavi eden t bb n ö renildi i gibi, bedenleri 

tedavi eden t bb  ö renmeye te vik ve bunun yararl  sebep ve vas talar a-

ras nda oldu u yer almaktad r. T bb n temel esaslar  ve detaylar , bu ha-

disin aç klamas d r. Çünkü  bize, bütün hastal klar n ilaçla-

r  oldu unu bildirdi. 

Bizim bunlar  ö renmeye, daha sonra da uygulamaya çal mam z 

gerekmektedir. 

Birçok ki i, tüberküloz vb. gibi, baz  hastal klar n ilâc  olmad n  

zannediyordu. T p ilmi ilerleyip insanlar, t p ilminde imdiki noktaya 

var nca bu hadisin do ru oldu unu ve nun genel hükmünün bu oldu-

unu anlad lar. 

T bb n temel kural : Besinin ölçülü bir ekilde al nmas d r. Yani 

s rf yemek için yememek daha önce yenileni tamamen sindirmek ve en 

faydal  besini almaya çal mak. Bu, ülke, ah s ve artlara göre de i ebi-

lir. Yeme in, zarar verecek ekilde ara vermeden mideye doldurulma-

mas  gerekir. Hazmetmeye çal mal d r. Ölçü, Yüce Allah n u sözüdür:  

 )ٹٹٹ پٹ(

z,  [7/ ] 

Perhiz, bütün zararlar n ya miktar nda, ya kendisinde, ya da vakti 

hakk nda kullan l r. Sonra mümkünse, hasta kusturulur, ilaçlara ba -

vurmadan, maksat hâs l olursa, en uygun ve en yararl s  budur. laca 

mecbur kal rsa, onu bir miktar kullan r. Bunu sadece, hâzik/uzman bir 

doktorun ve anlayan birinin üstlenmesi gerekir. 

Bilinmelidir ki, temiz hava, beden ve k yafet temizli i ve pis koku-

lardan uzak durmak, sa l n en iyi yard mc s d r. A r l a kaçmayan 

spor da öyledir. Çünkü bunlar, organlar , sinirleri ve adaleleri güçlendi-

rir, fazlal klar  giderir, a r g dalar  hazmettirir. T pla ilgili detaylar, dok-
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torlar taraf ndan bilinmektedir. Ancak belirtti imiz bu temel bilgilere 

herkesin ihtiyac  vard r. 

Bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelen u sa-

hîh rivâyetler vard r:  

ثَع ٍة » طَع ِع   ا ِّي َع ءُع فٍِع ثَعَلَع حْن َع ٍة     فٍِع  َع ْن َُّط ٍة  ِع َع  ٍة     ِع سَع ٍة  َعوْن  َع  « َعوْن  َع ْن َع ِع  َع

ifa üç eydedir: (215), bal erbeti içmek, vücu-

du ate le da (216)  

دَع ءِع  ِع َع ءٌر  ِع ْن  ُع ِّي دَع ءٍة  فٍِع  اْنحَع َّط ِع »  « اسَّطىْن
ifas  vard (217) 

ىدِع » ٌِّي فَع ِعوَّط فُِع ِع  َع ْن َع َع   اْن ُع َع ٍة  ِع ْنهَع  ذَع  ُع  اْن َع ْن ِع   اْنهِع ْن ِع ظُع    َع ْن ُِع   ِع ْن   َُعسْن َع

َُع َع ُّ     اْن ُع ْن َع ِع    « ِع  اْن َع ْن ِع ذَع    ِع ْن   وَع
-i hindîde yedi türlü ifa vard r. Uzre(218) hastal  için burun-

dan, zâtulcenb hastal  için de a (219)  

ُْنيِع      اْنحُع َّطً  ِع ْن » دُعو َع    فَع هَع َّط َع فَع  ْن ُع  «. ِع اْن َع ءِع   َع

tma, cehennemin kaynamas ndand r. Onun hararetini su ile so--

(220) 

ُْن ِع   ِع ْن   ا ُّ ْنَُع ِع   فٍِع    َع َّط َع »  «وَع ا َّط ْن َع ِع    وَع اْنحُع َع ِع     اْن َع
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem göz de mesi (nazar), zehirli 

                                                           

(215) 

için -   
(216) Buhârî  
(217) Buhârî Müslim, Selâm (2215); Ebû Dâvûd

Mâce  
(218) Uzre: Bademcik iltihab  denilebilecek bir rahats zl k (çevirenin notu.) 
(219) Buhârî Müslim, Selâm (2214). 
(220) Buhârî Müslim, Selâm (2209). 
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hayvan sokmas  ve kar nca gibi yay lan sivilce ve yaralarda rukye yap-

maya izin ver (221)  

إِعذَع » سِع ْن ُع ْن    وَع ُْن ِع  ِع َع   ْن ُعغْن سِع ُعى   اْن َع  «فَع غْن

mesinden dolay  

 y kanman z istenirse, y ka-

n (222) 

يِع  نَعهًَع  َع ْن  ا َّطوَع ءِع »  « اْن َع ُِع
lan ilaçlarla tedaviyi yasaklad (223) 

 «   اى عِع  وِع ٌْن اَع  ْن  ا ِّي   اِع  َع  ِع اِع   َع  َع  َع وَع »
sallallahu aleyhi ve sellem a r d  için ayaklara k na 

yak lmas n  em (224) 

 

                                                           

(221) Müslim, Selâm (2196); Ahmed, Müsned (11763). 
(222) Müslim, Selâm (2188); Tirmizî Ahmed, Müsned (2473). 
(223) Tirmizî  Ebû Dâvûd  el-

Elbânî   
(224) Ebû Dâvûd Ahmed, Müsned (27070). el-

Elbânî   
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ُع  َع ْن ُع   َع  دَع  َع  َع   َع ٍِع  َع ْن  ٍَع  َّط ٍِّي   َع اَع :  َع اَع  َع ِع ُْن ِع    ا َّط ِع ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

َأِْل »:وَع َع َّط َع  ٍِ جىَِحزُل  َٝج ثىظَّ اَأْل ِ  ثى ُّل َّ  ُِ َأْٞل َج َِ ثىشَّ ٍِ ٌُل  يَأْل ج   َئَِ ث َ  َٙ .، ثىَأْلحُل ٍَ َأٌْل  مُل  ََ دُل

َأِْل ُٝلِحخُّل  ٍَ َٖج إِ َّ  إِ  ،ُٝلِحخُّل  ََ  ُٝلَحدِّلطَأْل دِ ِٓ  َ  َٙ َ ثَٗ َأِْل ََٝسجِ  َ ُٓل  َيَأْلَٞضَأْل ُلوَأْل َ  ج َٝنَأْل ٍَ

ىَأْلَٞشَ  ،عََ عًالج َأِْل َٗ ٍِ  ِ َّ٘ َأْل دِجّلِلَّ َٕج َ  َش ِّل َٗ  ُِ َأْٞل َج ث ،َش ِّل ثىشَّ َٖج  ََ دًال َ  ُٝلَحدِّلطَأْل دِ َٖج  ،َٗ  َئَِّّ

َأِْل  ُٓل  ىَ  «صَؼُل َّ
 

Ebû Katâde rad yallahu anh  Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

Sâlih r. Hulm ise eytandand r. Sizden birisi 

 gördü ünde, onu sadece sevdi i kimseye anlats n. 

Ho lanmad   gördü ünde, onun errinden ve eytandan Al-

ns n ve üç defa üfleyip tüflesin. Onu hiç kimseye anlatmas n. 

Çünkü böyle yaparsa o rüya, gören k (225) 

 

AÇIKLAMALAR 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste, sâlih rüyan n Al-

unu yani onun, eytan n kar mas ndan ve kar t rmas n-

dan uzak oldu unu bildirdi. Çünkü insan uyudu u zaman rûhu ç kar ve 

onun için, sayesinde birçok bilgiye haz r hale geldi i biraz soyutlanma 

n kendisine ilham etti i ve mele in uykusunda ge-

tirdi i eyle sakinle ir. Daha önce bilmedi i eyler ona görünmü  veya 

                                                           

(225) Buhârî Müslim Tirmizî Ebû 

Dâvûd, Edeb (5021); Ahmed, Müsned (22019). 
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haberdar olmad  baz  eyler zikredilmi  olarak uyan r. Ruh, ya bilin-

mesi veya uygulanmas  faydal  durumlar için uyanm t r, ya hiç dü ün-

medi i dinî veya dünyevî zararlara kar  haz r hale gelmi tir, ibret alma-

ya ba lam , arzulu hale gelmi  ve kendisine kar k gelen amellerden 

korkar olmu tur. O, ya böyle bir eyle kar  kar yad r. Ya da dinî hü-

kümlere katmak için, baz  k smen mevcut olan eyler için uyanm t r. 

Bu hususlar n hepsi, peygamberli in k rk alt da biri olan sâlih rü-

yan n alâmetidir. Peygamberli in parças  olan ey yalan olmaz. 

n; 

 ٹۀۀہہ ڱڱںںڻڻٹ(

 )   هےےۓۓڭ ہہ

 uykunda az gösteriyordu. E er sana on-

lar  çok gösterseydi, çekinirdiniz ve sava  içinde birbiriniz-

le çeki irdiniz. Fakat Allah, sizi bundan kurtard . Çünkü o, 

gö üslerin öz [8/Enfal, 43]  

sözünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  rüyas na bak. O rüya-

lar sebebiyle ne kadar fayda meydana gelmi  ve ne kadar zarar uzakla t -

r lm t r. 

n u sözü de böyledir: 

 ٴۇ   ې  ې ۉ ۉ  ېې ڭ  ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ(

 ائائىىۋۋۅۅىىېېېې

 )ەئەئوئوئ

n  do ru ç kard . Allah dilerse gü-

ven içinde (kiminiz) ba lar n z  tra  ederek ve (kiminiz 

saçlar n z ) k saltarak, korkmadan Mescid- ire-

ceksiniz. Allah sizin bilmedi inizi bildi, bundan önce size 

yak [48/Feth, 27] 
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Bu rüya sebebiyle, ne kadar îmân art  ve mükemmelli i gerçek-

le n büyük belge ve delillerindendi.  

M s r kral n n rüyas na ve Yû i do ru yoruma 

bak. O, yorum yapmay  becerdi ve Allah da ona, rüyan n içindeki tedbiri 

alma görevini verdi. Böylece birçok hay r ve nimet meydana geldi ve o-

nun vesilesiyle zaruret ve ihtiyaçlar giderildi. Allah onunla Yû e-

recesini di er kullardan üstün k ld . 

ezân ve kâmet konusunda gördükleri 

rüyay  dü ün. O rüya, dinî düsturlar n en önemlilerinden olan bu büyük 

düsturun getirilmesine sebep olmu tu. 

Peygamber, velî ve sâlihlerin hatta bütün müminlerin ve ba kala-

r n n  gördükleri rüyalar bilinmektedir, me hurdur, ihtiva ettikleri ö-

nemli yararlar ve iyi sonuçlar say lamayacak kadar çoktur. Bunlar, Al-

n kullar na lütfetti i nimetler, müminlere verdi i müjdeler, gafillere 

uyar lar, yüz çevirenlere yapt  hat rlatmalar, inatç lara da delil göster-

medirler. 

Hulm ise, kar k dü lerdir. O sadece, eytan n insan ruhuna ver-

di i kar k k, onu korkutma, kader ve üzüntü verecek veya onu ma-

r kl a zorlayacak ya da onu er, fesat ve zararl  h rsa sevkedecek eyleri 

getirmesidir. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o s rada, kulun, hiç kimseye 

anlatmamak suretiyle onun kötülü ünü gideren sebeplere sar lmas n  

emretti. Çünkü böyle yapmak, onun bo a gitmesine ve da l p yok olma-

s na sebep olur. Sa na ve soluna üç defa üfleyip tüfler ve bu hulme se-

bep olan ta lanm  n  s rada da, onun kendi-

sine zarar veremeyece ine inan r, çünkü o, Peygamberinin sözüne inan-

maktad r, eytan  defedecek sebep ve vas talar nda ba ar l  olaca na gü-
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venmektedir. 

Sâlih rüyadan dolay  ki  

gerçekle tirmesini istemesi, sevincine kat lmas  ve bu konuda kendisine 

dua etmesi için, sevdi i ve dostlu unu bildi i kimseye anlatmas  gerekir. 

Keyfine göre yapt  veya hasedinden dolay  nimetin gitmesine çal t -

 bir yorumla kendisine kötülük etmemesi için rüyay  sevmedi i kimse-

ye anlatmamal d r. 

Bundan dolay  Yusuf, rüyas nda, güne in, ay n ve on bir y ld z n 

kendisine secde ettiklerini görüp bunu babas na anlat nca, babas  ona 

öyle demi ti: 

 ٹٹڤ ٱڦڦڦڦپپپپٹٹ(

 )ڤڤڤ

um! Rüyan  sak n karde lerine anlatma; sonra 

sana bir tuzak kurarlar. Çünkü eytan insana apaç k bir 

dü mand [12/Yusuf, 5] 

Bu sebeple, nimetlerin mümkün oldu u kadar  dü manlardan 

gizlenmesi, daha uygundur. Daha a r basan bir menfaat varsa o zaman 

durum ba kad r. 

Bilinmelidir ki, kul, bazen sad k rüyay , ezânla ilgili rüyada oldu u 

gibi, aynen görür bazen de ona, M s r kral n n rüyas  gibi, ondan, ben-

zerlik bulunan aklî veya maddî eylere yormas  için maddî örnekler veri-

lir. Bunlar, görene, vakte, âdete ve çe itli durumlara göre de i ir.(226)  

                                                           

(226) - Rü-

ya, Hakikati ve Tabiri  
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 HAD S 

 

ُْن   سَع ٍٍّر  ْن ِع  اْنحُع ِع   َع اَع  : َع اَع     َع ِع ُْن ِع    َع ُعىاُع  َّط ُع  َع َع   :وَع َع َّط َع  صَع ًَّط  َّط

« ِِ سَأْل َأِْل  ُل ٍِ  ًِ  َ ِٔ  إِ َأْل ِْٞ ج َ  َٝعَأْل ٍَ ُٔل  مُل ِ  صَ َأْل ََ َأْل  «ثىَأْل
 

Ali b. Huseyn rahimehullah  Peygamber 

sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

nsan n (dini ve dünyas  bak m ndan) kendisini ilgilendirmeyen 

eyleri terketmesi, onun müslümanl n n güzelli indendir.  Mâlik, 

useyn ve Ebû 

(227) 

 

AÇIKLAMALAR 

, îmân ve ihsân da 

ona dâhil olurlar. Bu anlamda slâm, dinin zâhirdeki ve bât ndaki bütün 

ilkeleridir. Müslümanlar, sma ayr l rlar. Nitekim bu hadi-

sin muhtevas  buna delâlet etmektedir. Müslümanlar n bir k s-m n n 

müslümanl  güzeldir, bir k sm n nki de kötüdür.  zâhi-ren ve 

bât nen yerine getiren güzel müslümand r. 

 ڱڱڱڱ ڍڌڌڎڎڳڳڳڳ ڍ(

 )ںںڻڻٹ

lerinde do hanîf ola-

rak brâh  dinine tâbi olan kimseden dince daha güzel 

                                                           

(227) Tirmizî, Zühd (2317); , Fiten (3976). Ebû Hureyre hadisi olarak. 

Tirmizî, Zühd (2318); Ahmed, Müsned (1734). Ali b. Huseyn hadisi olarak. el-

Elbânî   
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kim vard r? Allah [4/Nisâ, 125] 

Dini güzel olan, terketmesi gereken günah ve kötülüklerle, yine 

mekruh olanlar, kendisine faydas  olmayan hatta hayr n kaçmas na se-

bep olacak lüzumsuz mübahlar gibi, terketmesi gereken eylerden vaz-

geçip, kendisini ilgilendirenlerle me gul olur. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in: nsan n (dini ve dünyas  

bak m ndan) kendisini ilgilendirmeyen eyleri terketmesi, onun Müslü-

manl n n güzelli sözü, söylediklerimizi içine almaktad r.(228) 

Hadisin mefhûmu udur: Kendisini ilgilendirmeyeni terk etmeyen 

kimsenin müslümanl  kötüdür. Bu, haram veya mekruh olan söz ve 

davran lar  içine almaktad r. 

Bu hadis, genel anlaml  ve özlü sözlerdendir, Bu sözüyle Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem fark  taksimat  ortaya ç kar p 

n güzelli ini olu turan sebepleri aç klad . Bu da, ilgili olanla me -

gul olup ilgili olmayan söz ve davran  terketmektir. Sebepler, kulun 

onlar yüzünden kötü oldu u eydir. Onlar, bu halin tam tersinedirler. 

 

                                                           

(228) el- - ebin 

u-

hammed b. Ebî Zeyd [el-

y-

, s-

, Kendisinde tavsiyede bulunmas i-

 ve ndisi için se

 hadisleri.[ - -Hikem rhi.] 
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ُّىاِع      ِع   َع ِّي ِع    َع ْن   َع ُِع ِع   َع ْن    ُعى َعً  ْن ِع   ََع ُع   َعوَّط  َع ُعىاَع  َّط صَع ًَّط  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع  ج» : َع اَع   َع َع ثىِدٌد   ََّحوَ   ٍَ َأِْل  َٗ ٍِ ث  ىَدًال وٍئ   َٗ ٍِئ   َّحَأْل َأِْل  ََ حٍئ َ َس ٍِ  « َ َأْلَؼَو 

 

Eyyûb b. Mûsâ b. Amr b. Sa îd b. el- n-

den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  l rivâyet 

: 

na u-

 Tirmizî(229) 

 

AÇIKLAMALAR 

Senin yapaca n iyili e en lây k ve en uygun kimse, çocuklar nd r. 

n sana verdi i, beden ve kalplerini uygun bir ekilde 

terbiye etmeni tavsiye etti i emanetlerdir. Büyük, küçük senin onlara 

kar  yapt n bu türlü ey,  t ran ey-

lerin en üstünlerindendir. Bu konuda gayret göstermen ve ecrini Al-

inde ve bedenlerini 

e itti inde, görevi yerine getirmi  ve ecir alm  oldu un gibi, ayr ca, fay-

dal  ve do ru ilimlerle, güzel ahlâka yöneltmek ve z dd ndan sak nd r-

makla, onlar n kalp ve ruhlar n  e itti in zaman da ayn  ey hatta daha 

büyü ü  olur. 

Güzel edep, imdi ve sonra, onlara, alt n, gümü  ve çe itli dünya 

mal  vermekten daha hay rl d r. Çünkü onlar güzel edep ve güzel ahlâkla 

                                                           

(229) Tirmizî, el- - Ahmed, Müsned (14977). el-Elbânî ed-Daîfa 
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yükselirler n ve kullar n haklar n  onlarla 

öderler, birçok zarardan onlarla sak n rlar, anne ve babalar na yapt klar  

iyilik onlarla gerçekle ir. 

Çocuklar  ihmal etmenin zarar  büyük ve riski fazlad r. Dü ün, se-

nin bir bahçen olsa, onun a açlar n  büyütüp yeti tirsen, meyveleri ol-

gunla sa, sonra o bahçeyi ihmal edip korumazsan, sulamazsan, zararl  

eylerden temizlemezsen ve her zaman geli meye uygun hale getirmez-

sen, bu en büyük cahillik ve ahmakl k de il midir? Sen, çi erinin parças , 

gönlünün meyvesi ve ruhunun kopyas , sa l nda ve öldükten sonra ye-

rine geçecek olan, mutlu olmalar  sebebiyle senin de mutlu olaca n, fe-

lâh ve ba ar lar  sebebiyle birçok hayra kavu aca n çocuklar n  nas l ih-

mal edersin?(230)  

 )ۇئۆئۆئۈئۈئېئ(

akl-  selîm sahipleri dü ünüp anlar   

[2/Bakara, 269] 

 

                                                           

(230) gili pek çok yönlendirmelerde va tavsiyelerde bulunan 

vsi-

ye

Anaokulunda ve E  isimli eseridir. 
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 HAD S 

 

ُع  َع ْن ُع   َع ٍِع  ُعى َعً    َع ْن    ٍَع  َّط ِع   : َع اَع    َع ِع ُْن ِع     َع اَع  َع ُعىاُع  َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

غَوُل ثىَأْلَ يِٞ ِ » :وَع َع َّط َع  ٍَ  ٌَ ِ  َم َأْ٘ل ثىَأْلَ يِِٞ  ثىسَّ َٗ جىِِي  ِل ثىظَّ سَأْل َِ عَِو َطجِ ِخ ثىَأْل

ِمٞ ِ  َأْٗل صَِ دُل  َٗ َ  ِٔ ضَِ ٝ ج صَشَأْل ٍَّ ِل إِ سَأْل َِ َأِْل َطجِ ِخ ثىَأْل ٍِ َل  ٍُل َد ثِ  َ  َٝعَأْل ِ َٝحُٔل  ثىَأْلَحدَّ

َأْْلُٔل  ٍِ َأْٗل صَِ دُل  دََل  َ َأْ٘ل َأْٗل عَ ِ اُل دََدََّل  َ ثِ  ُٝلحَأْل ِمٞ ُل ثىَأْلَحدَّ ج َخذِٞغَزًال  َٗ  «ِ ٝحًال
 

Ebû Mûsa el-E r: Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

yi arkada la kötü arkada n durumu, misk ta yanla, ate  üfle-

yip saçan, demirci körü ü gibidir. Misk ta yan ya sana biraz verir ya 

da sen ondan biraz sat n al rs n yahut ondan güzel bir kokuk hisseder-

sin. Demirci körü ü ise ya elbiseni yakar, ya da sen ondan çirkin bir 

koku hisse  Muttefekun aleyh(231) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadiste, iyi arkada  seçmeye te vik ve bunun z dd ndan da sa-

k nd rma vard r. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iyi arkada n, ya hediye e-

dilmek ya da sat n almak suretiyle, en az ndan, onunla oturdu un süre 

içinde, yan ndaki miskten yararland n misk ta y c s  gibi oldu unu a-

ç klayarak bu iki örne i verdi. Nas l misk kokusu insana rahatl k verirse, 

iyi arkada la birlikte olan da hay r ve nimet içindedir. 

                                                           

(231) Buhârî Müslim, el- - Ahmed, Müsned 

(19127).  
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nsan n, iyi arkada dan gördü ü iyilik, en keskin miskten daha et-

kili ve daha üstündür. Çünkü o, ya sana din ve dünyan için yararl  olan  

ö retir, ya sana nasihatta bulunur ya da sana zarar verecek eyi yapmak-

tan seni sak nd r v-

ranmaya, akrabalara ilgi göstermeye te vik eder, seni kusurlar nla birlik-

te kabul eder ve sözüyle, ilmiyle ve durumuyla güzel ahlâka ve seni iyi 

eylere davet eder. Çünkü insan n yap s nda arkada  ve dostunu örnek 

al p ona uyma özelli i vard r. Ki ilikler ve ruhlar gruplar halinde bir a-

raya gelmi  topluluklard r. Onlar birbirlerini hayra veya onun z dd na 

götürürler. 

yi arkada tan gördü ün en basit fayda ki hafife al nmayacak bir 

fayda  beraber olmaya önem vermekten, hay rda yar maktan ve erden 

uzak durmaktan dolay  onun sayesinde kötülük ve günahlar  reddetmen; 

yan ndayken ve ba ka zaman onun seni korumas , sa l nda ve ölü-

münden sonra sevgi ve duas n n sana fayda vermesi ve onun seninle ir-

tibat  ve seni sevmesi sebebiyle seni savunmas d r. 

Bunlar, senin do rudan do ruya u ra mad n eylerdir. Ancak 

baz  ki ilerle irtibat kurman ve baz  i ler sebebiyle onlar n sana faydas  

dokunabilir. 

yi arkada lar n yararlar , say lamayacak kadar çoktur. Ki iye, dos-

tundan ibret ve ders almas , onun yolundan gitmesi yeter. 

Kötülerle arkada l k etmek, bu söylediklerimizin hepsinin z dd -

d r. Onlar, her yönden arkada l k ettikleri ve bir arada bulunduklar  

kimselere zarar verirler ve kötülük ederler. Nice insan, kötü arkada  yü-

zünden helâk olmu tur. Onlar ne kadar çok arkada n  bilerek ve bilme-

yerek helâke götüren yerlere sevketmi lerdir. 

Bundan dolay n mümin kula iyilerle arkada  olmay  nasip 
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etmesi ona en büyük nimeti; onu kötü arkada la s namas , kuluna ceza-

s d r. 

yilerle arkada   illiyyîne (yücelerin en yücesine); 

kötülerle arkada l k onu esfel-i sâfilîne (a a lar n en a a s na) götürür. 

yilerle arkada l k, ki iye, faydal  ilimleri, üstün ahlâk  ve sâlih a-

melleri gerektirir; kötülerle arkada l k bunlar n hepsini ona haram k lar.  

 ڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻٹٹ(

 ۓڭ ۓ ےے ه     ہہ  ہ   ہ ۀ ۀ

 )ڭڭڭې

s r , ke ke ben rasûl ile 

falancay  dost edinmeseydim! O beni, bana gelen zikir-

den(232) sapt rd . Zaten eytan, insan  (uçuruma sürükle-

yip), yapayaln z ve yard mc s z b rak [25/Furkân, 27-29]  

 

                                                           

(232) ] Nitekim, bir sonraki âyette bütün ha-
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 HAD S 

 

َْن َع َع   َع ْن  ٍِّي    َع ٍِع  ُع َع ُع  َع ْن ُع  َع ْن  ا َّط ِع ٍَع  َّط ُع   َع ِع ُْن ِع وَع َع َّط َع صَع ًَّط  َّط   َعنَّط ُع     َع َع

ُِل  َ  »   : َع اَع  ٍِ ؤَأْل َُل ثِ دٍئ  ُٝليَأْلَد ُل ثىَأْل َٗ حَأْل ٍئ  َأِْل اُل ٍِ  ِِ َأْٞل صَ َّ ٍَ» 

 

Ebû Hureyre rad yallahu anh  Rasûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem öyle buyurdu:  

ll  ve olgun) mümin bir y lan deli inden iki defa s r lmaz 

(bir defa aldat lsa bile, ikinci defa aldan  Muttefekun aleyh(233) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu, müminin, çok dikkatli ve uyan k oldu unu aç klamak için, 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem i bir örnek in 

îmân , onu, yakla lmas  kenisine zarar veren kötülükleri i lemekten en-

geller. O ne zaman bunlardan birini yapma hatas na dü erse, hemen pi -

man olur ve tevbe eder. 

Tevbesinin arkas ndan, ki inin, kendisini günaha dü üren o se-

bepten, çok sak nmas , elini bir deli e sokup da bir y lan n s rd  kim-

senin durumu gibidir. Art k o, ilk defa ba na gelenden dolay , o deli e 

elini asla sokmaz. 

Ayr ca, îmân, sahibini ibâdete sevkeder ve ona te vik eder. Onu 

kaç rd  için de ki inin üzülmesine sebep olur. Yine îmân, onun kötü-

lük i lemesine engel olur. E er o bir kötülük i lerse, hemen onu terk e-

der ve art k ayn  eyi yapmaz. 

                                                           

(233) Buhârî, Edeb (6133); Müslim, Zühd (2998); Ebû Dâvûd, Edeb (4862); 

Mâce, Fiten (3982); Ahmed, Müsned (8709). 
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Hadiste, her hususta ihtiyatl  ve uyan k olmaya da te vik vard r. 

Yapmak için yararl ; sak nmak için de zararl  sebep ve vas talar  tan mak 

bunu gerektiren eylerdendir. 

Hadis, yakla makla, kötülü e dü mekten korkulan üphe ve vas -

talardan çekinmeye delâlet etmektedir. 

Mazeretler hesaba kat lmakla birlikte Allah, eytan n güzel göster-

di i günahlar  tekrarlamaktan müminleri sak nd rd .  

 )ىىۅۅىىېېېې(

üt veriyor ki, e er müminler iseniz, böyle bir 

 [24/Nûr, 17] 

Tevbe edenlerden kötülü ü tadan kimsenin ondan tiksintisi daha 

fazla, ondan sak nd rma ve sak nmas  daha kapsaml d r. Çünkü o, onun 

kötü etkilerini tecrübe ederek ö renmi tir. 

Hadiste öyle buyurulmaktad r: 

ُْن َع وِع »  ِع وَع اْن َع َع َع ُع  ِع ْن  ا َّط َعنَع  ُع  ِع ْن  َّط  «  ْن

r. Acele etmek eytan-

dand r. (234) 

 «إِع َّط ذُعو اَع ْن ِع َع ٍة  وَع َع  َع ِعُ َع    ، َع ُِع َع إِع َّط ذُعو  َع ْن َع ٍة   َع »
Halim ancak aya  tökezleyendir. Hakîm (bilge) de tecrübesi olan-

d (235)  

Allah en iyi bilendir. 

 

                                                           

(234) Tirmizî, el- - Taberânî -Kebîr (6/122). Hadis 

hasendir. Bkz: -Sahîha (4/404). 
(235) Tirmizî, el- - -Elbânî -Mufred a-
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 HAD S 

 

ِع   : َع اَع     َع ٍِع ذَع ٍّر     َع ْن  ُْن ِع    َع اَع  َع ُعىاُع  َّط ُع  َع َع َ قَأْلَو  َ   »: وَع َع َّط َع  صَع ًَّط  َّط

دِٞ ِ  َ َ  َمجىَأْلَنيِّل  ،َمجىضَّدَأْل َٗ   َ َ  َ َسخَ  ،َٗ يُلقِ  َٗ ِِ ثىَأْل ُل سَأْل  «َمحُل
 

Ebû Zer el-G fârî rad yallahu anh  Rasûlullah sallalla-

hu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

l, nefsi al koymak gibi takva ve huy gü-

zelli  Beyhakî, -Îmân (236) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadiste, her birinin alt nda büyük bir bilgi bulunan üç cümle 

vard r. 

Birinci cümle: Akl n, etkilerinin ve alâmetlerinin aç klanmas  hak-

k ndad r. Kitap ve sünnette övülen ak n kuluna ver-

di i bir nimettir. Kul, faydal  eyleri ve ilimleri onunla anlar, onlar  dü-

ünüp inceler, zararl  ve çirkin eylerden geri durur. O, insan için zorun-

ludur. Dinî ve dünyevî hiçbir durumunda ondan uzak olamaz. Çünkü 

insan, faydal y  ve ona götüren yolu onunla tan r. Yine zararl  olan  ve 

ondan nas l kurtulaca n  onunla bilir. Ak l da kendi etkileriyle bilinir. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste onun iyi etkilerini 

aç klad :  Kulun tedbiri, ya dinî meseleleriyle ya 

da dünyal k meseleleriyle ilgilidir. 

Onun dinî meseleleriyle ilgili tedbiri, s rat-  müstakîmi, Peygam-

                                                           

(236) , Zühd (4218). el-Elbânî Daîfu 
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ber sallallahu aleyhi ve sellem , ahlâk ve davran n  tan maya, sonra 

da, düzenli bir ekilde ona uymaya çal mas d r. Nitekim Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: am ve gecenin bir k s-

m ndan . Mutedil olun, mutedil olun, o zaman maksada ula-

rs n  Bu hadisin aç klamas  n gösterdi i yolun nas l 

oldu t ran kolay bir 

yol oldu u, o yolun, kulun rahat n  ve dünyal k hiçbir eyini kaç rtma-

yaca n , aksine bunlarla birlikte kulun iki ey yani iki cihan saâdeti ve 

iyi bir hayat kazanabilece i daha önce geçti. 

Ki i e er dinî durumunu, bu er î ölçüye göre düzenlerse (tedbir a-

rsa) onun dini ve akl  tam olur. Çünkü ak ldan istenen, sahibini, en ya-

k n ve en kolay yoldan iyi sonuçlara ula t rmas d r. 

Geçimle ilgili tedbire gelince; ak ll , maksad n n gerçekle mesinde, 

kendisi için en faydal  ve en uygun gördü ü ekilde r z k talep etmeye 

çal r. Rastgele ve karars z bir halde sebep ve vas talar  çi neyip gitmez. 

Kendisine r z k kap s  açacak bir sebep gördü ünde, ona sar l r, devaml  

çal arak istedi ini elde eder. Bunda, denenmi  bir bereket vard r. 

Sonra ba ka bir tedbirde daha bulunur. O da, harcamada tedbir-

dir. Haram olan veya faydas  olmayan yollarda harcama yapmaz, mübah 

olan harcamalarda ne israf, ne de cimrilik eder. Bunun ölçüsü, Yüce Al-

lah n iyiler hakk nda söyledi i u sözdür: 

 )جئحئمئڈڈَُىئىئ ېئېئىئ(

klar nda ne israf ne de cimrilik eder-

ler; ikisi aras  [25/Furkan, 67] 

R z k kazanmada, harcamada, korumada ve bununla ilgili husus-

larda güzel tedbir, insan akl n n tam ve sa lam oldu unu gösterir. 

Bunun z dd , onun akl n n noksanl n  ve bozuklu unu gösterir. 
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kinci cümle:  gibi takva yoktur  sözüdür. 

Bu, takvan n özlü bir tarifidir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem gerçek takvan n, ki inin nefsini, kalbini, dilini ve bütün organlar n  

haram ve zararl  olan eylerden al koyan ey oldu unu belirledi. Âlimle-

rin, takvan n aç klamas  hakk nda söylediklerinin hepsi, bu net ve özlü 

aç klamaya dayan r. 

Kim kalbini üphelerden, haram olan arzulardan, kinden, nefret-

ten ve di er kötü huylardan; dilini de g ybetten, ko uculuktan, yalanc -

l ktan, sövmekten, her türlü günahtan, kötülükten ve haram sözlerden; 

namusunu ve gözünü haramdan; karn n , haram yemekten ve organla-

r n  günah kazanmaktan korursa, bu gerçek takvad r.  

Kim bunlardan birisini kaybederse, takvas ndan o kadar eksilir. 

Bundan dolay  eyhulislâm öyle demi ndan 

korkulan  (237) 

Üçüncü cümle, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in: uy gü-

zelli  sözüdür. 

Hasep, halka göre, yüksek bir mertebedir. Hasep sahibinin bundan 

dolay  bir itibar ve erefi vard r. Hasep iki türlüdür: 

Birinci tür, insan n nesebi ve evinin erefiyle ilgili olan haseptir. 

Bu tür, asl nda, bir övgüdür. Çünkü bunun sahibinin baya  eylerden 

uzak durarak ve güzel nitelikler edinerek, hasebinin gere ini yapm  ol-

ma ihtimali vard r. 

 tür ise, kula ait bir özellik, güzellik, süs, dünya ve dinde iyi-

lik olan hakîkî haseptir. Bu, geni  hilmi, sabr , aff , iyilik etmeyi, kötülük 

ve eziyete katlanmay , her çe it insana kar  güzel huylu olmay  içine 

                                                           

(237) 

Medâric -Sâlikîn (2/10) 
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alan gerçek haseptir. 

stersen öyle de: Güzel huy iki türlüdür: 

, huy güzelli idir. Bu da, onun er î ve kaderle ilgili 

hükümlerini, ho nut olarak, hükmüne teslim olarak, sükûnet, r za, ken-

disine lütfetti i emir ve ba ar dan dolay  ükür ve ac  veren ka-

derine sab r ve r za ile dinine uyarak kabul etmendir. 

2. nsanlara kar  iyi huylu olmakt r ki, bu da ba ta bulunmak, 

kötülü e katlanmak ve k-

t r. Nitekim Yüce Allah öyle buyurdu: 

 )ڃڃچچچ چڃڃ(

[7/ ] 

 ڳ ڍڍڌڌڎڎڳ ڇڇڑڑڇڇ(

 ۀۀہ ڱڱڱڱںںڻڻٹٹ ڳڳ

 )ہہ

yilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülü ü) en güzel bir e-

kilde önle. O zaman seninle, aras nda dü manl k olan kim-

se, sanki candan bir dost olur. Bunu (bu güzel davran a) 

ancak sabredenler kavu turulur; buna ancak (hay rdan) 

büyük nasibi olan kimse kavu   [41/Fussilet, 

34-35] 

 iyi huylu olursa, hay r ve felâha ka-

vu ur. Allah en iyi bilendir. 

 

 

 

 



 262 
 

 HAD S 

 

َْن َع َع   َع ْن  ُع  َع ْن ُع   َع ٍِع  ُع َع ٍَع  َّط ٍِّي   َع ِع ًَل  َع اَع اِع  َّط ِع ُْن ِع   َعوَّط  َع ُع ُع  َع َع  صَع ًَّط  َّط

صِع ٍِع  وَع َع َّط َع  دَع  ِع َع ً   «صَ َأْلَؼخَأْل  َ   » : َع اَع  ، َعوْن دَّط  «صَ َأْلَؼخَأْل  َ  » : َع اَع  ،فَع َع

 

Ebû Hureyre  Ey Al-

n Rasûlü! Bana tavsiyede bulun, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem: buyurdu. Adam ayn  eyi birkaç defa söyledi. Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve selem de her seferinde [ : n-

buyurdu. Buhârî(238) 

 

AÇIKLAMALAR 

O adam, yap lan tavsiyenin  zannetmi ti. 

n-

mas n  istiyordu. Onun için iste ini birkaç defa tekrar etti. Peygamber 

sallallahu aleyhi ve sellem de ona, ayn  eyi tekrar edince, bunun özlü bir 

söz oldu unu anlad . Gerçekten bu, öyledir. Çünkü: n  sözü, 

iki önemli emri içermektedir. 

Birincisi: Sebepleri yerine getirme ve güzel huylu olmaya çal ma 

emri yani halim olmak, sab rl  olmak ve insanlardan gelebilecek sözlü ve 

fiilî kötülü e haz r olmak. Kul, bunlar  yapmay  ba ar rsa ve öfkelenme-

ye sebep olan bir eyle kar la rsa, güzel huyu sebebiyle ona katlan r, 

bunu yumu akl yla, sabr yla ve güzel sonuçlar na dair bilgisiyle kar -

lar. Bir eyin emredilmesi, onu ve ancak kendisiyle gerçekle eni emret-

mektir. Bir eyin yasaklanmas , onun z dd n  emretmektir. Ona, kulun, 

yasaklanandan sak nmas n  sa layan sebepleri yerine getirmesi emredil-

                                                           

(238) Buhârî, Edeb (6116); Tirmizî, el-Birr (2020); Ahmed, Müsned (9682). 
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di. te bu, o türdendir. 

kincisi: Öfkelendikten sonra, öfkesini uygulamama, emridir. 

Çünkü genellikle insan, öfkesini defip reddedemez. Ama onun gerekle-

rini uygulamayabilir. Öyleyse öfkelendi inde, kendini, öfkenin gerektir-

di i haram söz ve davran lardan engellemesi gerekir. 

Kendini, öfkenin zararl  etkilerini yapmaktan engellerse, asl nda 

öfkelenmemi  gibi olur. Böylece kul, aklî ve kalbî gücü tam birisi olur. 

Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle demi tir: 

ُْن َع » َ ُع  اَع َ ُع إِعنَّط َع   الَّط    ِع الُّ َع َع ِع    ا َّط ِع  « اَّط ِعٌ ََع ْن ِع ُع نَع ْنسَع ُع  ِع ْن َع  اْنغَعضَع ِع  دِع
çlü pehlivan, rakibini yere y kan de ildir. O, ancak, öfkelendi-

inde kendine hâkim oland (239) 

nsan n gücünün tam olmas  demek, ehvet gücünün ve öfke gü-

cünün kötü etkilerinin kendisine tesir etmesine engel olmas , bu iki gü-

cü, dinî ve dünyevî yarar  olan  olmaya, dinî ve dünyevî zarar  olan  def 

etmeye sarf etmesidir. 

nsanlar n en hay rl s , ine 

uygun olan; öfkesi ve savunmas , hakk n bat la üstün gelmesi için olan-

d r. 

nsanlar n en kötüsü, ehvet ve gazab na yenilendir. Güç ve kuvvet 

ancak Allah iledir. 

 

                                                           

(239) Buhârî, Edeb (6114); Müslim, el- - Ahmed, Müsned (7178). 
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 HAD S 

 

ىدٍة    َع ْن  سْن ُع ِع  ْن ِع  َع ُع  َع ْن ُع  َع ْن ِع  َّط ٍَع  َّط ٍُّ   َع اَع  َع اَع   َع ِع ُع     ا َّط ِع صَع ًَّط  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع  وُل » : َع َع خُل َأِْل  َ  َٝدَأْل ٍَ َأِْل ِمذَأْل ٍئ  ثىَأْلَ َّْزَ  ٍِ رٍئ  غَأْلقَجهُل َ  َّ ٍِ  ِٔ َُ  ِٜ قَيَأْلذِ   َع اَع  «َمج

سَع َع ً  َع اَع  إِعوَّط   : َع ُع ٌر   نَع ْن ُع ُع  َع سَع ً  وَع َُّ » : ا َّط ُع َع َُعحِع ُّ  َعوْن ََع ُعىوَع ثَعىْن ُع ُع  َع َ  إِ َّ 

جَه ثىَأْلِنذَأْل ُل  ََ ٞوٌد ُٝلِحخُّل ثىَأْلَ  َِ ؾُل  ثىَأْلَحقِّل  دَ َ ُل   َا َأَْل َغ  «ثىَّْجاِ   َٗ

 

Abdullah b. Mes ûd rad yallahu anh  Peygamber 

sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

  Birisi 

öyle dedi: Ki i, elbisesinin ve ayakkab s n n güzel olmas n  ister. Bunun 

üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: ü-

zeldir, güzelli i sever. Kibir, hakk  tan mamak ve insanlar  küçüm-

(240) 

 

AÇIKLAMALAR 

Yüce Allah cehennemin, kibirlenenlerin yeri oldu unu haber ver-

tir. Bu hadiste de: Kalbinde zerre miktar  kibir bulunan n cennete 

girmeyece  bildirilmektedir. Hadis, kibrin, cehenneme girmeyi gerek-

tirdi ine ve cennete girmeye engel oldu una delildir. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in yapt  bu özlü aç klamay-

la, bu mana çok iyi anla lmaktad r. O kibri, iki türe . 

Birinci türün kibri hakka kar d r. Bu da,  reddi ve kabul 
                                                           

(240) Müslim, Îmân (91); Tirmizî, el- - Ebû Dâvûd, Libâs (4091); 

bn Mâce, Mukaddime (59); Ahmed, Müsned (3779). 
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edilmemesi demektir. Hakk  reddeden herkes, reddedilen hak oldu u 

için, ona kar  büyükleniyor demektir. Kullar n peygamberle-

rini kendisiyle gönderdi i ve kitaplar n  kendisiyle indirdi i hakka bo-

yun e meleri gerekir. 

Peygamberlere tamamen uymay  kabul etmeyip büyüklenenler, 

ebediyyen cehennemde kalacak kafirlerdir. Çünkü hak olanlara mucize 

ve delillerle desteklenmi  olarak peygamberler vas tas yla geldi. Onlar n 

kalplerindeki kibir engel olmak üzere ortaya ç kt  ve hakk  reddettiler. 

Yüce Allah öyle buyurdu: 

 ڱںںڻڻٹٹۀ ڳڳڱڱڱ(

 )ہہہ  ۀہ

 kesin bir delil olmaks z n 

âyetleri hakk nda münaka a edenler var ya, hiç üpe yok 

ki, onlar n kalplerinde asla yeti emeyecekleri bir büyüklük 

hevesinden ba ka bir ey yok [40/ ] 

Görü  ve arzular na ayk r  olan hakk n bir k sm na uymay p bü-

yüklenenler kâfir olmasalar bile, kibirlerinden ve din getirdikten sonra 

anlad klar  hakk  kabul etmelerine engel olan  baz  

cezalar vard r. Bundan dolay  n uygulamas  görül-

dükten sonra, ki inin, kim olursa olsun, birinin görü ünü denk tutma-

 ittifak etmi lerdir. 

limle u ra an n sözüyle, elçisinin sözünü herkesin sözü-

ne tercih etmeye, dayand  temelin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem  yoluna uymak, onun maksad n  ö renmeye çal mak, zâhiren ve 

bât nen, bu konuda ona uymak olmas na kesin karar vermesi gerekir. 

Bu önemli hususu ba ar rsa, hay rda ba ar l  olmu tur ve hatas  da 

affedilmi tir, çünkü onun genel amac   uymakt r. Hakk  tan ma-
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da, delil getirme ve içtihad etme olarak elinden geleni yaparsa, hata hu-

susunda mazurdur. Bu, hak için tevazu gösteren kimsedir. 

kinci tür olan insanlara kar  kibir de, onlar  hakir görmek ve kü-

çümsemektir. Bu, insan n kendini be enmesinden ve insanlara kar  bü-

yüklük taslamas ndan ileri gelir. Kendini be enmek, insanlara kar  bü-

yüklenmeye, onlar  küçümsemeye, onlarla alay etmeye, söz ve davran

yla onlar  kusurlu görmeye sevkeder. Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem öyle buyur :  

سْن ِع   ْن ِعئٍة  ِع ْن  ا َّط ِّي » سْن ِع َع  ََعحْن ِع َع  َع َع  ُع   َعوْن   ِعحَع  « اْن ُع
iye kötülük olarak, müslüman karde ini hakir görmesi ye-

(241) 

O adam i, elbisesinin ve ayakkab s n n güzel olmas n  isti

deyip bunun, içinde tehdit bulunan kibrin hükmüne girmesinden kork-

tu.  

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sahibi hakka uyan, in-

sanlara mütevazi davranan birisi oldu unda, bunun kibir olmad n  ve 

n sevdi i güzellik oldu u aç klamas n  yapt . Çünkü Allah, zat n-

da, isimlerinde, s fatlar nda ve fiillerinde güzeldir, o zâhirî ve bât nî gü-

zelli i sever. 

Zâhirî güzellik, beden, k yafet, mesken ve bunlarla ilgili eylerin, 

temizli i gibidir. Bât nî güzellik, üstün ve güzel ahlâkla donanmakt r. 

Bundan dolay  bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

duâlar ndan biriydi:  

سَع ِع » َع ْن نٍِع  ِع سَع ِع   ا َّطهُع َّط   ْن ِع َع ْن َع اِع وَع َع ْن سَع ِعهَع     ْن َع ْن َلَع ِع  َع ََعهْن ِعٌ  ِع َع ْن   ْن

ُِّي َع إِع َّط  َعنْن َع وَع ِع ِع  َلَع ِع  َع  ٌ  َع َع ْن ُِّي َع   ْن َع ْن َع اِع وَع َع ُِّي َعهَع  إِع َّط  َعنْن َع      ْن  «ََع ٍِع  َع

                                                           

(241) Müslim, el- - Ahmed, Müsned (7670). 
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m! Beni, amellerin ve ahlâk n en güzeline ula t r. Bunlar n 

en güzeline anca sen ula t r rs n. Benden amellerin ve ahlâk n kötüsünü 

gider. Bunlar n kötüsünü benden ancak sen giderir (242)  

Allah en iyi bilendir. 

                                                           

(242) Müslim, -Musâfirîn (771); Nesâî Tirmizî Deavât (3421). 
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 HAD S 

 

ِع  ْن ِع  َع ْن ِعو  ْن ِع  اْن َع  ِع    َع ْن  ُع  َع ْن ُع   َع ْن ِع  َّط ٍَع  َّط   َع اَع  : َع اَع     َع ِع

ِع  ُْن ِع وَع َع َّط َع     َع ُعىاَع  َّط ُع  َع َع َأِْل » :صَع ًَّط  َّط ٍَ ِاَا كَ  قَدَأْل  َ َأْليََي  َٗ ُل  ٌَ يَ قَََّْعُٔل   َج ًالج َ َأْل َٗ

ج آصَجُٓل  ََ ُل دِ َّ » 
 

Abdullah b. Amr b. el-Âs rad yallahu anhumâ  

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

z k verilen 

n kendisine verdi ine raz  k ld  kimse, kesinlikle felâha er-

mi  Müslim(243) 

 

AÇIKLAMALAR 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu üç özelli i bir araya geti-

ren kimsenin felâh bulaca  hükmünü verdi. 

 istenilen ve sevilenin elde etme ve her korkulandan 

selâmet anla  özlü bir isimdir. 

Bu üç özellik, din ve dünya iyili ini bir araya getirdi. Kul, Al n 

dini olan ve kendisi d nda hiç bir din kabul edilmeyen hidâyet 

u, sevap kazanman n ve cezadan kurtulman n temel esa-

d r, kendisine yetecek, insanlardan istemesine engel olacak kadar r z k 

da elde eder, sonra Allah ona, verdi ine raz  k lmak suretiyle, nimeti ta-

mamlar, yani verilen r zka ve yetecek kadar na raz  olma mertebesi olu-

 ve art k nefsi, bunun gerisindekine tamah etmezse onun için, dünya 

                                                           

(243) Müslim, Zekât (1054); Tirmizî, Zühd (2348); , Zühd (4138); Ahmed, 

Müsned (6572). 
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ve ahiret iyili i meydana gelmi tir. 

Bu üç özelli in veya birinin gitmesiyle ortaya ç kan noksanl k, ya 

onun müslüman olmamas d r ki, durumu ne olursa olsun, bunun sonu 

ebedî bedbahtl kt r  ya müslüman olmas d r, ama unutturan bir 

fakîrlikle veya azd ran bir zenginlikle denenmesidir ki her ikisi de zarar 

ve büyük bir noksanl kt r  ya da ona tam yetecek veya bol bol yetecek 

kadar r z n verdi i r z a kanaat etmez, kalbi Al-

n verdi iyle ho nut olmaz. Bu da kalbi ve nefsi fakîr oland r. 

Zenginlik mal çoklu undan olmaz, as l zenginlik kalp zenginli i-

dir. Nice servet sahibinin kalbi yoksul ve üzgündür. Nice cömert yoksul 

vard r ki onun kalbi zengindir, ho n verdi i r z a ka-

naat eder. 

htiyatl  ve ak ll  kimse, dünyal k hususunda s k t nda, ken-

dinde, dünyal k s k nt s yla fakîrli i ile kalp 

fakîrli ini bir araya getirmez. R z k elde etmek için çal t  gibi, kalbin 

rahat , sükûneti ve huzuru için çal mal d r. Allah en iyi bilendir. 
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 HAD S 

 

ُّىاَع   َع ْن  ُع  َع ْن ُع   َع ٍِع  ََع ٍَع  َّط ٍِّي   َع ءَع  َع ُع ٌر إِعاًَع  : َع اَع     َع ِع ُع     ا َّط ِع صَع ًَّط  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع فَع َع اَع  َش  ِٜ  » :  َع اَع  ، َع ِّي ْن ٍِع وَع َعوْن ِع ْن  ِع!ََع   َع ُعىاَع  َّط  : َع َع َأَْل إَِ ث قُل

ضَِذ ُل   ََظوِّل َطَ رَ  كَ َطَ سِ  ًٍئ صَعَأْل َأٌْل دَِنَ  َ  صََنيَّ َٗ َ٘ ِّل ٍئ  ج  ٍُل ََّ َِ َأْل ثىَأْلَٞ َأْلَا َ  َٗ َاَأْل َأْْلُٔل  ٍِ

َأْٝلِدٛ ثىَّْجاِ  َ  ِٜ » 

 

Ebû Eyyûb el-Ensârî unu anlatt : Birisi Peygamber sallallahu a-

leyhi ve sellem  gelip: Ey n Rasûlü! Bana nasihatte bulun ve vecîz 

(k sa ve özlü) konu , dedi. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem öyle buyurdu:  

na durdu unda veda edecek kimseninki gibi namaz k l, 

yar n özür dilemeni gerektirecek bir sözü söyleme ve insanlar n ellerin-

deki (dünyal k) eyl Ahmed(244) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu üç tavsiye, ne kadar önemlidir! nsan onlar  al p uygulad n-

da, i leri mükemmel hale gelir ve felâh bulur. 

Birinci tavsiyede namaz n tam ve mükemmel bir ekilde k l nmas  

ve onun en güzel bir ekilde ifa edilmesine çal lmas  yer almaktad r. 

öyle ki, ki i, k ld  her namazdan dolay  kendisini hesaba çekecek, na-

mazdaki farz, vâcib ve sünnetleri tamamlayacak ve makamlar n en yüce-

si olan ihsân makam n  gerçekle tirecektir.  
                                                           

(244) , Zühd (4171); Ahmed, Müsned (22987); el-Elbânî  
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Bu da, namaza, zihninde R unu canlan-

d rarak durmas r-

mas yla, duru unda, rükûnda, secdesinde, e ilmesinde ve kalkmas nda 

ona boyun e mesiyle olur. Onun bu yüce gayesinde, tereddüt gösterme-

den ve içinde bir isteksizlik olmadan bunu al kanl k haline getirmesi 

ona yard mc  olur. O, her namazda, bundan ba ka namaz k lamayacak-

m  gibi, namaz n n, veda eden kimseninki gibi oldu unu hayal eder. 

Bilinmektedir ki veda edecek kimse, bütün gücünü sarfedecek e-

kilde çal r. Durumun kendisine kolay gelmesi ve buna al mak için de-

vaml  bu faydal  dü ünceler ve güçlü vas talarla birliktedir. 

Bu ekilde olan namaz, sahibini her türlü kötü huydan al koyar, 

ruhunu etkileyen îmân fazlal , kalbin nuru ve mutlulu u, hayra olan 

tam arzusu sebebiyle, onu her türlü güzel huya te vik eder. 

kinci tavsiye, dili tutmak ve onu kontrol alt na almakt r. Mesele-

nin özü dili tutmakt r. Kul, diline sahip olursa, bütün organlar na sahip 

olur. Dili ona sahip olur, o da onu zararl  sözden korumazsa, din ve 

dünya ile ilgili durumu bozulur. Bir söz söyler de din ve dünya ile ilgili 

bir yarar n  görme .  

Tenkide u ramay  ve özür dilemeyi gerektirebilecek her söz b ra-

k lmal d r. Çünkü öyle bir sözü konu tu unda söz ona sahip olur ve o da 

sözün esiri olur, belki de telafisi mümkün olmayan bir zarara da u raya-

bilir? 

ba lanmay  al kanl k haline getirmek. Ki

onun lütfuna tamah etmeli ve insanlar n ellerindeki dünyal k eylerden 

ümit kesmeyi al kanl k haline getirmelidir. Çünkü böyle bir ümit kesme 

günahtan korunmak demektir.  
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Ki i bir eyden ümit keserse, ona ihtiyaç duymaz. Böylece o, diliyle 

lan n  bir 

kulu olur ve yarat lara kulluktan kurtulur.(245) Art k onlar n kölesi 

de ildir, böyle yapmakla izzet ve eref kazanm t r. Çünkü, insanlara 

ba lanan, onlara ba lanmas  sebebiyle, ancak zillet ve dü künlük kaza-

. Allah en iyi bilendir.  

                                                           

(245) âmet-

-da, 

a-

rahimehullah : 

zay -

i-nin önüne geçirme ora-

- , Mâide sûresi 54. âyetin tefsîri] 
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 HAD S 

 

ٍُّ   وَّط   ُعلْن َع ِع  ْن ِع  َع ْن ٍة    َع ْن  ُْن ِع وَع َع َّط َع     ا َّط ِع ُع  َع َع َٕوَأْل  »  : َع اَع  صَع ًَّط  َّط

 َُ ٗ َأْْلَظ ُل َُ  صُل َاقُ٘ل صُل َأْل َأٌْل  إِ َّ  َٗ َع َجةِنُل  «دِؼُل
 

Mus n rivâyet etti ine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi 

ve sellem öyle buyurdu:  

flar n z sebebiyle yard m ediliyor ve r z k veri-

(246) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadiste, ellerinden i  gelen güçlülerin, ne cihâd ve yard m ne de 

r z k meselelerinde ve kazanç elde edememeleri durumunda, ellerinden 

bir ey gelmeyen acizleri hafife almamalar n n gerekti i bildirilmektedir. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dü manlar  yenmenin ve r

z k bollu unun, zay -

lar n dua ve r z k istemeleriyle meydana geldi ini aç klad . 

Maksat ve gayelere ula t ran sebepler iki türlüdür: 

Somut olarak görülen tür: Bu, sözünde ve davran nda cesur ol-

mak ve zengin olup kazanabilmekle olu an güçlülüktür. Bu tür, ço u 

kimsenin gönlündekidir. Onlar, zafer ve r zk n meydana gelmesini buna 

ba larlar. Hatta cahiliye dönemindekilerin birço unda durum, fakîrlik 

korkusuyla çocuklar n  öldürmeye kadar varm t r. Bunlar n d ndaki-

lerde de, kazanamayan ve güçlerini kaybeden âilelerine k z p öfkelenme 

durumu ortaya ç kt .  

                                                           

(246) Buhârî, Cihâd (2896); Nesâî, Cihâd (3178); Ahmed, Müsned (1496). 
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Bunlar n hepsi, basiretsizlik, îmân zay fl n verdi i söze 

ve garantiye güvensizlik ve meselelere yüzeysel olarak bakmakt r. 

kinci tür: Manevi sebep ve vas talard r. Bunlar da dinî ve dünyevî 

 etme gücü, tamamen 

ona güvenme; ona yönelme ve ondan isteme gücüdür. 

Bu hususlar, korunmalar n n, r z klar n n ve zaferlerinin, çok âciz 

olduklar  unu ö renmeye mecbur kalan, bir ey 

yapamayan zay flar taraf ndan çok güçlü hale getirilirler. Çünkü bu ki i-

ler kalpleri k r ld  ler, Allah da onlara kötülük-

leri defetmek ve faydal  olanlar  getirmek için  gücü yetenlerin idrak 

edemedi i eyleri indirmi tir. Onlar sebebiyle, gücü yetenlere, hesapla-

r nda olmayan r zk  nasip etmi tir. Çünkü Allah, herkese, belirli ölçüde 

bir r z k ay rm t r. 

Allah, bu aciz olanlar n r z klar n , gücü yetenler vas tas yla ver-

mi , bundan dolay  da gücü yetenlere yard m etmi

güvenleri sa lam olanlara ve onun kar l k verece ine gönülden ina-

nanlara Allah, ak l ve hayallerinden geçmeyen yard m ve r z k vas talar  

açar. 

Nice insan vard r ki fakîrdir, bunlar n ailesi, kalabal kla p kendi-

sine ba ml  olanlar ço al nca, Allah, birçok yönden, dinî, ilâhî ve kader-

le ilgili sebeplerden dolay  onlar n r zk n  art r r. 

Bir yönden bu n vaadidir.  

 )جئحئڈَُ ڈ(

kas n  

 [34/Sebe, 39] 

Bir ba ka yönden de öyledir: Her gün sabahleyin meleklerin öyle 

dua etmesi: 
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ظِع » ظِع    َع َع ً     ُع ْن ِع ً    ا َّطهُع َّط  َع ْن ً    َع ً   وَع َع ْن سِع  «اَع َع ً     ُع ْن

m infak edene (Allah r zas  için harcayana) bir bedel ver. 

m! ha (247)  

Bir yönden de öyledir. Bu zay flar n r z klar , kendileriyle birlikte 

olan kimselere yönelmi  ve onlar n eline geçmi tir. 

Veren kimsenin elinin, her yönden üstün oldu u yönünden, Al-

n yard m n n ihtiyaç miktar  kadar gelmesi ve bereketin onun r zas  

için olan ve sevâb  istenilen her eyde olmas  yönünden. 

 samimi olmas  ve ona kalbi, dili ve eliyle yak-

la mas  r. Onun 

için olan ey mübarektir. 

Tevekkülün güçlü olmas  infakta bulunan n lü-

tuf ve iyili ini arzu etmesi yönünden. Arzu ve ümit istenilenin meydana 

gelmesi için en önemli sebeplerdendir. 

Zay flar n, kendilerine dua etmeleri yönünden. Onlar ayakta ol-

salar da, otursalar da, her türlü durumlar nda  ihtiyaçlar n  kar layan-

lar için dua ederler. Duâ, güçlü bir sebep ve vas tad r. 

 )ٹڤڤڤڤ(

öyle buyurdu: Bana duâ edin, kabul ede  

[40/ ] 

Bunlar n hepsi denenmi tir ve görülmü tür. Mahrum kalanlara 

yaz klar olun! Ba aranlar n kazanc  ne kadar yücedir! 

 

                                                           

(247) Buhârî, Zekât (1442); Müslim, Zekât (1010); Ahmed, Müsned (27294). 
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 HAD S 

 

َْن َع َع     َع ْن  ُع  َع ْن ُع    َع ٍِع  ُع َع ٍَع  َّط ِع   َع اَع  : َع اَع  َع ِع ُْن ِع  َع    َع ُعىاَع  َّط ُع  َع َع اًَّط  َّط

َحلُل »   وَع َع َّط َع  ُل إِىَٚ َٝؼَأْل ُِ ثىَأْلَ َّْزَ ُٝلقَجصِوُل   َّ  َ خُل َخَ  َٝدَأْل َأْٟل ج ث ََ ُٕل ِِ َٝقَأْلضُلوُل  ََ دُل َأْٞل يَ َ اُل

ٌَّ  ََٕذث ِ  َُٞلقَأْلضَوُل عُل ُل َ يَٚ ثىَأْلقَجصِوِ   ِٜ َ ذِِٞو  َّ حُل  َّ َٖدُل  َٝضُ٘ل ضَشَأْل  « َُٞلسَأْل
 

Ebû Hureyre   Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

iye güler. Bunlardan biri di erini öldürür ve ikisi de 

cennete girer. Biri, Allah yolunda sava arak ehit olur, sonra Allah 

kâtilinin tevbesini kabul eder de müslüman olur ve Allah yolunda çar-

p arak o da ehit dü  Muttefekun aleyh(248) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, Kerî inin) çe itli oldu una, o-

nun lütfunun say lamayacak ve insanlar n ak l ve hayallerine gelme-

yecek kadar çok çe itli oldu una delâlet etmektedir. 

Biri di erini öldüren bu iki ki iden her birine Allah, lütuf ve kere-

miyle, cennete ula t ran bir sebep takdir etmi tir. 

Birincisi: Allah yolunda sava t  ve Allah ona, s ddîklerin mertebe-

sinden sonra, en üstün mertebe olan ehitli i, henüz Müslüman olma-

m  birisi vas tas yla ikram etti. Onun cihâd n 

ad n  yüceltmek ve böylece na yakla makt . Onun ecrini verecek Al-

r. Onun kâtilde bir hakk  r. 

                                                           

(248) Buhârî, Cihâd (2826); Müslim Nesâî, Cihâd (3165); , 

Mukaddime (191); Ahmed, Müsned (7282). 
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Di erine gelince; Yüce Allah, Müslüman olmak ve ba ka bir se-

beple tevbe etmek isteyen herkese tevbe kap s n  aç k b rakt  ve günahla-

r n hiçbirini, tevbenin kabulüne engel yapmad . Nitekim Yüce Allah, 

tevbe edenler hakk nda öyle buyurdu:  

 ڭ ۓ ےۓ ے ه       ہ ہ ہ ہ ۀ ٹۀ(

 )ڭڭڭېېۉۉې

an kullar n 

rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günah-

lar  ba lar. O, -rahîmdir [39/Zümer, 53] 

O müslüman olup tevbe edince, Allah onun küfrünü ve kal nt la-

r n  sildi, sonra ona ehitli i nasip etti, o da öldürdü ü ve ona kendi ara-

c l yla ikramda bulundu u karde i gibi cennete girdi. Kafirken, kadre-

ini öldürmü  olmas , onun de erini dü ürmedi. 

n gülmesi, nun son derece cömert oldu unu ve yapt  

iyili in çe it çe it oldu unu göstermektedir. 

Bu hadisteki ve di n di er s fatlar  

,  hak oldu-

una, s fatlar n n kemal s fatlar  oldu una, nun e i, benzeri ve dengi 

olmad na inanmas  gerekir. 

Ayr n, zâtlara benzemeyen bir zât  s -

fatlar  benzemeyen s fatlar  vard r. Hepsi de, hamd, mecd, tazim, celâl 

cemâl ve kemal s fatlar d r. Biz, Rabbimizin, Kitâb ve Sünnet te geçen s -

fatlar na inan r z.  

Biliriz ki îmân ve tevhid, ancak onlar n azametine, yüce-

li ine ve erefine yak an bir ekilde isbât yla gerçekle ir. Bu hadis, s-

îlede, tevbe kap lar n n aç k oldu una te vik 

eden hadisler aras ndad r. Çünkü slâm, öncekini ve insan n kâfirken 

yapt klar n  siler. O, geçmi tekiler üzere, hatta bât la yard m etmek için 
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öldürdü ü ve bu yüzden ele geçirdi i mallar üzere müslüman olmu tur. 

Bunlar n hepsi, müslüman olduktan sonra affedilmi tir. 

Yukarda geçen bu yüzden Müslüman-

larla kâfirler aras ndaki muâmelelerin gerektirdi i haklarda dikkatli ol-

mak içindir. Çünkü kâfir, üzerinde muâmele yaparak ald  mallar, 

borçlar ve ba kalar n n haklar  oldu u halde müslüman oldu unda, s-

lâm bunlar  dü ürmez, çünkü bu muâmeleler, insanlar n iyisiyle kötüsü, 

müslüman yla kâfiri aras nda ortak muamelelerdir.  

Birinci k sm n aksine, iki taraf yani müslümanlarla kâfirler  ara-

s nda sava  ç kar, öldürmek ve mal almak gerekli olursa, ancak gönüllü 

olarak ve elinde bulunduran taraf ndan teberru olarak geri verilebilir. 

Allah en iyi bilendir.  

Ehl-i ba yin (isyanc lar n) ehl-i adli (adâleti gözetenleri) öldürme-

si baz  yönlerden buna benzer. Âlimler, sava  halinde onlar n ald klar  

can ve mallar için tazmînât ödemeyeceklerini söylemi lerdir. Nitekim 

sahabenin fitne ç kt nda, böyle bir icma  vard r. Onlar, ölen kimseler 

ve telef edilen mallar için, iki taraf n da, diyet ve tazmînât ödemeyece-

inde ittifak etmi lerdir. 

Sonra Allah, kâtilin tevbesini kabul eder de müslüm  sö-

n müslüman olan veya günahlar ndan tevbe edenin tev-

besini kabul etmesi, kulun kendi tevbesinden önce gelir. Çünkü Yüce 

Allah, onun tevbe etmesine izin verir, onu takdir eder ve lütfeder, böyle-

ce, tevbe etmesini gerektiren sebepleri yarat r.  

Kul, tevbe eder, bundan sonra Allah, geçmi  suçlar n  küfür ve 

onun d ndakileri  silmek suretiyle, tevbesini kabul eder. Kulun tevbesi, 

iki tevbeyle sar lm t r. Rabbi ona, o iki tevbe sebebiyle, tevbe edinceye 

kadar, iznini, takdirini ve tevbe etme imkân n , tevbesinin kabulünü ve 

hatas n n silinmesini lütfeder. Çünkü Yüce Allah, Tevvâb (tevbeyi kabul 
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eden) ve Rahîm (çok merhametli)dir. 

Tevbe, ibâdetlerin en yücesi ve en önemlisidir. Bu hüküm, bütün 

ibâdetlerde vard r. Allah, kula önce onu nasip eder, sebep ve yollar n  

kolayla t r p bunlara imkân tan r. badet eden kimse bunu yapt nda 

n ondan ho nut oldu u ve verdi i sevap yaz ld na göre, Kerîm 

n lütfu ne kadar geni tir ve nun geni  ve çe itli keremi ne 

kadar boldur. Allah en iyi bilendir. 
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 HAD S 

 

ُع  َع ْن ُع   َعنَع ٍة     َع ْن  ٍَع  َّط ٍُّ   َع اَع  : َع اَع   َع ِع ُْن ِع وَع َع َّط َع    ا َّط ِع ُع  َع َع  َ  » :صَع ًَّط  َّط

 َِّ َ َّْٞ ََ َأْ٘ل  َٝضَ ََ َأٌْل ثىَأْل مُل ِِْٜٞ ََ دُل ٌَّ  َ َأْل ُٖل َأِْل ىَِٞقُلوَأْل ثىيَّ ىَِن َٗ َأِْل ػُل ٍّل  ََطجدَُٔل  ٍِ ج َمجَّشَأْل  َس  ٍَ

ث َأْٞل ًال َ٘ َجرُل َخ ِٜ إَِ ث َمجَّشَأْل ثىَأْل َّْ َ٘ صَ َٗ ث ىِٜ  َأْٞل ًال  «ىِٜ ثىَأْلَحَٞجرُل َخ

 

Enes rad yallahu anh  Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem öyle buyurdu:  

Sizden birisi, (hastal k vs. gibi) bir zarara u rad  için, asla 

ölümü temennî etmesin. Temennî etmek zorunda kal m! Ya-

amak, benim için hay rl  oldu u sürece, beni ya at. Ölmek benim için 

hay rl  oldu unda da can m   Muttefekun aleyh(249) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, hastal k, fakîrlik, korku, bir s k nt ya dü me ve benzeri 

eyler gibi, kulun ba na gelen herhangi bir zarardan dolay , ölümü te-

menni etmeyi yasaklamaktad r. Çünkü bundan dolay  ölümü temenni 

etmede, baz  mefsedetler vard r. 

Bunlardan birincisi udur: Bu, ki inin ba na gelen eyden dolay  

öfkelenip can  s k ld na delâlet etmektedir. Halbuki ona sabretmesi ve 

görevini yerine getirmesi emredilmi tir. Ölümü, istemenin buna ayk r  

oldu u bilinmektedir. 

                                                           

(249) Buhârî, Deavât (6351); Müslim, Zikr (2680); Tirmizî, Cenâiz (971); Nesâî, 

Cenâiz (1820); Ebû Dâvûd, Cenâiz (3108); , Zühd (4265); Ahmed, 

Müsned (11568). 
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: Ruhî bir zay flama ve tembellik meydana getirmesi, ü-

mitsizli e dü ürmesidir. Kuldan istenilen, böyle eylere direnmesi, gü-

cüne göre onlar  hafifletmeye çal mas , ba na gelenin yok olmas  için, 

kalp gücüne ve umut etme gücüne sahip olmas d r.  

Bu da iki eyi gerektirir: Emredilen sebepleri yapana ilâhî lütuf, 

kalp gücünü ve umutlu olmas n  gerektiren faydal  çal ma. 

Üçüncüsü: Ölümü temenni etmek, câhillik ve ahmakl kt r. Çünkü 

öldükten sonra ne olaca n  bilmemektedir. Belki ya murdan kaçarken 

doluya tutulacakt r. 

Dördüncüsü: Ölüm, kulun, hâlen yapmakta oldu u sâlih amelleri 

keser. Art eri yoktur. O, zerre kada-

r , dünya ve üzerindekilerden daha hay rl  olan bir amelin kesilmesini 

nas l ister?  

Bu genel hususlardan daha özeli, ba na gelen zarara sabretmesi-

dir. Çünkü Allah, sabredenlere ecirlerini hesaps z olarak verecektir. 

Bundan dolay , hadisin sonunda öyle buyurdu: 

zorunda kal m! Ya amak, benim için hay rl  oldu u sürece, be-

ni ya at, ölmek benim için hay rl  oldu unda da can m  Kulun 

durumunu, onun için hay rl  olan  ve onun bilmedi i menfaatleri bilen, 

onun, istemedi i hayr  onun için isteyen, iyili i konusunda lütufta bu-

lundu u gibi ba na gelen belâda da lütufta bulunan Rabbine havâle etti-

riyor. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in bu sözüyle: 

 ا َّطهُع َّط   ْن َع ْن ٍِع إِعوْن  ِع ْن َع  ، ِع ْن َع   ا َّطهُع َّط  غْن ِع ْن اٍِع إِعوْن  : َع ََع ُعىاَع َّط  َع َع ُع ُع ْن » 

سْن َعاَع َع  َع ْن ِع ْن  اْن َع  «.فَع ِعنَّط ُع  َع  ُع ْن ِع َع اَع ُع  اُِع
S m! stersen beni ba la! Alla m! stersen 

bana ac  zorlayan 
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(250) sözü aras ndaki fark n ilmi ve iradesine 

ba l  olma bulunan bu hadiste zikredilen, kulun, sonucunu ve yarar n  

bilemeyece i belirli eylerdedir. 

Di er hadiste belirtilen ise, faydas n  hatta zorunlu unu ve her ku-

lun ona olan ihtiyac n  bildi i n ma fireti, 

rahmeti ve benzeri eylerdir.  

Kul, bunlar  ka eylere ba layarak 

de il, kesin olarak ister, çünkü ona, bu konularda ve bunlar  arac  yapt -

 her eyde kesin ifadeleri kullanmaya çal mas  emredilmi tir. 

Bu, emredildikleri sabit olan farzlarla müstehablar  yapma aras n-

daki fark gibidir. Kula, bunlar  yapmas , ya kesin ya da müstehab olarak 

emrediliyor. Kulun asl n  ve faydas n  bilmedi i belirli baz  eyler vard r 

ki, o konudaki emri aç k olarak anlay ncaya kadar durup bekler. 

Birçok ilim adam , fitne korkusuyla ölümü temenni etmenin caiz 

olmas n , bundan istisna tutmu lard r. Merye  

 )ائائەئى(

[Meryem, 23] 

sözünü bundan saym lard r. Ayr ca baz lar u özlem-

den dolay  ölümü temenni etmeyi istisna edip Yû  

 )ۆئۈئۈئېئ ەئەئوئوئۇئۇئۆئ(

-

man olarak öldür ve beni iyilerin aras [12/Yûsuf, 

101] sözünü bundan kabul ettiler. 

Bunun iyi dü ünülmesi gerekir. Çünkü Yûsuf ölümü temenni et-

medi, sadece, can n  müslüman olarak almas  slâm üzere 

                                                           

(250) Buhârî, Deavât (6339); Müslim, Zikr (2679); Tirmizî, Deavât (3497); Ebû 

Dâvûd, Salât (1483); Ahmed, Müsned (7272). 
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kalmas n  n iyi son ister. Allah en iyi bi-

lendir. 
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 HAD S 

 

ٌِّي   َع ْن  ُ ٍة  اْن ُع ْن ِع ُع  َع ْن ُع   َع ٍِع  َع ِع ٍَع  َّط ٍُّ   َع اَع  : َع اَع   َع ِع ُع  صَع ًَّط   ا َّط ِع  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع  رٌد َخِؼَ رٌد  » : َع َع َ٘ يَأْل َأّْلَٞج  ُل َُّ ثىدُّل َُّ  إِ إِ َٗ  َ َأْْل ُل ُل   َّ َٖج  ََٞ َأٌْل  ِٞ يِ ُلنُل ضَ َأْل سَأْل  ٍُل

هَ  َّٗ َ  َُّ ِ ث ثىِّْلَسجَ   َئ ثصَّقُ٘ل َٗ َأّْلَٞج  ث ثىدُّل َُ  َجصَّقُ٘ل يُ٘ل ََ َأْٞلَي صَعَأْل َ ثةِٞوَ     ِضَأْلَْزِ  َم   دَِْٜ إِ َأْل

   «َمجَّشَأْل  ِٜ ثىِّْلَسج ِ  

 

Ebû Saîd el-Hudrî  Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

 ve nimetleri) ye il ve tatl d r. Allah sizleri dünyada 

önceki ümmetlere halef yapt . Böylece nas l amel edece inize bakacak. 

Dünyaya dalmaktan sak n n ve kad nlar n fitnesinden korunun. srail 

o ullar nda ilk fitne, kad nlar konusunda oldu  Müslim(251) 

 

AÇIKLAMALAR 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste, dünyan n duru-

muna ve onun, bakanlar n ve tadanlar n ho una giden niteli ini bildirdi. 

Arkas n dünyay , kullar  için imtihan ve deneme yeri yapt -

n  bildirdi ve onun fitnesine dü mekten koruyan sebep ve vas talar  

olu turmay  emretti. 

Dünyan n tatl  ve ye il oldu unu söylemesi, dünyan n sahip oldu-

u nitelikleri içine almaktad r. Gerçekten dünya, tad lacak lezzet ve eh-

vetleri bak m ndan tatl , d  güzelli i yönünden ye ildir.  

                                                           

(251) Müslim, Zikr (2742); Tirmizî, Fiten (2191); , Fiten (4000); Ahmed, 

Müsned (10759). 
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Nitekim Yüce Allah öyle buyurmu tur:  

 ہ ہ ہ ہ  ۀۀ ٹ ٹ ڻ ڻ(

 ) هےے   

nlardan, o lulardan, kantarlarca y lm  alt n ve 

gümü ten, (otla a) sal nm  atlardan, davarlardan ve e-

kinlerden gelen zevklere a r  dü künlük, insanlara süslü 

[3/Âl-i mrân, 14] 

 )چ ڦچچچچڃڃڃڃچ ڦ(

yeryüzündeki eyleri, kendisine süs olsun diye ya-

ratt k ki onlar n, hangisinin daha güzel i  yapt n  dene-

[18/Kehf, 7] 

Oradaki bu çe it çe it lezzetleri ve ho  manzaralar  Allah, imtihan 

etmek ve denemek için yaratt . Nas l amel edeceklerini görmek için kul-

lar  dünyaya yerle tirdi. 

Kim o dünyay  (lezzetlerini) helâlinden al r, hak etti i yere koyar 

ve onlar , yarat ede 

kullan rsa, daha üstün ve daha kal c  olan bir yurda götüren birer az k ve 

binek olurlar, böylece onun dünyadaki ve âhiretteki mutlulu u gerçekle-

ir. 

Kim dünyay , en büyük derdi, ilminin gayesi ve maksad  yaparsa, 

ona ancak, kendisi için takdir edilen verilir. Art k o, bundan sonra bed-

bahtl a do ru sürüklenir. Onun lezzetlerinden ve ehvetlerinden ancak 

k sa bir süre zevklenir. Çünkü böyle bir ki inin lezzetleri az, üzüntüleri 

uzundur. 

Dünya lezzetlerinin her türünde bu fitne ve imtihan vard r. Fakat 

en etkili ve en iddetli fitne kad nlard r. Çünkü onlar n fitnesi büyük, o 

fitneye dü mek de tehlikelidir ve zarar  daha fazlad r. Onlar, eytan n 
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tuzak ve a lar d r. eytan, kad nlar vas tas yla nice iyi niyyetli kimseyi 

avlam , onlarda ehvetlerinin esiri ve günahlar n n rehinesi olmu lar, 

kurtulmalar  zorla m t r. Günah, ki inin kendi günah d r, çünkü bu be-

lâdan sak nmayan kendisidir. E er öyle olmasayd , ondan sak n rd  ve 

üpheli olanlara girmez ve belâyla kar la mazd lmaktan 

yararlansayd  bu fitneden ve dertten kurtulurdu. 

Bundan dolay  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadiste, 

özellikle ondan sak nd rd  ve bizden önceki milletlerin ba ndan geçeni 

bildirdi. Çünkü bunda ibret alanlara ibret ve sak nanlara ö üt vard r. Al-

lah en iyi bilendir. 
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 HAD S 

 

َْن َع َع  َع اَع   َع ْن  ُْن ِع وَع َع َّط َع   َع اَع  َع ُعىاُع   : َع ٍِع  ُع َع ُع  َع َع ِع صَع ًَّط  َّط ُُل  » : َّط ج ََ ٝ ِ  ثْلَأْل

َُ    دِؼَأْل ٌد  َ ذَأْلعُل٘ َأْٗل دِؼَأْل ٌد    َٗ َ   َُ ِ ضُّ٘ل ذَزًال    َٗ عَأْل َٕج َ  ،شُل  َ هُل َ  إِىََٔ إِ  : َأْل َأْ٘ل  ،ُل َّ  َّ قَ

َٕج  َّج جؽَزُل  َٗ َ َأْل ٍَ ذَزٌد  إِ عَأْل ثىَأْلَحَٞج ُل شُل َٗ َأِْل ثى َِّ ِٝق   َ ٙ ََ َأِْل  ثاَأْل ٍِ  ُِ ج ََ ٝ ِ  «ثْلَأْل

 

Ebû Hureyre rad yallahu anh  Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

Îmân yetmi  küsür veya altm  küsur ubedir. En üstünü, Lâ ilâ-

he illâllah sözü, en a a s , yoldan zarar verici bir eyi kald rmakt r. 

Hayâ, îmândan bir ûbedir  Muttefekun aleyh. (252) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, îmân n, hem kalbin inanç ve amellerini, hem organlar n 

amellerini hem de dilin söylediklerini kapsad na delâlet eden naslar a-

ras ndad r. Farz ve müstehab t ran, onun sevdi i ve 

ho nut oldu u her ey, îmân n içine girer. Îmân n en üst ve en alt nokta-

s yla bunlar n aras ndakilerini zikretti ki, o hayâd r. Belki hayây , bu bü-

tün îmân ubelerini yerine getirmede en güçlü sebep oldu u için zikretti. 

Çünkü nimetlerinin ve cömertliklerinin devam etmesi, güzel isimlerinin 

kendi üzerinde görülmesi için buna ra men kul, yüce Rabbine kar  

pek çok kusur i ler, kendine zulmeder ve zarar verir  

kimseye bu hayâ, suçlardan sak nmay , farz ve müstehablar  yerine ge-

                                                           

(252) Buhârî, Îmân (9); Müslim, Îmân (35); Tirmizî, Îmân (2614); Nesâî, Îmân 

(5004); Ebû Dâvûd, Sunne (4676); , Mukaddime (57); Ahmed, 

Müsned (8707 ve 9097). 
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tirmeyi gerektirir. 

Bu ubelerin en üstünü, temeli â n ki-

inin, kalbinden, samimi olarak, o yüce niteli e ki bu ulûhiyyettir- Al-

l lây k olmad n  bilecek ve inanacak ekilde söyleme-

sidir. tir. Çünkü O, kendisini ve bütün â-

lemleri lütuf ve ihsân yla terbiye eden Rabbidir. Herkes fakîrdir, O zen-

gindir. Herkes âcizdir, O güçlüdür. Daha sonra o, her durumda, samimi 

olarak Rabbine ibâdet eder. Çünkü îmân n bütün ubeleri, bu gövdenin 

dal ve meyveleridir.  

Hadis, baz  îmân ubelerinin, hak olan ma buda kar  ihlâsl  ol-

maya, baz lar  da insanlara ihsânda bulunmaya dayand n  bildir-

mi tir. 

Yoldan zarar veren eyi kald rmakla, sözlü ve fiili ihsân n bütün 

çe itlerine dikkat çekti. Yani içinde, menfaatlere ula ma bulunan ihsâna 

ve içinde, halktan zararl lar  defetme bulunan ihsâna dikkat çekti. 

Îmân n bütün türlerinin, bu hususlara dayand n  ö renince, hay-

r n özelliklerinden her birinin, o ûbelerden oldu unu da ö renmi  olu-

ruz. Âlimler, bunlar n belirlenmesinden söz etmi lerdir. 

Âlimlerden, hadiste bildirilen miktara ula anlar vard r. 

Buna yakla anlar vard r. Ancak mana anla ld nda, insan, dinin 

getirdi i sözlü veya fiilî zâhir veya bât n her özelli i, ubelerden kabul 

edebilir. Kulun îmândan pay , azl k veya çokluk, güçlü olma veya zay f 

olma, mükemmel veya eksik olma bak m ndan, bu özelliklerden nasibi 

kadard n v i haberlere inanmaya, on-

lar n emirlerini tutmaya ve yasaklar ndan çekinmeye dayan r. 

Allah îmân , kökü sabit, dallar  gö e yükselen, meyvesi, Rabbinin 

izniyle her an yenilen, köklü ve meyveleri, iyi a aca benzetti. Allah belki 
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dü ünürler diye, insanlara örnekler verir. Allah en iyi bilendir. 

 

 HAD S 

 

ٌِّي  ْن ِع  َع اِع ٍة   َع ْن  ُع  َع ْن ُع   َع ِع ٍَع  َّط ِع   َع اَع  َع ُعىاُع   : َع اَع    َع ِع ُْن ِع   َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

َأِْل  ََ دٍئ إِ َّ »  :وَع َع َّط َع  ٍِ َأٌْل  َأْْلنُل ٍِ ج  ُٔل  ٍَ َُل ُل َ ُٞلَنيِّل َأْٞل َ  َ دُّٔل َأْٞلَُْٔل  ىَ َأْٞلَُْٔل  دَ دَ َِ سَ  َٗ ََ َأْٝل َأْْل ُل ُل  َ ٌُد  ََٞ ج ََ اُل  َأْل

 ًَ ج قَدَّ ٍَ َأْْلُٔل  ََ  ََٝ ٙ إِ َّ  ٍِ،  ًَ ج قَدَّ ٍَ َأْْلُٔل  ََ  ََٝ ٙ إِ َّ  ٍِ  ًَ َأْْل ُل ُل  َشَأْل َ َٝ َٗ،  َِ َأْٞل َأْْل ُل ُل دَ َٝ َٗ  ِٔ َأْٝل ََٝد

ث ثىَّْج َ  ، ََ  ََٝ ٙ إِ َّ ثىَّْج َ  ِٔ  َجصَّقُ٘ل ِٖ اَأْل َٗ َأْ٘ل  صِيَأْلقَجَ   ىَ َ رٍئ   ِشقِّل حِ   َٗ َأَْل زٍئ  صَ ََ َأٌْل َِٝ دَأْل  َذَِنيِ َأِْل ىَ ََ َ 

  «ؽَِّٞلذَزٍئ 

 

Adiy b. Hâtim rad yallahu anh  Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

Rabbi, (âhiret gününde) kendisiyle konu acak olmas n. O s rada kul 

sa na bakar, önceden sunmu  oldu u amelinden ba ka hiçbir ey gör-

mez. Sonra sol taraf na bakar, sundu u amelinden ba ka bir ey gör-

mez. Daha sonra önüne bakar, tam kar s nda, cehennem ate ini görür. 

Öyleyse yar m bir hurma tanesiyle olsa bile, ate ten sak n n. Bunu da 

bulamayan kimse, güzel sözle (ate ten sak ns  Muttefekun aleyh(253) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu, oldukça önemli bir hadistir. Onda, ak llar n ermedi i ve dille-

rin ifade edemedi i yarat c n n büyüklü ü belirtilmektedir. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem n, bütün kulla-

                                                           

(253) Buhârî, Rikâk (6539); Müslim, Zekât (1016); Nesâî, Zekât (2552); Ahmed, 

Müsned (17782). 
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, tercümans z ve vas tas z olarak, do rudan do ruya konu aca n , 

onlara, iyi kötü, büyük küçük, önce sonra, kullar n bildi i ve unuttu u 

bütün amellerini soraca n  bildirdi. Azameti ve büyüklü ü sebebiyle 

onlar  ayn  anda yarat p r z kland rd  ve ayn  anda onlar  yeniden di-

riltti i gibi ayn  anda onlar n hepsini hesaba çeker. Allah ne kadar, bu 

yük ve yücedir! 

nsanlar  hesaba çekerken, kulun ne yard mc lar , ne çocuklar  ne 

de mallar  yan nda . lk yaratt nda oldu u gibi, na tek 

ba na gelir. yi veya kötü kar l k istenen amelleri, sa ndan ve solun-

dan onu ku atm t r. Kar s nda, gelinmesi gereken cehennem vard r. 

Oradan ç kman n imkân  var m d r acaba? Bun n rahme-

tiyle ve daha önceden yapm  oldu u oradan kurtar c  amellerle imkân 

bulunabilir. 

Bundan dolay  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini, 

yar m bir hurma gibi, az bir eyle de olsa, bunu da bulamazsa, güzel söz-

le ate ten sak nmaya te vik etti. 

Bu hadiste, ate ten kurtar c lar n en büyü ü olan, mal ve sözlerle 

insanlara iyilikte bulunmak oldu u, kulun, az bir ey olsa bile, iyili i kü-

çük görmemesinin gerekti i, güzel sözün, bilmediklerini ö retmek, dinî 

ve dünyevî menfaatlerini göstermek sûretiyle insanlara nasihat  içine al-

d  yer almaktad r. Güzel söz, kalplere ne e veren, gönülleri rahatlatan 

gülümseme ve sevince benzeyen konu ma demektir. Yine güzel söz, Al-

 zikretme, onu övme, onun hükümlerini, emir ve yasaklar n  hat r-

lamay  ihtiva eder. t n kullar na fayda sa la-

yan her konu ma, güzel sözün içine girer. Yüce Allah öyle buyurdu: 

 )ائائەئىىېې(

kar, sâlih  [35/Fât r, 10] 

 )پٹٹٹٹڤڤ پپ(

c  olan güzel i nda sevapça da 
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daha hay rl d r, umutça da daha hay rl d [18/Kehf, 46]

 

 

 HAD S 

 

َْن َع َع  َع اَع   َع ْن  ُْن ِع وَع َع َّط َع   َع اَع  َع ُعىاُع   : َع ٍِع  ُع َع ُع  َع َع ِع صَع ًَّط  َّط َ  ِّٜ٘  » : َّط

ج َأٌْل  ٍَ ضُلنُل ج  صََ مَأْل ََ ًَ   َئَِّّ َأٌْل َمغَأْلَ رُل َٕيََل  َُ قَذَأْليَنُل َأٌْل  َأُْل َمج ِٖ َؤثىِ َأٌْل  ، ُل ِٖ ضَِ  ِ ثخَأْل َ يَٚ  َٗ

َأٌْل  ِٖ َأّْلذَِٞجةِ ج ، َ ٍَ َأْْلُٔل  ٍِ ث  َأْٜل ٍئ  َ َأْلصُ٘ل َأٌْل دَِش صُلنُل ٍَ َأْل َأٌْل   َئَِ ث  َ ضُل ضَ َعَأْل  «ث َأْل
 

Ebû Hureyre rad yallahu anh  Rasûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem öyle buyurdu: 

mlü tutmad m hususlarda beni serbest b rak n. Siz-

den öncekiler sadece çok soru sormalar  ve peygamberlerine kar  gel-

meleri sebebiyle helâk oldular. Sizi bir eyden menetti imde, ondan sa-

k n n. Bir ey emretti imde de gücünüzün yetti i kadar onu yerine geti-

rin.  Muttefekun aleyh(254) 

 

AÇIKLAMALAR 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  yasaklad  sorular, Yüce 

Al n: 

 )ڭڭڭېېۉ ےےۓۓڭ(

man edenler! Aç kland  zaman ho unuza gitmeye-

cek eyleri sormay [5/Mâide, 101]  

sözünde yasaklad klar d r. Bunlar, gayble ilgili ve n affetti i, 

haram k lmad  ve vâcib görmedi i eyler hakk nda sorulan sorulard r. 

                                                           

(254) Buhârî Müslim, Hacc (1337); Tirmizî Nesâî, 

Menâsik (2619); , Mukaddime (211); Ahmed, Müsned (7320). 
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Ki i onlar , vahyin indi i s rada soruyordu. Belki onlar, soru sebebiyle 

vâcib oluyor, belki de haram k l n yordu. Böyle bir soru soran ki i, Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem :  

ظَع » ءٍة اَع ْن َُعحَع َّط ْن   َع ْن ٍْن ً    َع ْن  َع َعاَع  َع ْن  َع ُ َع  ُع ْن سْن ِع ِع فَعحُع ِّي َع  ِع ْن  َع ْن ِع   اْن ُع

سْن َعاَع ِع ِع   « َع
n suçu en büyük olan , haram k l nmayan bir eyi 

sorup da, onun sorusu yüzünden haram olan kimse (255) 

Yine ki i karga a ç karacak, yan lt c  ve önemli olmayan basit so-

rular sormaktan da menedilmektedir. Bu ve benzeri sorular, dinin ya-

saklad  sorulard r. 

Usûl, fürû , ibâdet veya muâmelelere dair dinî meseleler hakk nda 

i ve 

te vik etti i eyler aras ndad r. Bunlar, ilimleri ö renme ve gerçekleri 

anlama vas tas d r. Yüce Allah öyle buyurdu: 

  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ   ٹۀ  ٹ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ (

  ( 

er bilmiyorsan z, zikir ehline (meseleyi bilenlere) so-

[21/Enbiyâ, 7] 

  ى  ى  ې  ې  ې  ې   ى  ى ۅ ۅ   ۋ ۋ(

 )ائائ

imiz elçilerimizden sor: 

Rahmâ ka tap lacak tanr lar yapm m y   

[43/Zuhruf, 45] 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyurdu: -

                                                           

(255) Buhârî Müslim, Fedâil (2358); Ebû Dâvûd, Sunne (4610); 

Ahmed, Müsned (1523). 
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min iyili ini isterse ona din hususunda büyük anlay  (256)  

Bu, incelemek, ö renmek ve sormak suretiyle, din hususunda bil-

gili olma yoluna girmekle olur. Yine Rasûlullah  sallallahu aleyhi ve sel-

lem öyle buyurdu:  

ى  فَع ِعنَّط َع   ِع َع ءُع اَع   َع َع » ٍِّي   َعاُعى  إِعذْن اَع ْن ََع ْن َع ُع  « اسُّ َع اُع    اْن ِع
z, sorun. Cehâletin ifas , ancak sormakt (257) 

Allah, isteyene yumu ak ve nazik davranmay , istedi ini vermeyi 

ve ona k zmamay  emretti: 

 )ڱڱڱںں(

[93/Duhâ, 10] 

Bu, faydal  ilimleri isteyenle dünyal k ihtiyac  e-

yeni içine almaktad r. 

n s fatlar n n nas l oldu unun sorulmas  bu hadisin hükmü-

ne girer. ütün s fatlar  ile ilgili söylenecek söz, Ar n üzerine 

n nas l oldu unu soran kimseye  . O 

öyle demi ti: 

stiva ; nas l oldu u ise, meçhuldür; ona inan-

mak vâcib,  sormak ise bid attir.  

n ilminin, yaratmas n n ve tedbirinin nas l oldu unu soran 

kimseye n zât , ba ka zâtlara benzeme

gibi, s fatlar  da ba ka  s fatlar  benzemez.  ken-

dilerine bildirilen s fat ve fiilleri ile bilirler. 

Bunlar n nas l oldu unun yorumunu ise, ancak Allah bilir. 

                                                           

(256)  
(257) Ebû Dâvûd a-

-Elbânî  e-

mi tir. 
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Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste, iki önemli 

temel meseleden bahsetti: 

Birincisi: Onun: eyden menetti imde, ondan sak n  sö-

züdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  yasaklad  zâhir ve bâ-

t n bütün söz ve davran lar n

onlara itaat etmek için, terkedilmesi gerekir. 

Gücünüzün yetti i kadar sak nmaya çal n demedi. Çünkü ya-

saklananlar, zâten herkesin gücü dâhilinde olan eylerdir. Herkesin gücü 

 n-

sanlar, kay ts z arts z haram olanlara mecbur de illerdir. Çünkü helâl 

geni tir. O, ibâdet, muâmele ve bütün davran lar nda bütün yarat -

lara yetecek kadar geni  ve boldur. 

Le , kan ve domuz etinin mecbur kalana mübah olmas na gelince; 

ona ba vurulan bu durumda, helâl cinsinden olur. Çünkü zaruretler 

mahzurlar  mübah k lar, zaruret onlar  mübah hale getirir, çünkü Yüce 

Allah, haramlar  ancak kullar n  kötülüklerden korumak ve menfaatleri 

için getirdi. O da en büyük menfaati yani hayatta kalma , 

n da rahmet ve ihsân ndan dolay  bunlar  yiyebilir. 

laç bu kategoriye girmez. Çünkü ilaç, zaruretler konusuna dâhil 

de ildir. Yüce Allah hastaya, ilaçta olmayan birçok sebeple ifa verir. -

laçla iyi olma ihtimali varsa, içki, ehli e eklerin sütleri ve di er haram k -

l nan eyler gibi, yemedi i takdirde ölece ine inan p da le  yemeye mec-

bur kalan n aksine, haram olanlarla tedavî helâl de ildir. 

ey emretti imde de onu gücünüzün yet-

ti Yüce Allah n; 

 )ہہہ (

unup sak   

[64/Te âbun, 16] 

sözünün de bildirdi i, büyük bir temel meseledir. 
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Dinin bütün emirleri, kulun güç ve yetene ine ba lanm t r. Farz-

lardan birine tamamen gücü yetmiyorsa, onun farz olmas  üzerinden 

dü er. Bir k sm na bu ibâdettir  gücü yetiyorsa, gücü yetti i kadar n  

yapmas  vâcibtir, beceremedi i üzerinden dü er. 

Say lamayacak kadar f k h meselesi ve hükmü bunun içinde yer 

almaktad r. Hasta, ayakta namaz k lar. Gücü yetmiyorsa oturarak k lar, 

ona da gücü yetmiyorsa, yan  üzerinde k lar. Ba yla ima edemiyorsa, 

gözüyle ima eder. Ki i, gücü yetti i sürece orucunu tutar. Gitmesi umul-

-mayan bir hastal k onu oruç tutamaz hale getirirse, umulan bir hastal k 

olursa, oruç tutmaz, ba ka günlerde o kadar oruç tutar. 

Namazda gerekli olan setr-i avreti (avret yerlerini örtme) veya is-

tikbal-i k bleyi veya necasetten korunmay  beceremeyen kimsenin, bece-

remedi inin üzerinden dü mesi de buna girer. Namaz ve taharetin öbür 

art ve rükünleri de böyledir. 

Olmad  için veya taharetin tümü ya da bir k sm nda zarar söz 

konusu oldu u için su ile taharetlenmesi imkans z olan kimse teyem-

müme yönelir. 

Hacca gidemeyenin, maddî gücü varsa, yerine ba kas n  gönder-

mesi gerekir. 

Emr- i emir) ve nehy- ötülü ü 

menetme) gücü yetenin, bunu önce elle, sonra dille, daha sonra da kalple 

yapmas  gerekir. 

Kör, topal ve hastan n yapamad klar  veya dayan lmayacak dere-

cede zor olan ibâdetleri terketmeleri sebebiyle günah yoktur. 

Zorunlu olarak geçimlerini sa layaca  kimseleri olan, tamam n n 

geçimini sa layam yorsa, önce, s ras yla han m ndan ba lar, sonra köle-

si, çocu u, anne ve babas , yak n akrabalarla devam eder. F trat böyledir. 
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Kula, farz veya müstehab olarak emredilenlerin hepsi böyledir, bir 

k sm na gücü yeter, geri kalan n  yapamazsa, gücünün yetti ini yapmas  

gerekir, yapamad ndan sorumlu de ildir. Bunlar n hepsi bu hadisin 

hükmüne girer. 

si vard r. Çünkü kime 

ait oldu u ve kimin haketti i konusunda kar kl k olursa, tercih edilen-

lere ba vururuz. Her yönde tercih zorlu u olursa, yapamamaktan dolay  

bu, farz dü er. Mümkün olan n son noktas  -

lar, f k h kitaplar nda bilinen birçok meseledir. 

Küçü ü büyü ü bütün yöneticilikler bu temel esasa dâhildir. Her 

yöneticilikte, maksad n  olmas n  sa layan niteliklere sahip olan n 

göreve getirilmesi gerekir. Hepsi , ona s radakilerin getiril-

mesi gerekir. 

Bu temel esasa, o âyet ve o hadis delil yap ld  gibi, Allah ve Ra-

 kald rd klar  âyet ve hadisler de delil yap l-

m t r. Meselâ, a a daki âyetler bu konunun örnekleridir: 

 )ۉۉېېٴۇ ېې(

ey yüklemez.   

[2/Bakara, 286] 

 چچڇڇڇڇڎڎڌڌڈڈ ڃڃڃڃچچ(

 )ڍڇڇڑڌ ڍ

 olan, geni li ine göre nafaka versin. R zk  k -

s lm  n kendisine verdi inden versin. 

Allah, bir ki iye ne vermi   

[65/Talâk, 7] 

 ) هےےۓۓ   (

[22/Hac, 78] 

 )ڌڈڈڍ ڎڎڌ(
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[5/Mâide, 6] 

 )ۋ ېېۉۉېېٴۇ(

  

[2/Bakara, 185] 

 )ڤڤڤٿٿٿ(

  

[4/Nisâ, 28] 

Buna, Yüce Allah  rahmet, lütuf, ke-

rem ve ihsân gibi, bunu gerektiren isim ve s fatlar delil getirilmekle bir-

likte, bütün çe itleriyle ibâdet ve ba ka eylerdeki dînî hafifletmeler bu 

temel esas n içinde yer almaktad r.  

Bu yüce ve güzel isimlerin tesirleri, yarat klar ve tedbirlerinde bol 

ve geni  oldu u gibi, hükümlerde de öyledir. Hatta daha büyüktür. Çün-

kü onlar insanlarda gayedir. Onlar, ebedî mutluluk için en büyük vas -

tad r. 

Yüce Allah, yükümlüleri kendisine ibâdet etsinler diye yaratt . 

Kendisine ibâdet edilmesini ve dinin emirlerinin uygulanmas n , r zas -

n  ve lütfunu elde etme vas tas  yapt . Nitekim Yüce Allah, çe itleriyle 

birlikte tahâreti emrettikten sonra öyle buyurdu: 

 ڌڈڈڍڍڇڇڑ ڎڎڌ(

 )ڑڇڇڍڍ

 güçlük ç karmak istemez; fakat si-

zi tertemiz k lmak ve size (ihsân etti i) nimetini ta-

mamlamak ister, umulur ki [5/Mâide, 6] 

Onun rahmetinin ve nimetinin tesirleri, varl klarda görüldü ü gibi 

dinî hükümlerde ve mübahlarda da görüldü. Hamdin en mükemmeli en 

üstünü, ükrün ve övgünün en bol, en de erlisi, sevgi ve sayg  son nokta-
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s r. Ba ar  Alla r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAD S 

 

ِع   َع ِعَ ِع  َع ْن   ُع  َع ْن ُع   ْن ُع  َع ْن ِع  َّط ٍَع  َّط ِع   ُعىاُع  َع اَع  َع   : َع اَع    َع ِع صَع ًَّط   َّط
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ُْن ِع  ُع  َع َع ٌُل »  :وَع َع َّط َع   َّط  َ َأِْل َ  َٝ َأْل ُل  ٍَ ُٔل  َّ َُل  َ  «ثىَّْجَا َ  َٝ َأْل

 

Cerîr b. Abdullah rad yallahu anh  Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

nsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.  

Muttefekun aleyh. (258) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, lâf n 

merhamet etmeyece ini; mefhûm olarak da, insanlara merhamet edene, 

n da merhamet edece ine delâlet etmektedir. Nitekim Peygamber 

sallallahu aleyhi ve sellem ba ka bir hadiste öyle : 

هُع ْن  ا َّط ْن َع ُع » َع ْن ِع  ، ا َّط  ِع ُعىوَع ََع ْن َع ُع ى   َع ْن فٍِع   ْن ََع ْن َع ْن ُع ْن    ْن َع ُع

 « َع ْن فٍِع  اسَّط َع ءِع 

ân da merhamet eder. Yerdekilere ac -

y n ki, göktekiler de size ac s (259)  

Kulun insanlara merhamet etmesi, dünya ve âhiret nimetleri, 

n rahmetinin kazan lmas n n sebebebid n-

ve engelleyen en 

büyük eydir.  n rahmetine sonsuz muhtaç ve mecburdur. 

Göz aç p kapayacak kadar bir süre bile onun rahmetinden uzak olamaz. 

Kulun içinde bulundu u bütün nimetler ve belalardan uzak olmas , Al-

n rahmetindendir. 

n rahmetinin devam etmesini ve artmas n  istiyorsa, 

                                                           

(258) Buhârî, Edeb (6013); Müslim, Fedâil (2319); Tirmizî, Birr (1922); Ahmed, 

Müsned (18683). 
(259) Ebû Dâvûd, Edeb (4941); Tirmizî, Birr (1924). el-Elbânî -Tirmizî 
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onun rahmetinin elde edilmesini sa layan bütün sebep ve vas talar  ye-

rine getirmelidir. Bunlar n tamam  Yüce Allah n; 

 )ۋۅۅىى ٴۇۋ(

 n rahmeti çok yak nd   

[7/ ] 

sözünde toplanmaktad ihsân edenler ve insan-

lara iyilik e  

onlara merhametinin etkilerinden biridir. 

Kulda bulunan merhamet iki türlüdür. 

Birinci tür: Yarat l tan olan merhamettir. Allah baz  kullar n  mer-

hametli olarak yaratm t r. Onlar n kalplerine yarat klara kar  merha-

metli ve efkatli olmay  koymu , onlar da, bu merhametin gere i olarak, 

güçlerine göre, becerebildikleri her türlü fayday  vermi lerdir. Onlar n 

yapt klar  be enilir ve onlara ka l k verilir. Beceremediklerinden dolay  

da mazurdurlar. Belki de Allah, samimî niyyetleri sebebiyle güçlerinin 

yetmedi ini lehlerine yazm t r. 

kinci tür: Kulun, her türlü yol ve vas taya ba vurmak suretiyle ka-

zand  ve onun kalbini bu nitelikte yapt  merhamet. Kul, bu niteli-

in, güzel ahlâk n en üstünü ve en mükemmeli oldu unu bilir, kendini 

n ona sevap verece ini ve onu, sevaptan mah-

rum b rakmaya gücü yetti ini bilir, Rabbinin lütfunu arzu eder, bunu el-

de etmesini sa layacak sebebe sar l r. Bilir ki nsinden 

verilir. Bilir ki din karde li i ve îmân i-

rine ba lam , onlara birbirlerini seven karde ler olmas n  ve buna ayk r  

olan, kin, dü manl k ve darg nl  terk etmelerini emretmi tir. 

Kul daima, bu yüce özelli e ula t racak sebepleri tan r ve kalbinin 

insanlara kar  merhamet ve efkatle dolmas  için, bunun gerçekle me-
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sine çal r. Bu üstün huy, yüce ve mükemmel özellik ne kadar güzeldir! 

Kalplerdeki bu merhamet, organlardaki ve dildeki etkilerini, iyilik, 

hay r ve menfaatleri insanlara ula t rmaya, zarar ve kötülükleri onlardan 

gidermeye çal mada gösterir. 

Kulun kalbinde mevcut olan merhametin alâmeti, genel olarak, 

n dokunma-

s n  istememek, hayr n bütün insanlara ula mas n  istemektir. Onun 

merhameti, bu isteme ve istememesi kadar olur. 

Sevdi i kimsenin ba na ölüm veya ba ka bir musibet gelir de, o-

nun duydu u üzüntü, merhametten dolay ysa iyidir. Bu, sabretmeye ve 

raz  olmaya ayk r  de ildir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem, k z n n çocu u için a lad Ey n Rasûlü: 

a  dedi. Bunun arkas ndan tekrar gözya  dökerek 

öyle dedi:  

ُع فٍِع  ُع ُعىاِع  ِع َع دِع ِع   َع َع   َع ْن َع ٌر » إِعنَّط َع  ََع ْن َع  ََع ْن َع ُعهَع   َّط ُع  ِع ْن  ِع َع دِع ِع وَع  ُع  َّط

 « ا ُّ َع َع ءَع 

n, kullar n n kalplerine koydu u merhamettir. Allah an-

cak, merhametli kullar na ac (260) 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem o lu  

وُع   اْن َع ْن ُع » ،ََعحْن َع عُع ُْن ُع اَع ْن َع ً وَع َع  ، و اْن َع إِعنَّط   ، َع ُّ َع  نَع ُعىاُع إِع َّط  َع  ََع ْن َع وَع

ونُعىوَع   إِع ْن َع  ِعُ ُع    ِع ِع َع  ِع َع ََع  حْن ُع  «اَع َع
  olaca n  

söyleriz. Ey brahim! Senin ayr lmana üzülüyo demi ti.(261) 

                                                           

(260) Buhârî, Cenâiz (1284); Müslim, Cenâiz (923); Nesâî, Cenâiz (1868); Ebû 

Dâvûd, Cenâiz (3125); Ahmed, Müsned (21269). 
(261) Buhârî, Cenâiz (1303); Müslim, Fedâil (2315); Ebû Dâvûd, Cenâiz (3162). 
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Yine küçük çocuklara ac mak, onlara kar  nazik ve yumu ak ol-

mak, onlar  sevindirip memnun etmek de merhametten ileri gelir. Onla-

ra önem vermemek ve yumu ak davranmamak, kat l k, kabal k ve ta  

yürekli olmaktan dolay d r. Nitekim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem  ve ashab n , küçük çocuklar n  öperken görünce, kat  yürekli bede-

vilerden birisi: Benim on çocu um var, hiçbirini öpmedim, demi ti. Bu-

nun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de: 

ُع   َعوَع َع ْن ِع ُع »   « ا َّط ْن َع َع   ِع ْن  َع ْن ِع َع  اَع َع  َعوْن نَع َع َع  َّط
den merhameti çekip alm  

diye cevap vermi ti.(262) 

Susuzluktan nerdeyse toprak yiyen köpe n on-

dan dolay  affetti i fahi e kad n n ac ma duygusu da merhametten ileri 

gelmektedir. 

Bunun z dd  da, bir kad n n ba layarak yedirip içirmedi i ve fare 

vs. yemesine de müsade etmedi i, sonunda ölümüne sebep oldu u kedi-

ye i kence etmesidir. 

Bunlar aras nda tan k olunan ve tecrübe edilen eyler vard r. Ye-

dirmek, içirmek ve bak m n  yapmak sûretiyle, hayvanlar na iyi davra-

nan kimseye, Allah onlardan dolay  bereket verir. Onlara kötü davran r-

sa, âhiretten önce dünyada cezaland r l r. Yüce Allah öyle buyurdu: 

 ٹٹٹڤڤڤ ٱڦڦڦڦپپپپٹ(

 ٿٿٹٹٹٹڤ ڤٿٿ

 )ڤڤ

 srâil o ullar na öyle yazd k: Kim, bir ca-

na k ymam , ya da yer yüzünde bozgunculuk yapma-m  

olan bir can  öldürürse, sanki bütün insanlar  öl-dürmü  

                                                           

(262) Buhârî, Edeb (5998); Müslim, Fedâil (2317); , Edeb (3665). 
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gibidir. Kim de onun (hayat n  kurtarmak sure-tiyle) ya a-

t rsa, bütün insanlar  ya atm    [5/Mâide, 32] 

Bu, birincinin kalbinde, kat l k, kabal k ve kötülük; öbürünün kal-

binde, merhamet, yumu akl k ve efkat oldu u içindir. Çünkü o, insan-

lardan, ya atabilece i herkesi ya atmak amac ndad r. Di er taraftan bi-

rincinin kalbindeki kat  yüreklilik, bütün canlar  öldürmeye haz rd r. 

n rahmet kap lar ndan her birine 

girmeyi gerektiren bir rahmet koymas n n bütün yara-

t klar na efkat göstermemizi ve onu, bize rahmet ve lütfuna ula t r c  

yapmas n  diliyoruz. Çünkü o, çok cömerttir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ HAD S 

 

ُع  َع ْن ُع   َع اِع ٍة   ْن ِع   َعنَع ِع  َع ْن  ٍَع  َّط ِع   َع ُعىاُع  َع اَع  : َع اَع   َع ِع ُع  صَع ًَّط    َّط  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع  َأِْل  » : َع َع َأُْل  ٍَ ِٔ  ُٝلذَأْلَسؾَ ىَُٔل  ِٜ  ََ خَّ  َ قِ َأْْلَس َ   ِ اَأْل ُٝل ِٓ  َيَأْلَِٞظوَأْل    َٗ  ىَُٔل  ِٜ  َعَِ 

ُٔل  ََ  ِ َ» 
 

Enes b. Mâlik rad yallahu anh r: Rasûlullah sallallahu 



 304 
 

aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

zk n n bolla t r lmas n  ve ecelinin ertelenmesini isterse, 

akrabalar  Muttefekun aleyh(263) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadiste, s la-i rahme (akrabaya ilgi göstermeye) te vik ve onun 

n r zas n  ve ahirette sevâb n  gerektirdi i gibi, kul için en sevdi i 

eylerin meydana gelmesiyle, dünyada kar l klar gerektirdi ine ve 

bunun da bol r z k verilmesi ve ömrün uzun olmas  oldu una dair aç k-

lama vard r. Bu, tamamen gerçektir. Çünkü sebepleri ve müsebbibleri 

r. Allah her istenilen için, elde edilmesini sa layan bir 

sebep ve yol koymu tur. Bütün kainat, bu büyük temel esasa göre yürü-

mektedir. n  onun hikmetindendir ve 

ona hamdetmeyi gerektirir. Ki i, çe itli ekillerde iyilik ederek akrabala-

r na ilgi gösterir ve onlar  sevindirirse, Allah da onun ömrüne ve r zk na 

ilâvede bulunur, bu yüce sebep olmadan meydana gelmeyecek r z k ve 

bereket kap lar n  ona açar. 

Sa l kl  olmak, temiz hava, temiz g da, beden ve kalpleri güçlen-

dirici eylerin kullan lmas , uzun ömrün sebeplerinden oldu u gibi, s -

la-i rahim de öyledir. Allah onu Rabbânî bir sebep yapm t r. Dünyada 

sevilen eylerin meydana gelmesini sa layan sebepler iki k s md r: 1. 

Duyu organlar n n ve ak llar n alg lanmas na giren maddî sebepler. 2. 

Her eye gücü yetenin, bütün sebepler ve âlemin i leri kendi iradesine 

ba l  olan n, kendisine güvenip dayananlar  koruyup gözetece ine ga-

ranti verenin ve muttakilere r z k verece ini ve onlar  s k nt lardan kur-

taraca n  vaad edenin takdir etti i rabbânî ve ilâhî sebepler. Yüce Allah 

                                                           

(263) Buhârî Müslim, Birr (2557); Ebû Dâvûd, Zekât (1693); Ahmed, 

Müsned (17178). 
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öyle buyurdu: 

 ڱڱڱڱںںڻڻٹٹۀۀہہہہ (

  ( 

k  yolu yarat r ve 

onu ummad  yerden r z kland r ü-

venirse, O, o [65/Talâk, 2-3] 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  eksilt-
(264) aksine onu art r r, dedi ine göre, ki i nas l akrabalar na sadaka 

ve hediye vermez? 

Bu hadiste, amel eden kimsenin, amelinin getirece i dünyadaki kar-

l n  elde etmeyi kasd et n r zas  ve âhiret oldu u tak-

dirde, kendisine zarar vermez. Allah, hikmet ve rahmetiyle önceki ve son-

raki kar l  takdir etmi  ve bunu amel edenlere v d etmi tir. Çünkü ü-

mit ve bu duyguda olmak, amel edenleri heveslendirir ve gayretlerini hay-

ra yöneltir. Nitekim suçlarla ilgili tehdit ve onlar n cezalar n n belirtilme-

n kullar n  korkutmada, günah ve suçlar  terk etmeye sevk etme-

de kulland  vas talardand r. Do nda ve terketti inde 

Allah için samîmiyetle hareket eden ve amellerdeki bu yüce gayeye te vik 

eden birçok eyi kullanan kimsedir. Ba ar  Al r. 

                                                           

(264) üra-

caat ediniz. 
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SEKSEN DÖRDÜNCÜ HAD S 

 

ُع  َع ْن ُع   َع ٍِع  ُعى َعً   َع ْن  ٍَع  َّط ِع   َع ُعىاُع  َع اَع  : َع اَع    َع ِع ُع  َع َع     َّط َْن ِع صَع ًَّط  َّط

ٍَ َ » :وَع َع َّط َع  ََ َأْل ُل  َأِْل  ثىَأْل  « ََ خَّ  ٍَ

 

Ebû Mûsâ el-E  rad yallahu anh Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

Ki i sevdi iyle birliktedir  Muttefekun aleyh (265) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadiste, mertebeleri sebebiyle, Peygamberlere ve onlara tâbi o-

lanlara duyulan sevgi ve ba l l n sa lam olmas na te vik, onlara z t o-

lanlar  sevmekten sak nd rma vard r. Çünkü sevgi, sevenin sevdi ine 

, ahlâk n  uygun görüp onu örnek almas n n sa laml n  ve 

güçlülü ünü gösterir. Bunlar, sevginin var olup olmad na da delildir. 

Ayr ca sevgi, buna sevkeder. 

Yine Allah için sevenin, ayn  kla t ran 

en önemli eydir. Çünkü Allah, . O, kendisine yakla a-

na, onun verdi inden daha fazla kat kat  verir. Ameli az olsa bile, ki i-

n çok büyük bir lütfudur de-

mektir. Yüce Allah öyle buyurdu: 

 ڎڌڌ ڃچچچچڇڇڇڇڎ(

   )ڇڇڑ ڈڈڍڍ

n 

kendilerine lütuflarda bulundu u peygamberler, s ddîk-

                                                           

(265) Buhârî, Edeb (6170); Müslim, Birr (2641); Ahmed, Müsned (19002). 
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ler, ehitler ve sâlih ki ilerle birliktedir. Onlar ne güzel ar-

kada t [4/Nisâ, 69] 

Bundan dolay  Enes öyle demi sallallahu aleyhi ve 

sellem in: Ki i sevdi imiz kadar hiçbir 

eye sevinmedik. Ben de E -

 

Yüce Alah öyle buyurdu: 

 )ڍڍڌڌڎڎڳ ڑڇڇ(

Adn cennetleri  Oraya babalar ndan, e lerinden ve ço-

cuklar ndan sâlih olanlarla birlikte girec [13/

23] 

 ڇڑڑڇڇڍڍ ڌڈڈڍڍڇ(

 )ڳڳ ڌڎڎڳڳ ڌ

Îmân eden ve soylar ndan gelenlerde, îmânda kendile-

rine tabi olanlar (var ya)! te biz, onlar n nesillerini de 

kendilerine katt k. Onlar n amellerinden de bir ey ek-

[52/Tûr, 21] 

Bu, tan k olunan ve görülen bir eydir. Kul, iyi olan kimseleri se-

verse, onun o ki ilere kat ld n  ve onlar gibi olmaya çal t n , ayet 

kötü olan kimseleri severse onlara kat ld n  ve onlar gibi davrand n  

görürsün. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyur : 

َ ِع » ءُع  َع ًَع دِع  «اُع  َع ْن َُع َع اِع   َع ُِع ِع ِع فَع ْنَُع ْنظُع ْن  َع َع ُع ُع ْن   اْن َع ْن
i, dostunun dini üzeredir. Sizden birisi dostluk yapaca  kimse-

ye iyi dikkat etsin (266) 

                                                           

(266) Tirmizî, Zühd (2378); Ebû Dâvûd, Edeb (4833); Ahmed, Müsned (7968). el-

Elbânî -Tirmizî  
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yi arkada n durumu, misk ta yan gibidir. O, ya miskten verir, 

ya da sana satar, ya da sen ondan güzel bir koku duyars n. Kötü arkada-

n durumu da ate  üfleyip saçan demirci körü ü gibidir. O, ya senin elbi-

seni yakar, ya da ondan kötü bir koku duyars (267) 

nsanlar n kendi aralar ndaki sevgi de böyle 

olur  seven, her eyden dolay  onun sevgi ve korkusunu sunan 

kimsede nas na 

tam bir yak nl k meydana gelmi tir. O, sevenlerin yan ndad r. Al-

muttakilerle ve sâlihlerle birlikte  

hsan türlerinin en üstünü, Kerîm ve Rahmâ  tan ma da birlikte 

olacak ekilde sevmektir. 

i-

sine yakla t ran ameli sevmeyi nasip etmesini istiyoruz. O, Kerî , 

cömerttir. Ba ar  Allah tand r. 

 

                                                           

(267)  
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 HAD S 

 

ُع  َع ْن ُع  َع اَع    ْن َع  ُع َع َع   َع ْن    ٍَع  َّط ِع » : َع ِع ُْن ِع وَع َع َّط َع    َعوَّط  َع ُعىاَع  َّط ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

ُ ِع ِع   ي  َع ًَع  َع ِع ثً  ثُع َّط  َع اَع   َع وَع إِعذَع    ْن َعىَع :  َع  ِعً   إِعاًَع  َع َع ٍة  َع َّط َع ثَعَلَع
 ) ڃڃڃڃچچچچڇڇ(

ََٕذث ٌَّ إَِّّج َّسَأْل َىُلَل  ِٜ َ  َِ َّج  ُٖل ج  ثىيَّ ٍَ ِو  ََ َأِْل ثىَأْلَع ٍِ َٗ  ٙ َ٘ ثىضَّقَأْل َٗ   ثىَأْلذِ َّ 

َأُْل   ِّ٘ل َٕ  ٌَّ ُٖل َػٚ ثىيَّ جِ خُل  صَ َأْل َأّْلَش ثىظَّ َ  ٌَّ ُٖل َدُٓل ثىيَّ ِ٘ َ َّْج دُلعَأْل ثؽَأْل َٗ ََٕذث  َأْٞلَْج َ  ََ َّج   َ يَ

 َ ثىَأْلَ يِٞ َزُل  ِٜ ثاَأْل َٗ َأِْل  ِٜ ثىسَّ َِ   ٍِ ٘ ُل دَِل  ٌَّ إِِّّٜل  َ ُل ُٖل ِو ثىيَّ غَجِ     َإْٔل ثىسَّ َِ     َٗ َأْل

َٗ ُلِ٘   َأْْل َِ   ََ َمآدَِز ثىَأْل َأْْلقَيَِخ    َٗ َُل َاثَ    ِٜ   ثىَأْل َٗ  َِّ ُٖل إَِ ث َ َاَ  قَجىَ َٗ ِو  َإْٔل َ ثاَأْل َٗ جِه  ََ ثىَأْل

 َِّ ِٖ ِٞ   َُ دُلُٗ   آِٝذُ٘ل ٍِ َج َ ج َُ ىَِ دِّْل َُ َ جدِدُلٗ  «صَجةِذُ٘ل
 

Abdullah b. Ömer rad yallahu anh  rivâyet et : Peygam-

ber sallallahu aleyhi ve sellem yolculu a ç karken, devesinin üzerine yer-

le ince, üç defa tekbir getirir, sonra u âyeti okurdu:  

n s rt na binip üzerlerine yerle

anarak: Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz, yoksa biz 

bunlara güç yetiremezdik. Biz iz (demelisi-

niz). Duâs na m! Biz bu yolculu umuzda 

senden, iyilik, takva ve ho nut oldu un amel istiyoru m! Bizim 

bu yolculu umuzu kolayla t n  kald m! Yolcu-

lukta arkada m! Yolculu un me akkatinden, 

durumun kötüle mesinden, mal ve âile hakk nda kötü ak betten sana s -

n r  Yolculuktan dönünce de ayn  eyleri söyler, sözlerine unlar  

da eklerdi: Tevbe  ve hamdediciler 

olarak yolculu umuzdan dönüyo   Muttefekun aleyh(268) 

 

AÇIKLAMALAR 

                                                           

(268) Müslim, Hacc (1342); Tirmizî, Deavât (3447); Ebû Dâvûd, Cihâd (2499). 
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Bu duâlar, dinin ve dünyan n fayda  ki bunlar en önemli ey-

lerdir , sevilen eylerin meydana gelmesini, kötü ve zararl  olanlar n gi-

n nimetlerine ükretme, onun nimetlerini ve 

cömertli ini hat rlama, yolculu  ve ona yakla t ran ey-

leri kapsad  yer almaktad r. 

yolculu a ç karken devesinin üzerine yerle ince, üç de-

 sözü, onun yolculu v-

güde bulunmak suretiyle ba lad , ayr ca böyle bitirdi i anlam na gel-

mektedir. 

ederiz, yoksa biz 

bunlara güç yetiremezdik. Biz iz (demelisi-

 sözünde, yükleri ve insanlar  uzak ülkelere ta yan ta t ve hay-

vanlar  hizmetimize vermesi ve binilen n nimeti oldu u-

nu itiraf etme sûretiyle A r. 

Bu binilen eylere develer, deniz, kara ve hava araçlar n n hepsi 

dâhildir. 

Bundan dolay  Nuh aleyhisselam, kendisiyle birlikte gemiye bi-

nenlere öyle demi ti: 

 )ڍڍڌڌڎڎڳڳڳڳڱ ڑڇڇ(

 n a-

d ylad [11/Hûd, 41] 

Bu binilen eylerin tamam , sebepleri ve onlar n gerçekle mesine 

sebep olan n nimetlerinden olmas  ve onlar  hiz-

mete vermesinden dolay d r. Kullar n, özellikle kulland nda, onlar n 

n nimeti oldu unu itiraf etmesi gerekir. 

Hadiste:  yani yaratan olmasayd  

bunlar olmazd , sözünde ifade edilen durumu hat rlama vard r. E er o, 
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i i bizim güç ve kuvvetimize b raksayd , biz, ilim, kudret ve irade yö-

nünden pek zay f olurduk. Fakat Allah, hayvanlar  kullan l r hale getirdi, 

insana binilecek araçlar  yapma sanat  ö retti. Nitekim Allah: 

 )ۅىىې ۉۉېېٴۇۋۋۅ(

n iddetinden korumak için z rh yapmay  

ö retmi tik. Ama siz ükr   

[21/Enbiya, 80] 

sözünde, koruyucu z rhlar  yapma sanat n  kolayla t rmay  nasip etti. 

nsanlar ükretmeleri gerekir, çünkü onlara avret yerle-

rini örten k yafeti, lüks k yafetleri, sava  k yafetini ve sava  âletlerini 

yapmay  ö retti. Onlara, deniz, kara ve hava araçlar n  yapmay  ve ya-

rarlanma ihtiyac  duyduklar  her eyi yapmay  ö retti. Demiri indirdi ki 

onda çok büyük bir güç ve insanlar için birçok faydas  vard r. Fakat in-

sanlar n ço ükrü ihmal etmi  bü-

yüklenmektedir, bu nimetlerle A  büyüklük taslamaktad rlar. 

Bu hadiste,  sözünden dolay , 

maddî âlemdeki yolculuk sebebiyle manevi özleme yap lacak yolculu u 

hat rlama vard r. 

m! Biz bu yolculu umuzda senden, iyilik, takva ve ho nut 

oldu  sözü. 

n ve insanlar n hak-

lar n ho  görmedi i, aç k ve gizli 

n gazab ndan sak n-

mak demek olan takvay  ihtiva eder ekilde olmas n  istedi. Ayr ca on-

n raz  olaca  ekilde istedi. 

Bu, ibâdetlerin hepsini kapsar. Yolculuk bu nitelikte olursa, kârl  

ve bereketli bir yolculuktur. 
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Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in bütün yolculuklar , bu yü-

ce manalar  ihtiva ediyordu. 

m etmesini ve yolculu un me akkatlerini ko-

layla t rmas n  istedi: m z! Bizim bu yolculu umuzu kolayla t r. 

Onun uzakl n  kald  Çünkü yolculuk, azap ve i kenceden bir parça-

d r. Onun kolayla t r lmas n  ve uzakl n n giderilmesini istedi. Bu, u-

mursamadan, uzak mesafeleri kat etmek için, s k nt  ve me akkatlerin 

hafifletilmesi ve yürüyü ün bereketiyle olur. Ona, kalp huzuru, uygun 

arkada , kolay yürüme, yolun güvenli olmas  vb. sebepler gibi, yolculu u 

rahatlat c  birçok ey verilir. 

Nice günlerce uzayan yolculuk vard r ki. Allah onlar , yolculuk ya-

panlara kolayla t rm t r. Nice k sa yolculuk vard r ki, bütün zorlardan 

n kolayl k vermesi, lütfetmesi ve 

yard m  vard r. 

Bundan dolay  o, yolculu un hafifletilmesi hakk nda öyle dedi: 

m! Yolculu un güçlük ve me akkatinden, manzaran n kötüye 

de i mesinden, mal, aile ve çocuk konusunda kötü dönü ten sana s n -

r geride b rakt m z her eyi, yolculuk sebe-

biyle ayr  dü tü ümüz aile, çocuk ve mal m z  koruman , onlara esenlik-

le, bize ve onlara gelen nimetlerle ne eli olarak dönmemizi istiyoruz. 

Böylece nimet ve ne e gerçekle ir. 

Bunu yolculu undan döndü ünde de söyler ve unlar  ilâve eder-

di: evbe edenler, Rablerine ibâdet edenler ve hamdediciler olarak yolcu-

lu  m döndü ümüzde, sana tevbe-

den, ibâdetten ve hamdetmekten ayr lmayanlardan yapman , ba lang çta 

nasip etti in gibi yolculu umuzu, sana itaat ve ibâdetle tamamlaman  

diliyoruz. 



 313 
 

Bundan dolay  Yüce Allah öyle buyurdu: 

 ڎڳ ڑڑڇڇڍڍڌڌڎ ڇڇ(

 )ڳڳ

öyle de: Rabbim! Girece im yere dürüstlükle girmemi 

sa la; ç kaca m yerden de dürüstlükle ç kmam  sa la. Ba-

na taraf ndan, hakk yla yard

[17/ srâ, 80] 

Dürüstlükle girmek ve ç kmak, kulun yolculuklar , giri  ve ç k la-

r n n tamam , do ruluk ve hakk n sevdi i eyle me guliyeti ihti-

va eder olmas d m yla birlikte-

dir. 

Bu hadiste,  sözünden 

dolay , ba lang çta itiraf etti i gibi, son olarak da onun nimetini itiraf 

etme vard r. 

Ayr ca kulun, ibâdet etmeyi ve arzu etti i eye ba lamay  nasip et-

mesinden dolay  ekir. ini tamamlatmas , ger-

çekle tirmesi ve onu bitirmesinden dolay  e-

kir. Çünkü lütuf, nun lütfu, hay r, nun hayr , vas talar, nun vas -

talar d r. Allah, büyük lütuf sahibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

SEKSEN ALTINCI HAD S 
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ِع  دِع اْن  َع  وِع اْن   ِع  اِع  َع  وْن  َع  ُع  َع ْن ُع   َّط ٍَع  َّط ٍَّط :  َع ِع ُْن ِع وَع َع َّط َع   َعوَّط  اْن َّط ِع ُع  َع َع  صَع ًَّط  َّط

ًَ ُِّل ٗث  َ  ُل  ُل » : َع اَع   «َأًْل كُل كَ ثاِ َُ ٛ 

 

Câbir b. Abdullah rad yallahu anh  Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

 benden al  Ahmed, Muslim, Nesâî (269) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, âlimlerin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem , hacc  

hakk nda, farz olanlarda farz olarak, müstehablar da müstehab olarak 

yapt klar n n ve söylediklerinin hepsinin emredildi ine delil yapt klar  

özlü bir sözüdür. Bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

hakk l namaz k ld m  görürseniz öyle namaz k l

sözünün benzeridir. O, namaz n bütün detaylar n  içine ald  gibi, bu 

da hac ibâdetinin bütün detaylar n  içermektedir. 

eyhulislâm sallallahu aleyhi ve sel-

lem  hacc n  hülasa ederken -Nûrâniyye çok gü-

zel bir sözü vard r. O kaddesellahu rûhahu ve radiye anhu unlar  söyler: 

Büyük hadis âlimleri , Buhârî ile Mü Sahîh leri ve 

di erlerinde birçok tarikten, mütevatir nakille sabit oldu ki: Peygamber 

sallallahu aleyhi ve sellem, veda hacc na ç k nca, kendisi ve Müslüman-

sallallahu aleyhi ve sellem 

öyle buyurdu: ekilde ih-

rama girsin. Kim hac niyyetiyle ihrama girmek isterse, o ekilde ihrama 

                                                           

(269) Müslim, Hacc (1297); Nesâî, Menâsik (3062); Ebû Dâvûd, Menâsik (1970); 

Ahmed, Müsned (14009). 
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girsin. Kim, hem umre hem hac niyyetiyle ihrama girmek isterse, o ekilde 

 ederek Safa ile Merve aras n-

Müslümanlara, 

ihramlar ndan ç kmalar n  ve hedy (kurbanl k) sürenler d nda haclar -

n  umreye çevirmelerini emretti. Hedy (kurbanl k) sürenlerin, hedyleri 

yerine ula ncaya kadar ihramdan ç kmalar  helâl de ildi. Baz lar  bu ko-

nuda ona ba vurdu. O da öfkelenip öyle dedi: ime bak n 

ve onu yap  Kendisi kurbanl k getirmi ti. hramdan ç kmas  helâl de-

ildi. Baz lar n n ihramdan ç kmak istemediklerini görün -

mum hakk nda imdi bildi imi ihrama girerken de bilmi  olsayd m, 

kurbanl k getirmezdim ve onu umreye çevirirdim. Yan mda kurban m 

olmasayd , imdi ben de sizin gibi ihramdan ç kard unu ila-

m  toplay p keçele tirdim kurban ma da Kâbe nam -

na gerdanl k takt m. Art k ben kurban m  kesmedikçe ihramdan ç ka-

k getirenler hariç bütün müslümanlar ihramdan ç kt -

lar. Kurbanl k getirenler aras nda, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, 

Ali ve Talha b. Ubeydullah vard . Terviye günü gelince ihramdan ç kan-

geçirdi. Orada onlara, ö le, ikindi, ak am, yats  ve sabah namazlar n  k l-

d rd . Sonra onlar  rdü. Oras  ne Ha-

r kuruldu. Orada, 

Ra id Halifeleri ondan uzakta oturuyorlard . Orada pazarlar, def-i hacet 

yerleri, yemek yeme ve ba ka yerler vard . Güne  zevale yönelince, ken-

disi ve beraberindekiler hayvanlar na bindiler. Müslümanlar mescidin 

yap ld -

gaha gittiler. O sadece iki me ap ld  yerler) aras n-

da bir berzah (engel)t  yani helalle haram oradayd . Onunla mevk f (vak-

fe yeri) aras nda bir mil kadar vard . Onlara, devesinin üzerinde hac hut-
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besini verdi. Günlerden cumayd . Sonra inip onlara ö le namaz yla ikin-

diyi kas rla (yolcu namaz  olarak) ve cemederek k ld rd . Sonra Müslü-

manlarla birlikte Cebel-i Rahmet diye bilinen da daki A ye 

n ad  n  vermi ti. O ve Müs-

lümanlar, güne  bat ncaya kadar devaml  zikir ve duâ ettiler. Onlar  

klar nda, yükler indirilmeden, 

ak am n k z ll  kaybolduktan sonra ak amla yats y  k ld . Sabah olun-

caya kadar orada geceledi. Müslümanlara sabah  ilk vaktinde yani çok 

erken k ld rd -i Haram de-

nilen Muzdelife da d r. Sabah n ayd nl  tamamen ortaya ç k ncaya ka-

dar Müslümanlarla birlikte durdu. Sonra onlar  

cemresini atmaya ba lad . Arkas n  

tra  ettirdi. Getirdi i kurbanlar n altm  a-

lanlar  da o kesti. Hepsi yüz deveydi. Sonra M itti. faza tavaf n  

yapt . Âilesinin zay flar n

götürmü , onlar geceleyin cemreyi atm lard . Müslümanlarla birlikte 

. Onlara be  vakit namaz  kasr ederek ve cemetme-

den k ld r yordu. Her gün, güne in zevalinden sonra, birinci cemreden 

ki o küçüktür  ba layarak üç cemreyi at yordu. Akabe cemresiyle bitiri-

yordu. kinci cemre aras nda yani birinci ile ikinci, ikinci cemreyle 

üçüncü cemre aras  zikretmek ve ona dua etmek üzere Baka-

ra sûresini okuyacak kadar uzun bir süre duruyordu. Vakfeler üçtür: A-

rafat, Muzdelife ve Mina. Cemreleri att ktan sonra te rik günlerinin so-

nunda o ve M ndaki 

. Rasûlullah ve Müslümanlar çar amba gecesini 

geçirdiler. O gece, 

, Medinelilerin yolundan, Ha-

n taraf d r. Daha sonra orada, halk n  Mes-
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cit yap ld . Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem  yap lan hactan sonra,  d nda, ashab ndan hiç kimse umre 

yapmad  olarak geldi inde, hay zl yd . Vakfe-

yapmad . 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem -

s  nda 

sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslü-

 yap p M rik günlerin-

den sonra kalmad  ve onun zaman nda,  hariç hiç kimse Ha-

karak umre yapmad . Ahmed b. Hanbel ve ba ka hadis 

fakihleri, bu konular n hepsinde onun sözünü ald lar. Allah en iyi bilen-

dir. 
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 HAD S 

 

َْن َع َع  َع اَع   َع ْن   ُْن ِع وَع َع َّط َع   َع اَع  َع ُعىاُع   : َع ٍِع  ُع َع ُع  َع َع ِع صَع ًَّط  َّط َ٘ » : َّط ُٕل قُلوَأْل 

ُل  ِدهُل   ََ دٌد   َّ ُِ  عُليُلظَ  صَعَأْل آ  «ثىَأْلقُل َأْل

 

Ebû Hûreyre rad yallahu anh  Rasûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem öyle buyurdu:  

hlâs sûresi,  Müslim(270) 

 

AÇIKLAMALAR 

n içine ald  önemli konular: 

1. Ya zâhir veya bât n, ibâdet veya muâmeleler olmak üzere er î 

hükümlerdir. 

2. Ya önceki ve sonraki  hakk ndaki a ve haber-

lerle, amellere verilecek kar l k konusunda yükümlülerin durumlar -

d r. 

3. n isimleri, s fatlar , onun tek ve mükemmel 

oldu u, her türlü kusurdan ve yarat lardan birine benzemekten u-

zak oldu uyla ilgili bilgilerdir. 

hlâs sûresinde bunlar ve bütün as llar n asl  olan, bu as ldan ina-

n lmas  gereken her ey vard r. 

Bundan dolay , Allah bize onu dillerimizle söylememizi, kalpleri-

e-

mizi emretti:  

 Allah, tek ba na mab ûd, tek ba na mah-

                                                           

(270) Buhârî, Cenâiz (1303); Müslim, Fedâil (2315); Ebû Dâvûd, Cenâiz (3162).  
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mûd (övülen), tek ba na ükredilen, yüce, mukaddes (kutsal), celâl ve 

ikrâm sahibi olmay  gerektiren, bütün ilâhl k manalar na lây k hak ilâh-

t r. 

 ( eref), celâl, 

cemâl (güzellik), hikmet, rahmet ve di er kemal s fatlar nda tek olan de-

mektir. 

Hiçbir ekilde, onun, e i, benzeri ve dengi yoktur. O, hayy ve kay-

yûm olmada, ilminde, kudretinde, azametinde (büyüklük ve yücelik) ce-

lâlinde, cemâlinde, hamdinde, hikmetinde, rahmetinde ve di er s fatla-

r nda tektir, kemâlde ve bu s fatlar n her birinin kemâlinde en büyüktür. 

dir k hiçbir kemal s fat kal-

mayan tam, mükemmel, kâmil Rab, büyük seyyiddir. nsanlar, o s fat-

lardan baz lar n  zihinleriyle kavrayamayacaklar  ve dilleriyle ifade ede-

meyecekleri ekilde, onlar n mükemmel ve son noktada olanlar yla nite-

lenmi tir. O, bütün ihtiyaç ve s k nt larda kendisine ihtiyaç duyulan ve 

kastedilendir. 

 )ڍڍڌڌڎڎڳڳڳڳڱڱ(

[55/Rahman, 29] 

O, zat  itibariyle ihtiyaç duymayand r. Bütün varl klar, yarat lma-

lar nda, haz rlanmalar nda, her yönden, muhtaç olduklar  her eyle yar-

d m edilmelerinde ve desteklenmelerinde, zâtlar  itibariyle ona muhtaç-

t rlar. Onlar n hiçbirine, her durumda, zerre miktar  ihtiyac  yoktur. 

Samed; kemali, keremi yani cömertli i ve ihsân  sebebiyle, her ey-

de, kendisine ihtiyaç duyulan ve kastedilendir. Bundan dolay o-

urma  ve do mam t klar, birbirlerinden do up ü-

rerler. Baz s , baz s n  do urtand r, baz s  da do urulan yani do and r. 
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Her yarat lan (mahluk) bir maddedendir. Yüce Rab ise, bu nitelikte, on-

lara benzemekten uzakt r. Ayr ca o, nâk s yani kusurlu ve eksik olan her 

s fatta, onlara benzemekten uzakt r. 

Bundan dolay , tenzîh (uzakl bir 

ip tamamland . Yani onun, ne isimlerin-

de, ne s fatlar nda, ne fiillerinde, ne de onlara has bütün haklar nda, e i, 

benzeri ve dengi yoktur. 

Onun özel hakk , iki eydir. Her yönden, kemalin tamam nda ve 

yarat  hepsinin ibâdet etmesinde, tek olmak. 

Bu büyük cümleleri içeren bir sûrenin n üçte birine denk 

olmas  elbette hakk . -i hüsnan n, yüce s fatlar n, 

Al n fiilleri ve s fatlar yla ilgili hükümlerin hepsi, bu sûrede zikredi-

len o isimlerin aç klamas d r. n kulluklarla ilgili 

her eyin tür ve detaylar , bu sürenin muhtevas n n aç klamas d r. Allah 

en iyi bilendir. 
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SEKSEN  HAD S 

 

ِع     َع ْن  ُع  َع ْن ُع   َع ْن ِع  َّط ٍَع  َّط ِع   : َع اَع   َع ِع ُْن ِع     َع اَع  َع ُعىاُع  َّط ُع  َع َع  صَع ًَّط  َّط

ِِ  َ  َ َسَد إِ َّ »  :وَع َع َّط َع  َأْٞل ج ًال  : ِٜ ثعَأْلَْضَ ٍَ ُل  وٌد آصَجُٓل  َّ َٕوَ  ُٓل ؽَ  َسُلوَّ  َ اُل ِٔ  ِٜ َ يَٚ  َمضِ

َ٘  ،ثىَأْلَحقِّل  ُٖل زًال  َ ََ ُل ِ نَأْل وٌد آصَجُٓل  َّ آَخ ُل َ اُل َٖج َٗ َٖجَٝقَأْلِؼٜ دِ َُل ُٝلَعيِّل َٗ  ،» 

 

Abdullah b. Mes ûd rad yallahu anh Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

ki ki iden ba kas na hased edilmez: Allah taraf ndan kendisine 

mal verilip de hak yolunda o mal  harcamaya  kimse, 

Allah taraf ndan kendisine hikmet verilip de onunla hükmeden ve onu 

ba kalar na ö  Muttefekun aleyh(271) 

 

AÇIKLAMALAR 

Hased, iki türlüdür: Her durumda haram olan ve kötülenen tür. 

Bu, dinî olsun, dünyevî n nimetinin gidip yok ol-

mas n n istenilmesidir. Ki i, bunu, kalbine yerle mi  ve bundan vazgeç-

memi  bir ekilde istese de, bununla birlikte o iste i gidermeye ve gizle-

meye çal sa da, çirkindir, çünkü bu tekrarlanan bir zulümdür. 

Bu tür, ate in odunu yedi i gibi, iyilikleri yiyendir. 

kinci tür, n nimetinin ba kas ndan gitmesini 

istemez. Fakat, kendisi için ya benzerinin, ya üstün veya a a  durumda 

olan n meydana gelmesini ister. 

                                                           

(271) Buhârî Müslim -Musâfirîn (816); , Zühd (4208); 

Ahmed, Müsned (3643) 
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Bu da, iki türlüdür: Be enilen ve be enilmeyen. 

Bunlardan be n dinî nimetini kulunun üzerinde 

görmesidir. O ki i, o nimetin ayn s n n kendisi için de olmas n  ister. Bu, 

hayr  temennî etme da o ha-

li, elde etmek için çal r. Bu, çok iyidir. 

G pta edilenlerin en büyü ü, helâl yoldan elde etti i mala sahip 

olup da, hak yolunda, farz ve müstehab görevler için harcamaya te vik 

edilen ve bu nasip edilendir. Çünkü bu, îmân konusunda en büyük delil-

lerden ve ihsân türlerinin en büyüklerindendir. 

n ö retti i ilim ve hikmet bulunur da, o kimse onlar  

ö retme ve insanlar aras nda hükmetmek için sarfetmeyi ba ar rsa, ih-

sân n bu iki türüne hiçbir ey denk olamaz. 

Birincisi, insanlara mal yla faydal  olur, onlar n ihtiyaçlar n  yerine 

getirir, hay r projelerine harcama yapar, o projeler gerçekle ir, devaml  

yarar sa lar ve büyük etkileri olur. 

kincisi, ilmiyle insanlara yarar sa lar, halk aras nda dini ve kulla-

r n ibâdet ve muâmeleler vs. olarak bütün i lerinde örnek ald klar  ilmi 

yayar. 

Bu ikisinden sonra, durumu ve Allah kat ndaki derecelerine göre, 

g pta hay rlar gelir. Bundan dolay , Yüce Allah, bu hayr n 

meydana gelmesine sevinilmesini emretti. Bu ancak büyük pay sahiple-

rine nasip olur. Yüce Allah öyle buyurdu: 

 )ڱڱ ڍڌڌڎڎڳڳڳڳ(

n lütfuyla, rahmetiyle (evet) ancak onunla 

ferahlans nlar. O onlar n toplay p y d klar ndan hay r-

l d [10/Yunus, 58] 

 ڍڍڌڌڎڎڳڳ ڇڇڑڑڇڇ(
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 ۀۀہ ڱڱڱڱںںڻڻٹٹ ڳڳ

 )ہہ

yilikle kötülük bir olmaz. (Sen kötülü ü) en güzel eyle 

sav. O zaman (bakars n ki) seninle aras nda dü manl k bu-

lunan kimse, sanki s cak bir dost oluvermi tir. Buna ancak 

sabredenler kavu turulur. Buna ancak (hay rdan) büyük 

pay sahibi olan kimse kavu [41/Fussilet, 34-35] 

Bu hay rlardan birini temenni eden kimsenin niyyeti do ru ve ka-

rar  samimi oldu u takdirde, yapan kimsenin alaca  ecrin ayn s n  al r. 

Hadiste sabit oldu una göre, özellikle ba lay p biraz gayret gösterdi in-

de öyledir. 

Be enilmeyen g pta ise, zevkleri ve ehvetleri elde etmek için, dün-

yal k arzular n n meydana gelmesini istemektir. Nitekim Yüce Allah, 

Kârû z ndan öyle buyurdu: 

 چڇڇڇڇڎڎ ڃڃڃڃچچچ(

 )ڌڌ

e ke Kârû e-nin 

bir benzeri de bize verilseydi. Gerçekten onun büyük nasi-

bi var, dediler. [28/Kasas, 79]  

Bu, kötülük i leyen kimsenin ayn  halini temenni etmek niyye-

tiyledir. Günahlar  e ittir. 

Bu aç klamayla, her durumda kötülenen hased ile bazen be enil-

mekte, bazen kötülenmekte olan ve  g i-

lat anla lmaktad r. Allah en iyi bilendir. 

 

SEKSEN DOKUZUNCU HAD S 
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ِع     َع ْن   عُع   َع ْن ِع  َّط سْن ُع  َع ْن ُع  دٍة و ْن ِع  َع ٍَع  َّط َٜ » َع ِع َُّ ثىَأْلَّْذِ ُْن ِع  َ ُع  َع َع صَع ًَّط  َّط

هُل  وَع َع َّط َع  َُ َٝدَأْل ُل٘،  ََٞقُ٘ل ٌَّ : َمج ُٖل ثىضُّلقَٚ إِِّّٜل  َ َأْل َىُللَ ثىيَّ َٗ ُٖلَدٙ  ثىَأْلَع َجَ     ثىَأْل َٗ

ثىَأْلِ َْٚ  َٗ» 
 

Abdullah b. Mes d rad yallahu anh  Peyamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem duas nda öyle derdi: 

m! Senden, hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginli i iste-

(272) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu dua, en özlü ve en yararl  dualardand r. O, din ve dünyada ha-

y rl  olan  Hidâyet  

sâlih amel ve Allah ve n  terketmektir. Din böyle-

ce düzgün olur. Çünkü din, faydal  ilimler, do ru bilgiler demektir. Bun-

lar da hidâyet ve  yani, takvad r. 

ffet  insanlardan uzak durmay , kalbi onlara 

ba lamay , Allah ve r zk yla yetinmeyi, onda olana kanaat etmeyi ve kal-

be huzur veren yeterlili i içine almaktad r. Böylece dünya hayat ndaki 

mutluluk ve kalp huzuru gerçekle ir. Bu da, iyi hayatt r. 

Kime hidâyet, takva, iffet ve gönül zenginli i verilirse, o iki haya

da mutlulu una kavu ur, her istedi i gerçekle ir ve korkulan her eyden 

kurtulur. Allah en iyi bilendir. 

                                                           

(272) Müslim, Zikr (2721); Tirmizî, Deavât (3162); , Dua (3832); Ahmed, 

Müsned (3684) 
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DOKSANINCI HAD S 

 

ِع  ْن ُع  َع ْن ِعو  ْن ِع  اْن َع  ِع   َع ْن  ُع  َع ْن ُع   َع ْن ُع  َّط ٍَع  َّط  َع اَع  : َع اَع   َع  َع ِع

ِع  ُْن ِع وَع َع َّط َع   َع ُعىاُع  َّط ُع  َع َع َأِْل  ََ خَّ » :صَع ًَّط  َّط َأِْل  ٍَ َزَ  َ  َأُْل ُٝلَز َأْل َخوَ   َ ُٝلدَأْل َٗ  ثىَّْجِ  

ًِ ثهَأْل  َأْ٘ل ثىَأْلَٞ َٗ  ِ ُِل دِجّلِلَّ ٍِ َ٘ ُٝلؤَأْل ُٕل َٗ ُل  َِّْٞضُٔل ٍَ  ِٔ ىَأْلَٞ َأْلِس إِىَٚ ثىَّْجِا ثىَِّذٛ  َاَّْزَ  َيَأْلضَ َأْلصِ َٗ ِخِ   َأْٟل ث

 ِٔ َأْٞل صَٚ إِىَ َأُْل ُٝلؤَأْل  «ُٝلِحخُّل  َ

 

Abdullah b. Amr rad yallahu anh  Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

ennemden uzakla t r l p cennete girmek isterse, ölüm o-

îmân ediyor bir halde gelsin ve o, insan-

lara, kendisine yap lmas n  istedi i eyi yaps  Müslim(273) 

 

AÇIKLAMALAR 

Cehennemden uzakla t r l p cennete sokulan kimsenin kazançl  

hale geldi inde ve bunun, bütün müminlerin ula maya çal t  gaye ol-

du unda üphe yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste, 

o gaye için, bütün ube ve dallar n kayna  n  

 )ٿٿٿ(

îmân ettik [2/Bakara, 136]  

sözüyle zikretti i as llara îmân  ve âhiret için ameli ve ona haz rl  içine 

îmân  zikretti, çünkü sahîh bir îmân 

âhi  gerektirir.  

ek, dav-

                                                           

(273) Müslim Nesâî Ebû Dâvûd, Fiten (4248); 

Mâce, Fiten (3956); Ahmed, Müsned (6465). 
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k  

Bu hadiste ihsân n ve  do ru 

ölçüsü vard r: nsanlara nas l davranaca n konusunda tereddüdün var-

sa, dü ün! nsanlar n sana öyle davranmalar n  ister misin, istemez mi-

sin? E er onu istiyorsan, kendin için istedi ini onlar için de istemi  olur-

sun. Onlar n sana öyle davranmalar n  istemiyorsan, bu önemli görevi, 

kaç rd n demektir. 

n hakk n  yerine getirme; ikinci cümlede, 

insanlar n hakk n  yerine getirme vard r. Allah en iyi bilendir. 
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 HAD S 

 

َْن َع َع  ُع  َع ْن ُع   َع ْن  َع ٍِع  ُع َع ٍَع  َّط ُْن ِع   َع اَع  َع ُعىاُع  : َع اَع    َع ِع ُع  َع َع ِع صَع ًَّط  َّط  َّط

َ   » :وَع َع َّط َع  َّ  َُّ َأٌْل   إِ َػٚ ىَنُل َ ُٓل  ،ثعََ طًال  َٝ َأْل َٝنَأْل َأٌْل عََ عًالج َٗ َأٌْل    ،ىَنُل َػٚ ىَنُل َأُْل  : ََٞ َأْل َ 

َأْٞلتًالج ِٔ َش ِ مُل٘ث دِ َ  صُلشَأْل َٗ ذُلدُلُٗٓل  ٘ث دَِحذَأْلوِ  ،صَعَأْل َُل ضَِظ َأُْل صَعَأْل ٞعًالج َٗ َ َِ ِ َا َّ ،   َ َٗ 

ث قُ٘ل َ ُٓل  ،صَ َ َّ َٝنَأْل َأٌْل  َٗ قَجهَ  :ىَنُل َٗ َؤثهِ  ،قَِٞو  َمغَأْلَ رَ ثىسُّل جهِ  ،َٗ ََ إَِػجَ ِز ثىَأْل َٗ» 

 

Ebû Hureyre   Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

eye raz  olur, üç eyden de ho lanmaz. Ken-

disine ibâdet etmenize, ona hiçbir eyi ortak ko maman za, toptan Al-

n ipine sar lman za ve ayr lmaman za raz  olur. Sizin için, dedi-

kodudan, çok soru sormaktan ve mal  zayi etmekten ho  Müs-

lim(274) 

 

AÇIKLAMALAR 

n r zas n n isbât , onunla ilgili eylerin zikri ve o-

nun ho lanmamas n n isbât  ve onunla ilgili eylerin zikri vard r. Yüce 

Allah, kullar na olan kereminden dolay , onlar n menfaati, dünya ve â-

hiret mutlulu u bulunan eylere raz  olur. 

Bu, tek ve orta  n îmân n as l-

lar n , n zâhir ve bât n hükümlerini yapmalar yla dini s rf All

ait k lmakla, sâlih amellerle ve güzel ahlâkla gerçekle ir. Bunlar n hepsi, 

                                                           

(274) Müslim, Akdiyye  (1715); Ahmed, Müsned (8134). 
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Allah için, onun r zas d r 

n ipine sar lmak gerekir. Onun dini, kendisiyle kullar n  bir a-

raya getirir. nsanlar onu, bir araya gelerek, iyilik ve takva üzere yard m-

la arak yaparlar: 

ى» سْن ِع ُع  َع ُع اُع ُع وَع َع ََع ْن ِع ُع ُع   اْن ُع سْن ِع ِع  َع ََعظْن ِع ُع ُع وَع َع ََع ْن ُع  «ََعحْن ِع ُع ُع  وَع َع   اْن ُع
n karde idir. Ona zulmetmez, onu yaln z 

b rakmaz, ona yalan söylemez, onu ha (275) Aksine onu kat k-

s z seven ve yard m na ko an bir dost olur. 

Bu temel esas ve ondan öncekiyle din mükemmel hale gelir ve 

Müslümanlar nimete kavu ur. n emretti i ve bunlar  yapanlara 

garanti verdi i zafer, imkân, felâh ve önceki ve sonraki ba ar n n bütün 

vas talar n  yerine getirmeleri sebebiyle, Allah bununla onlar  üstün k -

lar ve destekler. 

Daha sonra, sevdi i eylere ayk r  ve z t olan eylerden, Al n, 

kullar  için ho lanmad klar n  belirtti. Çok dedikodu yapmak bunlar a-

ras ndad r. Çünkü bu, yalan, dikkatsizlik ve haktan ba kas na inanma, 

fitneye dü me, kalplerin birbirinden nefret etmesi, faydal  eyler yerine 

zararl  eylerle me gul olma sebeplerindendir. Dedikodu merak  varsa, 

bir kimsenin, bunlar n birinden kurtulmas  pek nadirdir. 

 sözünden maksat, ihtiyaç ve zorunluluk yokken 

dünyal k sorma, inat ve bask  yoluyla, Yüce Allah n: 

 )ڭڭڭېېۉ ےےۓۓڭ(

îmân edenler! Aç kland nda ho unuza gitmeyecek 

eyleri sormay [5/Mâide, 101] 

sözüne giren zarar ndan korkulan veya faydas  olmayan eyleri sorma 

                                                           

(275) Buhârî, Mezâlim (2442); Müslim, Birr (2580); Tirmizî, Hudûd (1426); Ebû 

Dâvûd, Edeb (4843); Ahmed, Müsned (5334). 
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gibi, kötülenen sormad r. 

Dan mak veya yol göstermek için faydal  ilimleri sorma ise, hem 

be enilmi , hem de emredilmi tir. 

 zayi , ya onu, h rs z n eline geçecek ve kaybolacak e-

kilde korumamak, ya gayri menkulünün bak m n  veya hayvan na har-

cama yapmay  ihmal etmek, ya da mal  zararl  veya faydas z eylere har-

camak sûretiyle olur. Bunlar n hepsi, mal  zayi etmenin hükmüne girer. 

Bir de, onlar , küçük çocuklar, sefîhler, deliler vs. gibi ak lca nok-san 

olanlara vermekle olur. Yüce Allah mallar , insanlar n dinî ve dün-yevî 

menfaatlerini yerine getiren bir geçim kayna  yapm t r. Nimetin ger-

çekle mesi, mallar n, insan için yarat lan, faydal  eylere, er î mese-lelere 

ve dünyevî menfaatlere sarfedilmesidir. 

Allah kullar ndan ho lanmad  eylerin z dd n  ister, yani on-

lardan, bütün söylediklerinde dikkatli olmalar n , duyduklar  her eyi ak-

tarmamalar n , do ruyu ara t r p bulmalar n , sadece faydal  olan  sor-

malar n , mallar n  korumalar n  ve ihtiyatl  kullanmalar n , onlarla fay-

dal  tasarruflarda bulunmalar n  ve onlar  faydal  yerlere sarf etme-lerini 

ister. Bundan dolay  Yüce Allah öyle buyurdu: 

 )ې ڭڭڭېېۉۉې(

n, sizin için geçim kayna  yapt  mallar n z  se-

fîhlere [4/Nisâ, 5] 

Öncesinde ve sonras r. Allah en iyi bilendir. 
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 HAD S 

 

 َع ًَع    ُع ْنَُع وَع   َع ٍِع    ْن َع َع ُع    ُع ْن َع َع   ِع ْن ٌر  ِع ْن ُع    دَع َع َع ْن   : َع اَع ْن    َع اِع َع َع    َع ْن 

ُْن ِع وَع َع َّط َع  ُع  َع َع ِع صَع ًَّط  َّط ِع إِعوَّط  : ْن فَع َع اَع    َع ُعىاِع  َّط  َع ُع ٌر    َع َع   ُع ْنَُع وَع   ََع   َع ُعىاَع  َّط

ُيٌر   ٍَّط إِع َّط  َع    َعحِع ََع ْن ٍِع  َع ِع ُ ٍِع  ِع ْن  ا َّط َع َع ِع  َع  ََع ْن ُِع ٍِع وَع  َع َع ْن ُع  ِع ْن  َع اِع ِع   َع َُع ْن ِع

اِع َع  ِع ْن  ٍَّط فٍِع ذَع ُْن ِع  ِع ْن ِع ِع فَعهَع ْن  َع َع ِع    ِعغَع ُْن ِع صَع َّط    ُع َع  ٍة فَع َع اَع  َع ُعىاُع  َّط ُع  َع َع ي  َّط

ج َٝنَأْل ِِٞل » :وَع َع َّط َع  ٍَ   ِٗ عَأْل ُل ََ ِٔ دِجىَأْل جىِ ٍَ َأِْل  ٍِ ِذٛ  َٝنَأْل ِٜ دَِْٞلِ    خُل َٗ» 

 

  öyle anlatt Ebû n han m  Hind 

Bint Utbe Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in yan na geldi ve öyle 

n Rasûlü! Ebû Sufyân cimri bir adamd r. Bana ve çocu uma 

yetecek nafakay  (geçimimizi s layacak paray ) vermiyor. Ancak ben, 

onun haberi olmadan mal ndan alsam, bana bundan dolay  bir günah 

var m d r? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle cevap verdi: -

nun mal ndan, örfe göre, sana ve çocu una ye  

Muttefekun aleyh (276) 

 

AÇIKLAMALAR 

Âlimler bu hadisten akl ma gelenlerini söyleyece im birçok f khî 

                                                           

(276) Buhârî, Nafakât (5364); Müslim, Akdiyye (1714); Nesâî -Kudât 

(5420); Ebû Dâvûd , Ticârât (2293). 



 331 
 

hüküm ç karm lard r. 

1. Fetva isteyen ve haks zl a u ra  kimsenin, ilgi-

li kimseler hakk nda do ruyu söylemesi caizdir. Bu, haram olan g ybete 

girmez. Herkes unda itti-

fak etmektedir: Ba kas  hakk nda konu maya bir ihtiyaçt r. Haram olan 

g ybet: Karde ini, ho lanmad  ekilde anmand r. E er buna ihtiyaç du-

yuluyorsa daha önce, özel ve genel nasihatta veya sadece lakÂb yla bili-

nende zikretti imiz gibi  bunun, maksad  yerine getirecek kadar  caiz-

dir. 

2. Çocuklar n geçimini sa lamak baban n görevidir. Bu sadece ona 

aittir. Anne veya ba kas  bundan sorumlu de ildir. 

3. Han m n nafakas n  sa lamak vâcibtir. Bunun miktar , yetecek 

kadar olmas d r. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle bu-

yuruyor: ndan, örfe göre, sana ve çocu

Yeterli olmada muteber olan, örfe ve insanlar n, o zamanda, o yerde, 

zenginlik ve fakîrlikteki durumlar d r.  

Nafaka verecek (geçimi üstlenen), as l nafakay  veya eksi i ta-

mamlayacak nafakay  vermez yahut cimrilik yaparsa, nafaka, alacakl -

s n n olur yahut o kimse, haberi olmadan nafaka verecek olan n ma-

l ndan al p harcayabilir. Sebep, aç kt r. bu durumda o kimseye h yanet 

etti i söylenemez ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  -

 sözünün hükmüne girmez. 

Birisinde hakk  olan kimsenin mal ndan, haberi olmadan, hak et-

ti i kadar n  alma meselesinde, orta ve do ru görü  budur. mam Ah-

hur görü ü, bunu ancak, han ma, çocuklara, kölelere vb. na-

faka ve misafirin hakk  gibi, sebep zahir (aç k) oldu unda caiz gördü ü-

dür. 
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4. De er biçilmesi gereken bir i i üstlenenin o konudaki görü ü 

kabul edilir, çünkü o güvenilen birisidir. O konuda yetkilidir.  

5. Fetva isteyen ba kas yla ilgili fetva  sorunun sorul-

as

 Özellikle de, herhangi bir mef-

 Bu ikayetten dolay  Nebî sallallahu aleyhi ve sel-

lem Ebû  getirtseydi, onunla han m  aras nda uygun olmayan 

bir eylerin meydana geldi ine inanmam   

Bunda gaybî bir delâlet yoktur. Çünkü bu bir hüküm de ildir, sa-

dece bir . Allah, en iyi bilendir. 
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DOKSAN ÜÇÜNCÜ HAD S 

 

ُع  َع ْن ُع   َع ٍِع  َع ْن َع َع   َع ْن  ٍَع  َّط ِع   َع ِع ْن ُع   : َع اَع   َع ِع ُع     َع ُعىاَع  َّط صَع ًَّط  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع  َأٌْل  ََ دٌد » :ََع ُعىاُع    َع َع نُل َ٘  َ  َٝحَأْل ُٕل َٗ  ِِ َأْٞل َِ ثعَأْلَْ َأْٞل ُُل  دَ ذَج  «َغؼَأْل
 

Ebû Bekre rad yallahu anh öyle  Rasûlullah sallallahu a-

leyhi ve sellem in öyle dedi ini duydum:  

i aras nda hüküm verme  

Muttefekun aleyh(277) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, birkaç hususa delâlet etmektedir: 

Birincisi: Hakimin, gerek dinî, gerek dünyevî meselelerde, belirli 

bir meselede, iki ki i aras nda, öfkeliyken hüküm vermesinin yasak ol-

du udur. Çünkü öfkeliyken, dü üncenin de i mesi ve bozulmas  vard r. 

Bu dü ünce bozuklu u, hakk  hat rlamada ve ona yönelmede zararl d r. 

Hâkim ve ba kas  için aslolan, ilmen ve amelen (uygulama olarak) hakka 

yönelmektir. 

                                                           

(277) Buhârî, Ahkâm (7158); Müslim, Akdiyye (1717); Tirmizî, Ahkâm (1334); 

Nesâî -Kudât (5406); Ebû Dâvûd, Akdiyye (3589); , Ahkâm 

(2316); Ahmed, Müsned (19866). 
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kincisi, aceleci olmamak, sab rl  olmak, ba a gelecek ve has m-

lardan duyaca  eylere haz r olmak suretiyle, öfkeyi gideren veya hafif-

leten sebeplere sar lmaya çal man n gerekli oldu u. Çünkü bu, öfkeyi u-

zakla t rman n veya onu hafifletmenin önemli bir yard mc s d r. 

Üçüncüsü, bu illetten u sonuç elde edilir: nsan n hakk  tan mas -

na veya ona yönelmesine engel olan her eyin hükmü, öfkelenmenin 

hükmüdür. A r  üzüntü, açl k ve susuzluk da böyledir. Bunlar, öfke gibi 

veya daha fazla, zihni me gul eden eylerdendir. 

Dördüncüsü, öfkeliyken veya buna benzer durumda hüküm ver-

menin yasak olmas yla, ba ka eyler de kastedilmi tir. Bu da, hâkimin, 

dinin genel hükmünü ve  -

l tamamen ihâta etmedikçe, hüküm vermemesi gerekir. Bunlar  dini 

hükme nas l uygulayaca n  bilmesi iyidir. Hâkime u üç ey gereklidir. 

1. Dinin, has mlar n aras n  bulmak ve insanlar aras nda hüküm 

vermek için koydu u er î usûl ve metodlar  bilmesi. 

2. Has mlar aras ndaki husumeti anlay p onlar  tam olarak tasav-

vur etmesi, her birinin delilini ileri sürmesine ve davas n  tam olarak an-

latmas na müsade etmesi. Daha sonra bu gerçekle ince ve iyice bilgi sa-

hibi olunca, üçüncüsüne ihtiyaç duyar. 

3. Bu bilgilerin uygulanma ve er î hükümlere kat lma özelli idir. 

Bu üç eyi ve adâlete yönelmeyi ba ar rsa, hüküm vermeyi ba arm  ve 

do ruyu bulmu tur. Bunlardan birisi olmazsa, hata meydana gelir ve 

hüküm bozuk olur. 
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DOKSAN DÖRDÜNCÜ HAD S 

 

ُْن ٍة    َع ْن  ِع    : َع اَع    َع ِّي ِع    َع ُِع ِع  َع ْن   َع ْن    َع ْن ِعو  ْن ِع  ُع َع صَع ًَّط    َع اَع  َع ُعىاُع  َّط

ُع  َع َع  َأٌْل ُٝلَ جىِ َأْلُٔل  » :وَع َع َّط َع  َْن ِع  َّط ج ىَ ٍَ ثىَأْلذَسُل٘ث  َٗ ث  قُ٘ل صََظدَّ َٗ ث  َ دُ٘ل ثشَأْل َٗ ث  يُ٘ل َ ث ٌد  مُل إِ َأْل

َأْٗل  ِ ٞيَزٌد     َ ٍَ» 

 

Amr b. n  dedesinden rivâyet etti ine 

göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

sraf ve kibir olmaks z  

(278)  

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadiste, mal n, din ve dünya için faydal  eylerde kullan lmas  

ve zararl  eylerden sak n lmas  vard r. Nitekim Yüce Allah mal , kulla-

r n n geçim kayna  yapm t r. Onlar n, özel, genel, dinî ve dünyevî du-

                                                           

(278) Nesâî, Zekât (2559); bn Mâce uallak 

-Elbânî  -sen 
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rumlar  mala dayan r. Allah ve Rasûlü, onu elden ç karma, kullanma ve 

harcama bak m ndan en güzel ve en faydal  yollar , imdi ve sonra ol-

mak üzere , ona ait en güzel âk beti tavsiye ettiler. 

Ki inin onu, mübah ve faydal  vas talarla elde etmeye çal mas , 

tembellik etmemesi, ü engeçlik göstermemesi, normal durumunu boza-

cak ekilde, mal kazanma h rs na kap lmamas , haram ve çirkin kazanç-

lardan sak nmas , sahip oldu u takdirde mal  korumaya, yemek, içmek, 

giymek ve ihtiyaç duyulan eylerle, örfe göre, cimrilik yapmadan, saç p 

savurmadan, han m , çocuklar  ve ba kalar yla birlikte kullanmaya ça-

l mas d r. 

Yine onu ba kas na devretti inde, fayda verecek ekillerde devre-

der, kendisine de, ihtiyaç sahibi akraba ve kom ulara sadaka, hediye ve 

örfe göre yap lan davetler gibi, onlar n sevap ve hay rlar  kal r. 

Bunlar n hepsi, hadiste belirtildi i ve Yüce Allah n; 

 )جئحئمئڈڈَُىئىئ ېئېئىئ(

klar  zaman, ne israf ederler ne de cimrilik e-

derler; harcamalar , bu ikisinin aras

[25/Furkân, 67] 

sözünde oldu u gibi, israf etmemeye, övünme ve büyüklük taslamak 

kast  olmamas na ba l d r. 

Mal , ihtiyatl  ve idareli kullan p harcamada orta yol budur yani 

cimrilikle savurganl k aras nda bir denge olmas d r. Böylece i ler yoluna 

girer ve gerçekle ir. Bunun d ndakiler, günah ve zarard r, ak l ve ah-

vâlde eksikliktir. Allah en iyi bilendir. 
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 HAD S 

 

ُع  َع ْن ُع   َع ٍِع ذَع ٍّر    َع ْن  ٍَع  َّط ِع : ُِع َع   : َع اَع   َع ِع ُع   اِع َع ُعىاِع  َّط ُْن ِع  صَع ًَّط  َّط  َع َع

َْن َع  ا َّط ُع َع ََع ْن َع ُع  اْن َع َع َع    وَع َع َّط َع  ُْن ِع  َع اَع   َع َع َع ََعحْن َع ُع ُع  ا َّط اُع  َع َع ُْن ِع وَع  : ِع ْن  اْن َع

ِِ  َ جِاوُل  صِيَأْللَ  » ٍِ ؤَأْل َُل َ ٙ ثىَأْل  «دُلشَأْل

 

Ebû Zerr rad yallahu anh  Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem : Ey n Rasûlü! Birisi hay r olarak bir i  yapar da halk 

onu överse veya severse (ne olur?) bu konuda ne dersin? diye sordum. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle cevap verdi:  

 Müslim(279) 

 

AÇIKLAMALAR 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste, iyi amellerin âcil 

etkilerinin müjde oldu unu bildirdi. Çünkü Allah velilerine müttakî 

müminlere  bu hayatta ve âhirette müjde vâdet . 

betini, mutlu kimselerden ve amelinin 

                                                           

(279) Müslim, Birr (2642); , Zühd (4225); Ahmed, Müsned (20872). 
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makbul oldu unu bildiren, s n 

ho nut oldu unu, sevap verdi ini, gazab ndan ve cezas ndan kurtuldu-

unu müjdelemektir. Ölüm esnas ld -

tas yla müjde 

gönderir. Nitekim bu konuda, pek çok âyet ve hadis vard r. 

inen göstermek, on-

lara bunu tan tmak ve onlar  amellere te vik etmek için yaratt  dünya 

müjdesinin en kapsaml s , onlara hayr  nasip etmesi ve onlar  kötülük-

ten korumas d r. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle 

sser 

(nasip) olacakt  

Kul, hay r i lerinin kendisine kolayla t r ld n  ve nasip edildi ini, 

kendisinin, zarar ve n korumas yla, korundu unu 

beti hakk nda delil yapt  müjdedir. Çünkü 

Allah, cömertlerin en cömerdidir. Kula, iyilik etmeye ba lad nda onu 

tamamlar. Ona ba lad  en büyük iyilik ve lütuf, dinî iyili idi -

min buna, en mükemmel bir ekilde sevinir yani bu, n kendisine 

hay r amellerini lütfetti ine ve kolayla t rd na sevinmektir. Çünkü î-

mân n en önemli alâmeti, hayr  sevmek, onu arzu etmek ve onu yapt -

na sevinmektir. n kendisine nimetini tamamlamas n  ve 

lütfunun devam etmesini çok arzu etme sevincidir. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  zikretti i bundand r. Bu 

hadiste öyle geçmekteydi: Kul, hay r i lerinden özellikle iyi eserlerden 

ve umuma yararl  hay r projelerinden  birini yap p da bunun üzerine 

insanlar n sevgi, övgü ve duâlar n  kazan rsa, bu, yap lan amelin, Al-

n hay r ve bereket verdi i makbul amellerden birisi oldu unun 

müjdesidir. 
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Yüce Allah n; 

 )پپٹ ٱڦڦڦڦپپ(

Îmân edip sâlih için Rahmân, (gönüller-

de) bir sevgi yaratacak (onlar  

[19/Meryem, 96] 

sözünden dolay , dünya hayat ndaki müjdedendir. 

Güzel övgü de bundand

çoklu u, onlar n onun lehine tan kl k l-

n yeryüzündeki ahitleridir. 

ü veya ona gösterilen sâlih rüyada bundand r. 

Çünkü sâlih rüya, müjde verendendir. 

n kula, istedi i veya istemedi i bir takdirde bulunmas  ve 

bu takdiri, dininin düzgün olmas na ve kötülükten kurtulmas na vas ta 

k lmas  müjdedir. 

n çe itli lütuflar  say lamaz, ak l ve hayale gelmez. Allah en 

iyi bilendir. 
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DOKSAN ALTINCI HAD S 

 

ِع  ْن ِع  َع ْن ٍةو    َع ْن  ُع  َع ْن ُع   َع ْن ِع  َّط ٍَع  َّط ٍُّ   َع اَع  : اَع  َع   َع  َع ِع ُع     ا َّط ِع صَع ًَّط  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع  ثىِدَ   ِٜ ِ َػٚ ِ َػٚ  َّ   » : َع َع َ٘ ،ثىَأْل ِِ َ َ ؾُل  َّ  َأْٝل َ َ ِؾ   ِٜ َٗ

ثىِدَ  َ٘ ِِ ثىَأْل  «َأْٝل

 

Abdullah b. Amr rad yallahu anhumâ : Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

n r zas , anne ve baban n r zas ndad n gazab , 

anne ve baban n gazab ndad  

(280)  

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadis, anne ve babaya iyilik etmenin faziletine ve vâcibli ine, 

onun Yüce Allah n ho nut olma sebebi oldu una; anne ve babaya kar  

                                                           

(280) Tirmizî, Birr (1899); el-Elbânî, Sahîha e  
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gelmekten sak nmaya, bunun haraml n gazab na sebep 

oldu una delildir. 

n anne ve babayla çocuklara rahmetinden oldu un-

da üphe yoktur. Çünkü anne babayla çocuklar  aras nda, hiçbir ilgi ve 

s k  ba n ona benzemedi i bir ilgi, insanlardan hiçbirinin ona denk ol-

mad  bir iyilik vard r. 

Bu sebepler ve bunlarla ilgili n r zas yla birlikte anne 

ve babay  raz  etmeyi gerektirmektedir. Z dd  da z dd yla aç klan r. 

öyle i birr/iyilik nedir? 

Buna öyle cevap verilir: Allah ve Rasûlü bunu bilinen bir tarifle ve 

herkesin anlayaca  bir yorumla tarif etti. Yüce Al ihsan et-

mek/ buyurdu ve iyilikle ilgili baz  örnekler zikretti. Anne 

ve babayla çocuklar n durumlar na, zamana ve yere göre, sözle, davra-

n la veya bedenle yap lan her iyilik bir  

Bu hadiste de a , 

o da, anne baban n r zas d r. hsan (iyilik etmek ve iyi davranmak) mû-

cip (gerektiren) ve sebeptir. R za ise eser ve müsebbebtir. Örfle ilgili mu-

âmelelerin bütün çe itlerinden anne ve babay  raz  eden her ey ve onlar  

raz  edecek her yol ve vas taya ba  irer. Onlar  

öfkelendirecek her türlü söz veya davran  da itaatsizliktir. Çocu un an-

 gazapland rmakla anne ve babay  raz  etmesi mümkün olu-

n sevgisini, anne ve baban n sevgisine tercih etmesi gerekir. 

Bu durumda k nama ve ceza, anne ve baba taraf ndad r. Onlar da ancak 

kendilerini k narlar. 

n raz  olma ve öfkelenme s fat n n varl , bu-

nun sevdiklerine ve ho nut olduklar na taalluku  Yüce 

Allah velilerini ve seçkin kullar n  e-
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deni sever. Bu, onun kemalinden, hikmetinden, hamdinden, rahmetin-

den , gazab , iradesine ve kudreti  s fatlar ndan-

d r. 

var oldu unu belirtti i, zâtî ve fiilî kemal s fatlar n azâmetine, 

büyüklü üne ve erefine yak r bir ekilde inan . Bilir ki Al-

n zât , isimleri, s fatlar  ve fiillerinde, e i, benzeri ve dengi yoktur. 

Allah en iyi bilendir. 

 

 

 HAD S 

 

ُع  َع ْن ُع   اِع  َع ْن  َعنَع ِع  ْن ِع  َع  ٍَع  َّط ِع  : َع اَع   َع ِع ُع   َع اَع  َع ُعىاُع  َّط صَع ًَّط  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط َع  َِّ قَيَأْلخُل  َِٝ وُّل    َ   عََ طُل ِخَظجهٍئ » : َع َع ِٖ َأْٞل ِو  َ يَ ََ َ صُل ثىَأْلَع ث إِخَأْل ٌٍئ  َدَدًال يِ سَأْل ٍُل

َْجَطَحزُل  ٍُل َٗ  ِ َ ِر  ّلِِلَّ َُّ  َ    ُٗل ِ جَ ِز  َئ ََ ًُل ثىَأْلَ  ٗ ىُلزُل َٗ   ِ َأٍْل َ َأِْل ثاَأْل ٍِ َأٌْل صُلِحٞؾُل  ُٖل صَ َ٘  َأْل

َأٌْل  ِٖ َ ثةِ َٗ» 
 

Enes b. Mâlik  Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

r ki müslüman bir ki i onlara sahip oldu u sü-

rece, kalbi, kin, h yanet ve husumet beslemez: Tam bir ihlasla, s rf Al-

lah r zas  için amel etmek, yöneticilere  ve 

müslüman toplulu mak. Çünkü müslüman toplulu un , 

.   (281) 

                                                           

(281) , Mukaddime (236); Ahmed, Müsned (12937). el-Elbânî, -
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AÇIKLAMALAR 

eyh emsuddîn -Kayyim rahimehullah öyle demi a-

ni kalpte kin ve nefret kalmaz. Bu üç meziyetle birlikte, o, kin ve nefreti 

ta maz, aksine kalpten kin at l r ve temizlenir. Çünkü kalp, en büyük 

kin ve nefreti, irke kar , yine sahtekârl k ve hilekârl a kar  ve 

sap kl k sûretiyle müslüman toplulu undan ayr lmaya kar  ta r. Bu üç 

ey kalbe kin ve nefret doldurur. Bu kin ve nefretin ilâc  ve onun kal nt -

lar n n temizlenmesi, ancak ihlasl  olmak, tavsiyede bulunmak ve süne-

 

öyle diyebiliriz: Bütün amelleri s rf Allah için olan, bütün i lerin-

n kullar na içtenlik ve samimiyetle davranan ve bir araya gel-

mek, ihtilaf etmemek suretiyle topluluktan ayr lmayan kimsenin kalbi, 

n velisi (dostu) haline gelir. Bunun z dd  olan 

kimsenin kalbi, her türlü zarar ve kötülükle dolar. Allah en iyi bilendir. 
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 HAD S 

 

ِع  ْن َع  ُع َع َع  ُع  َع ْنهُع َع     َع ْن َع  َّط ٍَع  َّط ُع   : َع اَع   َع ِع ِع صَع ًَّط  َّط  َع اَع  َع ُعىاَع  َّط

ُْن ِع وَع َع َّط  ج » : َع  َع َع ََ دِوِ  إَِّّ ِ جةَِز َ   ثىَّْجاُل َمجْلَأْل َِ َٖج ثىَأْل  «َ ثِ يَزًال  صََنج ُل صَِ دُل  ِٞ
 

Abdullah b. Ömer rad yallahu anhumâ Rasûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: 

nsanlar n, ilerde, ki inin, içlerinde, nerdeyse i e yarar bir tane 

bile bulamad  yüz deve gibi olduklar n   Muttefekun 

aleyh(282) 

 

AÇIKLAMALAR 

                                                           

(282) Buhârî, Rikâk (6498); Müslim, Fedâil (2547); Tirmizî, Emsâl (2872);  

Mâce, Fiten (3990); Ahmed, Müsned (5009). 
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Bu hadiste, do ru bir haber ve faydal  bir tavsiye vard r. 

Haber udur: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eksikli in, in-

sanlar n ço unu kapsad n , aralar nda tam veya tama yak n  olan n 

az oldu unu bildirdi. Bu, yüz deveye benzer. Sen yüz deveyi çok bulur-

sun, aralar ndan, yük ta maya, binmeye, gidip gelmeye uygun bir tane 

seçmek istedi inde, onu hemen hemen bulamazs n. Ayn  ekilde, insan-

lar da çoktur. Onlar n aras ndan, ö retmenlik, müftülük, imaml k, bü-

yük veya küçük idarecilik veya önemli görevlere uygun olanlar n  seç-

mek istedi inde, o görevi iyi bir ekilde yapacak olan birisini hemen 

hemen bulamazs n. Bu, gerçektir. nsan çok zâlim ve câhildir. Zulüm, 

cehâlet, kusur ve ay plar n sebebidir. Kusur ve ay plar, tam olmaya ve 

mükemmel hâle getirmeye engeldir. 

Bu haberin mana ve muhtevas , Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem taraf ndan yap lan bütün ümmete vâcib olan bir tavsiyedir: Bu da, 

önemli görevleri ve kamu için yararl  bütün i leri yapmaya uygun ki ile-

ri i  ba na getirmeye çal malar d r. 

Yüce Allah; 

 ائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئىىېې(

 )ڈڈَۈئۈئېئېئېئىئىئىئ

un dini iyice ö renmeleri ve 

n yasak k ld  

eylerden) kaç nmalar  için onlar  uyarmalar  ge-rekmez 

[9/Tevbe, 122] 

sözünde bu manaya dikkat çekmi tir. 

Allah cihâd , yeterli miktarda bir toplulu un yapmas n , birbirleri-

ne yard m etmesi için, ba ka bir toplulu un da ilimle ilgilenmesini em-

retti. 
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Dinî ve dünyevî görevler, genel i ler, insanlar için artt r. Onlar n 

i leri ancak bunlarla gerçekle ir. Bu görevler de ancak, yeterli ve güveni-

lir kimselerin gelmesiyle gerçekle ir. Bu da, mümkün oldu u kadar, bu 

nitelikleri kazanmak için çal may  gerektirir. Yüce Allah öyle buyurdu: 

 )ہہہ (

  

[64/Te âbun, 16] 

Allah en iyi bilendir. 

 

 

 

 

DOKSAN DOKUZUNCU HAD S 

 
 

ِع   َع اَع  َع ُعىاُع   : َع اَع   َعنَع ِع  ْن ِع  َع اِع ٍة    َع ْن   اَع   َّط ُْن ِع وَع ُع  َع َع َٝ َأْلصِٜ   »: اَّط َع صَع ًَّط  َّط

ٌُد  ج ٍَ َأٌْل َ يَٚ َ يَٚ ثىَّْجِا َا ِٖ جدِ ُل  ِٞ ِٔ َمجىَأْلقَجدِغِ  ثىظَّ َأَْل ِ  َ يَٚ ِ ِْٝ  «ثىَأْلَ 
 

Enes b. Mâlik rad yallahu anh  Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  

 (elinde) kor 

tutan gibi olacakt  Tirmizî(283) 

 

AÇIKLAMALAR 

Bu hadiste de bir haber ve bir tavsiye vard r. 

                                                           

(283) Tirmizî, Fiten (2260). el-Elbânî, Sahîha y-
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Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, âhir zamanda, hay r ve vas -

talar n n az olaca n , er ve vas talar n n çok olaca n , o s rada, insan-

lardan dine sar lan n pek az olaca n  bildirdi. Bu az olan, büyük bir s -

k nt  ve me akkat durumunda, elinde kor tutan gibidir. Bunun sebebi, 

itiraz edenlerin güçlü olmas , sap kl a dü üren fitnelerin çoklu u, üp-

he fitneleri, inkârc l k ve ehvet fitneleri, insanlar n dünyaya yönelip zâ-

hiren ve bât nen ona kap lmalar , îmân zay fl , yard mc n n azl  se-

bebiyle tek ve yaln z kalma s k nt s d r. 

Ancak dinine sar lan, sadece basiretli, kesin ve sa lam îmânl  kim-

selerin direndi i bu itiraz ve engelleri defeden insanlar n en üstünü, Al-

lah kat nda derecesi ve yeri en yüksek oland r. 

Peygamberin ümmetine tavsiyesi udur: Kendilerini bu duruma 

haz rlamalar , bunun kaç n lmaz oldu unu bilmeleri, bu engellere kar  

koyup itirazlara ra men  din ve îmân nda sabreden için, Allah kat nda 

en üstün dereceler oldu n n sevdi i ve ho nut oldu u eyde 

ona yard m edece idir. Çünkü yap lan yard m; çekilen s k nt  kadard r. 

Zaman m z, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  bu ta-

rife ne kadar benzemektedir. Çünkü art k slâ n sadece ad , n 

da sadece resmi kald . Zay f bir îmân, ayr  kalpler, bölünmü  devletler, 

müslümanlar  birbirinden uzakla t ran dü manl klar ve nefret, dini yok 

etmek için, gizlice ve aç kça çal an, görünen ve görünmeyen dü manlar, 

inkârc l k ve materyalizm, ya l lar  ve gençleri pis ak nt s na ve çarp an 

dalgalar na çekti, ahlâk n bozulmas na sebep olan propagandalar ve son 

noktaya gelinmesi. Daha sonra insanlar n, dünyal k ilimlerle u ra mala-

r , en önemli dü ünce ve gayretleri olacak ekilde dünyaya yönelmeleri, 

onun için ho nut olmalar  ve onun için öfkelenmeleri, âhiretten vazge-

çirmek için kötü bir propaganda, tamamiyle dünyay  enlendirmeye, di-
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ni yok etmeye, onu hakir görmeye ve dindarlarla ve dine nispet edilen 

her eyle alay etmeye yönelme, övünme, gösteri , inkârc l k üzere ku-

rulmu  uygarl klar n büyütülmesi. 

Biriken bu kötülükler, çarp an dalgalar, güçlükler, imdiki ve ge-

lecekteki karanl k fitnelerle birlikte bu hadisin do ru oldu unu göre-

ceksin. 

Ancak buna ra me n rahmetinden ümit kesmez. 

Onun bak , sadece görünen sebep ve vas talara de ildir, aksine o, kal-

binde, her vakit, Kerîm ve vehhâb olan sebepleri yaratana yönelendir. 

Ferahl n, zorluktan sonra kolayl k vere-

ce i rahatl n s k nt yla birlikte oldu u, s k nt lar n rahatlat lmas n n, 

s k nt lar n iddetiyle ve kötü eylerin gelmesiyle birlikte oldu u eklin-

deki sözü gözünün önünde olur. 

ve kuv -vekil (Allah bize 

â p güven-

- m! Hamd sanad -

mu teka ( -mustean (yard m isteni-

-muste âs (Senden imdat ve yard

- -âzim (güç ve kuvvet ancak, yüce 

ve büyük Allah iledir) der ve îmân, nasihat ve davetten gücünün yetti i-

kas  güç ise, kötü-

lü ün bir k sm n n gitmesine ve hafifletilmesine raz  olur. 

 )ڱڱڱڱںںڻ(

, Allah ona bir ç k  yolu 

yarat r.  [65/Talak, 2] 

 )ہہہ   (
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 [65/Talak, 3] 

 )ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئ(

, Allah ona i inde bir ko-

layl k yarat [65/Talak, 4] 

Nimetiyle sâlih (iyi) eyler gerçekle

na ve din gününe kadar ona tabi olanlara 

salât etsin. 

 

 

 

 

SON SÖZ 

 

Çe itli ilimler, faydal  konular, sahîh inançlar, güzel ahlâk, f k h, âdâp, 

genel iyile tirmeler ve genel hükümlerle ilgili, özlü hadislerden doksan dokuz 

hadisin erhini ihtiva eden bu risale bitti. 

Bunlar , o hadisleri  Abdurrahman b. Nâs r b. Abdullah Âlu 

n , onlar n anne ve babas n  ve bütün 

müslümanlar  ba las n. Risaleyi, hicrî 10  

Risalenin, Yüce Allah n yard m  ve kolayla t rmas yla, yazar n hatt n-

dan aktar lmas n kalemiyle 2 a-

mamland . Allah, onu, anne va babas n , onlar n anne ve babas n  ve bütün 

Müslümanlar  ba las n. 

Bu, nefis bir mücevher ve güzel bir bahçedir. steyenlerin arzusu, istifa-

de edenlerin e lencesi, güzel bir görüntüsü oldu ve bilgi ve ara t rma çiçekle-

riyle donand  için seyredenlerin ne esidir. Büyük faydalar b rakt  için, on-

lar n toplanmas  kolayd r. Olgunla m  meyvelerdir ki onlar n tad lmas  ho -

tur. Tatl  kaynaklard r ki içilmesi ho tur. Çünkü onda faydal  akâidin, özlü u-
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sûlün, çe itli hükümlerin üstün âdâb , ba ka önemli konular n, insana hidâyet 

ve do ruluk kazand ran, basîret ve kesin inanc n  art ran birçok ilmin aç k-

lamas  vard r. n kelâm ndan sonra sözün en ereflisi, hay-r  

en iyi toplayan , en faydal s , yarat klar n en bilgilisinin sözü ve onlar n en fasihi 

(düzgün konu an ) Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem  sözünün erhi 

olmas  sana yeter. 

eyh Fâd l Abdurrahmân b. Nâs r es- nun erefli ifadelerini ve 

nefis hazinelerini sunuyor. slâm ve Müslümanlar ad na Allah ondan raz  ol-

sun. Onun ara t rma güne leri ve ilim dolunaylar  daima parlak ve kl  ol-sun! 

*** 

Bask  ve tashî -Ûlâ 1372/17 Haziran 1953 y l nda, Mat-

-Sunne - - -Muham-

mediyye Genel Ba kan  Muhmammed Hâmid el-Fakkî vas tas yla gerçekle mi tir. 
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