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NASİHATLER  

Allah’a hamd, Rasûlüne salât ve selâm ile; tüm mü’min kardeşlerimize de 

selâm ve dua ederek söze başlıyoruz. Rabbimiz, sözü dinleyip en güzeline uyan ve 

nasihatten istifade eden kullarından kılsın.  

Allah'ım, her türlü fitneden, zâlimlerin ve câhillerin galebesinden, kabir 

azabından, cimrilikten, savurganlıktan, cehennem azabından, hayat ve ölümün 

fitnelerinden, deccal fitnesinden, günahın açığından ve gizlisinden, borç altında 

kalmaktan, kul hakkına girmekten, korkaklıktan ve tembellikten, doymayan nefisten, 

fakirliğin ve zenginliğin fitnesinden, ihtiyarlığın bunaklığa döndürülmesinden, 

fitneci kadınların şerrinden, ölüm anının sıkıntılarından, mahşerin, hesabın ve sıratın 

musibet ve felâketlerinden sana sığınıyoruz. Bizleri yalnızca Sana kul ve 

Peygamberine ümmet olarak yaşat ve mü'min olarak canımızı al; ahirette 

mekanımızı cennet eyle. Âmin! 

 Kur'an'a göre; dinler ikiye ayrılır: Allah'ın dini ve atalar dini. Atalar 

dini; geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe vahye yani tamamı 

itibariyle Allah'ın iradesine dayanmayan tüm şirk ve küfür dinlerini içine alır. 

 Dinleri, Hâlık'ın dini ve halkın dini ya da hakiki melik olan Allah'ın dini ve 

zalim kralların dini diye de ikiye taksim edebiliriz<  

Allah'ı hakkıyla tanıyamayan (Zümer: 67), Hak dini din edinmeyen (Tevbe: 29) 

ve kendilerine: ‚Allah’ın indirdiğine uyun!‛ denilince; "hayır, biz atalarımızı üzerinde 

bulduğumuz yola uyarız" (Bakara: 170; Lokman: 21) diyen kâfir ve müşrik kimselerin 

yolundan sakının!  

Allah'a çağıran, sâlih amel işleyen ve "muhakkak ben, Müslümanlardanım" diyen 

(Fussilet: 33) mü'minlerden olunuz. 

"Rabbimiz biz, 'Rabbinize iman edin' diye imana çağıran bir davetçiyi işittik ve iman 

ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu da iyilerle birlikte al." 

(Âl-i İmrân: 193) 

Unutmayınız ki, Allah katında hak din İslâm'dır (Âl-i İmrân: 19) ve Allah, 

İslâm'dan başka hiçbir dini kabul etmeyecektir. 
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"Kim İslâm'dan başka bir din ararsa, (o din) ondan asla kabul olunmaz ve o, âhirette 

zarara uğrayanlardan olur." (Âl-i İmrân: 85) 

 Her meselede ana fikre odaklanın, kişilere veya hikâyemsi detaylara 

değil! Çünkü; büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise 

kişileri konuşur! 

Söylenen bir hakikati, kişiselleştirmeden, gereksiz şekilde sağa sola çekmeden 

mesaja odaklanmak aklıselim kişilerin amelidir. 

 Gereksiz, yersiz, zamansız, hikmetsiz ve usulsüz konuşulan her söz, 

yapılması gereken bir sâlih ameli engeller. Bu nedenle patavatsızlığın yani 

yersiz ve boş konuşmanın İslam'da yeri yoktur! 

 

 YALNIZCA ALLAH'A DAYAN, O'NA TEVEKKKÜL ET, O'NA 

GÜVEN, O'NDAN BEKLE, O'NDAN İSTE, BÜTÜN İŞLERİNİ O'NA 

HAVALE ET VE HER HUSUSTA O'NUN RIZASINI GÖZETEREK SABRET 

VE HİKMETLE HAREKET ET! 

Müslümanlık; İslam'ı, ilmi ve itibarı geçim vasıtası yapmadan, helalinden 

kazanmak için onurlu, mütevazi, şüpheden uzak, helal ve temiz olan rızkın peşine 

düşmek, insanların vefasızlığı nedeniyle umutsuzluğa düşmeden Yüce Mevla'ya 

sığınıp dayanmak, meşru olan geçim yolunda, gerek Müslümanlardan ve gerekse 

cahillerden gelen incitici ve üzücü tavırlar karşısında Allah için sabrederek ve 

şükrederek bir hayat yaşamaktır!! 

 İLMİN NEŞREDİLMESİ; İLİM EHLİ KİMSELERİN YETİŞMESİYLE, 

İLMİN ORTADAN KALKMASI DA, ALİMLERİN VE İLİM 

TALEBELERİNİN ÖLMESİYLE VE GERİDE İLİMDEN ANLAMAYAN 

DEĞERSİZ KİMSELERİN KALMASIYLA OLUR! 

İlim ehline ve ilim talebelerine değer vermeyen, ilmin yaygınlaşması için, ilim 

yoluna girmiş Müslümanları baş tacı etmeyen bir toplumun Müslümanları, -gafleten 

veya cehaleten- câhiliyye sistemine hizmet ediyorlar demektir! 

 SİZE HAYAT VERECEK ŞEYLERE ÇAĞIRDIĞI ZAMAN, ALLAH 

VE RASÛLÜNE UYUN! 

Cahillerin alimlik, alimlerin seyyar satıcılık, ırgatlık, amelelik ve tezgahtarlık 

yaptıkları zaman, ahir zamandır! O zamanda alim-zalim, mü'min-kâfir, iyi-kötü, 
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güzel-çirkin, faydalı-zararlı, hayırlı-şerrli birbirine karışmıştır. Böyle bir dönemde 

hatipler çoğalır, sâlih amel işleyenler azalır; ilim, makam ve itibar için talep edilir, 

Allah'ın rızası gözetilmez. Fısk-u fücur, fitne, fesad, fuhuş, fâiz, içki, kumar, gıybet, 

iftira, zulüm ve ahlâkî çöküşle birlikte kalbî, kavlî, amelî, bedenî ve rûhî hastalıklar 

alabildiğine yaygınlaşır. Zengin, makam sahibi ve güzel konuşan kimselere iltifat 

edilir. İnsanların bindikleri araba, giydikleri elbise, fizîkî görünüm, apolet, kariyer, 

rütbe ve makamları itibar görmelerinin ölçütleri sayılır. İlim, fen, iman, takvâ, ihlâs, 

ihsan, güzel ahlak, kişilik, ehil olmak ve meselelere vukufiyet ehliyeti gibi yetenekler 

kıymetini yitirir. Âmir ve memur birbirine karışır... Bir kimse, allâme-i cihan olsa 

bile, hiçbir meziyeti olmayan, sıradan bir rütbeli ve makam sahibinin yanında 

memur ve hizmetçi kabul edilir. Parası ve şöhreti olan kadın veya erkekler gökten 

inmiş gibi abartılarak yüceltilir, alkışlanır. İşte o devirlerde, Kur'an bir vadide, 

insanlar ise diğer bir vadide yaşarlar. İnsanların yaşanabilirlik adına tercih ettikleri 

yaşam alanlarının, dünyevî zenginlikleri içermesi yeterli kabul edilir. O zaman, 

Kur'an'ın ancak resmi, İslam'ın ise ancak ismi kalır. O dönemin insanları, geçmişten 

gelen alışkanlıkla "ben de müslümanım" deseler dahi, Kur'an'ın içindeki hiçbir 

Sûreden ve Ayetten haberleri yoktur. Kendilerini İslam'a nispet etseler de, İslam 

nedir, iman nedir, kitap nedir, bilmezler. İnsanlar, o devirlerde vahiyle tüm 

irtibatlarını koparmışlar ve akıl, mantık, felsefe, demagoji, itiraz, tartışma, şüphe, 

eleştiri, inkâr ve şirk bataklığında medeniyet inşa etmeye çalışmaktadırlar. Yalnızca 

akıl ve bilim temeli üzerine kurulan madde medeniyeti! Peygamberimizin Hadisleri, 

bu zamanlardan sakındırmakta, bu ve benzeri durumların ortaya çıktığı devirlerde 

vahiysiz yaşamanın âdeta oksijensiz kalmak gibi olduğuna dikkat çekilmektedir. 

Yaşamak için insan nasıl ki, oksijene, havaya, suya, yiyeceğe ve yaratılışına uygun 

koşulların oluşmasına muhtaç ise, manen hayatta kalmak için de, her insan kendisine 

hayat verecek olan Allah'ın Ayetlerine ve Peygamberimizin Sünnetine muhtaçtır. 

Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:  

"Ey iman edenler! Sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah ve Rasûlünün 

çağrısına uyun..." (Enfâl: 24) 

"İşte böylece sana da emrimizle bir ruh (Kur'an'ı) vahyettik. Sen, kitap nedir, iman 

nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz 

bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin." (Şûrâ: 52) 

 İLİM ÖĞRENMEYİ, 'BOŞ İŞ' OLARAK GÖRENLERE YAZIKLAR 

OLSUN! 
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İlim ehli Müslümanlar, Allah'tan başkasına dayanmayarak, onurlu ve mütevazi 

şekilde geçimini sağlamak için dünya işlerine girince, "oh, oh, çok iyi olmuş" 

diyenler, ilerde meydanlar alimsiz kaldığında "ah, ah" demeye başlayacaklardır! 

İlim ehlinin dünya işlerine girmesine ya da -Allah korusun- dükkan, tezgah ve 

dünyalıklara esir olmasına "iyi olmuş" diyenler, Allah'ın ilk emri olan "oku" 

fermanına uyarak, lütfen ilme yönelsinler. Ve alimlerin boşalttığı kürsülerdeki o 

yerleri, ehil alimler olarak doldursunlar! 

 İlmin değerini bilmeyen, dünyalıkları ve parayı her şeyden çok seven, Allah'ın 

imtihan vasıtası ve rızık olarak verdikleri hususunda şımarıp cimrileşen, ne için 

yaratıldığını unutmuşçasına şuursuzca hareket eden ve yaptıklarında "Allah ne der 

acaba?" diyerek, Yüce Rabbimizin rızasını dikkate almayan insanların ve amellerinin 

şerrinden, onlar gibi olmaktan Allah'a sığınırız. Rabbimiz bu insanlara bizi muhtaç 

etmesin, bunların yerine daha hayırlı dostlar nasip etsin. Ancak Allah'ı seven ve 

Allah'ın da kendilerini sevdiği dostlar... Amin! 

 İLİM SABIR İSTER: 

İlim öğrenmek için; ciddi bir talep, çalışma, azim, sebat, sabır, hepsinden 

önemlisi de ihlas, takvâ, ehil kimselerden ve sahih kaynaklardan yararlanmak ve 

aşamalı bir program takip etmek gerekir. 

 Yata yata kimse ilim sahibi olamaz. İnsan karnını doyurmak için bile ne kadar 

çalışıyor. (Hatta pek çok insan, yaşamı "ekmek kavgası, geçim dünyası" olarak 

niteliyor!) Hazır lokmayı yemenin bile pek çok zahmeti ve merhaleleri 

bulunmaktadır. "Kimse aşım piş, ağzıma düş" demediğine göre, şereflerin ve 

sıfatların en üstünü olan ilim sıfatını elde etmek için hiçbir çaba gerekmediğini 

düşünmek büyük gaflettir... 

Bu nedenle bazı alimler şu sözü söylemişlerdir: 

   

“ÖĞRENMENİN SIKINTISINA BİR SAAT SABRETMEYEN KİMSE, 

EBEDİYYEN O CEHÂLET (BİLGİSİZLİK) İÇİNDE KALIR!” 

Hafız İbn-i Kesir bu sözü, "yeryüzünde haksızlıkla kibirlenenleri Ayetlerimden yüz 

çevirteceğim" (A'râf: 146) Ayetini tefsir ederken zikretmektedir. (Tefsîru'l Kur'âni'l 

Azîm, Dâru Usâme, Ammân, C: 2, S: 829) 
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Rabbimiz, bizlere şöyle dememizi ve muktezasınca amel etmemizi 

emretmektedir: "Rabbim, ilmimi artır, de" (Tâ-Hâ: 114) 

Ümmü Seleme annemizden rivâyete göre; o şöyle demiştir: 

"Rasûlullah, Sabah Namazını kılınca şöyle derdi: 

 

"Allah'ım! Senden faydalı ilim, makbul (kabul olunan) amel ve helâl rızık isterim." 

(İbn Mâce, Nesâî, Müsned-i Ahmed, İbn Sünnî) 

İlmin ve alimlerin faziletine dair çok sayıda Hadis-i Şerifler bulunmaktadır. 

 ALLAH İÇİN İNFÂK ETMEYİ GECİKTİRME; SONRA ÇOK GEÇ 

OLABİLİR! 

Allah için infak etmeyi, sürekli nefsî bahanelerle tehir eden fakir ruhlu 

zenginler!  

Rasûlullah aleyhisselâm: 

  

"Yarım hurma ile de olsa, cehennem ateşinden korunun. Bunu da bulamayan güzel bir 

sözle ateşten korunsun" (Buhârî, Edeb, 34) buyurmuştur. Siz, elinizdeki bir çuval 

hurmayı az bulup on çuval olmasını beklerken, belki nice din kardeşleriniz bir tek 

hurmaya bile sahip olmayabilirler. Siz, borç ödemeyi, ondan sonra infâk etmeyi 

beklerken belki de infâk edecek kadar ömrünüz olmayabilir. Hayırlı işlerinizi 

geciktirmediğiniz gibi, Allah katında hayırlı olan işleri de geciktirmeyiniz! 

 İNSANLARA ZULMETMEKTEN VE MAZLUM BEDDUASI 

ALMAKTAN SAKININ! 

Bir Hadis-i Şerif'e göre; üç kişinin duası müstecâb'dır yani hemen kabul edilir: 

"Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun (zâlim hakkındaki) 

duası/bedduası, misafirin (ev sahibi hakkındaki) duası ve babanın evladına duası." (İbn-i 

Mâce, Dua, 11) 

Bu üç duadan birisi beddua, diğer ikisi ise hayır duasıdır. Biz, kısmen 

mazlumun bedduası hakkında duracağız. 
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Zalim aleyhine olan mazlumun günü, zalimin mazlum aleyhine olan gününden 

daha çetindir. 

Mazlumun, zalim sebebiyle haksızlığa uğradığı gün çektiği sıkıntıdan, 

mazlumun zalimden hakkını alacağı gün zalimin çekeceği sıkıntı kat ve kat daha 

şiddetlidir. Hiçbir mazlum, hesap gününde zalimlerin çektiği kadar sıkıntı çekmez! 

Bu gerçek, ruhlarda bir tesellidir. 

O gün, zalimlerin gününü görecekleri zamandır! 

Haksızlığa uğramış mağdurların, haklarının alınacağı hesap günüdür!  

O gün, zalimlerin keyiflerine göre değil, âdil olan Allah'ın hükümlerine göre 

hükmedilecektir. Her zaman olduğu gibi mutlak egemenlik sahibi, imtihan 

sonuçlarına göre hesap soracak ve o gün baldırlar açılacak, her şey ortaya 

konulacaktır. O günün dehşetinden Rabbimiz, hepimizi muhafaza etsin. 

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: 

   

"Mazlumun duasından sakın! Çünkü mazlum ile Allah arasında (duanın kabulüne) 

hiçbir engel yoktur." (Buhârî, Kitâbu'z Zekât, 64) 

Hadis'in şu rivâyeti de vardır: 

   

"Mazlumun duasından sakın! Çünkü mazlumun duası ile Allah arasında hiçbir engel 

yoktur." (Buhârî, Kitâbu'l Mezâlim ve'l Ğasb, 9) 

 MÜSLÜMAN, DOSTA DA DÜŞMANA DA EMİN (GÜVENİLİR) 

OLMAK ZORUNDADIR. 

Şayet bugün itibariyle bazı toplumlar hakkında; "falanlar size, öğle vakti saat 

1'de geleceğim demişse, buluşma yerine 2'de gidin 1 saat bekleyin, eğer 3'de 

gelmezse 4'de ayrılın" sözü insanların dilinde darbımesel haline gelmişse, el-Emin 

(güvenilir, doğru sözlü, dürüst) ismine sahip olan Hz. Muhammed'in ümmeti 

olduğunu söyleyen birtakım insanların söze sadakat konusunda ne korkunç bir 

duruma düştüklerini görmek gerçekten esef verici bir durumdur. Oysa Müslüman 
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bir söz vermişse mutlaka o sözünü zamanında ve en güzel şekilde yerine 

getirmelidir. Peygamberimiz bir Hadisinde: 

   

"Dikkat edin! Güvenilirliği olmayanın imanı yoktur" (Müsned-i Ahmed) 

buyurmaktadır. 

Peygamberimiz hicret esnasında, Hz. Ali'nin kendi yatağına yatmasını ve 

kendisinin hicret etmesine sebep olan, memleketinde yaşamaktan kendisini men 

eden, kendisine zulümler eden Mekke müşriklerine ait eşyaları sahiplerine 

ulaştırmasını emrediyor. Evet, Peygamberimizin emanete vefâ anlayışı bu idi! O, 

sapla samanı karıştırmıyordu. "Müşrikler bana eziyet ettiler, beni memleketimden 

çıkmaya zorladılar; o halde ben de onların mallarını ganimet olarak alayım, nasılsa 

bu bir savaştır ve bu eşyalar da savaş ganimetidir" diye zorlama te'villere 

başvurmadı! Peygamberimizi tanımayanlar belki benzer davranışlar sergileyebilirler 

ama, Mekke müşrikleri bile, Peygamberimizin böyle davranacağına zerre kadar 

ihtimal vermeyecek şekilde onu tanıyor ve en değerli eşyalarını ona emanet 

ediyordu. Şayet o, güvensiz biri olsaydı, müşrikler, birbirlerine dahi 

güvenemedikleri o değerli malları Peygamberimize gözü kapalı teslim edebilirler 

miydi? O halde, emin (güvenilir) olmak lafla olmuyor, amelle oluyor! Pekiyi, siz 

olsanız ne yapardınız? Aynı durumla karşılaşsaydınız, o malları sahiplerine ulaştırır 

mıydınız? Eğer ameliniz, Peygamberimizin Sünnetine uyuyorsa ne mutlu sizlere! 

Yok, değilse Allah hallerinizi/hallerimizi ıslah etsin! Bize düşen vazife; herkese karşı 

emanetler konusunda vefalı, dürüst, doğru sözlü ve güzel ahlâk sahibi olmaktır. 

Yalan söylemek, söz verip sözünden caymak, emanete hiyanet etmek, yalancı şahitlik 

etmek, husûmet esnasında haddini aşmak gibi davranışlar, münâfıkların 

amellerindendir. İmanın kemâli, emin olmaya bağlıdır. 

 Güler yüz ve güzel söz; meşâğıl-i dünyeviyye (dünyevî meşguliyetler) 

için bir kolaylık ve meşâkil-i dünyeviyye (dünyevî problemler)in cümlesi için 

de, gönüller fetheden bir anahtardır. 

 

 ALİMLER, FAZLADAN DİL ÖĞRENMENİN FARZ-I KİFÂYE 

OLDUĞUNU SÖYLERLERKEN, MAALESEF Kİ -ÇOĞUMUZUN DA 

BİLDİĞİ GİBİ- PEK ÇOĞUMUZ, KENDİ ANA DİLİNİN GRAMER, İMLÂ 

VE LÜGATINI DAHİ BİLMİYOR! 
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ÖNCELİKLİ OLARAK KENDİ ANA DİLİMİZİ ÖĞRENMEMİZ ŞARTTIR! 

BİR DİLİ MÜKEMMEL BİLMEK, İLETİŞİMİN DE SAĞLIKLI OLMASINI 

SAĞLAR. DİLİ YARIM YAMALAK BİLMEK İLETİŞİMDE DE SIKINTI 

DOĞURUR. 

ANA DİLİNİ GÜZELCE BİLEN BİR KİMSE, İKİNCİ BİR DİLİ DE KOLAY 

ÖĞRENİR. 

 BİR TANE DİLİ BİLE YETERİNCE BİLMEYEN KİMSE, OKUYARAK VEYA 

DİNLEYEREK KENDİSİNİ İLİM BAKIMINDAN YETERİNCE YETİŞTİREMEZ; 

ÇÜNKÜ, ANLATILANLARI YETERİNCE ANLAYAMAZ! 

Allah Sübhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

"Biz gönderdiğimiz her bir Peygamberi -kendilerine apaçık anlatsın diye- ancak kendi 

kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah kimi dilerse saptırır, kimi dilerse de doğru yola iletir. 

O, Azîz'dir, Hakîm'dir." (İbrahim: 4) 

"Göklerle yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması O'nun 

Ayetlerindendir. Şüphesiz bunlarda alimler (bilenler) için Ayetler (ibretler) vardır." (Rûm: 

22) 

‚(Rahmân) ona (insana) beyanı (konuşmayı, yazmayı, anlama ve anlatmayı) öğretti.‛ 

(Rahmân: 4) 

  NAMAZLI KUL (MUVAHHİD İNSAN) OLUNUZ! 

Mâûn Sûresini açıklarken; Allah, namaz kılmayanları tehdit bile etmediği halde 

*Bu söz bir açıdan doğru, başka açıdan yanlış olur! O başka açı da, namazsızlığı 

meşrulaştırma çabasıdır! Allah, müşrikleri namaz kılmıyorsunuz diye neden tehdit 

etsin ki? Namaz, mü'minlere farzdır; O, iman etmeyenleri tehdit eder. Nihayetinde 

cehenneme gidenler, "biz namaz kılanlardan değildik" (Müddessir: 43) demiyorlar mı? 

Aslında bu Ayet, namaz kılmayan inkârcıları da tehdit etmektedir. Ama iman edip 

de namaz ehlinden olmadıkları için. Kâfir ve müşrik oldukları halde namazı terk 

ettikleri için değil tabii ki!+, gerektiği şekilde namaz kılmayanları lanetlemektedir, 

diyenler acaba Mâûn Sûresini ve Kur'an'ı ne kadar anlamışlardır! Bu ifade ile, namaz 

kılmayanlara pirim verme çabasından başka bir amaç hedeflenmemektedir! Allah, 

Kur'an'da namaz kılmayanları, Rabblerinin huzurunda secdeye varmayanları, 

yalnızca kendisine iman ve ibâdet etmeyenleri şiddetle tehdit etmiştir. Şirk koşanları 

ve secdeden kaçanları ebedi cehennem azabı ile uyarmıştır. Bundan dolayı, "doğru 
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düzgün namaz kılmamaktansa, hiç kılmam daha iyi" gibi tutarsızca bir sözü kimse 

haklı gösteremez! Allah, insanları kendisine iman ve ibâdet etsinler diye yaratmıştır. 

Her kulun vazifesi; O'na iman edip, onun huzurunda namaz farizasını ikame 

etmektir. Fakat dünya imtihan alanıdır; ister yapar, ister yapmaz. Sonuçlarına 

katlanmak şartıyla, bu, şimdilik kişiye bırakılmıştır.  

Kul, kötülüklerden kurtulmak istiyorsa namaza önem vermelidir. "Kötülükler 

işliyorum" diyerek kulluğu büsbütün terk etmemelidir! "Çalıştığım işyerinde namaz 

kılamıyorum/kıldırmıyorlar" gibi ucuz bahanelerin arkasına sığınmamalıdır. Aslında 

namaz kılmıyor olması, onun akidesinin bozukluğunun en büyük delilidir ama 

bizim vurgulamak istediğimiz mesaj daha önemli ve önceliklidir. O da; her insan, 

namazlı kul yani muvahhid kul olmaya çalışmalıdır. Hele hele de, imanla, namazla 

hiçbir alâkası olmadığı halde, namaz kılan bazı Müslümanları bazı ahlâkî 

zaaflarından ve kişisel yanlışlarından dolayı eleştirip, "benim kalbim temiz, ben 

birçok konuda namazlı kimselerden daha iyiyim, namaz kılmasam da olur, Allah 

affeder" diyerek, insanlar üzerinden İslam'a saldırması kimsenin hakkı olamaz! 

Aslında bu mesele; namazı alet ederek, namaz kılanların eleştirisi üzerinde deveran 

etmektedir. Belki kişisel değerlendirildiğinde birçok ferdin eleştirisinde haklı 

olunabilir; zira haddizatında o kimseler belki de şirk içindedirler. Ama dediğimiz 

gibi, mesele sadece şirk içindeki namaz kılıcılara matuf olsa, o kimselere "akidenizi 

tashih edin" denir, konu kapanır. Ama mesele; namaz üzerinden, Allah'ın bir emrine 

muhalefet boyutuna kadar gelirse yani 'namaz olsa da olur, olmasa da sorun değil' 

söylemleriyle, Allah'ın hükmünü küçümseme noktasına getirilirse, bu durum kabul 

edilemez! 

 Namaz, mü'minlere farzdır, onun için herkesin namaz kılma ehliyetini elde 

etmeye yani iman sahibi olmaya çaba göstermesi gerekir. Yukarıdaki sözü 

söyleyenlerin maksatları farklıdır. Namazsız müşrikleri övmek, namazlı 

muvahhidleri yermektir. Açıklamamız; o maksada cevap niteliğindedir. Yoksa 

namaz kılmayanın hükmü ya da namazsızların durumu konusu ele alınmamıştır. 

 OKUMAYAN, OKUTMAYAN, YAZMAYAN, DİNLEMEYEN, 

TAHAMMÜLSÜZ VE SABIRSIZ BİR TOPLUM OLDUK! 

İnsanların, konuşanı beş dakika dikkatlice dinleyemediği, bir yazıyı on dakika 

okumaya tahammül edemediği, pek çoklarının, hayatı -sözde- hızlı yaşadığı bir 

dönemde, uzun yazılar maalesef ki okunmamaktadır. Okumayı seven kimseleri 

istisna ediyoruz ama muhataplarını müstesna edilen birkaç kişi olarak belirlemek bir 

yana, herkese hitap eden kimseler genel psikolojiyi dikkate almak zorundadırlar. 
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Kendi muhitimde dahi, tecrübe ile sabittir ki, devamlı okuyan, okuyucu olan 

kimseler -yüzdelik nisbeti açısından- neredeyse yokluk hükmündedirler. Önemli bir 

meseleyi anlatırken dahi, on dakika dinlemeye sabır gösteremeyen kimselere onlarca 

sayfalık bir yazıyı verip, onların o yazıyı okuyacağını sanmak pollyannaca'ca bir 

hayalcilik olur. Yani bu durum, gerçeklere gözleri kapatıp, hayata hayal 

penceresinden bakmaktır. 

 HAKKI SÖYLEMEK İLE HAKARETİ BİRBİRİNE 

KARIŞTIRMAYIN! 

Fikirlere fikirle karşılık veremeyen ve kaba kuvvete başvuran zorbaları, tarih, 

zalimler ve mağluplar listesine kaydetmiştir.  

Düşüncelere tahammülsüz olanlar, aynı zamanda fikirsiz olan kimselerdir. 

 Muhatabına insânî saygıyı esirgeyen kimse, ağzıyla kuş dahi tutsa kimseden 

saygı bekleyemez. 

 Hakaret ile hakkı söylemeyi birbirine karıştırmamak gerekir.  

Dünyadaki insanların farklı inançları ve düşünceleri olabilir ama kimse, 

farklılığını fark ettirmek adına kimseye saldıramaz ve saygısızlık edemez. Zira 

kalpleri değiştiren ancak Allah'tır, kullar değil! Kendi kalbine hâkim olamayan 

insanları yargılamak veya yadırgamak büyük bir çelişkidir! Müslümana düşen, 

ancak hakkı söylemektir. 

Edeb, ahlak, saygı, merhamet, hikmet, yumuşak hitap, güzel söz, güler yüz, 

sabır, teennî gibi sıfatlar; tüm sâlih amellerin bir parçasıdır. Bunlarsız yapılan 

ibâdetler, görüntüde ve sözde vardır; özde yoktur. Meselâ; Yan yana duran bir insan 

ile insan görünümündeki bir heykele birkaç kilometre uzaktan baktığımızda ikisini 

de 'insan' olarak görürüz. Ama yaklaştığımızda insan olanın can ve ruh sahibi olan 

ve yukarıdaki sıfatları taşıyan kimse olduğunu kabul ederiz. Heykel ise sadece bir 

surettir ve insan değildir. Aynen bu misaldeki gibi, ruhsuz bir heykel gibi 

olmayalım; o istese de gülemez, güzel söz söyleyemez. Ya insan? İnsan bu güzel 

sıfatları kuşanmak için yaratılmıştır. Edebsizlik, saygısızlık, merhametsizlik, katı 

kalplilik, asık suratlılık, sabırsızlık ve acelecilik iman sahiplerine ait özellikler 

değildir. 

 ÖYLE BİR ZAMAN GELECEKTİR Kİ; KUR’AN’IN ANCAK RESMİ, 

İSLÂM’IN İSE SADECE İSMİ KALACAKTIR: 
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İslâm'ın sadece adına değil, muhtevasına da sahip çıkınız! 

İslâm öyle bir dindir ki; yalnızca Hz. Muhammed aleyhisselâm'a Allah tarafından 

indirilmiş hakikatlerden oluşur. İçerisinde Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik, 

Brahmanizm, Hinduzim, Budizm, Şamanizm, Putperestlik yahut da maddeci, ruhçu, 

akılcı, faydacı ve fizikötesi bir takım din ve felsefelerin öğretileri yer alan inanç 

şekline, -adına "İslâm" bile dense- Allah'ın dini denemez! Allah'ın dini; insan aklının, 

zevkinin, şehvetinin, menfaatinin, beklentilerinin ve zanlarının ürünü olan düşünce 

sistemlerine muhtaç olmayacak şekilde yücedir. Allah'ın dediklerinin ve 

emrettiklerine aksine hiçbir söz ve fikirde hayır yoktur. Mutlak olarak hak ve hayır 

Allah'tan gelenlerdir. Hak ile bâtılı karıştırmak da bâtıldır. Hakkı bâtıla 

karıştırmanın anlamı; az Allah'ın dediğinden, az da insanın dediğinden alıp ikisini 

birbirine karıştırmak demektir. Maalesef ki bugün dünya üzerinde İslâm adına 

ortaya konulan iddialarının çoğunun Allah'ın hak dini olan İslâm ile hiçbir alâkası 

bulunmamaktadır. İslâm'ın temel kaynağı vahiydir. Kur'an ve Sünnete dayanmayan 

hiçbir inanç, ibâdet, ahlâk, usûl ve menhec İslâm'dan sayılamaz. 

Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: 

  

"İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki; Kur'an-ı Kerim'in yalnız resmi, İslâm'ın 

da yalnız ismi kalacaktır." (Hâkim, Deylemî) 

 İMAM EBÛ HANİFE (RH.A) HADİS İLMİNDE HAFIZ'DIR: 

Şeyhu'l İslâm İbn-i Teymiyye rahımehullâh'ın talebesi, Hadis ve Tefsir alimi Hafız 

İmam Zehebî rahımehullâh, Ebû Hanife rahımehullâh'ın Hadis ilminde "Hafız" olduğunu 

kaydetmektedir. (Bakınız: İmam Zehebî, Tezkiretu'l Huffâz, I, 168) 

 İSLÂM VASAT BİR DİNDİR: 

İslâm; küfür ehline "Müslüman" diyen Mürcie akidesinden de, büyük günah 

işleyen Müslümanlara "kâfir" diyen Havâric akidesinden de, ihtilaflı konularda iman 

ehline "müşrik" diyen modern havâric itikadından da beridir. 

 İslâm; vasat yani adaleti esas alan, en hayırlı, dengeli ve denge unsuru, fıtrata 

uygun, fıtratın değerleriyle çatışmayan, aşırılıktan, şiddet ve sapkınlıktan uzak, şirki 

ve küfrü reddeden, Tevhid akidesine ve Nebevî ahlâka dayanan İlâhî bir dindir.  

"Böylece sizi vasat bir ümmet kıldık..." (Bakara: 143) 
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"Sen yüzünü Hanif (muvahhid) olarak dine, Allah'ın insanları üzerinde yarattığı 

fıtratına çevir..." (Rûm: 30) 

 ARAPÇA'YI BAŞLICA DÖRT KISMA AYIRABİLİRİZ: 

 

1- Medrese Arapça'sı: İlim talebelerinin ve alimlerin bilmesi zaruri olan 

Arapça'dır; "İlmî Arapça" da denir. 

 

2- Kur'an Arapça'sı (& Hadis Arapça'sı): Arapçanın temel kâidelerini öğrenip, 

bu kâidelerin ve konuların yardımıyla, Kur'an-ı Kerim'in ve Hadislerin'in 

muhkem ve kolay cümlelerini anlamak için yapılan bir çalışma şeklidir. 

 

3- Modern Arapça: Günümüzde genelde İlâhiyat ve İ.H.L'lerde takip edilen 

Arapça öğretim yöntemidir. 

 

4- Pratik Arapça: Arapça bilen bir kimseyle anlaşmayı ve günlük konuşmalarda 

Arap dilini kullanarak insanlarla iletişim kurmayı hedefleyen bir çalışma 

metodudur. Zikrettiğimiz dört kıısmdan en kolay olanı budur. 

 

 VÂİZ OLARAK ÖLÜM YETER! 

 

 

‚Her can ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz (yaptıklarınızın karşılıkları) size 

eksiksiz verilecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır da cennete sokulursa muhakkak ki o, 

kurtulmuştur. Dünya hayatı aldanış metaından (gelip geçici faydadan) başka bir şey 

değildir.‛ (Âl-i İmrân: 185) 

"Şüphe yok ki sen öleceksin ve muhakkak ki, onlar da öleceklerdir." (Zümer: 30) 

"Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkun ve siz ancak 

Müslümanlar olarak ölünüz." (Âl-i İmrân: 102) 

"Allah, iman edenlere dünya hayatında da, ahirette de sağlam söz (el-Kavlu's Sâbit: Lâ 

İlâhe İllallâh Sözü) üzere sebat verir..." (İbrâhim: 27) 

“Ebu’l Esved’den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Bir kere Basra’dan 

Medine’ye gelmiştim. O sırada Medine’de hastalık vuku bulmuştu. Hz. Ömer’in 
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yanında oturuyordum. Yanımızdan bir cenaze geçti. Cenazenin sahibi (tabutun 

içindeki) hayırla anıldı. Bunun üzerine Ömer; “vacip oldu” dedi. Sonra bir başka 

cenaze daha geçti, onun içindeki de hayırla anıldı. Ömer yine “vacip oldu” dedi. 

Daha sonra üçüncü bir cenaze geçti, onun içindeki kötülükle anıldı. Ömer yine; 

“vacip oldu” dedi. 

Ebu’l Esved demiştir ki: Bu defa ben kendisine: 

- Ey mü’minlerin emiri, ne vacip oldu?, dedim. Hz. Ömer şöyle cevap verdi: 

- Ben, Peygamberin söylediği gibi söyledim; Peygamber aleyhisselâm: 

- “HERHANGİ BİR MÜSLÜMAN HAKKINDA DÖRT (MÜ’MİN) KİŞİ HAYIR 

İLE ŞAHİTLİK EDERSE, ALLAH ONU CENNETİNE GİRDİRİR” buyurmuştu. 

Biz kendisine: 

- Peki üç kişi şehâdet ederse? dedik. 

- Üç kişi şehâdet ederse de aynıdır, buyurdu. Biz; 

- Ya iki kişi şâhitlik ederse? dedik. 

- İki kişi de şahitlik etse yine aynıdır, buyurdu. 

Artık bir kişinin şahitliğini de sormadık.‛ (Buhârî, Cenâiz, 86; Şehâdet, 6) 

 "İLİM ADAMLARINA DELİL SORULMAZ" SÖZÜ BÂTILDIR! 

Allah Sübhânehu ve Teâlâ'ya sonsuz hamd-ü senâlar olsun... 

Herkes herkese soru sorabilir ve herkesten de delil sorulur. Delil isteyenin 

delil'den anlamayacağını söyleyen kimse; ya söyledikleri iddialarda yalancıdır ya da 

anlattıkları şeylerin delillerini, delil isteyen kimselerin seviyesine uygun ifade edecek 

bir ilme sahip değildir!  

Delil sormayı bize emreden ve bunu kalbimize sevdiren Yüceler yücesi 

Rabbimize hamd olsun. Delil sorulmasına karşı olanlar, Din'i saptıranlardır. 

Tasavvuf geleneğinde şeyhlere mutlak itaat olduğu için, şeyhe delil sorulması 

"edepsizlik(!)" kabul edilir. Zaten şeytanın aldattığı şeyhlere delil sorsanız, cevap 

veremeyecekleri de ortadadır. Çünkü rüyasını, keşfini, ilhamını, zuhuratını, hislerini, 

mantığını "Allah'tan..." sanıp, onları müridlerine söylemektedir. Haddizatında bunun 

zaten delili olmaz. Ama Allah'ın Kitabına göre; bir şey iddia eden kimseye delil 

sorulur. Rabbimiz, Bakara: 111, Enbiyâ: 24, Neml: 64 ve Kasas: 75. Ayetlerinde 
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"DELİLİNİZİ GETİRİN" buyurmaktadır. İslâm'da, delil sorulmasının ve delile göre 

söz söylenmesinin vucûbunu ifade eden en güzel örneklerden bir tane vakıa'yı 

anımsayalım: Bir keresinde, Hz. Ömer hutbe verirken, evliliklerin kolaylaştırılması 

maksadıyla: “Mehirleri yüksek tutmayınız” der. Müslümanlar arasından bir kadın 

ayağa kalkarak şöyle karşılık verir: “Allah geniş tutarken sen mi daraltacaksın? 

Allah, ‘Onlardan birisine yüklerle mehir bile vermiş olsanız, ondan hiçbir şey geri almayınız’ 

(Nisâ: 20) diye buyuruyor. Bunun üzerine Hz. Ömer: “Ömer hata etti ve kadın isabet 

etti” demiştir. İşte delil karşısında hatasından dönen müctehid sahabi Hz. Ömer... 

Karşısındaki bir kadın... Belki de birkaç meseleyi bilen ama bildiğiyle amel eden bir 

mü'mine... Mü'minlerin halifesine itiraz edebiliyor... Adalet ve merhamet örneği olan 

Hz. Ömer ise delil karşısında hemen yanlış sözünden feragat ediyor... Allah 

kendisinden razı olsun. Bu konularda sözler, sahifelere sığmaz. Bazı fırkalar 

kendileri için hadis uydurmuşlar ya da uydurulan hadisleri sorgulamadan "bu söz 

hadistir" diye ittifak etmişlerdir... Onlar, "Peygamber şöyle buyurdu" diye bize 

söylerlerken, o sözlerin Peygambere iftira olduğunu bile bile, onlara kaynak 

sormayacak mıyız? Mesela adamlar, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır, (Ey habibim) 

sen olmasaydın alemleri yaratmazdım, Benim makamım ile Allah'tan isteyiniz; 

çünkü benim makamın Allah katında büyüktür vs binlerce söz uydurmuşlar ve bu 

sözlere göre itikadler benimsemişlerdir. Bu türden sözlerin "uydurma" olduğunu 

bildiğimiz halde, bunu söyleyenlere (hatalarını göstermek için) nasıl delil sormayız? 

Ayrıca şeyhe delil sormayı edepsizlik görenler, Kur'an'da "delil sorun" ayetini 

indiren Allah hakkında ne düşünmektedirler? Kendileri konuşunca itiraz 

edilmesinden hoşlanmayan şeyhler, acaba sözlerinin vahiy olduğunu ya da 

kendilerinin ismet sıfatına sahip olduklarını mı sanmaktadırlar? Bu tür iddialar 

peşinde olanlara "Allah'a kul olmak" yetmiyor mu ki, Allah'ın kulları üzerinde 

yücelmek istiyorlar? Unutmayınız ki bizden önceki asırlardaki Ehl-i Kitabın vasfı da 

bu idi. Yani onlar dinlerini alimlerden alırlar ve delil sormazlardı. Onlar din adına 

ruhban (din adamları) sınıfını çıkartarak, kendi felaketlerini hazırlayan büyük bir 

bid'at uydurdular. Alimlere mutlak anlamda uymak diye bir inanç şekli, İslam'dan 

değildir! Rabbani alimlere meseleler sorulur ama onlar bir delile dayanırlar. İlimle 

meşgul olan herkes de bu delilleri bilir. Rabbani olmayan (sözde) alimler ise, delil 

sorulmasından rahatsız olurlar. Çünkü Kur'an ve Sünnetten dayandıkları bir delilleri 

yoktur! Bunların yaptıkları şey, Ayet ve Hadisleri te'vil adı altında tahrif etmekten 

ibarettir. Söyledikleri sözleri, Rabbani hiçbir alim söylemez ve temel eserlerin 

hiçbirisinde bu söz makbul olarak geçmez. Mesela; kabirlerden yardım isteyin, diye 

bir hadis uydururlar. Ama bu sözün uydurma olduğunu tüm muhaddisler ittifakla 
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söyler. Araştıran ve delil soran herkes, biiznillah, hakka ve hakikate ulaşır. Rabbim 

akidesi bozuk olanlara hidayet versin, mü'minlerin ayaklarını kaydırmasın. Amin. 

 BİR NOSTALJİ... BİN TEFEKKÜR... 

Yıllar önce, bizden yaşlı olan bir arkadaşla (abiyle) konuşuyoruz... Kur'an ve 

Sünnet istikametindeki her doğruya karşı çıktığı ve toplumsal beğeniler ve 

gelenekler paralelinde bir din algısı uydurduğu için, daha doğrusu, tartışıyoruz... 

Bu düşüncedeki kişilerle ne konuştuğunuz çok önemli değildir. Çünkü her 

meseleye akılcı, mantıkçı, te'vilci, nefsâniyetçi ve menfaatçi yaklaşacakları için, o 

konuda mutlaka bir itirazları ve muhalefetleri bulunmaktadır. Tağutlar karşısında 

suspus olan bu tarz insanlar adeta mücadelelerini Müslümanlara karşı 

vermektedirler! 

O esnada beş konu dağınık şekilde konuşuluyor. İtikadı bozuk ve fikren 

dağınık kimselerle bu kadarını konuşmak da başarı sayılmalıdır. 

 Konularımız: Kadının tesettür şekli, kadın ve erkeklerin birbirleriyle içli dışlı 

olması (ihtilat), müşrik, putperest ve mürtedlerin kestikleri hayvanların durumu, 

dırar mescitlerinde namaz kılma meselesi ve Mürcie'nin itikadı olan herkesi 

Müslüman sayma yaklaşımı... 

Tabii ki biz, özetle; Sünnetteki şekliyle tesettür farz diyoruz. Ve devam 

ediyoruz... 

Kadın ve erkeklerin sosyal hayatta karışık hale gelmelerini savunmak, ya 

İslam'ı bilmemek ya da İslâm’ı karıştırmaya çalışmaktır. Vahyi dikkate aldığımızda, 

(etleri yenebilen hayvanlar olmaları şartıyla) sadece Ehl-i Tevhid ve Ehl-i Kitabın 

meşru şekilde kestikleri hayvanların etlerini Müslüman yiyebilir. Kur'an'a göre; 

başlangıcı itibariyle takvâ temeli üzerine inşa edilmeyen, İslam'ı karıştırma amacıyla 

inşa edilen ve içerisinde Tevhid'in anlatılamadığı mescidlerde namaz kılmaktan men 

edildik. Başlangıcı itibariyle Allah için bina edilmiş takvâ mescidlerinde namaz 

kılmak gerekir. Muvahhid olmayan bir kimsenin arkasında namaz sahih olmaz. 

Müşrik, putperest ya da kâfir bir kimse, Müslümana nasıl imamlık edebilir? 

Şehâdeteyni kabul edip sahih bir akideyle iman etmeyen bir kimseye nasıl 

Müslüman denebilir? 

 Bu konular ilmî meselelerdir. Ve detaylıdır... Her Müslümanın en doğruyu, 

araştırarak öğrenmesi ve takvâ yolunu tercih etmesi gerekir. 
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 Arkadaş bu konuşmalar esnasında sözümüzü kesiyor. 

- Geç bunları! Biz de eskiden sizin gibiydik. Biz bunları aştık, diyor... 

Kendisine tek bir cümleyle cevap verip konuyu kapatıyoruz: 

-Keşke aşmasaydınız; Çünkü Allah, Bakara 190 ve Mâide 87. Ayetlerde: 

"...Haddi aşmayın; çünkü Allah haddi aşanları sevmez" buyurmaktadır. 

Bahsi geçen kişi şu an ne durumdadır bilemiyorum ama kendisi için Allah'tan 

hidâyet diliyorum. Müslümana düşen merhamettir. Merhamet elbisesi, en çok 

Müslümana yakışır. Allah'ın yaratıklarına merhamet edelim ki, Yaratıcımız da bize 

merhamet etsin. Müslümana düşen açıkça tebliğdir... 

Sonuç: Kimi insan hakkı öğrenir ve gereğiyle amel eder, hakka sadakat gösterir. 

Kimisi, hakkı öğrendiği halde onu terk eder ve yalanlar. Hak yolunun 

yolcularını da eleştirir. Kimisi de, hakkı hiç bilmez ve bilmek de istemez. Hakikati 

öğrenmek diye bir derdi de yoktur! Birincisi Muvahhidlerdir, ikincisi 

Yahudileşenlerdir, diğeri de Hristiyanlaşanlardır. Müslümanlar "işittik ve itaat ettik" 

dediler ve derler. Yahudiler, hak kendilerine geldikten ve gerçeği öğrendikten sonra 

bile bile gerçeği yalanladılar. Böylece Allah'ın lanetine ve gazabına uğradılar. 

Hristiyanlar ise bilmeden, câhilce amel ettiler. Din adına bid'atler, hurafeler, şirkler 

ve bin bir çeşit bâtıl şeyler uydurdular...  

Bu üç zümreyi iyi tanımak suretiyle sağa sola yalpalamadan, ifrat ve tefrite 

düşmeden dosdoğru yol olan Sırât-ı Müstakîm üzerinde kâim, dâim olmak gerekir. 

Yaşananlar ibret almak içindir. Her olaydan ibret alınsaydı hiç kötü örnekler 

sürekli hayat bulabilir miydi? Kötülükler bir cemiyette yaşayabilir miydi? Gönülleri 

mesken tutabilir miydi? 

Allah bizi razı olduğu kullarından eylesin; razı olduklarından bizi razı kılsın, 

sevdiklerini gönlümüze sevdirsin, sevmediklerinin sevgisini de gönlümüzden çekip 

atsın! Âmin! 

 BU DİN NASIL Kİ ALLAH’TAN İSE, BU DİNİN TEBLİĞ YÖNTEMİ 

DE, HAYATA HÂKİM KILINMA METODU DA ALLAH’TAN OLMALIDIR: 

İslâmî hedefler için, beşerî ideolojileri kullanarak İslâm'ı tebliğ etmek, Din'i 

ikâme etmek, Kelime-i Tevhid'i yüceltmek ve Allah'ın Dininin esası olan Tevhid'e 

hizmet etmek gibi gerekçelerle, Allah'ın hükümlerinden bir tanesini bile fedâ etmek 
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açık bir küfürdür! Ehl-i Küfr'e ta'viz vererek Allah'ı razı etmek mümkün değildir! 

Allah'ın rahmeti sebebiyle bize indirmiş olduğu hakikatlere her zaman ve her 

mekanda tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman gerçekleşmez. İnsanî anlamda 

zâhiren meşru, hak ve masum gibi gözüken hedeflere, hak yoldan saparak 

ulaşılamaz! Allah'ın Dini, nasıl vahye dayanıyorsa, O Dinin tebliğ metodu ve hayata 

hakim kılınma yöntemleri de vahye dayanmaktadır. İslam'ın uygulamalı şekli, 

fertlerin keyfî arzularına göre şekillenmez. Öyle olsaydı, Tevhid'in ilk ve temel 

şartının tağutları ve tağutî sistemleri reddetmek olmasının anlamı kalmazdı! Zira bu 

durumda, her fert kendi aklı ve mantığınca Ayet ve Hadislere yorum getirerek, -

İslâm adına- sayısız ideolojiler ihdas edecekti. Oysa İslâm'ın pratiği; 

Peygamberimizin uygulamalı Sünnetidir. O Sünnetin kaynağı da vahiydir... İslam'a 

uymak demek, gerek Kur'an ve gerekse Sünnet olmak üzere, mutlak anlamda 

Allah'ın iradesine teslim olmak demektir... Rabimiz şöyle buyurmaktadır: "Muhakkak 

Biz sana Kitabı ALLAH'IN SANA GÖSTERDİĞİ ŞEKİLDE, insanlar arasında hükmetmen 

için, hak olarak indirdik. Hâinlerin savunucusu olma!" (Nisâ: 105) 

 SELEF MÜDAFAASI ADINA BİRKAÇ SÖZ: 

Selef müdafaası adına birkaç cümle söylemek istiyoruz. Gerçekten bazı 

kimseleri, kibirleri ve makam sevdaları yoldan çıkarmaktadır. Böylece de, 

Hadislerin, müfessirlerin, muhaddislerin ve fakihlerin sözlerinin hilâfına sözler 

söylemektedirler< Bu durum, rayından çıkmış bir tren gibi, insanlara rotasını 

kaybettirmektedir. Sonuçta da bu tür kişiler, selef alimlerine sövmeyi meziyet 

sanacak kadar izanlarını kaybediyorlar; hem sapıyorlar hem de saptırıyorlar... 

"Mezhep imamlarının, dinle alakası yok" diyen kimsenin, akıl hastalıkları uzmanıyla 

görüşmesi gerekir. Çünkü bu sözü, aklî muhakemesini yitirmeyen bir kimse 

söyleyemez. Mezhep imamları; ya tâbiîn'dendir ya da tebe-i tâbiîn'dendir. Yani 

hayırlı üç asrın insanlarındandırlar... Onlar, ümmetin önderi ve fakihleridirler... 

Onlar, Kur'an'ın hâdimleri, Sünnetin âmilleridirler... Onlar, ilimlerini bizzat 

Peygamberimizden ders almış Ashab-ı Kirâm'dan ve Ashab'dan ders almış olan 

tâbiîn'den ta’lîm ve terbiye etmişlerdir... Onların yaşam tarzlarının temel dayanağı 

sadece vahiydir... Onlar, kendilerinden sonra gelen Müslümanların üstadları ve 

selefleridirler... Onlar, İslamın ilk mü'minleri, ilk mücâhidleri, ilk şehidleri, ilk 

gazileri ve ilk fakihleridirler... Kur'an'ın ve Hadislerin bize ulaşmasında ikinci ve 

üçüncü halkalar onlardır... Onlar, insanlığın en şereflisi olan Ashab ve Tâbiîn ile iç 

içe yaşamış ve dünyada var oluş amaçlarını yalnızca Allah'a kulluk olarak görmüş, 

dünyanın aldatıcı süsleri, sesleri, makamları, mevkileri, şan ve şöhretleri, cazibe ve 

modaları kendilerini, Allah'ı zikretmekten alıkoyamamış mübarek insanlardır... 
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Onlar, insanî erdemler, faziletler; huşu', vakar, heybet, iffet, haya, tevazu, şecaat, 

cesaret, takvâ, ihsan, ihlas, dirayet, firaset, hikmet, adalet, sukûnet, hareket, feyz, 

bereket, ilim, iman, teslimiyet, sadakat, vefa, tebliğ, davet ve irşad gibi ulvî sıfat ve 

meziyetleri yüklenmiş ender ve mümtaz Müslümanlardandırlar... Onların hayatları 

ve mücadeleleri ortadadır. Yüzlerce yıldır, tüm İslam ümmeti ve sayısız alimler ve 

müctehidler, onların hayatlarına, cihâdlarına, fıkıhlarına, ahlâk ve takvâlarına hayran 

olurlarken, onların mutlak müctehid olduklarında ittifak ederlerken, ahir zamanın 

bel'am din adamları, fâsık saray molları, dilleri laf yapmaya başladığı andan itibaren 

bu mübarek üstadlara çamur atmaya başlamaktadırlar. Tıpkı konuşmaya ilk 

başladığı anda çevresine küfür etmesini öğrenen/öğretilen bir bebe gibi! Rasûlullah, 

bir Müslüman hakkında en az üç kişinin güzel şehâdeti, onun mağfiretine vesiledir, 

buyururken; tüm ümmet, bu alimlerin hayırlı insanlar olduklarına, hayırlı işler 

yaptıklarına şehâdet etmektedirler. Bunu görememek, sadece basiretsizlikle 

açıklanabilir. Böyle yapanlar, Âl-i İmrân: 115. ayette de belirtildiği gibi; “mü'minlerin 

yolundan başka yola girmişler” demektir. Bu yolun sonu da cehennemdir! 

Unutulmasın ki, iman sahiplerinin görevi, seleflerine uymaktır; modaya ya da 

modernizme değil! Şeytanın her çağda hortlattığı bin bir çeşit fikir akımlarına değil! 

Mutlak anlamda vahye uymayan kimse, küfür ve şirkten, bid’at ve hurafâttan 

paçasını kurtaramaz. Bugün, maalesef ki, sahabeye sövenler, Peygamberimizin 

Hadislerini reddedenler, mezhepleri beğenmeyenler, mezhep imamlarını, Hadis 

ravilerini eleştirenler zuhur etmiştir! Bunlar, ahir zamanın umûmî fitneleridir< Âkil 

insanlar bunlardan sakınmalıdırlar! Hayatları şirk, küfür, bid'at, hurafeler ve 

bâtıllarla iç içe olan bazı kimseler, İslam alimlerine saldırmaktadırlar! Neden? Çünkü 

kendi hayatları ile onlarınki birbirine benzemediği için... Onların sözlerini ve 

yaptıklarını eleştirerek, onları ümmet için önder olmaktan çıkarma çabasındadırlar. 

Ya gaflet, ya dalâlet, belki de ihanetle... Geçmiş asırlarda, sahabenin ileri gelenlerine 

söven sapık bazı dalâlet fırkaları eleştirilirdi. Şimdi değişik gerekçelerle, kendilerini 

Müslüman diye tanımlayan bir çok bid'at fırkaları da sahabeye küfretmeye 

başlamışlardır! Bu, çok tehlikeli bir hastalıktır! Hem de kötü huylu ve bulaşıcıdır! 

İleride bu hastalığın yayılacağını bilen Peygamberimiz, ashabına sövülmemesini 

buyurmuştur. Peygamberimizin Hadisleri, tüm maddî ve manevî hastalıklar için ilaç 

mesabesindedir. Peygamberimizin Sünneti, mü'minlerın ayaklarını Sırat-ı 

Müstakim'e sabitler ve asla kaydırmaz. Sünnet, tüm fırkalaşmaları önler ve vahdeti 

sağlar. Tevhid'siz bir din olamayacağı gibi; vahdetsiz bir Müslümanlık da olamaz! 

Sünnetsiz bir Müslüman tipi vahdeti ve cemaati reddeden bir bid'at yolcusudur! O 

yolda ayağının her an kayması ve ebedi olarak cehenneme yuvarlanması an 

meselesidir! “Hadisler uydurma” diyenlere de bir cümle söylemek isteriz, belki 
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akletmelerini sağlar. Bu Hadisler nasıl "uydurma" oluyor da, Hadislerde din adına 

hiçbir teferruat ihmal edilmemiş! İslam'ın zerre mesabesindeki her konusunda bile, 

kürre gibi büyük ve detaylı Hadisler söylenmiş ve bu Hadislerin her bir kelimesine, 

her bir harekesine ve her bir râvisine varıncaya kadar sayısız eserler yazılmış, şerhler 

yapılmıştır. Bu Hadisler nasıl "uydurma" olabiliyor ki, bu Hadislerin râvileri allâme-i 

cihân olan milyonlarca müctehidleri bile hizaya getirecek bir ilme sahip olmuşlar ve 

hikmet, furkan ve firasetle böylesine devasa bir Hadis külliyâtını vücuda getirmişler! 

Böyle bir kuruntuya inanmak mümkün olabilir mi? İşin başından itibaren, 

Rasûlullah’tan, sahabeye, sahabeden, tâbiîn'e, tâbiîn'den, İslam alimlerine, 

önderlerine, onlardan da her asırdaki İslam ümmetine nakledilerek, iman edilerek, 

yaşanarak, bi'l fiil tatbik edilerek, tüm Müslümanların evlerinde, mescidlerinde, 

medreselerinde özel ve genel dersler halinde müdârese, mütalaa, müzâkere ve 

sohbet konusu yapılarak ve kesintisiz olarak yaşanarak bize gelmiş ve kıyamete 

kadar bu minvâl üzere devam edecek olan hakikatlerin sorgulanması; acaba o 

hakikatlerden şüphe etmekten mi kaynaklanıyor yoksa bazılarının yaşam tarzları o 

gerçeklerle uyuşmadığı için bir karalama kampanyasına mı girişiyorlar? En çok 

rivâyet eden Ebu Hüreyre ile bu kimselerin derdi nedir dersiniz? Onun 

Müslümanlığı ve yaşam tarzı mıdır yoksa onun naklettiği Hadislerde geçen 

hakikatler midir? Bu konuda Hadisler ve alimlerin görüşleri istikametinde o kadar 

çok şeyler söylenebilir ki; selefimize saldıranlar, o yazıları okumaktan bile âciz 

kalırlar! Kişi maalesef ki bilmediğinin düşmanı oluyor! Biz, sözü kısa tuttuk; akıllı 

kimse işaretten bile anlar. Aklını kullanmayana destan yazsanız, fayda etmez. Allah 

hidâyet versin< 

SELEF’E VE RABBÂNÎ ALİMLERE UYMANIN GEREĞİ ÜZERİNDE AYET 

VE HADİSLER: 

Rabbimiz, Ensâr, Muhâcir ve bu ikisine en güzel şekilde tâbi’ olan 

mü’minlerden razı olmuştur: 

• ‚İleriye geçen Muhâcir ve Ensâr ile onlara güzellikle uyanlardan Allah razı 

olmuştur. Onlar da, O’ndan hoşnut olmuşlardır. Bunlar için orada ebediyyen kalmak üzere 

altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu, en büyük kurtuluştur.‛ (Tevbe: 100) 

Bu ayet bizlere, Ensâr ve Muhâcirlere ittibâ etmemizi emretmektedir. 

Mü’minler, Selef-i Sâlihîn’e uymakla ve bunlara güzellikle uyan İslam alimlerine 

uymakla, en büyük kurtuluş olan cennetleri kazanmaktadırlar. 

 Allah Sübhânehu ve Teâlâ, alimlere itaat etmeyi, onlara sormayı, meseleleri onlara 

arz etmeyi emretmektedir: 
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• ‚Ey iman edenler, Allah’a itaat edin. Peygambere de itaat edin. Ve sizden olan emir 

sahiplerine de. Eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, herhangi bir hususta 

anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allah’a ve Rasûlü’ne götürünüz. Bu, hem daha hayırlı, hem de 

sonuç itibariyle daha güzeldir.‛ (Nisâ: 59) 

Bu ayetteki emir sahiplerinden maksat; Rabbânî alimlerdir. Bu tabirin “alimler” 

anlamında olduğunu aşağıda zikredeceğimiz Ayet-i Kerîme açıklığa 

kavuşturmaktadır: 

• ‚Kendilerine güven ve korkuya dair bir haber geldiğinde onu hemen yayıverirler. 

Halbuki bunu Rasûl’e ve içlerinden emir sahiplerine döndürmüş olsalardı, içlerinden işin iç 

yüzünü araştırıp çıkaranlar (istinbât edebilecekler), onun ne olduğunu elbette bilirlerdi. 

Allah’ın üzerinizdeki lutfu ve rahmeti olmasaydı pek azınız müstesnâ, şeytana uymuş 

gitmiştiniz.‛ (Nisâ: 83) 

• ‚Biz, senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber 

göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, Zikir ehline sorun.‛ (Nahl: 43; Enbiyâ: 7) 

Bu ayetteki Zikir ehlinden maksat her ne kadar Kitap ehlinin alimleri olsa da, 

Muhammed ümmetinin alimlerine de sormak manası zımnen mevcuttur. 

Bu ayet; Mekkeli müşriklerin risâleti inkârlarına cevap niteliğindedir. 

Müşrikler, Peygamberimizin peygamberliğini kabul etmeyince, Rabbimiz, bu ayeti 

göndererek, Hz. Muhammed’den önceki peygamberlere de vahyettiğini, onların 

kendi kavimlerine tebliğleri esnasında da aynı itirazlara muhatap olduklarını haber 

vermektedir. İsterseniz bu durumu, kendilerine kitap verilmiş olan Ehl-i Kitab’a 

sorabilirsiniz, denmektedir. O dönemde, Kitap ehlinin alimleri, Allah’ın Kitabını her 

ne kadar mana olarak, çeviriler esnasında ve kelimelerin yerlerini değiştirerek tahrif 

etmiş olsalar da, onlar İlâhî kitapların mesajlarından ve önceki peygamberlerin 

kıssalarından haberdar idiler< 

Peygamberimiz ölmüşler için sövmeyi yasaklamıştır: 

• ‚Sizler ölülere sövmeyiniz. Çünkü onlar, önden göndermiş oldukları amellerin 

karşılıklarına ulaşmışlardır.‛ (Buhâri, Kitâbu’r Rikâk, 42; Kitâbu’l Cenâiz, 97) 

 Peygamberimiz sahabilerin faziletleri hakkında da şöyle buyurmaktadır:  

• ‚(Ey müstakbel Müslümanlar!) Sahabilerime sövmeyiniz. Sizden biriniz, Uhud dağı 

kadar altın infâk etseniz, sahabilerden birinin iki avuç (hurma) sadakasına erişemez; bunun 

yarısına da erişemez.‛ (Buhâri, Kitâbu Fedâili Ashâbi’n Nebî, 5) 
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 Sahabilerin faziletleri hakkında çok sayıda Hadis-i Şerifler vardır. Bir Hadis 

daha naklederek bu faslı uzatmayacağız: 

• ‚Ensâr ki onları ancak mü’min olan sever ve yine onlara ancak münafık olan kimse 

buğz edip kin tutar. Her kim Ensâr’ı severse, Allah da onu sever. Her kim de Ensâr’a buğz 

ederse, Allah da ona buğz eder.‛ (Buhâri, Kitâbu Menâkibi’l Ensâr, “Ensâr’ı Sevmek 

İmandandır Bâb’ı”, 3) 

İnsanların en hayırlısı, sırasıyla; sahabîler, tâbiîler, tâbiî’lere tâbi’lerdir: 

• ‚İnsanların en hayırlısı benim asrımdır. Sonra onlara yakın olanlardır (tâbiîler’dir). 

Sonra onlara yakın olanlardır (tebe-i tâbiîn’dir).‛ (Buhâri, Kitâbu Fedâili Ashâbi’n Nebî; 

Kitâbu’r Rikâk, 7; Kitâbu’ş Şehâdet, 9) 

 ALLAH'IN YARATTIĞI VARLIKLARIN GÖLGELERİ BİLE UZAYIP 

KISALARAK ALLAH'A SECDE ETMEKTEDİRLER: 

"Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi? Onun gölgeleri zilletle ve itaatkâr 

olarak durmadan sağa sola dönerek Allah'a secde etmektedir." (Nahl: 48) 

Her şeye rasyonel, maddeci ve analitik bakan materyalistlerin hiçbir zaman 

anlayamayacakları hakikatlerden bir tanesi de, varlıkların gölgelerin yerde uzanıp 

kısalmak suretiyle, yaratıcıya secde ettikleri ve O'na bağlılıklarını hal diliyle ifade 

ettikleri gerçeğidir! Allah huzurunda secde etmeyi kibirlerine yediremeyenler, belki 

kâinatın her zerresindeki varlıkların gölgelerine bakarak isyanlarının farkına varırlar!  

 AYETLERİ "KULLUK" EKSENLİ OLARAK OKUMALIYIZ: 

İnsanlar şunu bilsinler ki; gerek Kur'an ayetlerinde ve gerekse kainat kitabının 

tüm satırlarında yazılı olan her şey, öncelikle "Allah'a kulluk" mesajını içerir. Bundan 

sonra gelen bilgiler, "Allah'a kul olma" ilkesine dayandığı müddetçe anlam kazanır. 

Ayetlerden ve evrenin sırlarından elde edilen bilimsel, teknik veya maddî 

kazanımlar, insanlar, Rabblerine kul olmadıkları sürece kendilerine ahirette hiçbir 

şey kazandırmaz. Akıllı insanın ilk hedefi ve amacı; Allah'ın gönderdiklerinden, 

O'na, iyi bir kul olma adına mesajlar almak ve o mesajları uygulamak olmalıdır! 

Kur'an'ı da, her insanın öncelikli olarak bu şekilde okuması ve anlaması farzdır! 

"Rabbim, bu ayetinde, kulluk adına benden ne istiyor; bana ne emrediyor, bana 

neleri yasaklıyor?" sorusunu nefsine yöneltmeden okunan ayetler, kişiye fayda 

sağlamaz. İbâdet konusunu görmemezlikten gelerek Kur'an okumak; sadece o 

kişinin, felsefe, cedel, münakaşa, makam, şöhret vb amaçlarla bilgiler yüklenmesi 

anlamına gelir. Yani bir nev'î bilgi hamallığıdır! Avamın arasındaki hamallar yükü 
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sırtlarında taşırken, bu tür insanlar malumatları beyninde taşırlar; o bilgiler, 

kalplerine inmez ve gerekleriyle de amel etmezler. "Kur'an ehli" olarak onu taşımak; 

Kur'an'ın içindekilere uygun bir hayat yaşamak demektir. Kur'an'ı, kafasında yada 

elinde/sırtında taşıdığı halde, Kur'an'ın hükümlerini dikkate almamak şeklindeki 

hamallık ise, merkeplerin kitap yada değerli eşyalar taşımasına benzer! Yani onlar, 

Kitab'ın gereğini yerine getirmezler; kalpleriyle, dilleriyle yada amelleriyle o ayetleri 

yalanlarlar. Rabbimiz bu tür insanlar hakkında şöyle buyurmaktadır:  

"Kendilerine Tevrat yükletilip sonra onu yüklenmeyenlerin hali, ciltlerce kitaplar 

taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan topluluğun durumu ne kötüdür! 

Allah, zalimler topluluğunu hidâyete iletmez." (Cuma: 5) 

 Herkes şunu bilsin ki, "Kur'an'ı hakkıyla okumak" veya "Kitabı yüklenmek" 

demek; Kur'an'ı gönderenin buyruklarına uygun bir hayat yaşamak demektir. 

Rabbimizin kendilerini merkebe benzettiği kimseler, ciltlerce kitaplar okumuşlar, 

kocaman kitapları ezberlemişler, belki Kur'an'ın da hafızı olmuşlar ama, Kur'an'ın 

içindekilere uygun bir kulluğu benimsememişlerdir. Yani hayat tarzlarını baştan 

sona Kur'an'a göre şekillendirmemişlerdir! İşte Rabbimiz, bu insanları, bir eşeğin 

yüklenebileceği kadar kitaplar ile yüklü bir merkebe benzetmekte; onları, "ayetleri 

yalanlayanlar", "zalimler" ve "hidâyete layık olmayan bir topluluk" olarak 

nitelemektedir.  

Bu nedenle, bize düşen; Kur'an'ı öncelikli olarak, "İbâdet ve Kulluk Kitabı" 

olarak görmemizdir. Kur'an'ı, Matematik, Geometri, Tarih, Antropoloji, Sosyoloji, 

Psikoloji, Fizik, Kimya, Astronomi gibi bilim dallarının kitabı olarak görmemeliyiz. 

Elbette bütün ilimlerin kaynağı Kur'an'dır. Ama Kur'an'ı "Kulluk Kitabı" olarak 

kabul etmeden, ona yaklaşımlar sergilemek, tutarsız bir davranıştır! Allah'a itaatkâr 

bir kul olmadıktan sonra, bir kimse, bilimsel bir buluş gerçekleştirse, kendisine ne 

faydası olur ki? Belki sadece dünyada geçici bir menfaat! Ahiretten ise hiçbir 

nasipleri olmaz! Dinamit'i bulan Nobel, ampulü bulan Edison, telefonu bulan Bell, 

sadece bu dünyada "dünyalık" elde etmişlerdir! O kazandıklarının hayrını bile 

görmediklerini, araştırmacı olan herkes bilir. "Ampulü bulması sebebiyle, Edison için 

dua edenlerin hayır duaları bile Edison'a yeter" diyenlerin sözleri, zikredilmeye dahi 

değmez ama bilmeyenler için kısaca cevap verelim. Edison kâfir bir insan olduğu 

için, onun için hiçbir mü'min dua etmez; Müslüman olmayanların duaları da 

boşunadır. "Kâfirlerin duası ancak boşunadır (hedefini şaşırmıştır)." (Ra'd: 14) Ayrıca 

kâfirlerin gerek cenaze namazlarının kılınamayacağı, gerekse onlar adına dua 

edilemeyeceği, kabirlerinin başında durulamayacağı hususunda Tevbe: 84. Ayet 
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okunabilir. Çünkü o kimseler Allah ve Rasûlünü inkâr ederek, küfür üzere 

ölmüşlerdir... Küfürden, kâfirlerden ve zâlimlerden Allah'a sığınırız. 

 DİNİNİZİ KİMDEN ALDIĞINIZA DİKKAT ETMEDİKÇE, AKİDE 

YÖNÜNDEN SELAMET BULAMAZSINIZ!  

Kimisi, insanları ağlatarak, kimisi de güldürerek saptırıyor. Sözde, Allah, bir 

adama teceli ederek demiş ki: -Hâşâ- "Ete kemiğe büründüm, Mahmud diye 

göründüm!" Kafiyeli, şiirsel bir beyit! Nasılsa insanların çoğu, şarkı-türkü tarzındaki 

şeylerin içeriğine, manasına bakmadan cezbeye geliyorlar ya! Bu sözü, keşfi açık bir 

vatandaş demiş! Başka bir mürid de işine geldiği için, vahiy tebliğ eder gibi, 

sorgulamadan, itirazsız kabul ediyor! Adamların keşfi açıkmış! Devamlı Allah'la 

görüşüyorlar ya!! Oysa kulların, Allah ile vahiy bağlamındaki bağlantıları Kur'an-ı 

Kerim ile olmaktadır. İnsan, içine gelen her duyguyu yada rüyayı keşf, ilham, 

zuhurat sanırsa; şeytanların işleri oldukça kolaylaşır...! Zaten görünen o ki şeytanlar, 

insanları saptırmada fazla yorulmuyorlar. Allah, Tevhid'e aykırı her itikad, söz, 

duygu, amel ve ahlaktan hepimizi muhafaza etsin. Amin!! 

 MUTLAK İRÂDE SAHİBİ ALLAH'TIR: 

Bir Hadiste de geçtiği gibi; 

 َما َشاَء اهلُل َكاَن َوَما َلْم َيَشْأ َلْم َيُكْه 

"Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz" (Ebû Dâvud, Edeb, 110) buyrulmuştur... 

Ebû Ya'lâ'nın Hz. Âişe validemizden rivâyet ettiği Hadis'te şöyle geçmektedir: 

"Allah ve Muhammed dilerse, demeyiniz; sadece Allah dilerse (Mâşaallah) deyiniz." 

 ARAPÇASI: 

  َواَل َتُقوُلوا َما َشاَء اهلُل َو َشاَء ُمَحّمٌد َوُقوُلوا َما َشاَء اهلُل َوْحَدهُ  

 (رواه أبو يعلى عه عائشة)

 ALLAH’IN EN GÜZEL İSİMLERİ (EL-ESMÂU’L HUSNÂ): 

Rahmân ve Rahîm olan Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:  

"En güzel isimler (el-Esmâu'l Husnâ) Allah'ındır. O halde O'na bunlarla dua edin. 

O'nun isimlerinde eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yapmakta olduklarının cezasını 

göreceklerdir." (A'râf: 180)  
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"O Allah'tır ki, Hâlık'tır, Bârî'dir, Musavvir'dir. En güzel isimler yalnız O'nundur. 

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih eder. O, Azîz'dir, Hakîm'dir." (Haşr: 24)  

"De ki: 'İster Allah diye çağırın, ister Rahmân diye çağırın. Hangisi ile çağırırsanız 

çağırın, esasen en güzel isimler O'nundur.' Namazında sesini ne pek yükselt ne de pek kıs, 

ikisi ortası bir yol tut." (İsrâ: 110)  

İnsanlığın Tevhîd muallimi olan son Râsul Hz. Muhammed aleyhisselâm şöyle 

buyurmuştur:  

"Şüphesiz Allah'a has, yüzden bir eksik olarak, doksan dokuz isim vardır. Her kim bu 

isimleri ihsâ ederse (anlamını bilerek sayarsa, ezberlerse ve iman ederek gereklerine uygun 

olarak amel ederse) cennete girer." (Buhârî, Tevhîd, 12)  

"Allah'ın doksan dokuz, yani bir müstesnâ olmak üzere yüz ismi vardır. Bunları 

ezberleyen her bir kişi mutlaka cennete girer. O (Allah) tektir, tek olanı sever." (Buhârî, 

Deavât, 68)  

Allah'ın güzel isimleri, doksan dokuz ile sınırlı değildir. Allah'ın, Kur'an ve 

Sünnette bize bildirdiği ya da bize bildirmeyip katında saklı tuttuğu isimleri çoktur. 

Zikrettiğimiz anlamdaki Hadisler, Allah'ın isimlerinden doksan dokuz tanesinin 

anlamını öğrenen, bunları ezberleyen, Allah'ın bu isimlerine gerektiği gibi iman eden 

ve bu imanlarını hayatlarına yansıtarak yaşayan, bu hal ve itikâd üzere Allah'ın 

huzuruna vasıl olanların cennete gireceği konusundaki bir müjdedir. Yani bu 

kadarını gerçekleştirmek, cennete girmek için kifâyet etmektedir, demektir. Allah'ın 

isimlerinin doksan dokuz rakamı ile ifade edilmesinin çok hikmetleri vardır. Bir 

tanesi, bu sayı, çokluktan kinâyedir; yani Allah'ın isimlerinin çokluğuna delâlet eder. 

Allah'ın isim ve sıfatlarını gerçek anlamda bir sayı ile tahdîd etmek (sınırlandırmak) 

mümkün değildir. İkincisi de, doksan dokuz sayısı, tekliğe yani Allah'ın isim, sıfat ve 

fillerinde vahdâniyyetine (tekliğine) delâlet etmektedir. Sahih-i Buhârî'den 

naklettiğimiz ikinci Hadis de, buna açıkça delâlet etmektedir. Yani Allah'ın isimlerini 

ezberlemenin anlamı, mücerred ezber değil, o isimleri hıfz ederek yani koruyarak, o 

isimlere iman bakımından hakkını vererek bir ezberleme şeklidir. Allah'ı Tevhîd 

etmeyen yani Tevhîd akidesine itikâd etmeyen kimse, değil bu isimleri ezberlese, 

Kur'an'ın tamamını ezberlese dahi ebedi cehenneme gider. Bu Hadislerle vurgulanan 

asıl konu, Allah'ın kullarının, başkalarına değil, ancak Allah'a ibâdet etmeleri 

hakikatidir. Allah'ın doksan dokuz ismini ezberlemeye teşvik açık şekilde Tevhid 

akidesine teslimiyete davettir. Zira Tevhid akidesine teslimiyet ancak Allah'ın isim 

ve sıfatlarını sahih bir şekilde öğrenmekle mümkün olur.  
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Uyarı: Arapça'da, Allah'ın güzel isimleri ifadesi, "el-Esmâul Husnâ" şeklinde 

söylenir. Bu bir sıfat tamlamasıdır. Günümüzde halk bunu genelde "Esmâul Husnâ" 

şeklinde söylemektedir ki, bu ifadenin anlamı -hâşâ- (en güzel kadının isimleri) 

şeklindedir. Bu ifade şeklinden şiddetle sakınmak gerekir. Bu son söylediğimiz 

yanlış telaffuzlu terkip, isim tamlamasıdır. el-Esmâu'l Husnâ ifadesi; ya aslı üzerinde 

aynen böyle telaffuz edilmelidir ya da Farsça terkip olarak Esma-i Husnâ şeklinde 

söylenmelidir. Yani Arapça bilmeyenler, "Esmâ'ul" yerine "Esmâ-i" şeklinde 

söyleyebilir. Fakat en doğrusu, "el-Esmâu'l Husnâ" demektir. Ayrıca, "Allah'ın en 

güzel isimleri" anlamında,  "Esmâullâhi'l Husnâ" diye de söylenebilir. 

 SEYYAH İBN-İ BATUTA'NIN, ŞEYHU'L-İSLÂM İBN-İ TEYMİYYE 

HAKKINDAKİ İFTİRASI: 

Şeyhu'l-İslâm, bu gezginin dediği gibi gerçekten, "işte Allah, dünya semasına şu 

benim inişim gibi iner" demiş midir? 

Eğer böyle bir şey dediyse, bu söz veya bu söze uygun cümleler neden kendi 

kitaplarında yoktur? Aksine bu sözün hılâfına sayısız açıklamalar bulunmaktadır! 

Bir an dediğini varsaysak bile; peki neden o dönemde çağdaşı olan Rabbânî İslam 

alimleri ve müctehidleri bu sözü, Şeyhu'l-İslâm'dan nakletmediler ya da 

nakzetmediler?  

Yüce Allah'ı mahlukata benzetme (teşbih)'den, cisimlendirme (tecsîm)'den ve 

sıfatlarını keyfiyetlendirme (tekyîf)'den sakınma ve sakındırma konusunda hayatı 

boyunca çok hassas olmuş bir alimin; tüm yaşam mücadelesi, itikâdı, yetiştirdiği çok 

sayıdaki alim ve müctehid talebeleri ve geride bıraktığı sayısız eserleri bu iftiranın 

yalan olduğuna şahitlik ederken, işi gücü yalan söylemek, iftira etmek ve insanları 

garip, tuhaf söz ve olaylarla etkileyip dikkat çekmek olan bir seyyahın lafına hiç 

itibar edilebilir mi? Hem de bu yalana o dönemdeki alimlerin karşı çıkmasına 

rağmen... Bu kadar kolay mıdır, bir kimseye iftira etmek? Sırf bozuk akidelerini ıslah 

etmek için çabaladığı için, bir kimseye hakkın dışında yakıştırmalar uydurarak, onu 

itibarsızlaştırmaya çalışmak ne kadar büyük âcizliktir! Tarih bu zavallıları 

kaydetmiştir ve kendi avanelerinden başkasının gözünde de hiçbir itibarları 

kalmamıştır! Allah, dünyada iken bile suçlarına uygun cezayı kendilerine vermiştir! 

Yarın, Huzur-u Rabbi'l Âlemîn'de hallerinin ne olacağını ise, Allah çok iyi 

bilmektedir! 

İbn-i Teymiyye'nin eserlerini okumaktan, anlamaktan âciz olanlar, sırf kendi 

akidelerine aykırı sözler söylediği için bu mübarek alime muhalefet etmişlerdir. 

Keşke aleyhlerinde söylendiğini anladıkları kadar, ne söylendiğine de bakıp 

itikâdlarını düzeltselerdi! Böylesi, kendileri için daha hayırlı olurdu... 
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Uydurulmuş o hikayeye gelelim... 

Şeyhu’l-İslam İbn Teymiyye’ye, çağdaşı mutasavvıf, kelamcı ve bid’atçi 

hasımlarından çokça iftiralarda bulunulduğu gibi, çağından sonra günümüze kadar 

da bu durum devam edecek gibi görünmektedir. Ancak bu iftiralar arasında en 

şaşırtıcı olup hasım bid’atçilerin dayanak kabul ettikleri iftira ise gezgin İbn 

Batuta’nın, "Rihletu İbn-i Batuta (İbn-i Batuta Seyahatnamesi)" diye tanınıp meşhur 

olmuş "Tuhfetu’l-Enzâr..." adını taşıyan eserinde -Allah’tan layıkı ile muamele 

görmesini dileriz- söylediği şu sözlerdir: 

"726 yılı muazzam Ramazan ayı 9’una tesadüf eden perşembe günü Şam’ın 

Dımeşk şehrine vardım... Dımeşk’de Hanbeli fukahasının büyüklerinden Şam’ın 

büyüğü ve çeşitli ilim dalları hakkında söz söyleyen Takıyyu’d-Dîn İbn-i Teymiyye 

vardı. Ancak aklı pek yerinde değildi. Dımeşk’liler onu çokça ta’zim eder, o da 

minbere çıkıp, onlara vaazlar verirdi..." diye sözlerini sürdürür ve daha sonra şunları 

söyler: 

"Caminin minberinde insanlara vaaz ederken cuma gününde huzurunda 

bulundum. Onlara öğüt veriyordu, söylediği sözler arasında şu da vardı: 

 Allah dünya semasına benim şu inişim gibi iner, dedi ve minberin 

basamaklarından bir basamak indi. İbnu’z-Zehrâ diye bilinen Mâlikî mezhebine 

mensup bir fakih ona karşı çıktı ve onun söylediği bu sözü reddetti. Fakat herkes bu 

fakihe karşı çıktı, elleriyle, ayakkabılarıyla ona alabildiğine vurdular ve nihayet 

sarığı da düştü..." 

İbn-i Batuta daha başka yalan ve iftiralarını da bunların akabinde sıralamaya 

devam etmektedir. (Bkz. Er-Rıhle, I, 102, 109, 110, Tahkîk: Dr. Ali el-Muntasır el-

Kettânî, Muessesetu'r-Risâle Baskısı. ) 

İbn Batuta’nın iftira sözleri bu. Bundan dolayı Şeyh Ahmed b. İbrahim b. İsa "el-

Kasidetu’n-Nûniyye" (Şerhu'l-Kasideti'n-Nûniyye, 1, 497)'ye yazdığı şerhinde şu 

sözleri söylemektedir: "Böyle bir yalandan Allah’a sığınırız. Bu yalanı söyleyen 

Allah’tan korkmaz mı? Bu iftirada bulunan utanmaz mı? 

 İbn-i Batuta, Şeyhu'l-İslâm İbn-i Teymiyye'ye iftira ederek, onun, Dimeşk'de bir 

caminin minberinin basamağından bir basamak inerek "Allah dünya semasına işte 

benim indiğim gibi iner" dediğini söylediğini/gördüğünü iddia (iftira) etmiştir. 

Mâliki fakihlerinden İbn-i Zehrâ bu adamın sözlerine karşı çıkmıştır. (Bkz. Rıhle, 

1/102, 109, 110) 

İbn Batuta, Dımeşk'e 726 yılı 9 Ramazan'da geldiğini söylemektedir. İbn 

Teymiyye o sırada el-Kal'a'da hapiste idi. Bu durumu talebesi Hafız Muhammed b. 

Ahmed b. Abdu'l-Hâdî Tabakâtu'l Hanâbile'de zikretmiştir. 
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Ebu'l Ferac: "Şeyhu'l-İslâm, 726 yılı Şaban ayının 6. gününden Zilkade ayının 28. 

gününe kadar el-Kal'a'da hapiste kaldı." (İbn-i Receb, ez-Zeyl alâ Tabakâti'l Hanâbile, 

2/405) 

Yalan söylemeyi ve iftira etmeyi meslek edinmiş bu türden adamlara, Peygamber 

Efendimizin Hadisiyle cevap veriyoruz. "Eğer utanmazsan dilediğini yap!" (Buhâri, 

Edeb, Bâbu İzâ lem testehı fef'al mâ şi'te, 78) 

İbn Batuta’nın çokça yalan söylediğinin delillerinden birisi de onun 

seyahatnamesinde naklettiği çok acaip hikâyeleridir. O kadar ki, İbn Haldun bu 

seyahatnameden bir miktar nakillerde bulunduktan sonra şunları söylemektedir: 

"...Onun anlattığı şeylerin çoğunluğu Hint ülkesinin hükümdarı ile ilgili olup 

onu dinleyenlerin çokça garip karşılayacağı halleri ile ilgili anlattıklarıdır... Nihayet o 

bu kabilden hikayeler anlattı, bu sefer insanlar kendi aralarında onun yalancı 

olduğunu söylemeye koyuldular. O günlerde Sultan Faris b. Vardar’ın veziri ile 

karşılaştım. Bu hususta onunla konuştum ve ben bu adamın insanlar tarafından 

yaygın bir şekilde yalanlanmış olması dolayısıyla vermiş olduğu haberleri kabul 

etmediğini gördüm." (İbn Haldûn, Mukaddime, II, 565, Tahkîk: Ali Abdu'l-Vâhid 

Vâfi) 

Şimdi bu iftiradan medet umanlara soruyoruz. Moğol İstilası esnasında Moğol 

hükümdarı Kazan Han'ın karşısına büyük bir cesaret, vakar ve soğukkanlılıkla çıkıp, 

yanında herkesin korkudan titrediği o zalime karşı en beliğ ifadelerle Müslümanların 

haklarını savunan ve yaptıkları zulümlerden dolayı kendisine nasihat eden bir 

kimseye, iftirada böylesine aşırı gitmek ne büyük cüretkarlıktır! Bu cüretkarlık, insaf 

ve adalete mi dayanıyor yoksa cehalete mi? Şeyhu'l-İslâm'a karşı yalan söylerken bu 

kadar kahraman(!) kesilenler, Moğol istilası esnasında, o, cephede zalimlere karşı 

kılıç sallarken, hangi köşelerde zikir çekmekle meşguldüler acaba? O müfteriler ve 

bu insafsız iftiraya çanak tutanlar; Moğol mezâlimi karşısında cesaretlerini mi 

kaybetmişlerdi? Ümmetin Şeyh’ine iftira ederken dilleri şakıyanların, Moğol 

hükümdarı ve komutanları karşısında nutukları mı tutulmuştu? O zamanlarda, 

ümmet zulümler altında inim inim inlerlerken, feryatları gök kubbeyi inletirken, 

sizlerin o merhamet ve şefkat abidesi(!) ğavs'larınız, kutb'larınız size ve tüm 

mazlumlara neden yardıma gelemediler? Arkanızda evliya(!) ordusuyla Cengiz 

Han'ı sürklase etseydiniz ya! Yoksa siz mi onları yardıma çağırmadınız! Sizde durum 

böyle, ya Şeyhu’l-İslâm’da durum nedir? O da, sizin gibi, hasmından intikam alma 

ve onları itibarsızlaştırma sevdalarına mı düştü? Onu ve onun akidesini sizden 

ayıran ayırıcı çizgilerden bir tanesi de işte budur! Hakkı savunan ve davası hak olan 

kimse, muhaliflere taşkınlık yapmaz, hakkın dışına çıkarak, tabir-i caizse belden 

aşağı vurmaz. Bu nedenle de o mübarek Şeyh -İbn-i Teymiyye- daha sonra kendisine 

muhalefet eden herkesten intikam alacak bir imkana ve iktidar gücüne sahip olduğu 



28 
 

halde, onlardan asla intikam almamıştır. İşte hak yolunun yolcusunun muhteşem 

davranışı budur! Allah ona rahmetiyle karşılık versin.  

Meyve veren ağacı taşlayan cahillerin yaptığı gibi yapmayın. Üzüm yemek 

istiyorsanız, bağa, bağcıya ve asmalara zarar vermeden üzüm yeyin ama nankörlük 

etmeyin! İbn-i Teymiyye’ye, sevgide aşırı gidenler olabilir. Bu durumu Şeyhu’l-

İslâm’a saldırı malzemesi yapmayın! Bu durumu o istemedi. Siz de, ona buğz’da aşırı 

gidenler değil misiniz? Bu durumu da o istememişti hatta böyle yapanlardan razı 

olmamıştı. Bu nedenle bir kimseye karşı sevgi besleyenler de, sevmeyenler de, hatta 

sevgi ya da buğz’da aşırı gidenler de olabilir. Ama şu bir gerçektir ki, İbn-i 

Teymiyye’ye sevgi beslemeyen aklıselim, adil, insaflı bir muvahhid kimse göstermek 

neredeyse imkânsızdır. İtibar edilmeyecek zan, kuruntu ve nefsânî sözleri can simidi 

görmeyin; o sözler insanı selamet sahiline değil azaba sürükler! Ona düşmanlık 

edenler, genelde akideleri bozuk, sûfî, bid’atçı ve cahil kimselerdir. Onu sevenler ise 

tüm ümmet ve İslam alimleridir. Ümmetin imamı konumundaki çok değerli pek çok 

alim de, İbn Teymiyye’nin talebesidir. Yahut da onun ilminden istifade etmişler ve 

etmektedirler. Onun ilminden yararlanma durumu –inşâAllah- kıyamete kadar da 

devam edecektir. Ya İbn Teymiyye’ye düşman olanlar kimler? Herkes biliyor ki, 

akideleri bozuk olup da, kendilerini Selef-i Sâlihîn akidesi üzere ıslah etmeye çalıştığı 

birkaç güruhtur! Kendilerine iyilik eden bir imama düşmanlık etmek ancak cahillerin 

sıfatıdır! Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “İyiliğin karşılığı iyilikten başkası olabilir 

mi?” (Rahmân: 60)     

İftiradan başka tutar dalı kalmayan yalancıların yalancı sığınaklarını emniyetli 

kaleler sanmaktan, Allah Teâlâ tüm kullarını muhafaza etsin. 

 ACELECİLİK ŞEYTANDANDIR, TEENNÎ İSE RAHMÂN'DANDIR. 

"Heyecan ve hislerine kapıldığın an, kendini kaybettiğin ve kontrolden çıktığın 

andır. Hikmet, teennî, sukûnet ve soğukkanlılık; başarının basamaklarıdır." 

Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: 

  

"İnsan pek acelecidir." (İsrâ: 11) 

  

"İnsan aceleden (aceleci tabiatta) yaratılmıştır." (Enbiyâ: 37) 

Peygamberimiz bu konuda çok sözler îrâd etmiştir: 
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"Acele şeytandandır, teennî (ihtiyatlı, sabırlı ve acelesiz davranmak) Rahmân'dandır." 

(Tirmizî) 

"Acele eden hata eder, teennî eden isabet eder." (Beyhakî) 

FAKAT BAZI İŞLERDE ACELE ETMEK GEREKİR. 

Bu tür durumlarda acele davranmak, zemmedilmiş 'acelecilik' değildir; bilâkis 

bu işleri yapmada acele davranmak Sünnet ile sabittir. Onlar şunlardır: 

SÜNNETE GÖRE; HANGİ İŞLERDE ACELE ETMEK GEREKİR? 

1- Misafir gelince yemek yedirmeli, 

2- Bir kimse ölünce defin işini acele yapmalı, 

3-  Bulûğa erince kızı, dul kalınca da kadını evlendirmeli, 

4-  Vadesi gelince ya da ödeme imkânına sahip olunca borcu hemen ödemeli, 

5-  Günah işleyince hemen tevbe ve istiğfâr etmeli, 

6- Vakti gelince hemen namazı kılmalı, 

7- Sadaka vermekte acele etmeli, 

8- İftarda acele etmeli, 

9-  Doğan erkek çocuğunun sünnetini yaptırmakta da acele davranmalıdır. 

Ahirete ait amellerin dışındaki işlerde acele davranmamak daha hayırlıdır. 

Hayırlı işlerde acele etmek gerekir; çünkü şeytan o hayra mâni olmak ve insanı o 

iyilikten alıkoymak ister. 

MÜSLÜMAN ECDÂD, SABRIN ÖNEMİNE VE ACELECİLİĞİN 

KÖTÜLÜĞÜNE VURGU YAPMAK İÇİN ÇOK SAYIDA GÜZEL SÖZLER 

SÖYLEMİŞLERDİR: 

- Acele işe şeytan karışır. 

- Ağır giden yol alır, hızlı giden yolda kalır. 

- Ağır git ki, yol alasın. 

- Sabırla koruk, helva olur. 

- Geç olsun da güç olmasın. 

- Demir tavında dövülür. 

- Terazi var, tartı var; her bir işin vakti var. 

- Acele giden, ecele gider. 

- Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlıktır. 

- Dereyi görmeden paçaları sıvama! 
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- Hızlı koşan, çabuk yorulur. 

- Acele etme, dilini ısırırsın. 

- 'Acaba'nın sırası değil, acele etme. 

- Acele etsen de, iş olacağına varır. 

Aslında dünya ve ahiretin hayırlarını elde etmek için acele davranılması 

gereken işler, akl-ı selîm'in malumudur. Mesela; hastayı veya kazazedeyi hemen 

tedavi etmek gibi. Bu tür durumlar fıtraten insanların bildiği insânî şeylerdir. Bunun 

dışında, insanların imtihan esnasında irâde seçimlerinin farklı olabilmesi nedeniyle, 

farklı düşünebilecekleri şeyler vardır ki, Peygamberimiz o durumlarda İslam'ın 

hükmünü ortaya koyarak, o meseleleri açıklığa kavuşturmuştur. 

 SİZ, BU DURUMLARDA NASIL DAVRANIYORSUNUZ? 

Meselâ; evlilik çağına giren bir kızı, diploma, kariyer veya başka amaçlarla 

evlendirmeyi geciktirmek, iftar vakti girdiği halde -sözde- nefsi terbiye etme iddiası 

veya başka düşüncelerle iftarı tehir etmek, bin bir gerekçe uydurarak, sadaka 

vermeyi sürekli ileriki zamanlara ertelemek, borcunu ödeyecek bir genişliğe sahip 

olduğu halde, o parayı kendi menfaati için başka amaçlarla kullanmak, aileden ya da 

akrabadan biri ölünce, cenazeye eş, dost ve akrabanın yetişmesi için veya başka 

nedenlerle defin işini ileriki günlere ertelemek, günah işlemeye devam ettiği halde, 

tevbeyi yaşlılığa veya hacca gitmeyi hedeflediği zamana bırakmak, misafir gelince aç 

olup olmadığını önemsemeden söze başlamak veya çay, kahve ile 'misafire yemek 

yedirme' görevini ya tehir etmek yahut da tamamen iptal etmek, namazları dosdoğru 

kılmayıp tembellik etmek, bazı namazları kaçırmak, bazılarını da son anda hızlı hızlı 

kılmak ve Allah'ı çok az zikretmek. Yani namazları cemaatle kılma (ikâme etme) ve 

muhafaza etme görevinde tembellik göstermek... Unutmayalım ki, Selef- Sâlihîn, 

namaz kılmayanları tekfir etmişlerdir. Mezheplerin cumhuru da, namaz 

kılmayanların, küfre girdiklerine kâildirler. Bu nedenle Hadislerdeki, namazın 

geciktirilmemesiyle alâkalı ifadelerden, -mefhûm-u muhâlif itibariyle- 'kılmasan da 

olabilir' gibi gayr-i meşru anlam çıkarmak bâtıldır! Peygamberimizin bildirdiğine 

göre; amellerin en efdali, vaktinde kılınan namazdır. 

 Peygamberimiz, yukarıda misaller içerisinde saydıklarımızı bizlere 

bildirmemiş olsaydı, biz hangi konularda acele etmemiz gerektiği konusunda ittifak 

edebilir miydik? Peygamberin Sünnetine itibar etmeyen dünyanın, bu konulardaki 

amellerine bakarsak bu sorunun cevabını hemen görürüz. İnsanlar bugün itibariyle 

bir şey söyleseler dahi, o sözün geçerliliği genelde yoktur. Çünkü, insanların 

psikolojileri her zaman ve şartlarda stabil olmadığı için, farklı bir zaman diliminde 

veya bir olay karşısında hemen fikir değiştirebilmektedir. Oysa âlemlere rahmet 

olarak gönderilen âhir zaman Nebi'si bizleri bu konularda aydınlatmıştır. Bu 
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vesileyle, acele edilecek ve teennî ile hareket edilecek durumları öğrenmiş 

olmaktayız... Salât ve selâm ona olsun. 

 EN BÜYÜK HABER (NEBE'/KIYAMET) 

Büyük kıyametin kopacağı âhir zamanın içerisindeyiz. 

Günlük havâdis ve eşhâsı konuşarak ve günlük, geçici ve husûsî hâdiseleri 

tartışarak bir ömür tüketmek yerine, hayatın merkezine Vahyi koyarak, Rızâ-i Bârî 

istikâmetinde âhiret için hazırlık yaparak ve her an ölecekmiş gibi ölüme ve kabirde 

sorguya hazırlıklı bir şuur ile hareket ederek yaşamak gerekir. 

 Hiç ölmeyecekmiş gibi, dünyaya çakılıp kalmaktan, dünyada uzun emeller 

peşinde koşmaktan ve bu şekilde Allah'ın Zikrinden gâfil olarak ömür sermayesini 

tüketip âhirette iflâs edenlerden olmaktan korunmalıyız. 

 İnsanlar, dünyanın geçici haberleriyle, magazinleriyle, eğlenceleriyle, boş 

zamanları katleden boş işleriyle alâkadar olmak yerine, Kur'an'ın en büyük haber 

dediği, o en önemli haber (Nebe')'i yani kıyameti konuşmalılar ve kıyamet gerçeğini 

gündemde tutmalılar! Ecelleri dolunca insanların da kıyameti kopacak ve ölecekler, 

bu dünyanın da bir gün kıyameti kopacak ve bu muhteşem düzen yerle bir olacak ve 

Rabbimiz yepyeni ve sürekli bir düzen kurmak adına dünyanın ömrüne son verecek. 

İşte o zaman, iman edip sâlih amel işleyenler kurtulmuşlardır. Ama şirk koşanların, 

inkâr edenlerin, yalanlayanların ve şüphe edenlerin vay hallerine! O gün kâfirler için 

çok çetin ve korkunç bir gündür! Bugün dünyada birkaç kişiyi ya da bir toplumu 

belli ölçüde etkileyen bir haber âdeta tüm dünya ajanslarında ilk haber olarak 

geçiyor. Peki tüm insanları temelden etkileyen ve kendisinden kaçış olmayan 

kıyametin haberi neden hayatın geçici haberleri arasında kayboluyor? En büyük 

haber (Nebe') neden insanların gündemlerinde yer bulamıyor? Neden onu 

konuşmuyor insanlar? Şunları veya bunları, falanların ne yaptığını, filanların ne 

yapmadığını konuşmak kime ne kazandırır? Bu geçici hâdiselerin kazanımları, 

âhiretin kazanımlarından daha mı hayırlıdır? Elbette ki, hayır! O halde, aklıselim her 

insanın gündeminde bir takım insanların isimleri ve karmakarışık olaylar değil, 

Hâkîm olan Allah'ın verdiği haberler olmalıdır! O haberler, insanların kurtuluş 

reçetesidir. Onları bilmeden ve dikkate almadan bu uzun yolculukta menzile 

varılamaz! 

Rasûlulah, Mekke müşriklerine kıyâmetten haber verince, müşrikler aralarında 

tartışmaya ve Peygamberimize çeşitli sorular yöneltmeye başladılar:  

“Bu ne tuhaf bir haberdir. Biz ölüp de kemiklerimiz toz toprak olduktan sonra 

tekrar mı diriltileceğiz? Bu imkânsız bir şeydir! Gelmiş geçmiş tüm insanlar tekrar 

yaratılacaklar ve ayağa kalkacaklar öyle mi? Dünyanın bu muazzam nizamı alt üst 

olacak, güneşin ışığı sönecek, ay ışığını kaybedecek, yıldızlar bulundukları 
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yörüngelerinden sağa sola fırlayacaklar, denizler kaynayacak, şu devasa dağlar 

bulundukları yerlerinden sökülüp parçalanacak ve âdeta bir pamuk parçası gibi 

uçuşacaklar, öyle mi? Bunlar akıl almaz şeylerdir! Muhammed’i biz akıllı sanırdık 

ama onun artık aklını oynattığını sanıyoruz” diyorlardı.  

Peygamberimiz, müşriklere kıyametten bahsedince, Nebe’ Sûresinin üçüncü 

Ayetinde de geçtiği gibi, aralarında ihtilâfa düştüler. Yani onlar bu haber konusunda 

farklı yorumlar yapmaya başladılar ve bu meselede ortak bir akide birliğine sahip 

olamadılar. İşte hakkın geldiği yerde bâtıl bu şekilde paramparça olur. Çünkü 

onların inanç sistemleri bozuktur. Asırlardır savundukları fikirleri konusunda 

hemen ayrılığa düşerler. Aynen Mekke müşrikleri de öyle oldu! Onlardan bazıları, 

öldükten sonra dirilmeyi, -Hristiyanlığın da etkisiyle- kabul etmekle beraber, bu 

dirilişin bedenle değil, sadece ruhlarla olacağını iddia ediyorlardı. Bazıları, öldükten 

sonra dirilme konusunda tereddüt içerisinde idiler. Bazıları da, öldükten sonra 

dirilmeyi kesinkes inkâr ediyorlardı. Rabbimiz: ‚Birbirlerine neyi soruyorlar? 

Kendilerinin o büyük haber hakkında anlaşmazlığa düştükleri o büyük haberi mi? Hayır, 

(sormaya gerek yok). Yakında bileceklerdir. Sonra yine hayır. Onlar ileride bileceklerdir<‛ 

(Nebe’: 1-5) buyurarak, onların kıyamet gerçeğiyle yakında yüz yüze geleceklerini 

haber vermektedir.  

Müşrikler ve kâfirler, kıyameti, öldükten sonra dirilmeyi ve öldükten sonraki 

hayatı uzak görerek –câhilce- bazı sözler sarf ediyorlardı! 

‚Bilâkis kendilerine içlerinden bir uyarıp korkutan geldi diye hayret ettiler de kâfir 

olanlar: ‘Bu şaşılacak bir şeydir’ dediler. ‘Biz öldükten ve toprak olduktan sonra mı 

(diriltilecek mişiz)? Bu, uzak bir dönüştür.’ ‚ (Kâf: 3) 

‚İnsan hiç Bizim kendisini bir nutfeden yarattığımıza bakmaz mı? Böyle iken o, apaçık 

bir hasım olup çıkıyor. Kendi yaratılışını unutarak Bize bir misal getirip dedi ki: ‘Çürümüş 

haldeki kemikleri kim diriltecek?’ De ki: ‘Onları ilk defa yaratan kim ise, onları diriltecektir. O 

her türlü yaratmayı en iyi bilendir.’ ‚ (Yâsîn: 77-79) 

‚Göklerle yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya kâdir değil midir? Evet, (kâdirdir). Ve 

O, biricik yaratandır, her şeyi en iyi bilendir. O, bir şeyi diledi mi, ona emri sadece ‘ol’ 

demesidir. O da oluverir.‛ (Yâsîn: 81, 82) 

‚Sizi yaratmak mı daha zordur? Yoksa gök(ü yaratmak) mı? Ki onu binâ etti.‛ (Nâziât: 

27) 

‚Onlar kendileri farkında olmayarak Saatin (kıyametin) ansızın kendilerine 

gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar?‛ (Zuhruf: 66) 

‚Artık onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte 

onun alâmetleri gelmiş bulunuyor. O halde, (kıyamet) onlara geldiğinde öğüt almalarının 

kendilerine ne faydası olur ki?‛ (Muhammed: 18) 
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‚Halbuki Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi (ölümü) ertelemez. Allah 

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.‛ (Münâfikûn: 11)      

Kıyameti uzak görenler bilsinler ki, yakında kendi ölümleriyle küçük kıyameti 

yaşayacaklar! Ölüme hazırlıklı olanlardan olmak duasıyla. 

Yusuf Semmak 

 


