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Takdim 

Âlemlerin Rabbine hamd olsun. Allah'ın peygamberlerinin 

sonuncusu Hz. Muhammed b. Abdullah (s.a.v.)'e, ailesine, ashabına ve 

hesap gününe değin yolundan gidenlere ve sünnetine uyanlara salât ve 

selam olsun.  

İmdi ki: 

Mısır, Arap ve İslam dünyasındaki İslami davet ve irşat ile çalışan 

ve uğraşan imam, hatiplar, aydın ve kültürlü olanlara ve onlara ilgi 

gösterenlere; gözetimimizin altında, Vakıflar Bakanlığındaki Davet 

Araştırma Şubesi Genel İdaresinin hazırladığı çağdaş vaaz ve irşat 

derslerin kitabı kendilerine sunmak bizi çok mutlu eder. 

 

Bu dini hitabı, İslâmin hoşgörülüğü ve ortalığının çerçevesinde ve  

her türlü aşrılık ve sapıklıktan uzak olmasını, mescidin mesajini 

geçekleştirerek insanları bir araya getirir onları ayırtmaz, Allah'ın 

şeriatine göre ülkelerin ve insanların menfaatlarını ve yararlarını 

gereçekleşen, doğru dini bir bilinç ve vatana karşı sadık ve erdem bir his 

yaratan bir hitap olduğunu göz önünde bulundurduk. Bu kitabın İmam ve 

Hatip ve dini dersleri vermek isteyenlere yeterli ve entegral bir referans 

ve durumlara göre gerek Arapça gerekse de Türkçe ile eksiksiz ve yeterli 

olduğunu umarız . Yardım ve başarı Allah'tandır. 

 

Prof. Dr. Muhammed Muhtar Cuma 

Mısır Vakıflar Bakanı 

Ve  

İslami İşler Yüksek Kurulu Başkanı 

 

 

 



 

İslam İnşa ve İmar Dinidir 

32 Rabiülevvl 2541 H. – 2 Ocak 3127 M. 

Unsurlar: 

2- Yeryüzünü imar etmek şeri'i bir farızadır. 

3- İnşa ve imar etmeye İslamın çağrısı. 

4- İşi iyi ve sağlam yapılmak, milletlerin ve halkların ilerlemelerinin yoludur. 

5- İslam, tenbelliğinin bütün şekillerinden sakındırır. 

6- Yeryüzünde tahrip etmek ve bozgunculuk yapmaktan sakındırmak.  

 

Kurân-i Kerîm'den Deliller: 

2- "O, sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında görevli (ve 

buna donanımlı) kıldı." (Hȗd suresi, 72. ayet) 

3- "O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde 

yürüyün ve Allah’ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O’nadır." (Mülk suresi, 

26. ayet) 

4- "Bir kısmınızın Allah’ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde 

dolaşırlar." (Müzzemmil suresi, 61. Ayet)  

5- De ki: “Çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resûlü de, mü’minler de 

göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah’ın huzuruna 

döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber 

verecektir.” (Tevbe suresi, 216. ayet) 

6- "Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a 

(azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, 

Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır." (A'râf suresi, 67. ayet) 

7- "Allah’a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk 

çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya 

ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden 

sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de 

onlara büyük bir azap vardır." (Mâide suresi, 44. ayet) 

 

Nebevî Sünnetinden Deliller: 

2- El-Mıkdâm(r.a.)'dan: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Hiçbir kimse kendi 

elinin çalışmasını yemekten daha hayırlı bîr yiyecek asla yememiştir. Allah'ın 

Peygamberi Dâvûd aheyhi's-selâm da kendi elinin emeğinden yer idi" (Buharî 

onu rivayet etmiştir) 



3- Abdullah ibn Abbas (r.a.)'dan Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurduğu anlatmıştır: 

"Kim işinden yorulmuş olarak geceyi geçirirse, Allah'ın bağışlamasına mazhar 

olarak gecelemiş demekti." (Elmücam Elvasît) 

4-  Ebû Hureyre (r.a.)'den şöyle der idi: Rasûlullah (s.a.v.): "Yemîn ederim ki, 

sizden herhangi birinizin (ipini alıp da dağdan) arkasına bir bağ odun 

yüklenmesi, verecek yâhut vermeyecek olan herhangi bir kişiden istemesinden 

çok hayırlıdır" buyurdu. (Buharî onu rivayet etmiştir) 

5- Ebû Hureyre (r.a.) şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v.): "Dul kadınların ve 

fakirlerin nafakalarım kazanmaya koşan müslümân kim se, Allah yolunda 

savaşan mücâhid gibidir, yâhut gece namâzlı, gündüz oruçlu âbid kimse 

gibidir." buyurdu.  (Buharî Sahıhî) 

6- Enes İbn Malik (r.a.)den, şöyle demiştir: Resȗlullah (s.a.v.): "Birinizin elinde 

bir hurma fidanı varken kıyamet kopacaksa da kopmadan önce onu 

diktirebilirse diksin." buyurdu. (El-Adeb Elmüfrad kitabında Buharî onu 

rivayet etmiştir).   

7- Ka'b ibn-i Ucre radıyallâhü anh anlatıyor ki: "Bir adam Nebiyy-i 

Muhterem sallallâhü aleyhi vesellem'e uğramıştı. Resûlüllah (s.a.v.)'ın 

ashâbı, bu adamın kuvvet ve kabiliyetini görünce, ' Yâ Resûlellah, bu 

adam Allah yolunda cihad etseydi ne güzel olurdu, dediler. Resûlüllah 

(s.a.v.) şöyle buyurdu: ' Bu adam, küçük çocuklarının geçimini temin 

etmek için çıktı ise, Allah yolundadır. 'Yaşlı anne ve babasına hizmet için 

evinden çıkmışsa, Allah yolundadır.' Çalışıp nefsini dilencilikten 

korumak için çıkmışsa, Allah yolundadır. 'Âilesinin geçimini temin etmek 

için çıkmışsa, Allah yolundadır. (Çalışıp kazandığının) çokluğuyla 

övünmek, (zenginliğiyle gururlanmak) için çıkmışsa, tâğutun (şeytanın) 

yolundadır." (Tabarânî onu rivayet etmiştir.) 

1- Enes İbn Malik (r.a.)'den demiştir ki: Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 

şöyle buyuruyordu: "Allahım! Ben aczden, tenbellikten, korkaklıktan, 

ihtiyarlık ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabmdan ve hayat memat 

fitnesinden de, sana sığınırım." (Müslim onu rivayet etmiştir) 

 

Konu: 

 Allahu Te'âlâ, inasnı en güzel bir biçimde yaratmış ve onu şerfli kılıp 

bütün yarattıklarından üstün kıldı. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah‘ın 

onun hizmetine verdi. Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Andolsun, biz 

insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en 

güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan 

üstün kıldık." (İsrâ suresi, 11.ayet). ve Yine de şöyle buyurmuştur: "O, 

yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratandır." (Bakara suresi, 32. 

ayet). insanı bu şekilde onurlandırma ve ona inâm etme çerçevesinde İnsanı  

yeryüzünde halife kılınmıştır. Allahu Te'âlâ buyuruyor ki: "Hani, Rabbin 

meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım‖ demişti. Onlar, ―Orada 

bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana 



hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.‖ demişler. Allah da, ―Ben 

sizin bilmediğinizi bilirim. demiştir." (Bakara suresi, 41. ayet).  Allahu Te'âlâ, 

insanı Allah'a ibadet etmenin  yanında yerüyüzünü imar etmek, yeraltındaki 

ham maddeleri ve nefîs madenler (altun, gümüş ve elmas ilh) çıkarmakla 

görevlendirdi. Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "O, sizi yeryüzünden 

(topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında görevli (ve buna donanımlı) kıldı." 

(Hȗd suresi, 72. ayet).  

Yani, sizlerden (bütün insanlardan) yeryüzünü imar etmek ve onarmak, 

onun üzrendeki nimetler ve azıkları (rızıklar) aramak ve onun altındaki faydalı 

bütün ham maddeler çıkarmanızı  istedi. Allahu Te'âlâ, bu gayete (amaca) 

ulaşmak için, insan çalışmasını ve buna ulaştıran ve onu gereçekleştiren bütün 

yolları arayıp onlara önem vermesini ve tenbellikten kurturulmasını 

emretmiştir. Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " O, yeryüzünü sizin 

ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah’ın 

rızkından yiyin. Dönüş ancak O’nadır." (Mülk suresi, 26. ayet). 

 Çalışmak için belli ve kesin bir vakıta bağlı değildir. İnsan can 

vermesine kadar çalışmak gerekir. Resȗlullah (s.a.v.), Enes İbn Malik 

(r.a.)'den hadisinde bu meseleye işaret etmiştir. Enes İbn Malik (r.a.)'den, 

şöyle demiştir: Resȗlullah (s.a.v.): "Birinizin elinde bir hurma fidanı varken 

kıyamet kopacaksa da kopmadan önce onu diktirebilirse diksin." buyurdu. (El-

Adeb Elmüfrad kitabında Buharî onu rivayet etmiştir). İslam, hatta zor 

durumlarda ve zor vakıtlarda  inşa ve imar etmeye önem verip de takdîs 

etmekte ve inşa ve imar etmeye çağırıp da ona isteklendirmektedir.  

 İslam, yeryüzünün imar etmesiyle ilgli bütün şeyler öğerinmesine ve 

öğretmesine ilgilenmiştir. İslam, müslümanların, yer üzerinde yürümelerine ve  

yerde ve denizdeki rızık kaynaklarını aramalarına isteklendirmiştir. El-

Mıkdâm(r.a.)'dan, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Hiçbir kimse kendi 

elinin çalışmasını yemekten daha hayırlı bîr yiyecek asla yememiştir. Allah'ın 

Peygamberi Dâvûd aheyhi's-selâm da kendi elinin emeğinden yer idi" (Buharî 

onu rivayet etmiştir). İslam, tüm dünyaya hayır getiren, onun yapmasıyla 

dünyayı imar eden çalışmaya ve emek etmeye sarıh bir davettir. 

 İslam, çalışmak ve emek vermeye değer verip yüceltmiştir. Çalışma 

değerini ve kıymetini yükseltip de ilerlemeye bir yol ve vesile kılmış, ve 

çalışmayı, onu bir ibadet kılmış ve onu yapan kişiye mükafat edilecektir. 

Kur'ân-i Kerîm'in ayetleriyle, çalışmaya ve emek harcamaya motive etmiştir.  

Yeryüzüne dağılma ve ayırlma emrini namaz kılmaktan sonra gelmiştir. 

Allahu Te'âlâ şöyle buyuruyor ki: " Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın 

ve Allah‘ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah‘ı çok zikredin ki kurtuluşa 

eresiniz." (Cuma suresi, 21. ayet). İrâk ibn Mâlik (r.a.)'dan, Cuma namazını 

kıldıktan sonra cami kapısının önünde durup da şöyle demiştir: "Ey Allahım! 

senin davetine cevap verdim. Bana farz kıldığın namazı kıldım ve yeryüzüne 

dağıldım, beni rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın."  



 Yeryüzünü imar etmek için çalışma ve emek harcamanın önemli 

olduğundan Kur'ân-i Kerim'de çok ayetler varid olmuştur. Ve Nebevî Sünnerti 

de, bu meseleye  ilgili hadisler doludur.  Ebû Hureyre (r.a.) şöyle der idi: 

Rasûlullah (s.a.v.): "Yemîn ederim ki, sizden herhangi birinizin (ipini alıp da 

dağdan) arkasına bir bağ odun yüklenmesi, verecek yâhud vermeyecek olan 

herhangi bir kişiden istemesinden çok hayırlıdır" buyurdu. Süfyân Sevrî (Allah 

onu rahmet eylesin) Mescdi Harâm önünde oturan kişiler önlerinden geçerken 

şöyle diyordu: " neden burada oturuyorsunuz? Ona "ne yapabiliriz?" diyerek 

cevap vermişler. O onlara " Allah lütfundan isteyin ve müslümanlar 

omuzlarının üzerinde bir yük olmayın.". 

İslam hanif dini, onun ve evaltının helal rızlarını kazanmaya çalışan 

kişi, şehît ve Allah yolunda nöbet tutan kişinin mertebesine olduğunu 

açıklamıştır. Ka'b ibn-i Ucre radıyallâhü anh anlatıyor: 'Bir adam Nebiyy-

i Muhterem sallallâhü aleyhi vesellem'e uğramıştı. Resûlüllah (s.a.v.)'ın 

ashâbı, bu adamın kuvvet ve kabiliyetini görünce, ' Yâ Resûlellah, bu 

adam Allah yolunda cihad etseydi ne güzel olurdu, dediler. Resûlüllah 

(s.a.v.) şöyle buyurdu: ' 'Bu adam, küçük çocuklarının geçimini temin 

etmek için çıktı ise, Allah yolundadır. 'Yaşlı anne ve babasına hizmet için 

evinden çıkmışsa, Allah yolundadır. 'Çalışıp nefsini dilencilikten 

korumak için çıkmışsa, Allah yolundadır. 'Âilesinin geçimini temin etmek 

için çıkmışsa, Allah yolundadır. (Çalışıp kazandığının) çokluğuyla 

övünmek, (zenginliğiyle gururlanmak) için çıkmışsa, tâğutun (şeytanın) 

yolundadır.' (Tabarânî onu rivayet etmiştir.). 

İslam, çalışma ve emek verme yeryüzünü imar etmenin yolu olarak,  

müslümanları çalışmaya ve emek harcanmaya davet etmesiyle yetinmemiştir. 

Ve müslümalar, Allah sevgisi uğruna için, işlerini yaptıklarında iyi ve sağlam 

yapmalrına devet etmiştir. Hz. Aişe (radıya Allahu Anha)'dan, peygamber 

(s.a.v.) şöyle buyurduğunu demiştir. "Allah, sizden birinizin yaptığı işi, 

ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur." (Taberânî onu 

rivayet etmiştir.). 

İşi iyi ve sağlam yapmak ve ona büyük önem vermek, İslam onlara 

davet eden en önemli ilkeler ve değerlerdendir. İşi iyi ve sağlam yapmak, din 

amaçlarındandır. Allah'ın rızasını kazanmaya, Allah'a sadık olmaya ve 

ilerlemeye vesile olur. Allahu Te'âlâ şöyle buyuruyor ki: "Bunu, her şeyi 

sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O, yaptıklarınızdan 

hakkıyla haberdardır." (Neml suresi, 88. ayet), Allahu Te'âlâ, insâni  iyilik 

etmeye ve işi iyi sağlam yapmaya motive edip de bozgunculuk yapmasından 

nehyetmiştir. Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "İyilik edin. Şüphesiz Allah, 

iyilik edenleri sever." (Bakara suresi, 226. ayet), yine şöyle de buyurmuştur:  

"Allah‘ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk 

isteme. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez." (Kasas suresi, 11. ayet). 

Kurân-ı Kerîm çok ayetlerinde, Allahu Te'âlâ rızasını kazanmak, 

kullarına nasıhat etmek ve toplumun fertleri arasında işbiriliği sağlamak için, 

işi iyi ve sağlam yapmaya davet etmiştir. Ve bunu yapana dünyada ve ahirette 



güzel ecir verilmesine vaadetmiştir. İnsanın her işi yaptığında, Allahu 

Te'âlâ'nın gözetiminin altında olur. Allahu Te'âlâ her şey bilir. Allahu Te'âlâ 

şöyle buyurmuştur: "(Ey Muhammed!) Sen hangi işte bulunursan bulun, ona 

dair Kur‘ân‘dan ne okursan oku ve (ey insanlar, sizler de) hangi şeyi 

yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde, ne 

de gökte, zerre ağırlığınca, (hatta) bu zerreden daha küçük veya daha büyük 

olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak (ve gizli) olmaz; hepsi muhakkak apaçık bir 

kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazılı)dır." (Yũnus suresi, 72. ayet).  

Allahu (azze ve celle) insanı görüp de çiftliğinde, fabrıkasında ve 

mağazasında yapmış olduğu bütün işlerini onun gözetiminin altında olur. 

Alllahu Te'âlâ şöyle buyuruyor:  De ki: "Çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah 

da, Resûlü de, mü‘minler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen âlemi de 

bilen Allah‘ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta 

olduğunuz şeyleri haber verecektir. " (tevbe suresi, 216. ayet). Müfesirlerin 

açıkladıkları gibi, bu ayette kastedilen şeyi, hem insanlara tehdit etmek ve 

korkutmaktır. Yani Allah bütün amlerlernizi bilip de ve onon gözetiminin 

altında olur. Hayırlı ve iyi işler yapmaya çabuk olun ve işlerini iyi ve sağlam 

yapın, hem de onları istekledirme içerir. İşlerini (kötülükler ve iyilikler) 

Allah'ın gözetininin altında bilen insan, bütün işlerini iyi ve sağlam bir şekilde 

yapacaktır. Ve iyi ve hayırlı işleri yapacak fena ve kötlüklerden uzak 

duracaktır.  

Aynı şekide Nebevî Sünneti de ilerlemeye ve daha iyi durumlara 

ulaşmak için, işi iyi ve sağlam yapmaya ve inşa ve imar etmeye davet etmiştir. 

İbadetsel yönünde, Allah ve kul arasındakı bir bağ olan namaz gibidir. 

Namazda, namaz kılanlarının imamı olnarın Kur'ân-ı Kerîm'i ezberleyeni olur. 

Ve Kur'ân-ı Kerîm'i okunduğu zaman Kur'ân-ı Kerîm'i en sahih şekilde 

okuyanı okur. Ve Rasulullah (s.a.v.) ölünün emrini üstlenen kişiye emrederek:   

şöyle buyurmuştur: "biriniz kardeşini kefenlediği zaman kefenini güzel 

yapsın." .(Müslim onu rivayet etmiştir) ve Ăsım ibn Küleyb el-Carmi şöyle 

demiştir: " Babam Küleyb, babası yanında Peygamber (s.a.v.)'le birlikte bir 

cenazeye gittik. Ben akleder ve anlar bir kişiyim. Cenaze kabra konulunca 

kabır cenazeyi sığamadı. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) şöyle diyordu: 

'şuraya kadar düzeltin.' Hazır olanlar, bu şeyi süünet olduğunu zanetmişlerdir. 

Hz. Peygamber (s.a.v.) onlara bakarak şöyle buyurmuştur: "Bunun ölüye ne 

zararı ne de faydası olur.  Ancak Allah, işçinin yaptığı işi, ameIi ve görevi 

sağIam ve iyi yapmasından hoşnut oIur. " (Beyhakı onu rivayet etmiştir.)  

İnsan, yaptığı her işi iyi ve sağlam yapmasını gerekir ve işini yaparken 

Allahu Te'âlâ, onu gördüğü gibi çalışması gerekmektedir. Allahu Te'âlâ 

insanların kalplerindekini tek gören ve bütün yaptıklarını tek bilendir. Fakat  

işlerini iyi ve sağlam yapmayan kişi günahkâr olur. Görevini ihmal eden, işini 

iyi ve sağlam yapmayan ve haram maaş yiyen görevli, kıyamet gününde 

hısabını verilecektir. Ümmetlerin ve milletlerin geciktirmelerine ve geri 

kalmalarına sebep olduğundan bu görevliler kıyamet gününde ümmetlerin ve 



milletlerin geciktirmelerinin ve geri kalmalarının günahlarını yüklenecekler. 

Onları Allah'a şikayet ederiz. Hz. Ömer (r.a.) şöyle diyordu: " Allah'ım! Sana 

emin olanın (inanılır kişi) zayıflığını ve kavının (güçlü olan) hiyanetini  

şikayet ederim.". 

İslam, inşa ve imar etmeye yardım eden üşengenlik (tenbellik) ve 

ümitsizlikle mücadele edip de üşengenlik kötü bir sıfat saymıştır. Allahu 

Te'âlâ yüce kitabında üşengeçler zemedip de üşengenlik münafıkların 

sıfatlaından olduğunu beyan etmiştir. Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: 

"Namaza üşene üşene vermeleridir." . Üşengenlik (tenbellik) olumsuzluk bir 

tehlike ve tehlikeli bir hasatlık, ümmetleri bozmalarına sepep olup da onları 

mahveder ve gelişmiş medeniyetlerden geciktirmeye sebep olur. İmam Rağıb 

demiştir ki: " Kim işisiz olmasını ister ve çalışmaya çaba sarf etmezse, 

insaniyetten sıyrılmış (insanlıktan uzak durmuş olur) olur ve ölülerden olmuş 

olur.". bunun için Hz. Peygamberimiz (s.a.v.), tenbellikten Allah'a sığınmıştır. 

Enes İbn Malik (r.a.)den demiştir ki: Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): 

«Allahım! Ben aczden, tenbellikten, korkaklıktan, ihtiyarlık ve cimrilikten 

sana sığınırım. Kabir azabmdan ve hayat memat fitnesinden de, sana 

sığınırım.» derdi.(Müslim onu rivayet etmiştir). Peygamber (s.a.v.) Allah'a 

sığınmasında acz, tenbellikle bağlamıştır. Çünkü ikisini birbirleriyle bağlıdır 

ve herbirinin, kişinin işlerini iyi ve sağlam yapmasına engel olur. 

Tenbellik kalbı bir hastalıktır ve zihinsel bir engel, insan gayretini ve 

kararlılığnı zayıflatır, tehlikle bir hastalıktır, insanlar iyi ve sağlam işler 

yapmalarına engel olur. İslam tenbellikği kınıp da tenbellikten sakındırmıştır. 

İmam Alı (r.a.) şöyle demiştir: "Üşengenlik, sefilliğin anahtarıdır. Ve 

tenbellikle ve üşngenlik yüzünden fakirlik gelmiş ve tehlike ortaya çıkmıştır. 

İstemeyen bulamaz, ve yolsuzluğa yol açmaktadır. ". Tenbellik, İslam 

derğerlerinden değildir. Çünkü İslam, iyiliğe ve yeryüzünü imar etmeye davet 

eder. Ama üşengenler ve tenbeller, ne bir medeniyeti yapmazlar. Fakat 

medeniyetler yıkarlar. 

Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsat etmek), İslam onunla 

mücaadele etmiş şeylerdendir. Çünkü bozgunculuk, yeryüzünü imar etmemeye 

götürür. Bozgunculuk, kötü insanların huluku (ahlakı) ve onunla sadece 

münafıklar huluklandırılırlar. Allahu Te'âlâ onların hakkında şöyle 

buyurmuştur: " Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah 

bozguncuları sevmez." (Maide suresi, 7.ayet) ve yine şöyle de buyuruyor ki: 

"Yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın." (Bakara suresi, 71. 

ayet) 

Bozgunculuğun çeşitli şekilleri vardır. Onların en telikeli, dinin adına 

çıkarılmış olduğu bozgunculuktur. Ümmet yeryüzünde bozgunculuk çıkarmış 

olan kimselerle mübtela olmuştur. İsalam Dini onlardan beri'dir. Onlar, din 

adına  insanları öldürüler, ırzları dokunurlar ve insanların mallarını haksız yere 

yiyorlar. Allahu Te'âlâ yüce kitabında onları zemetmiştir. Allahu Te'âlâ şöyle 

buyuruyor ki: "İnsanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri 

senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine (Sözünün özüne uyduğuna) Allah‘ı 



şahit tutar. Hâlbuki o, düşmanlıkta en amansız olandır.  O, (senin yanından) 

ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmağa, ekin ve nesli yok etmeğe çalışır. 

Allah ise bozgunculuğu sevmez. Ona ―Allah‘tan kork‖ denildiği zaman, 

gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem 

gelir. O ne kötü yataktır!"(Bakara suresi, 315-317. ayetler) 

Bozgunculuğun bütün şekilleri ve çeşitleri, bina ve kalkınma 

temellerini sarsar ve olumsuzluğun ve sorumluluğun duygusunu neşreder. 

Bozgunculuk ve bozgunculara karşı çıkmak gerekir. Çünkü onlara karşı 

çıkmasıyla toplum kurtlulur.  Bozgunculuk ve bozgunculara karşı çıkmamak 

halinde toplumu mahvedilir. Nu'mân İbn-i Beşîr (Allah Onlardan razı 

olsun)‘dan rivayet edildiğine göre peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) 

şöyle buyurdu: ―Allah‘ın çizdiği sınırları aşmayarak onları koruyanlarla 

yasaklarını hiçe sayarak hududu çiğneyenlerin durumu aynen şöyledir: Bir 

gemideki yerlerini almak üzere bir toplum aralarında kur‘a çektiler. Bunlardan 

bir kısmı geminin alt katına(ambar kısmına) bir kısmı da üst katına(güverteye) 

yerleşmişlerdi. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından 

geçiyorlardı. Alt katta oturanlar hissemize düşen alt kattan bir delik açsak da 

üst katımızda oturanlara su almak için eziyet etmemiş olsak, dediler. Eğer 

üstte oturanlar bu isteklerini yerine getirmek için alttakileri serbest bırakırlarsa 

hepsi birlikte batar helak olurlar. Eğer buna mani olurlarsa hem kendileri 

kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar. (Buhârî onu rivayet etmiştir.) 

Müslümanlar arasında bir daynışma ve işbirliği olması gerekir ve Üsalm 

kardeşliği ve imanı gereçek hale getirmesi gerekmekedir. 

Yeryüzünün bozgunculardan kurtarılması, yolların ve müesselerin 

koruması, birr ve iyiliğinin en güzel işlerindendir. Allah'ın, bozguncuların 

bozgunculuklarını salih olanların işleriyle defeder. Allahu Te'âlâ şöyle 

buyuruyor ki: "Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler (insanları) 

yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya! Ancak içlerinden 

kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenler ise içinde 

şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkâr kimseler oldular." (Hȗd 

suresi, 227. ayet). Bozguncu, toplumun tahrip etmesinin baltasıdır. Allahın 

kullarının kurtuluşu sadece  bozguncuların bozgunculuklarını menetmesiyle 

gereçekleşir.  

İslam ümmeti, verimli topraklar, göller, denizler ve büyük nehirler, 

dünyanın ihtiyaç olduğu madenlerin çoğunu, dünyanın en büyük petrol 

rezervlerinin yanına düşünür akıllar ve büyük işgücüne sahiptir.  Buna göre, 

İslam Ümmetinin, ümmet fertlerin yararına, bilimsel ilerlemesine ve 

uygarlaşmasına  bu kaynaklar ve servetlerinden iyi bir şekilde faydalanması 

gerekmektedir. 

İslam ümmetimizin, çalışma ümmetidir, tahrip etmenin ümmeti değil 

inşa ve imar etmenin ümmetidir. Medeniyet ümmetidir, geri kalmanın 

sıfatlarından bir sıfat değildir. Dinini sevmiş olan kişinin, dinini ve vatanını 

yükseltmesine çalışmalıdır. 

 

   



 

 

 

 
Muhammed (s.a.v.) Risâletinde Güzel Ahlâk 

Unsurlar: 

2- İslâm güzel ahlakın dini. 

3- Ahlakların çöküntüsü,  milletlerin çöküntüsüne sebep olur.  

4- Ahlak, sahıh ibadertlerin semeresidir. 

5- Ahlaklarımızı nasıl güzelleştiririz? 

Deliller: 

Kur'ân-ı Kerîm'den deliller: 

2- "Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin." (Kalem suresi, 5. ayet) 

3-  "Sen af yolunu tut, İyiliği emret, cahillerden yüz çevir." (A'râf  suresi, 222. 

ayet)   

4- "Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve (kuşkusuz ben müslümanlardanım) 

diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en 

güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan 

kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler 

kavuşturulur. Buna ancak (hayırdan ve olgunluktan) büyük payı olanlar 

kavuşturulur." (Fussilet suresi, 44-46.. ayetler) 

5- "Rahmân'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. 

Cahiller onlara laf attıkları zaman (selâm) der (geçer)ler."( Furkân suresi, 74. 

ayet)  

6- "Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen 

musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. 

Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde 

böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiç bir kibirleneni, övüngeni sevmez. 

Yürüyüşünde tabiî ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini, şüphesiz 

eşeklerin sesidir!" ( Lokmân suresi, 21-22. ayetler)      

7- " (Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. 

Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak (olan 

namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor. İçlerinden 

zulmedenler hariç Kitap ehli ile ancak en güzel bir yola mücadele edin ve 

(onlara) şöyle deyin: (Biz, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim 

ilâhımız ve sizin ilâhınız birdir (aynı ilâhtır). Biz sadece O'na teslim olmuş 

kimseleriz." (Ankebȗt suresi, 56-57. ayetler.)    

1- "Hac (ayları), bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda 

cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız, 

Allah onu bilir. (Ahiret için) azık toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takva 



(Allah‘a karşı gelmekten sakınma)dır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten 

sakının." (Bakara suresi, 221. ayet) 

8-  "Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan durmadan söz 

taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün 

bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın 

boyun eğme Ăyetlerimiz kendisine okunduğu zaman (Öncekilerin 

masalları!)der. Yakında biz onun burnunu damğalayacağız." (Kalem suresi, 

21-27. ayetler)    

 

Nebevî Sünnetinden deliller: 

2- Nevvâs b. Sem'ân El-Ensârî'den naklen rivayet etti. {Şöyle demiş) : Resûlüllah 

(Sallailahü Aleyhi ve Sellem) iyilik ve günahı sordum da şöyle buyurmuştur : 

« İyilik, ahlâkın güzelliğidir.  Günah ise, kalbinde gıcık yapan ve başkalarının 

muttali olmasından hoşlanmadığın şeydir.» 

3- Ebû‘d Derdâ (r.a.)‘den rivâyet edildiğine, Peygamber (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur: ―Kıyamet günü mü‘minin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan 

daha ağır değildir. Allah kaba ve ahlaksız kişileri asla sevmez.‖ (Ebû Dâvûd, 

Edeb: 6) 

4- Ebu Hüreyre (r. Anh)'dan Resûlüllah (Sallailahü Aleyhi ve Sellem) şöyle 

buyrmuştur: “Muhakkak ki yüce ahlakı tamamlamak için gönderildim.”   

  

5- Ebû Zer (r.a.)‘den rivâyet edildiğine, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

―Nerede olursan ol Allah‘a karşı sorumluluk bilinciyle yaşa, işlediğin bir 

günahın arkasından hemen bir sevap işle ki onu imha edip yok etsin. İnsanlara 

güzel ahlakla muamele et.‖ 

 

6- Ebu Hüreyre (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Rasulullah 

(sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: ―İmanı en olgun olan kimseler 

ahlakı en güzel olan kimselerdir. En hayırlılarınız hanımları için en hayırlı 

davranışta bulunanlardır.‖ 

 

7- Sa'd ibn Hişâm ibn Ămir El-Ansârî'den: "Hz. Âişe annemiz kendisine Allah 

Rasülü‘nün ahlakının nasıl olduğunu sordum. Bana şöyle sorarak demiştir. 

(Sen Kur'ân okumaz mısın?) Ben de: ( Evet Kur'ân'ı okuyorum) diyerek cevap 

verdim. O, Peygamber (s.a.v.)'in ahlakı  Kur'ân idi, demiştir. "  

1- Aişe (r.anhâ)'dan (rivayet edilmiştir); dedi ki: Rasûlulah (s.a.v.)'i (şöyle) 

derken işittim: "Muhakkak ki mü'min, ahlâkının güzelliği sebebi île 

(gündüzleri) oruç tutan (ve geceleri de) Allah'a ibâdetle geçiren kimsenin 

derecesine ulaşır." 

 

8- Câbir (r.a.)‘den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: ―Kıyamet 

günü bana en sevgili ve en yakın olanınız: Ahlakı en güzel olanlarınızdır. 



Kıyamet günü bana en sevimsiz ve benden en uzak olacak olanlar dengesiz 

biçimde saçmalayıp boşboğazlılıkla insanları rahatsız edenlerle 

mutefeyhıklerdir.‖ Ashab: Ey Allah‘ın Rasûlü! Dediler: Dengesiz ve 

boşboğazları anladık fakat bu mütefeyyikler kimdir? deyince Rasûlullah 

(s.a.v.) şöyle buyurdu: ―Ululuk taslayıp kibirli davrananlardır.‖ (Tirmizî 

rivâyet etmiştir. 

 

Konu: 

 Şüphe yok ki, İslâm Dini yüceliğinin yönleri çeşitlidir. En güzel ahlakı 

yansıtan  Şeriat ve ahlak dininin olduğunu, insani güzel değerleri topladığını  onun 

yüceliğindendir. Bu dinin yüceliği, hayat bütün yanları kapsamasındadır. En faziletli 

işlere ve iyilikler yapmaya davet eder ve kötü işlerden uzak durmaya emretmektedir.  

 Sabır, merhamet, vefakârlık, sadık olmak, emanete hıyanet olmamak, kerim 

olmak (cömert olamk), utangaçlık, iyi huylu olmak, mütevazi olmak, mertlik, adıl 

olmak (adelet), ihsan etmek, insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara iyilik 

yapmak, insanların ayıplarına ve avert yerlerine göz yummak,  eziyyet çektirmemek, 

güler yüzlü olmak, tatlı dil ile konuşmak, insanların aralarını düzeltmek, büyüklere 

saygı göstermek, diğerleri kendilerine tercih etmek, diğerlerin duygularına saygı 

göstermek ilh.  İslam onlarına davet eden ve onlarına teşvik eden iyiliklerdendir. 

Allahu Te'âlâ, bu meseleye işaret ederek şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ki bu Kur'ân, 

insanları en doğru yola iletir ve salih amel işleyen mü'minlere büyük bir ecir olduğunu 

müjdeler. " (İsrâ suresi, 2. ayet). 

Kur'ân ve Sünnette, bu konuyla ilgili  metinler bulunmaktadır. Bunlardan 

Allahu Te'âlâ, A'râf  suresinde, peygamberi emrederek şöyle buyurduğu: "Sen af 

yolunu tut, İyiliği emret, cahillerden yüz çevir." (A'râf  suresi, 222. ayet) ve  Allahu 

Te'âlâ Bakara suresinde şöyle buyurduğu: "İnsanlara güzel sözler söyleyin. " ( Bakara 

suresi, 84. ayet). Ve Nisâ suresinde şöyle buyurdu: "Bir sadaka vermeyi, yahut iyilik 

yapmayı, yahut insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki 

gizili konuşmaların çoğunda hiç bir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını 

kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükâfat vereceğiz. " (Nisâ suresi, 225. 

ayet). Bu hususta ayetler çoktur. Kim Kur'ân ayetleleri iyice düşünürse,  güzel ahlaka 

davet eden çok ayetler bulacaktır. 

Nebevi Sünnetinin metinleri, insan hayatında, ahlakın önemine tekit etmiştir. 

Güzel ahlaklı insana güzel ecir verileceğini kesinleşmiştir. Ondan, Resȗlullah (s.a.v.) 

şöyle buyurdu: " Birr, ahlâk güzelliğidir." (Müslim onu rivayet etmiştir). Ve Birr: her 

iyilik türlerini kapsayan isimdir. Ve (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyrmuştur: 

"Kıyamet Günü kulun mizanında güzel ahlaktan daha ağır gelecek hiçbir şey yoktur. " 

Başka bir rivayette: "Kıyamet Günü kulun mizanında güzel ahlaktan daha ağır 

gelecek hiçbir şey yoktur. Doğrusu Yüce Allah, seviyesiz ve çirkin olana buğzeder.". 

(Türmizi süneninde, Ebû‘d Derdâ (r.a.)‘den rivayet etmiştir.)  



   Resȗlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), insanları güzel ve yüce ahlaklı sahip 

olmalarına hep teşvik ediyordu. Peygamber (s.a.v.) hadislerinde bir kere şöyle 

buyuryor ki: "Mü'minlerin iman bakımından en iyi olanları ahlaken en iyi olanıdır. 

Hayırlarınız hanımlarına karşı hayırlı olanlardır. " (Ahmed müsnedi). Ve 

Peygamberimiz (s.a.v.)'e: " Hangi mü'minler daha iyi " soruldu, " ahlaken en iyi 

olanlarıdır "  diyerek cevap verdi.(İbn Mâce Sünenleri), Rasülullah (aleyhissalâtu 

vesselâm)‘a neyin insanları cennete soktuğundan soruldu: ―Allah karşısında takvalı 

olmak ve güzel ahlak!‖ buyurmuştır.” (Sünen et-Tirmizî) ve peygamberimiz (s.a.v.) 

güzel ahlak, sevgisinin sebeplerini yapıp şöyle buyurmuştur: ―Doğrusu Kıyamet Günü 

meclisime en yakın ve bana en dost olanlarınız ahlakça en güzel olanlarınızdır.‖. 

(Sünen et-Tirmizî). 

   İslam'da ahlak menzileti büyük ve yüksektir. O, dinin cevheridir. Peygamber 

(s.a.v.)'e "Din nedir?  "soruldu. Peygamber (s.a.v.), güzel ahlâktır!, buyurdu. (Müslim 

onu rivayet etti). Hatta peygamber (s.a.v.), ahlaka en büyük önem vermiştir. Zira, 

peygamber (s.a.v.) onun peygamberliğinin birinci amacı, güzel ahlakı tamamlamaktır. 

Resȗlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Ben ancak ve ancak 

güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (Buharî, El-Edep El-müfred). 

Hatta, peygamberlikten önce, (s.a.v.)'e es-Sâdıku ül- Emîn ile vasflandırıyorlar. 

Resȗlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) sadık (gereçek) iman ile bağlamış islamî 

güzel ahlaktır. Peygamber (s.a.v.), yüce ahlakın en güzel örneğidir. Bunun için Allahu 

Te'âlâ, onu "Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin." Buyurduğuyla vasfetmiştir. (Kalem 

suresi, 5. ayet). O şehadet (şahitlik), Allah'tan ne kadar  yüce ve büyük bir şahitliktir. 

O (s.a.v.), bütün insanların en güzel ahlaklı insanı olmuştur. Resul-i Ekrem (aleyhi 

ekmelüssalavâti ve etemmütteslîmât), Kur'ân'ın öğüt ve yasaklarını yaşamında, 

uygulaması onun ne kadar üstün bir insan olduğuna en güzel örnektir. Peygamberimiz 

bütün güzel ahlakları ve güzellikleri toplamış, örnek bir kişidir. O (s.a.v.) huluk-u 

ilâhî ile mütehallik yani Allah ahlakı ile ahlaklanmış idi. Onun üstün şahsiyeti Allâh‘ı 

gösteren en nûrâni ve parlak bir aynaydı. Hz. Âişe annemiz kendisine Allah 

Rasülü‘nün ahlakının nasıl olduğunu sorulunca, "O‘nun ahlakı Kur‘ân idi.‖ diyerek 

cevap verdi. 

Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) güzel ahlakı. 

 Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Kur'ânı ahlakların en güzel 

öreneğidir. Güzel huluk bakımndan en iyi insan idi. İnsanların en iyi güzel Ahlak 

sahibi, onların en merhametli, konuşmada onların doğru söyleyeni, onların en iyi söz 

tutanı, onların en cömerdi, bütün insanların efendisi olduğuna rağmen onların en alçak 

gönül sahibi, onu (s.a.v.) her göreni ona sonsuz saygı gösterdi. kim onunla muamele 

etmişse, onu çok sevdi. Ümmülmüminîn Hz. Aişe onu şöyle vasfetti: "Sen Sıla-i 

Rahım yapıyorsun, muhtaçlara yardım edersin ve hak yapmaya ve söylemeye teşvik 

edersin " ve Allahu Te'âlâ, onu şöyle buyurduğuyla vasf etti: "Allah‘ın rahmeti 

sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar 

senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah‘tan 

bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, 



artık Allah‘a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri 

sever. " (Ăl-i İmrân suresi, 262. ayet). Bu güzel ve yüce ahlakla peygamber (s.a.v.) 

kalpler ve akıllar malik olmuştur. 

Peygamber (s.a.v.) ashabını bu güzel ahlak üzerine terbiye etmiştir. Ebû Zer 

(r.a.)‘den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Nerede olursan ol 

Allah‘a karşı sorumluluk bilinciyle yaşa, işlediğin bir günahın arkasından hemen bir 

sevap işle ki onu imha edip yok etsin. İnsanlara güzel ahlakla muamele et." Onlardan 

güzel ahlak sahıp olamalarını istemiştir. Peygamberin ashabı ondan merhamet, 

bağışlama ve afv öğrenip de güzel ahlakın en güzel örneği vermişlerdir. Peygamber 

(s.a.v.) Mekke'den Medine'ye göç ettiği zaman ve Mühâcirîn ve Ensâr arasında 

kardeşlik ettiği zaman, bir Ensârî, bir Mühâcire yarım mallını vermiştir. İnsânî 

ahlaklar, atâ ( vermek ) ilkesi üzerinde dayanmaktadır. Kur'ân, bunu kanıtlayan çok 

güzel örnekler zikretmiştir. Bu güzel örnekler fertlere has değildir. Ancak bütün 

müslümanlar sıfatını olmuştur. Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Kendileri son 

derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler.". (Haşr suresi, 2. 

ayet)  

Bunun için, onlar bu güzel ahlaklarıyla ümmetlerin beyleri idiler ve dünyanın 

merceği altına alınmışlardır. İnsanlar, onların iyi davranışlerını ve güzel ahlaklaını 

görünce, İslam  dinine bölük bölük girmişlerdir. Ama doğru yoldan ve doğruluktan 

ayrılınca ve bu güzel ahlakı bırakıldığında, güzel örnek kaybolup de değerler ortadan 

kadırılmış ve anlayışlar değiştirlmiştir. İmam Malik (r.a.) şöyle demiştir: Bu ümmetin 

şimdikinin nesli islah edilmesi, sadece ümmetinin ilk nesilinin olması gibidir. 

Güzel ahlak, milletler çöküntüden korur ve anarşi ve gargaşadan himaye eder. 

Bunun için, ahlak çöküntüsünden sakındırmak lazımdı. Sehl ibn Sad es-Sâidî  

(r.a.)'dan Resulullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunda işitmiştir: "Allah cömerttir, 

cömertliği ve güzel ahlakı sever, kötü ahlakı sevmez." 

Ahlakla ümmetler yaşar ve dünyada kalır, ahlak çöküntüsüyle ümmetler 

çüküntüye uğrar. Çok medeniyetler çöküntüye uğrayıp da dünyadan mahvolunmuştur. 

Bu mahvolunup giden medeniyeteler, çöküntülerinin sebebi sadece iktisat çöküntüsü 

ve askeri gücünü zayılamasıyla değil, ahlaklarını çöküntüsüyle çökmüştür. 

Şairler Amiri Ahmet Şveki bu mesele hakkında şöyle demiştir:    

Ümmetler ahlakları ile yaşarlar  

 

ahlakı olmayan millet çöküntüye uğrar  

 

 

Kur'ân ve Sünnetteki ibadetler ve farzlar iyice düşünürsek, müslüman 

davranılarını tehzip etmek  ve ahlakını düzeltmek, ibadetierin en önemli amaçlarını 

buluruz. İslamdaki bütün ibadetlerin (Namaz, zekat, oruç ve hac), müslüman ahlakına 

güzel etkileri görüyoruz. Hatta bu ibadetlerin etkisi fertlerden topluma geçer ve 

toplumun bütün fertlerini güzel bir şekilde etkiler. Bütün dinlerdeki ibadetler, insanla 

yükseltmek için farz kılınmıştır. Namazdan hikmet, Allahu Te'âlâ şu ayette beyan 



etmiştir: " (Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. 

Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoy. Allah'ı anmak (olan namaz) 

elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor." (Ankebȗt suresi, 56. ayet.). 

Namazın gereçeği, kötü şeylerden uzak durmak ve kötü sözler ve işleri terketmektir.    

İbn Abbas (radıyaallahu anhuma)'dan gelen rivayette Resȗlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur:  Allahu Te'âlâ: " Namazı sadece büyüklüğüme tevazu eden, kullarıma  

kibirlenmeyen, gece uyurken bana isyan etmeye ısrar etmeyen, gündüzü beni zikr 

etmekle geçiren, ve miskinleri, İbnilsebil (yolda kalmış yolcu) ve dul kadını merhmet 

edenve yaralı kişi merhemet eden kişiden kabul ederim)." (Bazzâr onu rivayet 

etmiştir) ve İbn Mesut (r.a.)'den Resulullah şöyle buyurmuştur: "Kim onun namazı, 

marufu emretmeyen ve münkerden nehyetmeyen kişi, onun namazı, sadece Allah 

yolundan uzaklaştırır. " (Tabarâni sahıh isnat ile rivayet etti.). Onun namazını, gerek 

kavlen (söyleyerek) gerek fiilen (yaparak) kötü amellerden uzak durmayan kişi, onun 

namazı, namazın önemli amaçlarından önemli bir amaç gereçekleşmemiş olur. 

Zekât, oruç, hac ve bütün ibadetler, nefsi temizlemek ve güzel ahlaklı sahip haline 

yükseltmek için farz kılnmıştır. Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " Onların 

mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka (zekât) 

al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (Onların kalplerini 

yatıştırır.) Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. " (Tevbe süresi, 214. ayet). 

Bunun için Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) Müslüman vereceği vacıp olan, sadaka 

kelimesinin anlamını genişlemiştir. Ebü Zer (r.a.)'dan Resulullah (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur: " (Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip 

kötülükten nehyetmen sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. 

Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır." (Bezzar 

onu rıvayet etmiştir). 

 

 Oruç farzı Allah korunurlar diye kullarına farz kıldığı ibadetlerden biridir. 

Rabbimizin oruç tutmaktan istediği gayet ve amaç Allahtan korkmaktır. Allahu Te'âlâ 

şöyle buyurmuştur:  "Ey iman edenler! Allaha karşı gelmekten sakınmanız için, oruç 

sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." (Bakara suresi, 284.ayet). 

Müslüman iradetini, oruç tutmasıyla küvvetlendirilir ve ahlakını ve şehvetini tutmaya 

alışmaktadır. Ebû Hureyre(r.a.)'den rivayet edildiğine: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurdu: "Ouıç bir kalkandır. Oruçlu kimse kötü söz söylemesin ve cahillik yapmasın 

(yânî Câhiliyet fiillerinden birşey yapmasın). Eğer herhangi bir kimse kendisiyle 

döğüşmeye yâhut söğüşmeye girişirse, ona iki defa 'Ben oruçluyum' desin.". Demek 

ki birinin tuttuğu orucun kendisini kötü ahlak ve rezilelerden koruması gerekir. 

Oruçlu  müslumanın tavrını ve ahlakını düzelten bir iz bırakmalıdır. 

 Allahu Te'âlâ Hac farzının hakkında şöyle buyurmuştur: "Hac, bilinen 

aylardadır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki günaha sapmak, 

kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir.  (Ey mü'minler! Ahiret icin) 

azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri! Benden (emirlerime 

muhalefetten) sakının.".  Ebû Hüreyre (r.a)'dan rivayet edildiğine, Peygamberi (s.a.v.)  



şöyle buyurmuştur: "Bir kimse şu Beyît'e gelir de kötü sözler söylemez ve günah 

işlemezse demiş : Resûlüllah (memleketine) annesinin doğurduğu gibi döner." 

(Müslim onu rivayet etmiştir) 

İbadet, fert ve toplum üzerine olumlu bir etki bırakması gerekir. Bu ibadet, 

insanın huyunu ve davranışlarını düzeltip üzerine etkiletmezse, o zaman, bu ibadetin  

ne değeri ne de faydası olur ahirette. Çünkü kötü ahlak ''ateşin odunu yediği gibi'' bu 

ibadetleri ve iyilikleri yer . Ebû Hüreyre (r.a.)‘den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah 

(s.a.v.) şöyle buyurdu: " İflas eden kimdir? Biliyor musunuz?" Ashap: "Ey Allah‘ın 

Rasûlü! Bize göre, müflis parası ve malı olmayan kimsedir" dediler. Bunun üzerine 

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Ümmetimin müflisi o kimsedir ki kıyamet günü 

kıldığı namazıyla tuttuğu orucuyla ve verdiği zekatıyla getirilecek aynı zamanda 

işlediği günahlardan; sövdüğü zina isnadında bulunduğu, haksız yere mal yediği ve 

haksız yere kan akıttığı ve ona buna vurduğu şerlerde ortaya konacaktır. Ve böylece o 

kişi yaptıklarının hesabını vermeye oturacak ve yaptığı kötülüklere karşılık iyilikleri 

takas edilecektir. İyilikleri bitince takas işlemi onun günahlarının buna verilmesi 

bunun sevaplarının da ona verilmesiyle devam edilecektir. Sonucunda da cezasını 

ateşle çekmek üzere Cehenneme atılacaktır. İşte müflis budur." (Ahmed onu rivayet 

etmiştir)  

Güzel ahlaklar tüm kainatları da içerir. Müslüman ve gayri müslüman arasında 

herhangi bir ayrı yok, herkes insanlıkta kardeştir. Allahu Te'âlâ şöyle buyuruyor ki: 

"Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (cesitli nakil vasıtaları 

ile) karada ve denizde tasıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, 

yarattıklarımızın bircoğundan cidden üstün kıldık.". (İsrâ suresi, 11. ayet).  Ve 

peygamber (s.a.v.)'in önünden geçen bir cenaze için ayağa kalktığında ve kendisne 

yahudi cenazesi olduğunu söylenince, bu da bir nefis değil miydi? demiştir. (Buhârî 

onu rivayet etmiştir.). Allahu Te'âlâ şöyle buyuruyor ki: " İçlerinden zulmedenleri bir 

yana, ehl-i kitapla ancak en güzel yoldan mucadele edin ve deyin ki: Bize indirilene 

de, size indirilene de iman ettik. Bizim Tanrımız da sizin Tanrınız da birdir ve biz 

O'na teslim olmuşuzdur." (Ankebȗt suresi, 57. ayet). Mûcâhid (r.a.)‘den rivâyet 

edildiğine: "Abdullah b. Amr'in (radıya Allahu anhuma) ev halkı için bir koyun 

kesilmişti. Eve geldiğinde şöyle dedi. Yahudi komşumuza bunun etinden hediye 

verdiniz mi? Yahudi komşumuza bunun etinden hediye verdiniz mi? Rasûlullah 

(s.a.v.)‘den işittim şöyle diyordu: Cebrail (a.s.) bana devamlı komşuluk hakkını 

tavsiye etti ki, ben komşuyu komşuya varis kılacağını sandım." (Tirmizî onu rivayet 

etmiştir.)  

 Güzel ahlaklar, sadece insanoğluna has değil, güzel ahlaklar hayvanları da 

içerir. Allah bir adamın suladığı bir köpek için cennete girdirmiştir. Ebû 

Hureyre(r.a.)'den rivayet edildiğine, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Bir adam 

bir yolda yürüdüğü sırada bir köpek ile karşılaştı ki, susuzluktan dilini çıkarıp soluyor, 

yaş toprağı yiyordu. Bu adam ayakkabısının içine su doldurdu, köpeği suladı. Bu 

amelinden dolayı Allah bu kulunu övdü ve onu mağfiret eyledi." (Buhârî onu rivayet 

etmiştir) 



Öte yandan da bir kadın, bir kedinin yüzünden cehenneme girdi ; Abdullah ibn 

Ömer(radıya Allahu anhuma)'den: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Bir kadın 

aç ölünceye kadar habsettiği bir kedi sebebiyle cehenneme girdi de azap edildi". 

Devamla Rasûlullah: "Allah en iyi bilir ki, yâhud cehennemin bekçisi Mâlik bu 

kadına: — Ey kadın, sen bu kediyi habsettiğin zaman onu yedirmedin, içirmedin, 

yerini böceklerinden (nasibini bulup) yemesi için de salıvermedin demiş (ve kadının 

ukubet sebebini bildirmiş)." (Buhârî onu rivayet etmiştir) 

Ahlaklarımızı ve toplumlarımızı yükseltmek istersek, bir güzel öreneğimiz 

olaması gerekir. Güzel örnek, ahlak oluşmasında temel bir unsurdur. Allahu Te'âlâ 

şöyle buyurmuştur: ''Andolsun ki, Resulullah, sizin icin, Allah'a ve ahiret gününe 

kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.'' (Ahzâb suresi, 

32. ayet). Demek ki baba çocuğuna bir örnektir. Resulullah (s.a.v.) bize doğan çocuk 

temiz fıtrat üzere doğar demiştir. Allah tüm insanları aynı fıtrat üzere yaratmıştır, 

sonra örnek ne ise insana ya iyiye ya da kötüye değiştirir. Ebû Hureyre (r.a.)'dan 

rivayet edildiğine, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Her doğan çocuk muhakkak 

fıtrat üzere doğar. Sonra anasıyle babası onu Yahûdî yâhut Nasrânî ya da Mecûsî 

yaparlar... " Bundan sonra Ebû Hüreyre: "O hâlde sen yüzünü birmuvahhid olarak 

dîne, Allah'ın o fıtratına çevir ki, O, insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allahın 

yaratışına hiç bir şey bedel olamaz. Bu, dimdik ayakta duran bir dîndir. Fakat 

insanların çoğu bilmezler.". 'Rûm suresi, 41. ayet' (Buhârî onu rivayet etmiştir) 

Bir de öğretmenin güzel ahlakıyla ve iyi davarnışlarıyla öğrencilerine bir 

örnek olur. Öğrenciler onun hulukıyla ahlaklancaklardır. Birgün İmam Şefiî 

hizmetçisi Sirâç ile Harȗn er-Raşîd'e gitmişler, İmam Şefiî hizmetçisi Sirâcı,  Harȗn 

er-Raşîd çocularının lalası Abülsamad yannında bırakmıştır. Siraç İmam Şefiî'ye 

şöyle demiştir" Ey Abü Abdulllah! Onlar Emirülmüminîn çocukları, ve o onların 

lalasıdır, onu onlara tavsıye edersen! İmam Şefiî, Abülsamad yannına gelip ve ona 

şöyle demiştir: (Emirülmüminîn çocuklarının terbiyesinde ilk aşama senin ahlakını ve 

davranılarını düzeltmek gerekir. Onların gözleri senin güzlerine bağlı ve tabi olur, sen 

güzel ve iyi gördüğün şeyler,onlar da o çeyleri güzel ve iyi görürler ve bıraktığın 

şeyler, onlar da o şeyleri kötü ve çirkin görürler. )....  " (Ebü Nuaym Hilyetül-Evliya). 

Kayda değer ki, güzel ve yüce ahlak sadece ferde mahsus değildir. Bireysel 

ahlak da vardır. Adam ve karısı, babalar ve çocukları, ve akrabalar arasındaki aile 

ahlakı , devletler arasındaki ahlak, ve barış ve savaş ahlakı da vardır. 

Allahu Te'âlâ'ya ıhlasetmek, güzel ahlak sahip olamsına dua etmek, nefis ve 

onun şehvetleriyle mücadele etmek,  İnsan kendini sorguya  çekmek, ve kötü ahlak 

akibetini düşünmek ve kötü ahlak, ferde ve topluma getirecek zararlara bakmak Kul 

güzel ve yüce ahlaklı olmasına yardım edenlerdendir.  

 

 

 



 

PEYGAMBER (S.A.V.)'İ ONURLANDIRMANIN YÖNLERİ 

8 Rebiülevvel 2541 H. 28 Aralık 3126 M 

Unsurlar:  

2- İlk insan yaratılırken (s.a.v.)'i (şereflendirmek) onurlandırmak. 

3- Doğumundan  önce (s.a.v.)'i onurlandırmak. 

4- Yüce soylarla (s.a.v.)'i onurladırmak. 

5- Onun adıyla yanında, peygaberliğin yüceliği ve şerfiyle beraber hitap etmek. 

6- (s.a.v.)'i sevmenin ve O'na itaat etmenin gerekliliği. 

7- Allahu Te'âlâ‘nın O'nu savunmasıyla onurlandırması 

1- (s.a.v.) peygamberliğinin ve risâletinin genelliği.  

8- O'nun peygamberliğininve risâletinin âlemlere rahmet olduğu. 

Deliller: 

Kur'ân-ı Kerîm'den deliller: 

2- Hani, Allah peygamberlerden, "Andolsun size vereceğim her kitap ve 

hikmetten sonra, elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde, ona 

mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz" diye söz almış 

ve, "Bunu kabul ettiniz mi; verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi? " demişti. 

Onlar, "Kabul ettik " demişlerdi. Allah da, "Öyleyse şahit olun, ben de sizinle 

beraber şahit olanlardanım" demişti.(Âli İmrân suresi, 82.ayet) 

3- "Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara âyetlerini okusun, 

kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen 

mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. "(Bakara suresi, 232.ayet) 

4- " Hani, Meryem oğlu İsa, "Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben Allah'ın size 

benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed 

adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim" 

demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince,"bu apaçık bir sihirdir" 

dediler. " (Saff Suresi, 7.ayet) 

5- "Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, 

(bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik."(Nisâ suresi, 81.ayet) 

6- " De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsunuz bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve 

günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır. Çok merhamet 

edendir."(Âli İmrân suresi, 42. ayet) 

7- " (Ey peygamber!) Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapamazsan, 

onun verdiği peygamberlik görevini getirmemiş olursun. Allah, seni 

insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kâfirler topluluğunu hidayete 

erdirmeyecektir.  " (Mâide suresi, 71. ayet) 

1- "Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. 

Fakat insanların çoğu bilmezler."(Sebe' suresi, 38. ayet) 



8- " (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik."(Enbiyâ 

suresi, 211. ayet) 

2- "Şüphesiz, Allahın melekleri peygamber'e salât ediyorlar. Ey iman edenler! 

Siz de ona salât edin, selâm edin." (Ahzâb suresi, 67. ayet) 

21- "(Ey inananlar!) peygamberin (sizi) çağırmasını aranızda birbirinizi 

çağırmanız gibi tutmayın. İçinizden birbirini siper edereksıvışıp gidenleri 

Allah gerçektenbilir. Artık onun emrine muhalefet edenler, başlarına bir 

belânın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar. " (Nȗr  

suresi, 74. ayet) 

Nebevî Sünnetinden deliller: 

2-  Vasiletü ibn-il Aska' (Radıyallahu anh) diyor ki: Resȗlullah (s.a.v.):"Şüphesiz 

ki Allah, İsmail (aleyhisselâm)'ın oğullarından, Kinâne oğullarını seçti. Kinâne 

oğullarından Kureyş‘i seçti. Kureyş‘ten Hâşim oğullarını seçti. Hâşim oğulları 

arasından da beni seçti." buyurduğu zaman işittim."( Müslüm onu rivayet 

etmiştir.) 

3-Irbâz ibn Sâriye es-Sulemî'den rivayette o, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 

sellem)'i şöyle buyururken işitmiştir: "Ben, babam İbrahim'in duasıyım, İsa'nın 

kavmine müjdesiyim, Annemin görmüş olduğu rüyayım ki o, rüyasında 

kendisinden bir nûr çıktığını ve bu nûrun Şam'ın saraylarını aydınlattığını 

görmüştü."(Ahmed Müsnedi). 

4- Ebi said (Radıyallahu anh)"den, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 

sellem) şöyle buyurduğunu demiştir:"Cibril bana geldi ve şöyle dedi: 

'Şüphesiz ki benim ve senin Rabbımız buyuruyor: "Senin namını nasıl 

yükselttim?" Peygamberimiz ona: "Allah daha iyi bilir" diye cevap 

veriyor. Bunun üzerine Cibril, Allah'ın şöyle buyurduğunu haber 

veriyor: "Ben anıldığım zaman sen de benimle beraber anılıyorsun." 

(Haysemî, Mücamma El-Zevâid) 

4- Ebû Hureyre‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 

şöyle buyurmuştur:"Bana itaat eden Allah‘a itaat etmiş, bana isyan eden de 

Allah‘a isyan etmiş olur." (müttefikun aleyh) 

6- Hz. Enes'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz: "Hiçbiriniz, ben 

kendisine babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevgili 

olmadıkça iman etmiş olmazsınız." buyurmuştur. (müttefikun aleyh) 

7-  Ebû Hureyre‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi 

ve sellem şöyle buyurmuştur:"Ben ancak hediye olunmuş bir 

rahmetim." (Hâkim Müstadrakta rivayet etmiştir) 

1- Hz. Câbir ( r.a.) anlatıyor ki: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 

şöyle buyurmuştur ki:"Bana, benden evvelki Peygamberlere 

verilmeyen şu beş şey verilmiştir: Bir aylık mesâfeden düşmanlarımın 

kalbine korku vermekle bana yardım edildi; bana yer yüzü namazgah 

ve temizleyici kılındı, Onun için ümmetimden namaz vakti gelip 

çatmış her kim olursa olsun, hemen orada namazını kılıversin. Savaşta 

alınan ganimetler de bana helâl kılındı. Halbuki benden evvel kimseye 

helâl kılınmamıştı. Banaşefaatverildi. Bir de, 

bendenevvelkipeygamberlersadecekendikavminegönderilmişken, 

benbütüninsanlaragönderildim."(Buhârîrivayet etmiştir) 



 

Konu: 

 

Allahu Te'âlâ, gerek halk başlangıcında gerekse de dünyaya 

gelmesinden önce ya da doğduktan sonra, hayatında ve vefat ettikten sonra,  

peygamberi (sallallahu aleyhi ve sellem) onurlandırdığı gibi, onun dışnda 

âlemlerden bir kimseyi onurlandırmamıştır. 

Allahu Te'âlâ, peygamberi ilk insan olarak yaratırken 

onurlandırmak. 

Allahu Te'âlâ, Evvelîn ve Ahirîn'de hazreti peygamberin şânını ve 

ününü yüceltip de yükselti.ve hazret-i peygamberimizden önce gönderilmiş 

olan bütün peygamberler, onun zamanına ulaştıkları halinde ona mutlaka iman 

edecekleri ve ona mutlaka yardım edecekleriiçin onlardan sağlam söz almıştır. 

Allahu Te'âlâ, şöyle buyurmuştur: Hani, Allah peygamberlerden, "Andolsun 

size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra, elinizdekini doğrulayan bir 

peygamber geldiğinde, ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım 

edeceksiniz" diye söz almış ve, "Bunu kabul ettiniz mi; verdiğim bu ağır 

görevi üstlendiniz mi? " demişti. Onlar, "Kabul ettik " demişlerdi. Allah da, 

"Öyleyse şahid olun, ben de sizinle beraber şahit olanlarlardanım" demişti. 

(Âli İmrân Suresi, 82. ayet). Allahu Te'âlâ, bu sağlam sözü daha fazla 

yüceltipde şereflendirmiştir. Zira Allah ve peygamberleri bu sağlam söze şâhid 

olmuşlardır. 

Ondan önceki peygamberler onunla müjdelemişlerdir. 

 Irbâz ibn-i Sâriye es-Sulemî'den rivayette o, Resûlullah (sallallahu 

aleyhi ve sellem)'i şöyle buyururken işitmiştir: "Ben, babam İbrahim'in 

duasıyım, İsa'nın kavmine müjdesiyim, Annemin görmüş olduğu rüyayım ki o, 

rüyasında kendisinden bir nûr çıktığını ve bu nûrun Şam'ın saraylarını 

aydınlattığını görmüştü."(Ahmed Müsnedi).Hazerti İbrahim duası, Allahu 

Te'âlâşu ayetindedir:"Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; 

onlara âyetlerini okusun, kitabi ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten 

arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. 

".(Bakara Suresi, 232. ayet). İsa (a.s.) müjdesi ise Allahu Te'âlâ şöyle 

buyurduğunda: " Hani, Meryem oğlu İsa, "Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben 

Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek 

Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak göndrediği) 

peygamberiyim" demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince,"bu 

apaçık bir sihirdir" dediler. "(Saff Suresi, 7. ayet) . 

Dünyaya gelmeden  önce (s.a.v.)'i onurlandırmak. 

 Allahu Te'âlâ, Resȗlü (s.a.v.) doğumundan  önce onurlandırması ise, 

Muhammed'i adlandırmasıyla olmuştur. Hz. Âmine binti Vehheb Muhammed'e 

Hamile olduğu zaman şöyle anlatmıştır: "Ben hamile iken, bir gece rüyamda 

karşıma bir zatçıkıp dedi ki: Ey Âmine, bilmiş ol ki, bu ümmetin en hayırlısı 

olan kimseye hamile oldun. Yere düştüğü zaman (dünyaya geldiğinde) şöyle 

söyle: "onuher hasetçi şerrinden Tek İlah olan Allah'a sığınırım" de ve ismini 



Muhammed koy. Tavrat'taki adı Ahmed‘dir, Yer ve gök sakinleri ona hamd 

ederler (şükr ederler ve İncil'deki adı Ahmed‘dir,Yer ve gök sakinleri ona 

hamd ederler (şükr ederler ) ve Kur'ân'daki adı Muhammeddir. Onu 

Muhammed adıyla adlandır." (Beyhakı'nın İmân Şubeleri) 

Bundan da yüce soyu: Hz. Muhammed (s.a.v.) geçmiş ve gelecek 

insanların en üstünü, en mükemmelive en faziletlisidir. Buna delil olarak, 

Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " Ve secde edenler arasında dolaşmanı" 

(Şuarâ suresi, 322. ayet), İbn Abbas anlatmıştır ki: "yani babalar sırtlarında, 

Adam, Nuh ve İbrahim (a.s.) Allah (Azze ve celle) O'nu (s.a.v.) 

peygamberlikle gönderilmesine kadar. ". O en yüce soylardan ve en cömert 

Arap kabilelerindendir. Allahu Te'âlâ, O'nu Cahiliyye katillerinden kormuştur 

ve O'nu  nesilden neslekerim sulplerden temiz rahimlere nakletmiştir. O 

(s.a.v.) seçmelerin seçkinidir.Vasiletü ibn-il Aska' (Radıyallahu anh) diyor ki: 

Rasȗlullah (s.a.v.) şöyle buyururken işittim: "Şüphesiz ki Allah, İsmail-

aleyhisselâm-'ın oğullarından, Kinâne oğullarını seçti. Kinâne oğullarından 

Kureyş‘i seçti. Kureyş‘ten Hâşim oğullarını seçti. Hâşim oğulları arasından da 

beni seçti."( Müslüm onu rivayet etmiştir.) 

Ama (s.a.v.)'i hayatında onurlnadırma, dünya ve ahirette şanı 

yükseltti. Allah zikr edildiği zaman,Resȗlullah (s.a.v.) zikredilir. 

Allahu Te'âlâşöyle buyurmuştur: " Senin şanını yükselttik." Ebi said 

(Radıyallahu anh)"den, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle 

buyurduğunu demiştir:"Cibril bana geldi ve şöyle dedi: 'Şüphesiz ki 

benim ve senin Rabbımız buyuruyor: "Senin namını nasıl yükselttim?" 

Peygamberimiz ona: "Allah daha iyi bilir" diye cevap veriyor. Bunun 

üzerine Cibril, Allah'ın şöyle buyurduğunu haber veriyor: "Ben 

anıldığım zaman sen de benimle beraber anılıyorsun." (Haysemî, 

Mücemm'a El-Zevâid) 

Allahu Te'âlâ, çok meselelerde onun adını, (s.a.v.)'in adıyla 

bağlamıştır.Allah'a vehdaniyyet (tek ilah olduğuna) şehadet ettikten 

sonra, (s.a.v.)'in Peygamberliğine şehadet etmeden kişi Müslüman 

olmaz. 

Hassan bin Sâbit (r.a.) Peygamber (s.a.v.)'i bu iki beyitle 

övmüştür: 

Allah, peygmberin adını, adına eklemiştir. Müezzin beş vakit 

ezanında, Eşhedü Enla İlahe İllallah dedikten sonraEşhedü Enne 

Muhammed'en Resûlüllah der.Ve peygamberin adını adından 

türemiştir.Arş sahibi Mahmȗd ve o Muhammed‘dir. 

Resȗlullah'ı, şehâdetinde, Ezanda, kamette, Cuma hutbesinde ve 

Kur'ân-ı Kerîm'de Allahu Te'âlâ'yı andıktan sonra anılır.Allahu Te'âlâ, 

(s.a.v.)'e itaati, Onun itaatine bağlamıştır. Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: 

"Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, 

(bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik." (Nisâ Suresi, 81. ayet). İbn 

Abbas (ra.anhuma) şöyle anlatıyordu: " üç ayet başka üç ayetle bağlı 

inmişlerdir. ". Birincisi: "Namazı kılın, zekâti verin."(Bakara suresi, 54. ayet). 

İkincisi:  "Bana ve anne babana şükret."(Lokmân suresi, 25. ayet). Üçüncüsü 



ise:"Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin."(Nisâ suresi, 62. ayet). Kim 

Allah'a itaat ederse ve peygamber'e itaat etmezse, ondan bir şey kabul edilmez. 

 Allahu Te'âlâ, peygamber (s.a.v.)'in bîatını, O'nun (c.c.) bîatıyla 

bağlamıştır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " Sana bîat edenler ancak Allah'a 

bîat etmiş olurlar." (Fetih suresi,21. ayet). Ve Peygamber (s.a.v.)'e itaat 

etmeyi, cennete ulaşmanın alâmetlerinden kılmıştır. Allahu Te'âlâ şöyle 

buyurmuştur: "kim Allah'a ve Resȗlüne itaat ederse, büyük bir başarıya 

ulaşmıştır." ( Ahzâb suresi, 12. ayet). Ve peygamberimizin hadislerinde:Ebu 

Hureyre ( Radıyallahu anh)'dan Rasȗlullah Sallallahu Alyhi ve Sellem şöyle 

buyurmuştur: "Ümmetimin tamamı cennete girecektir; ancak diretenler 

hariç"Ya Rasȗlullah Sallallahu direten kimdir? Dediler, "Bana itaat eden 

cennete girecek, bana isyan eden de muhakkak diretmiştir." buyurdu. (Buhari 

onu rivayet etmiştir) Ve hazreti Ömer (Radıyallahu anh ) Hacerülesved‘e gelip 

de onu öpmesinin hadisi, hazreti Ömer şöyle demiştir: " Ben senin taş 

olduğunu, bir fayda ve zarar vermeyeceğini biliyorum. 

ŞayetNebisallallahualeyhiveselleminseniöptüğünügörmeseydim, ben de 

öpmezdim." (Buhari onu rivayet etmiştir). Allahu Te'âlâ'ya itaat etmek, sadece 

Peygamberine (s.a.v.) itaat etmekle gereçekleşir. 

 Bir de Allah (c.c.) peygamberin sevgisi Allah'a imânından 

yapmıştır. Hatta onun sevgisinin, Peygamber (s.a.v.)'in sevgisinden 

yapmıştır. Ve Peygambere uymanın sevmeye işaretidir. Allahu Te'âlâ 

şöyle buyurmuştur: "De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsunuz bana uyun ki, 

Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok 

bağışlayandır. Çok merhamet edendir." (Âli İmrân suresi, 42. ayet). 

Peygamberin sevgisi, her Müslümana bir farzdır.Hz. Enes'in rivayet 

ettiği bir hadiste Peygamberimiz: "Hiçbiriniz, ben kendisine 

babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça 

iman etmiş olmazsınız." buyurmuştur. (müttefikun Aleyh). Hatta, 

peygamberin sevgisini, kendisine babasından, çocuğundan ve bütün 

insanlardan daha sevgili olmadan kulun kalbinde imanın tamamı 

olmaz. Abdullah b. Hişâm (r.a.) şöyle demiştir: Hz. Ömer (r.a.) bu 

hadisi işitince: "Ya Resȗlüllah, sen nefsimden başka her şeyden daha 

sevgilisin" dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.) "Ya Ömer! Nefsim yed-i 

kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki,nefsinden de sevgili 

olmalıyım" buyurunca; Hz. Ömer (r.a.) " Nefsimden de " diyerek 

durumu arz etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) "Ya Ömer işte 

şimdi oldu. "(Buhâri onu rivayet etmiştir). 

Allahu Te'âlâ, bütün peygamberlerine isimleriyle hitap ettiği 

halde, ona (s.a.v.) ismiyle hitap etmemesini,  hazreti Peygamberimiz 

(s.a.v.)'i en iyi şereflendirme şekillerindendir.Allahu Te'âlâ, 

Muhammed (s.a.v.) Hariç, bütün peygamberlerine isimleriyle 

hitapetmiştir: Buna örnek olarak;  Allahu Te'âlâ Adam'a (a.s.) hitap 

ederek şöyle buyurmuştur: " Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşsin" 

(Bakara suresi, 46. ayet), Hazerti İsa'ya (a.s.)hitap ederek şöyle 

buyurmuştur: "Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına son vereceğim. Seni 

kendime yükselteceğim." (Âl-i İmrân suresi, 66. ayet), Hazerti Nȗh'a 

(a.s.)hitap ederek şöyle buyurmuştur: "Ey Nȗh! Sana ve seninle 



birlikte bulunanların birçok ümmete bizden bereketlerle (gemiden) in." 

Hȗd suresi, 58. ayet),Hazerti Musa'ya (a.s.)hitap ederek şöyle 

buyurmuştur: " Ey Musa! Şüphasiz ben, evet ben âlemlerin Rabbi olan 

Allah'ım." (Kasas suresi, 41. ayet), "Ey Musa! Şüpha yok ki, ben senin 

Rabbinim." (Tâhâ suresi, 22-23. ayetler),Hazerti Yahya'ya (a.s.)hitap 

ederek şöyle buyurmuştur: "Ey Yahya! Kitaba sımsıkı sarıl."(Meryem 

suresi, 23. ayet),Hazerti İbrahim'e (a.s.)hitap ederek şöyle 

buyurmuştur: " Ey İbrahim! Gördüğün rüyanın hükmünü getirdin. 

Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız." (Sâffât 

suresi,215-216. ayetler),Hazerti Zekeriyya'ya (a.s.)hitap ederek şöyle 

buyurmuştur: "Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir 

oğul müjdeliyoruz. daha önce onun adını kimseye vermedik." 

(Meryemsuresi, 1. ayet). 

Allahu Te'âlâ, peygamberlerin en üstünü ve sonuncusu hazreti 

Muhammed'e (s.a.v.) hitap ederken, onu şereflendirmesi ve yüceltmesine 

delâlet eden Peygamberliğin lakabıyla (unvanla) hitap eder.Allahu Te'âlâ şöyle 

buyurmuştur:"Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, hemde bir uyarıcı 

olarak gönderdik." (Ahzâb suresi, 56. ayet) ve Mâide suresinde şöyle 

buyurmuştur: "Ey şanlı Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu 

yapamazsan, O'nun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. 

Allah, seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah kâfir topluluğunu hidayete 

erdirmeyecektir." (Mâide suresi, 71. ayet).Sadece o kadar değil, Allahu Te'âlâ, 

diğer ümmetler gibi peygamberlerine isimleriyle çağırdıkları gibi ümmeti, 

Peygamber (s.a.v.)'e adıyla çağırmaktan nehyetmiştir. Ve bunu yapana elem 

dolu bir azapla vaad etmiştir.Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur:"(Ey inananlar!) 

peygamberin (sizi) çağrımasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. 

İçnizden bibirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artık 

onun emrine muhalefet edenler, başlarına bir belânın gelmesinden veya elem 

dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar." (Nȗr suresi, 74. ayet) 

Hz. Muhammed'i  (s.a.v.) örnek edinmesinin en üstün şereflendirme 

şekillerindendir. Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur:"Andolsun, Allah'ın 

Resulünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok 

zikredin kimseler için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb Suresi, 32.ayet). Şu  

ayet-i kerime peygamber (s.a.v.)'in söyledikleri, yaptıkları ve durumlarıörnek 

almasına apaçık ve güçlü bir delildir.Müslümanların, her sahada (alanda) Hz. 

Peygamber (s.a.v)'in söyledikleri, yaptıkları ve durumları örnek edinmeleri 

gerekir. Hz. Peygamber (s.a.v)'i örnek edinmek demek, O'nun sünnetine 

uymak demektir. 

Allahu Te'âlâ, Yüce kitabında (Kur'ân Kerîm'de) peygamber (s.a.v.)'e 

salat etmesinin, onu şerflendirme üsluplarındandır. Allahu Te'âlâ şöyle 

buyurmuştur:"Şüphesiz, Allah ve melekleri peygamber'e salât ediyorlar. Ey 

iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin." (Ahzâb suresi, 67. ayet). 

Allahu Te'âlâ kendisiyle, bütün peygamberler hariç, peygamberin 

adına savunma yapmasının diğer yüce şereflendirme yüzlerindendir. Her 

peygamberin kavmi, onu batıl suçlamalarla suçluyorlardı.Ve her peygamber 



kendi adına savunma yapıyordu. Kur'ân-ı Kerîm‘in anlattığı gibi, Nȗh (a.s.) 

kavmi, onu sapıklıkla suçladılar.Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: (Kavmimin 

ileri gelenleri, "Biz seni açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz." dediler.) (A'râf 

suresi, 71. ayet) bu suçlamayı reddederek şöyle demiştir: "Ey kavmim! Bende 

herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş 

bir peygamberim. Ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve size 

nasıhat ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyleri de Allah'tan gelen vahiy ile 

biliyorum." (A'râf suresi, 72-73. ayetler). Ve Hȗd (a.s.) kavmi, onu yalancılık 

ve delilikle onu suçladılar. O'na, şöyle demişlerdir: " Şüphesiz, biz seni akıl 

kıtlığı içinde görüyoruz. Biz senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna 

inanıyoruz." (A'râf suresi, 77. ayet). Kendisinden,bu suçlamayı reddederek 

şöyle demiştir : "Ey kavmim! Bende akıl kıtlığı yok. Âlemlerin Rabbi 

tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Rabbiminvahyettiklerini size tebliğ 

ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım." (A'râf suresi, 71-78. 

ayetler). 

Ama peygamberlerin sonuncusu Hazret-i Muhammed (s.a.v.)'in kavmi, 

onu yalancılıkla ve iftirâlarla suçladıkları gibi, Allahu Te'âlâ, hazerti 

peygamberin adına savuma yapmıştır. Onun kavmi, O‘nu şair olmasıyla 

suçlayıp şöyle demişler: (Onlar,"Hayır, bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. 

Hayır, onu kendisi uydurdu; hayır, O bir şairdir. Eğer böyle değilse, önceki 

peygamberlerin (mucizelerle) gönderildikleri gibi o da bir mucize getirsin." 

Dediler.) (Enbiyâ suresi, 6. ayet), Allahu Te'âlâ, onun adına savunma yaparak 

onlara şöyle cevap vermiştir: "Biz, o peygamber'eşiir öğretmedik. Bu ona da. 

O(na vediğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır. " (Yâsîn suresi, 72. 

ayet) ve o (s.a.v.) bir kâhin demişlerdir. Allahu Te'âlâ, onlara şöyle cevap 

vermiştir: "(Ey Muhammed!) O hâlde, sen öğüt ver. Rabbinin nimeti 

sayasinde, sen ne bir kâhinsin ne de bir deli." (Tȗr suresi, 32. ayet) ve O 

(s.a.v.)'in bir kâhin olduğunu demişlerdir. Allahu Te'âlâ'nın kasamıyla, o ne 

büyük bir kasam (yemin etmek), peygmaber hakkında suvunma yapıp onların  

iddalarını ve suçlamalarını iptal ederek, onlara şöyle cevap vermiştir: 

"görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o (Kur'ân), hiç 

şüphesiz çok şerefli bir elçinin ( Allah'tan alıp tebliğ ettiği) sözüdür. O, bir 

şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz! Bir kâhinin sözü de değildir. Ne 

de az düşünüyorsunuz! O, âlemlerin Rabbi tarafından indirimedir." (Hâkka 

suresi, 48-54. ayetler) ve bir kerede, O (s.a.v.) bir sâhir (büyücü) olduğunu 

iddia etmişlerdir. Allahu Te'âlâ, onlara şöyle cevap vermiştir: "İşte böyle! 

Onlardan öncekilere hiç bir peygamber gelmemişti ki, (O bir büyücüdür) 

yahut (bir delidir) demiş olmasınlar." (Zâriyât suresi, 63. ayet). Başka bir 

kerede sihirlenmiş (büyülenmiş) olduğunu demişler.  Allah Te'âlâ, onlara 

şöyle cevap vermiştir: "Zalimler, (inanalara): (Siz ancak büyülenmiş bir 

adama uyuyorsunuz)  dediler. (Ey Muhammed!) Senin hakkında bak nasılda 

temsiller getirdiler de (haktan) saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar." 

(Furkân suresi, 2. ayet), ve deli olduğunu demişlerdir. Allahu Te'âlâ, onlara 

şöyle cevap vererek şöyle buyurmuştur: "Yoksa ( O cinnet getirmiş) mi 



diyorlar? Hayır O, onlara hakkı getirdi. Hâlbuki onların pek çoğu haktan 

hoşlanmamaktadırlar."(Mü'minȗn suresi, 11. ayet). Yine şöyle de 

buyurmuştur: "Nȗn. (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır yazdıklarına 

ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez 

bir mükafât vardır. Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin." (Kalem suresi, 2- 5. 

ayetler). Ve onu azgınlık ve sapıklıkla suçlamışlar. Allah (c.c.) onlara şöyle 

cevap vermiştir: "Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed 

haktan) sapmadı ve azmadı. O, nefis arzusu ile konuşmaz. (size okuduğu) 

Kur'ân ancak kendisine bildirilenbir vahiydir." (Necm suresi,2-5. ayetler). 

Hatta Allah (a.c.) onu müşriklerden (s.a.v.) kormasını ve himaye etmesini 

üslenmiştir. Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " (Ey peygamberi!) Rabbinden 

sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapamazsan, onun verdiği peygamberlik 

görevini getirmemiş olursun. Allah, seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, 

kâfirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir.  " (Mâide suresi, 71. ayet) 

Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliğinin genelliği, Allahu Te'âlâ, onu  

en üstün şereflerdirme şekillerindendir. 

Geçmiş peygamberler, bütün insanlara değil, belli kavimlere, sırf 

içinde bulundukları topluluğa gönderilmiştir. Yalnız, Hz. Muhammed (s.a.v.) 

son peygamber olarak, hem kıyamete kadar bütün zamanlara, hem bütün 

âlemlere, hem de bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir. Allahu Te'âlâ şöyle 

buyurmuştur: "Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak 

gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler." (Sebe' Suresi, 38. Ayet). Ve Hz. 

Câbir ( r.a.) anlatıyor ki: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 

buyurmuştur ki: "Bana, benden evvelki Peygamberlere verilmeyen şu beş şey 

verilmiştir : Bir aylık mesâfeden düşmanlarımın kalbine korku vermekle bana 

yardım edildi, bana yer yüzü namazgah ve temizleyici kılındı, Onun için 

ümmetimden namaz vakti gelip çatmış her kim olursa olsun, hemen orada 

namazını kılıversin. Savaşta alınan ganimetler de bana helâl kılındı. Halbuki 

benden evvel kimseye helâl kılınmamıştı. Bana şefaat verildi. Bir de, benden 

evvelki peygamberler sadece kendi kavmine gönderilmişken, ben bütün 

insanlara gönderildim. "(Buhârî, rivayet etmiştir) 

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in onurlandırmasının şekillerinden: 

Resȗlullah'ın diğer peygamberlerden üstünlüğüdir. Allah Te'âlâ, onu 

diğer peygamberleinden üstün tutmuştur.  Allahu Te'âlâ buyuruyor ki: 

" O peygamberlerin  bir kısmını  diğerlerinden üstün kıldık. Allah 

onlardan bir kısmı ile konuşmuş, bazılarını da derece derece  

yükseltmiştir." (Bakara Suresi, 364. Ayet). Ayette geçen ―Allah‘ın bir 

çok derecelerle yükselttiği kişi‖ ifadesinden kasıt,  peygamberimiz Hz. 

Muhammed (s.a.v.)‘dir. Çünkü O (s.a.v.) yüksek dereceler, ebedi ve 

baki  Kur‘ân mucizesi ve İslamiyet‘ten önceki dinlerin hükümlerini 

toplayan korunabilmiş genel, yüksek ve yüce bir ilahi mesajin 

sahibidir. Ve hadiste, Ebu Hureyre'nin (r.a.) naklettiğine göre: 

Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: "Diğer Peygamberlere verilmeyen 

altı şey bana verilmek suretiyle üstün kılındım: Bana az sözle çok 

mana ifade etme gücü verildi. (Düşmanlarımın kalbine) korku salmam 



hususunda bana yardım edildi. Ganimetler bana helal kılındı. Yer 

(yüzü) bana bir temizlik vasıtası ve bir mescit kılındı. Tüm insanlığa 

Peygamber gönderildim. Benimle Peygamberler sona erdi.". (Muslim 

ve Tirmizi onu rivayet etmişlerdir) 

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in onurlandırmasının şekillerinden de: 

Allahu Te'âlâ, onun (s.a.v.)'in hayatıyla yemin etmektir. Allahu Te'âlâ, 

Kur'ân'da peygamberden başka bir kişinin hayatıyla yemiş etmemiştir. 

Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Reslüm! Ömrüne yemin olsun ki 

gereçekten onlar, serhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı." (Hicr 

suresi, 13. ayet). Yani: ey Muhammed! Senin hayatın hakkıyla, bu 

kişiler bir hayret ve gaflet içinde ve kendilerine elem verici bir 

azap  geleceğini bilmezler. Onlar gaflet içinde, doğru yoldan 

ayrılmışlar. Ve müşrikler, Allah, peygamberi terk edip tek başına 

bıramış olduğu iddia edince, Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: 

"Kuşluk vaktine andolsun. Ve  karanlığı çöktüğü vakit geceye 

andolsun ki. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakka ki 

âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphe siz, Rabbin sana 

verecek ve sen de hoşnut olacaksın." (Duhâ suresi, 2-6. ayetler.). 

Ama vefatinden sonra Allahu Te'âlâ onu onurlandırması ise, 

Peygamber Efendimiz Kıyamet gününde şefaatidir. Ebu Hureyre 

(Radıyallhu anh) Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Ben, 

kıyâmet günü Âdem oğlunun efendisiyim. Kabri ilk açılacak 

(haşrolunmak için kabrinden ilk çıkacak) olan benim, ilk şefaat edecek 

olan ve şefaati ilk kabul edilecek olan da benim." (Buhari ve Müslim 

onu rivayet etmişlerdir.) 

Peygamberimiz, âlemlere rahmet gönderilmesi, onu (s.a.v.) en 

yüce onurlandıram şekillerindendir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: 

"(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." 

(Enbiyâ suresi, 211. ayet), Ebû Hureyre‘den rivayet edildiğine göre 

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben ancak 

hediye olunmuş bir rahmetim." (Hâkim Müstadrakta rivayet etmiştir) 

ve başka bir rivayette: " Ben hediye olunmuş bir rahmet gönderildim.". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kur'ân-ı Kerîm'e karşı görevlerimiz 

4 Cemaziyülevvel7341 H. – 76 Şubat 6172 M. 

 

I. Unsurlar: 

- Kur'ân-ı Kerîm, İslamın Yaşayan Mücizesidir. 

- Kur'ân-ı Kerîm'in Yüce Menzileti ve Değerleri. 

- Dünya ve Ahiretteki Kur'ân-ı Kerîm Ehlinin (Hafızlarının) Menzileti. 

- Kur'ân-ı Kerîm'e Karşı Müslümanların Görevleri. 

a- Kur'ân-ı Kerîm'i yüceltmesi, okuması ve ayetlerini iyice düşünmesi. 

b- Kur'ân-ı Kerîm'e edeb ve saygı göstermek, ahlakıyla ahlaklandırmak. 

c- Kur'ân-ı Kerîmin emrettikleri ve nehyettikleriyle amel etmek. 

 

 

II.Kur'ân-ı Kerîm veNebevî Sünnetinden Deliller: 

Kur'ân-ı Kerîm'den Deliller: 

2- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Allah, sözün en güzelini; âyetleri, 

(güzellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) tekrarlanan 

bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri (vücutları) ondan 

dolayı gerginleşir. Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah‘ın zikrine 

karşı yumuşar. İşte bu Kur‘ân Allah‘ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini 

doğru yola iletir. Allah, kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici 

yoktur. "  (Zümer suresi, 34. ayet) 

3- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Eğer biz, bu Kur‘ân‘ı bir dağa indirseydik, 

elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. 

İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz."  (Haşr suresi, 

32. ayet)  

4- Allah'u Te'âlâ şöyle buyuruyor ki: "İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri 

dirilten bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz 

onu, kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle  doğru yola eriştireceğimiz bir nur 

yaptı. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun; göklerdeki ve yerdeki her 

şeyin sahibi olanAllah‘ın yoluna. İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah‘a 

döner." (Şũrâ suresi, 63-64. ayetler) 

5- Allah'u Te'âlâ şöyle buyuruyor ki: "Gerçekten bu Kur‘ân en doğru olan yola 

götürür ve iyi işler yapan mü‘minler için büyük bir mükâfat olduğunu 

müjdeler."(İsrâ suresi, 2. ayet) 

6- Allah'u Te'âlâ şöyle buyuruyor ki: " Şüphesiz o Zikr‘i (Kur‘ân‘ı) biz indirdik 

biz! Onun koruyucusu da elbette biziz. " (Hicr suresi, 2. ayet). 

7- Allah'u Te'âlâ şöyle buyuruyor ki: "Andolsun biz, Kur‘ân‘ı düşünüp öğüt 

almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?" (Kamer suresi,21.ayet) 

 

1- Allah'u Te'âlâ şöyle buyuruyor ki: "Biz Kur‘ân‘dan, mü‘minler için şifa ve 

rahmet olacak şeyler indiriyoruz." (İsrâ suresi, 83. ayet). 



8- Allah'u Te'âlâ şöyle buyuruyor ki:"Eğer kulumuza (Muhammed‘e) 

indirdiğimiz (Kur‘ân) hakkında şüphede iseniz, haydi onun benzeri bir sûre 

getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah‘tan başka şahitlerinizi çağırın 

(ve bunu ispat edin)."  ( Bakara suresi, 34. ayet) 

2- Allah'u Te'âlâ şöyle buyuruyor ki: "Bu Kur‘ân, âyetlerini düşünsünler ve akıl 

sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır." (Sâd 

suresi, 32. ayet) 

21- Allah'u Te'âlâ şöyle buyuruyor ki: "De ki: ―Andolsun, insanlar ve cinler bu 

Kur‘ân‘ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek 

olsalar, yine onun benzerini getiremezler.‖. (İsrâ suresi, 88. ayet). 

 

Nebevî Sünnetinden Deliller: 

 

2- Hz. Ayşe (r.a.)'dan rivayet edilmiştir ki: "Hz. Ayşe (r.a.)'ye peygamber 

Efendimizin ahlakı sorulduğunda ''onun ahlakı Kur'ân idi'' (Ahmed Müsnedi) 

3- Âişe (r.anha)'dan; demiştir ki: Resulullah (s.a.v.): "Kur'ân okuyan ve bu 

hususta maharetli olan kişi sefere (denilen) kerîm ve itaatkâr meleklerle 

beraberdir. Kendisine zor geldiği halde Kur'ânokuyana ise, iki kat ecir vardır." 

buyurdu.(Süneni Ebi Davũd) 

4- Enes bin Mâlik (Radiyallahüanhu)'den Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurduğunu 

rivayetetmiştir: «Şüphesiz insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır.» 

Sahâbiler: Yâ Resûlallah! Allah'a yakın insanlar kimlerdir? diye sordular. 

Resûlulah: «Onlar Kur'an ehli, Allah ehli veAllah'ın has kullarıdır.» buyuydu. 

(Süneni İbn Mâce) 

5- Abdullah b. Mes‘ûd (r.a.)‘den rivâyete göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

"Kur‘ân‘dan bir harf okursa kendisine bir sevap yazılacaktır ve her sevap on 

katıyla karşılık bulacaktır. Elif lâm mîmbir harftir demiyorum. Fakat elif bir 

harf lâm bir harf mîm de bir harftir." (Sünen et-Tirmizî) 

6- Abdullah İbn Mes‘ûd radıyallahu anh der ki: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem: 

"Bana Kur‘ân oku" buyurdu.Yâ Resûlallah! Kur‘ân sana indirilmişken ben 

sana nasıl Kur‘ân okurum? dedim." Ben Kur‘ân‘ı başkasından dinlemeyi 

gerçektençok severim‖ buyurdu. Bunun üzerine ben kendilerine Nisâ sûresini 

okudum. ―Her ümmetten gerçek bir şahit, seni de bunlara hakkıyla şahit 

getirdiğimiz zaman halleri nice olur" anlamındaki âyete gelince: "Şimdilik 

yeter" buyurdu. Kendisine dönüp baktım, iki gözünden yaşlar boşanıyordu. 

(Müttefikun Aleyhi) 

7- Ebu Malik Eşari (r.a.)‘den rivâyet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurdu: "Kur'ânda senin ya lehine, ya aleyhine bir hüccettir." (Sahihi  

Müslim) 

1- Ebû Musâ'dan: Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Kur'ân okur mü'min 

kimsenin benzeri, tadı güzel, kokusu güzel turunç -portakal- meyvesi gibidir. 

Kur'ân okumaz mü'minin benzeri, tadı güzel ve fakat kokusu olmayan hurma 

gibidir. Kur'ân okuyan fâcir kimsenin benzeri, kokusu güzel, tadı acı rey hâne 



otu gibidir. Kur'ân okumayan fâcir kişinin benzeri ise tadı acı, kokusu yok Ebû 

Cehil karpuzu gibidir." (Müttefikun Aleyhi) 

8- Ukbe b. Âmir el-Cühenî (r.a.)'den; demiştir ki: Biz Suffa'da iken Resûlullah 

(s.a.v.) yanımıza çıkageldi ve; "Hanginiz sabahleyin Buthan veya Akik'a gidip 

Allah'a (karşı) günah işlemeden ve akrabalık bağlarını kesmeden iri hörgüçlü, 

gösterişli iki deve almak isler?" buyurdu. Oradakiler : Hepimiz ya Resulüllah 

(s.a.v.) dediler. Efendimiz; ―Vallahi birinizin hergün sabahleyin mescide gidip 

Allah'ın kitabından iki âyet öğrenmesi, onun için iki deveden daha hayırlıdır. 

Eğer üç âyet öğrenirse üç deveden hayırlıdır. (Okunacak her âyet) kendi 

sayısınca deveden daha hayırlıdır" buyurdu. (Süneni Ebi Davũd) 

2- Ebu Ümame (r.a.)der ki: "Ben Resûlullah (s.a.v.)'i şöyle buyururken işittim. 

"Kıyamet gününde Kur‘ân ve dünyadaki hayatların ona g öre tanzim eden 

Kur‘ân ehli kimseler mah er yerine getirilirler. Bu sırada Kur‘ân‘ın önünde 

Bakara ve Âl-i İmrân sureleri vardr. Her ikisi de kendilerini okuyanlar 

müdafaa için birbiriyle yara rlar" Resũlullah (s.a.v.) bu iki sure için üç misâl 

verdi ki onların hâlâ unutmuş değilim. Allah Resũlü (s.a.v.) sözlerine şöyle 

devam etti: "Sanki onlar iki bulut gibidirler veya iki siyah gölgelik gibidirler 

ki aralarında bir nũr parlar veya sanki onlar, gök yüzünde kanat açmış iki grup 

kuş gibidirler. Kendilerini okuyan insanları müdâfaa ederler." (Sahihi Müslim) 

Eserden Deliller: 

2- Abu Abdürrahmân es-Süllemi (r.a.)'den anlatıyor ki: "Kur'ân'dan on ayet 

ezberlendiği zaman, bu on ayetlerin helal ettikleri, haram ettikleri, emrettikleri 

ve nehyettiklerini öğrenmeden, onlardan sonraki diğer on ayet 

ezberlemiyorduk." (Abdürrazık Musannefi) 

III. Konu: 

Kur'ân-ı Kerîm, her asırda İslam‘ın en büyük mücizesidir. insanlar ve cinler bu 

Kur‘ân‘ın bir benzerini getirmeye başaramamışlar. Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: 

"De ki: ―Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur‘ân‘ın bir benzerini getirmek üzere 

toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler.‖. (İsrâ 

suresi, 88. ayet). Hatta onun benzeri on sure ya da tek bir sure bile getirememişler. 

Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Yoksa ―onu (Kur‘ân‘ı) uydurdu‖ mu diyorlar? De 

ki: ―Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Allah‘tan başka gücünüzün yettiklerini de 

(yardıma) çağırıp, siz de onun gibi uydurma on sûre getirin.‖( Hũd suresi, 24. ayet), 

yine Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Eğer kulumuza (Muhammed‘e) indirdiğimiz 

(Kur‘ân) hakkında şüphede iseniz, haydi onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru 

söyleyenler iseniz, Allah‘tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin)." ( Bakara 

suresi, 34. ayet). 

 



Allahu Te'âlâ, Kur‘ân‘ı insanları en doğru yolailetmeye bir rehber olarak Hz. 

Peygamber (s.a.v.)'in kalbine indirmiştir. Kur‘ân, Müslümanların anayasası, onunla 

kalplar yaşar, şaşkınlık içinde olanlar hidayete (doğru yola) ererler, hayatı aydınlatır 

ve ahlakı düzelttirir. Allahu Te'âlâ buyuruyor ki: "Elif Lâm Mîm. Bu, kendisinde 

şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. 

﴾Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak 

verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar." ( Bakara suresi, 2-4. ayetler), yine de 

buyuruyor ki: "Gerçekten bu Kur‘ân en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan 

mü‘minler için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler." (İsrâ suresi, 2. ayet), ona 

sımsıkı sarısan kişi fitnelerden kurtulur. Çünkü  o (Kur‘ân) müslümanın ruhu ve yol 

göstermesinin nurudur. Allahu Te'âlâ buyuruyor ki: "İşte sana da, emrimizle, bir ruh 

(kalpleridirilten bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir, imannedir bilmezdin. Fakat biz 

onu, kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptı. 

Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun; göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan  

Allah‘ın yoluna. İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah‘a döner." (Şũrâ suresi, 63-64. 

ayetler) 

Onun nuru güzelliğinden; cinlerden bir takım onu dinleyip de ona iman 

etmişler ve ona saygı gösterip onun sepebiyle hidayete ermişler ve kavimlerine 

uyarıcılar olarak gitmişlerdir. Kur‘ân'ı anlattığı gibi, Allahu Te'âlâ buyuruyor ki: 

"Hani Kur'ân'ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar, onun 

huzuruna gelince birbirlerine, "Susun!" dediler. Kur'ân'ın okunması bitince de uyarıcı 

olarak kavimlerine döndüler. Dediler ki: "Ey kavmimiz! Şüphesiz biz, Mûsâ'dan sonra 

indirilen, kendinden önceki kitapları doğrulayan, gerçeğe ve doğru yola ileten bir 

kitap dinledik. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun, ona iman edin ki, 

günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem dolu bir azaptan kurtarsın. Kim Allah'ın 

davetçisine uymazsa, yeryüzünde Allah'ı âciz bırakacak değildir. Kendisi için 

Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler." 

(Ahkâf suresi, 32-43) 

Cinler, Kur‘ân ile böyle bir durum olduğu halde, meleklerin de onunla bir 

durumu vardır. Useyd ibn Hudayr (r.a.) şöyle dedi: Bir kere Useyd gece vakti el-

Bakara Sûresi'ni okuyordu. Atı da yanında bağlanmıştı. Kur'ân'ı okuyorken birden at 

deprenmeye başladı. Useyd sustu. O susunca at da sâkinleşti. Useyd tekrar okumaya 

başladı. At yine şahlandı. Useyd sustu, at da sâkinleşti. Bundan sonra Useyd bir daha 

okumaya başladı, at yine hırçmlaştı. Useyd de artık vazgeçti. Useyd'in oğlu Yahya ise 

ata yakın bir yerde (yatmakta) idi. Atın çocuğa bir zararı dokunmasından endîşe 

ederek, çocuğu geriye çekti. Bu sırada başını kaldırıp göğe baktığında (beyaz bulut 

gölgesine benzer bir sis içinde kandiller gibi birtakım şeylerin parlamakta olduklarını 

gördü de) nihayet onu göremez oldu. Sabah olduğunda Useyd, Peygamber'e bunu 

söyledi. Peygamber ona: "Oku ey Hudayr oğlu, oku ey Hudayr oğlu!" dedi, Useyd:Yâ 

Resûlallah, atınYahya'yı çiğnemesinden endişelendim. Çünkü çocuk ata yakın bir 

yerde idi. Başımı kaldırıp çocuğa gittim. Başımı göğe doğru kaldırdığımda, beyaz 

bulut gölgesine benzer bir sis içinde kandiller gibi birçok şeylerin parlamakta 

olduklarını gördüm. Artık bu beyaz gölge tabakası içindeki ışıklı parlak cisimler 



manzumesi göğe doğru çekilip çıktı. Nihayet onu görmez oldum, dedi. Peygamber 

(s.a.v.): "Bilir misin onlar nedir?" buyurdu. Useyd:  Hayır, dedi. Peygamber:  "Onlar 

meleklerdi, senin Kur'ân okuyuş sesine yaklaşmışlardı. Eğer okumaya devam 

etseydin, sabaha kadar seni dinlerlerdi. İnsanlar da onlara bakarlardı. Onlar insanların 

gözünden gizlenemezlerdi" buyurdu.(Sahih-i Buhâri). Kur‘ân-i okunduğunda, etkisi 

böyle olur. 

Kur‘ân-ı Kerîm, mücizeleri bitmeyen Allah'ın kelâmıdır. Allah'u Te'âlâ 

değiştirmeden ve tehrîften onun korumasını üstlendi. Allah'u Te'âlâ şöyle buyuruyor 

ki:" Şüphesiz o Zikr‘i (Kur‘ân‘ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz. " 

(Hicr suresi, 2. ayet). Onunla konuşan sadık olur ve ona davet eden doğru yola 

insanları hidayet etmiş olur. Allah, onu insanlara şifa  ve rahmet yapmıştır. Allah'u 

Te'âlâ şöyle buyuruyor ki: "Biz Kur‘ân‘dan, mü‘minler için şifa ve rahmet olacak 

şeyler indiriyoruz." (İsrâ suresi, 83. ayet). Abdüllah (r.a.)'dan Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ―Gerçek bu Kur'ân Allahın ziyafet sofrasıdır.Gücünüz 

yettiği kadar onun ziyafetini kabul edin. Muhakkak ki Kur'ân Allahın kopmaz ipidir. 

Apaçık nurdur. Faydalı bir şifadır. Kur'ân  kendine yapışana tam bir koruyucudur. 

Kendine uyana kurtuluş yoludur. Kur'ân'ı okuyunuz. Allah Te'âlâ Kur‘ân‘ı okuyanlara 

büyük sevap vardır. Her harf karşılığında on iyilik sevap verilecektir. Kim Kur‘ân- 

Kerîm‘den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevap vardr. Ben, elif lâm mîm bir 

harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.‖ ( 

Müstedrek El-Hâkim) 

Allah, kurân-ı Kerîmin menziletini yükseltip de yüceltmiş ve insanlar değerini 

ve yüceliğini bilmek için, onu en yüce isimler ile zikretmiştir. Allah onu şöyle 

vasfetmiştir. Allah'u Te'âlâ şöyle buyuruyor ki: "Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri 

muhkem kılınmış, sonra da herşeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından 

âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır." (Hũd suresi,2. ayet), yine şöyle buyurmuştur:  

"Şüphesiz o, çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ona ne önünden ne de ardından batıl 

gelemez. O, hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye lâyık olan Allah tarafından 

indirilmiştir." (Fussilet suresi, 52-53. ayetler). 

Peygamberimiz (s.a.v.) Dünya ve Ahirette insana yararlı olan Kur'ân Kerîmin 

faziletlerini bize açıklamıştır. Bu değerli faziletlerden: 

 Kur'ân ehline (hafızlarına) yararlı olduğu;Osman (r.a.) demiştir ki: Resul-i 

Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Sizin en hayırlınız Kur'ân-ı öğrenen ve 

öğretendir." (Sahihi Buhâri) 

  

Kur'ânla yükselme; Abdullah b. Amr (r.anhuma.)'dan rivayet edildiğine göre; 

Resûlallah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur ki: "Kur'ân'ı okuyup ona sahip çıkan kimseye 

(âhirette): "Oku ve (cennetin derecelerine) yüksel, dünyada nasıl ağır ağır okuyor 

idiysen öyle oku. Zirâ senin makamın, okuduğun en son âyetin seviyesindedir" denir. 

(Süneni Ebi Davud) 



 Kur'ân Kıyamet Gününde okuyanlara şefaatçı olduğu; Ebû Ümâmete'l-

Bâhilî: Resûlullah (s.a.v.) 'i şöylebuyuyorkenişittim: "Kur'ân-ı okuyun! Çünkü Kur'ân, 

onu okuyanlara kıyamet günü şefaatçi olarak gelecektir. (Sahihi Müslim). 

 Kur’ân-ı Kerim'i okuyanlara büyük ecir (sevap) verilmesi; Abdullah b. 

Mesud (r.a.)'den demiştir ki: Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur ki: "Kim Kur‘ân- 

Kerîm‘den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevab vardr. Her bir iyiliğinkarşılığı da 

on sevaptır. Ben elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir 

harftir, mîm de bir harftir."(Süneni et-Tirmizî). 

 İçinde Kur’ân-ı Kerim okunan evlerin korunması; Ebû Hüreyre (r.a.)‘den 

rivâyet edildiğin göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Evlerinizi, içersinde namaz 

kılınmayan kabirler haline çevirmeyiniz. Bir ev ki içersinde Bakara sûresi okunursa o 

eve şeytan girmez." (Sahihi Müslim). İbni Sirîn şöyle demiştir: "Kur‘ân okunan evin 

hayrı artar; oturanları sıkmaz. Böyle evlere melekler toplanır, şeytanlar uzaklaşır. 

İçinde Kur‘ân okunmayan ev oturanlara dar gelir; böyle evlerin hayır ve bereketi az 

olur; melekler uzaklaşır; şeytanlar üşüşür. (İbni Ebi Şeybe Müsanafı) 

Sahabelerin (r.a.) Kur'ân-ı Kerim'le durumlarını iyice düşünürsek, Kur‘ân-ı 

Kerim okumak ve dinlemekle yetinmediklerini anlarız. Onlar Kur‘ân-ı Kerim'iokuyup 

da iyice düşünüp anlamışlardır.  Bunun için kalplerini Kur‘ân-ı Kerim'le 

bağlamışlardır. Hayatlarında kavlen ve amelen emirlerine ve nehyettiklerine 

davranıyolardı. Onlar sadece Kur'ân-ı Kerim'in, hayat her tarfında emrettikleri ve 

nehyettiklerinin uygulaması sayesinde ulaşmış olan yüksek mertebe ve menziletlere 

ulaşmışlardır. Hz. Ömer (r.a.) Bakara Suresini iyice düşünüp anlamaya çalıştığından 

dolayı sekiz yılda ezberlemiştir. O (r.a.) ayetlerin anlamlarını öğrenmek isteyip de 

onların talimatlarıyla amel etmeye çalışıyordu. Ebu Abdürrahmân es-Süllemî 

(r.a.)'den anlatıyor ki: "Kur'ân'dan on ayet ezberledik zaman, bu on ayetlerin helal 

ettikleri, haram ettikleri, emrettikleri ve nehyettiklerini öğrenmeden, onlardan sonraki 

diğer on ayet ezberlemiyorduk." (Abdürrazık Musannefi) 

 Ashab-ı Kirâm (r.a.) Kur‘ân-ı Kerim'in ayetlerini anlayıp hayatlarında 

ayetlerin talimatlarını uygulamalarından dolayı, Allah‘a itaate kavuştuklarını buluruz. 

İçkiyi yasak eden ayet indiğinde, ayete boyun eğip de şarap içmemişlerdir. Kur'ân-ı 

Kerim'in emrettiklerine, sahabeler ağızlarındaki içkiyi çıkarak ellerindeki içki (şerap) 

atıp da kaplardaki içkileri dökmüşlerdir. Şu  ayeti kerime "Sevdiğiniz şeylerden Allah 

yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir." 

 indiği zaman, Ebu ed-Dehdâh (r.a.) en sevdiğive en güzel bağa gidip de sadaka 

olarak bağılamıştır.Bu şekilde sahabeler (r.a.) Kur‘ân-ı Kerim'i ezberlemişlerdir. 

Kur‘ân-ı Kerim onlarına sadece sözlerden ibaret değil, lakin bir terbevî (eğtimsel) 

metot olup bütün davranışlarında belli olmuştur.  

 Böylece, Allahu Te'âlâ,  Kur‘ân-ı Kerim'in ehline verdiği yüce menzilet, en 

yüksek menziletletdendir. Enes bin Mâlik (r.a.)'den Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

"Şüphesiz insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır."Sahâbiler: Yâ Resûlallah! Allah'a 



yakın insanlar kimlerdir? diye sordular. Resûlulah: "Onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve 

Allah'ın has kullarıdır." buyurdu. (Süneni İbni Mâce). Kur‘ân-ı Kerim'in okuyanı,  

Allahu Te'âlâya mensup olur. Ne yüce ve yüksek bir şereftir, İnsan, Kur‘ân-ı 

Kerim'den ezberlediği kadarına, menzileti ve şerefi olur. Allahu Te'âlâ Kur‘ân-ı 

Kerim'in ehli, insanlar arasında kadrlarını ve menziletlerini yükseltir. 

Kur’ân-ı Kerim'e karşı görevlerimiz şöyledir: 

Kur’ân-ı Kerim'in öğrenip ve öğretmesi, her zaman okuyup de düşünüp 

anlamasıdır. Kur‘ân-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten kişi,insanların en hayırlısıdır. 

Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve 

öğretendir."Peygamber (s.a.v.), Kur‘ân-ı Kerim'i okumamızı ve Kur'ân'ı ezberde 

tutmaya ihtimam etmemizi emretmiştir. Ebû Musa'dan: Peygamber (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur: "Kur'ân'ı ezberde tutmaya ihtimam ediniz. Nefsim elinde olan Allah'a 

yemîn ederim ki, Kur'ân'ın hafızadan çıkıp kaçması, bağlı develerin (ihtimâmsızlık 

yüzünden) boşanıp kaçmalarından daha şiddetlidir." (Sahih-i Buhârî). Kur‘ân-ı Kerim, 

müslüman kişiliğinin temel oluşumlarından birisidir. Ondan İslam dininin ilkelerini ve 

âdâbı almaktadır. Bunun için her Müslüman Kur‘ân-ı Kerim'i okumasını 

gerekmektedir. Kur‘ân-ı Kerim'in okunması zor bir şey değildir. Bazı kişiler 

gelirlerini iyi görevler kazanmak çin yabancı diller öğrenmesine çaba sarfediyorlar. 

Böyle kişiler, Allahu Te'âlâ kelâmı olan Kur‘ân-ı Kerim'in okumasının zor olduğu 

behanesiyle öğrenmeyi  bırakırlar. Âişe (r.anha) demiştir ki: Resulullah (s.a.v.): 

"Kur'ân okuyan ve bu hususta maharetli olan kişi sefere (denilen) kerîm ve itaatkâr 

meleklerle beraberdir. Kendisine zor geldiği halde Kur'ân okuyana ise, iki kat ecir 

vardır." buyurdu. (süneni Ebi Dâvũd). Cenâb-i Hak Te'âlâ, Bize kitabı olan Kur'ân'ı 

kerim'in okunmasını kolayalaştırdığını vadetmiştir. Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: 

"Andolsun biz, Kur‘ân‘ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt 

alan?" ( Kamer suresi, 21.ayet)  

Okuyana iner gibi, Kur’ân-ı Kerim'in ayetlerini düşünüp anlamasıdır. 

Kur‘ân-ı Kerim'e karşı görevimizi, sadece Kur‘ân-ı Kerim'in okunmasınyla yeterli 

değildir. Lakin Kur‘ân-ı Kerim'in iyice düşünülüp anlaşılması gerekmektedir. Allahu 

Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Onlar Kur‘ân‘ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri 

üzerinde kilitleri mi var?" (Muhammed suresi, 31. ayet), yine  Allahu Te'âlâ şöyle 

buyurmuştur: "Hâlâ Kur‘an‘ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah‘tan 

başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı." (Nisâ 

suresi, 83. ayet). Kur‘ân-ı Kerim ehlinin en yüksek sevap ve ecir alanların, Kur‘ân-ı 

Kerim'i dilleriyle okuyan,  akıllarıyla ve kalpleriyle düşünüp anlayanlar, Kur‘ân-ı 

Kerim ehlinin en yüksek sevap ve ecir alanlardır. Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: 

"Bu Kur‘ân, âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana 

indirdiğimiz mübarek bir kitaptır." (Sâd suresi, 32. Ayet). Allahu Te'âlâ, Kur‘ân-ı 

Kerim'i okuyup düşünüp anlayanları övmüştür. Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: 

"Mü‘minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. O‘nun 

âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece 

Rablerine tevekkül ederler."( Enfâl suresi, 3. ayet) . İnbi Abbâs (r.anhuma) demiştir 



ki: " AllahuTe'âlâ, Kur‘ân-ı Kerim'i okuyup de emrettikleri ve nehyettiklerine göre 

davranan kişinin (dünyada) sapmayacağını ve de (ahirette) sıkıntı çekmeyeceğini 

vadetmiştir." Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " kim benim yol göstericime uyarsa artık o, ne 

(dünyada) sapar ne de (ahirette) sıkıntı çeker. Her kimki benim zikrimden 

(Kur‘ân‘dan) yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet 

gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: ―Rabbim! Dünyada gören bir kimse 

olduğum hâlde, niçin beni kör olarak haşrettin?‖. Allah, ―Evet, öyle. Âyetlerimiz sana 

geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun‖ der." (Tâhâ 

suresi, 234-237. Ayetler) 

Resũlullah (s.a.v.), Kur'ân Kerîm ile etkilenmekte, bize güzel örnek vermiştir. 

(s.a.v.) bir günde Abdullah İbn Mes‘ûd (r.a.)'ya demiştir ki: "Bana Kur‘ân oku" 

buyurdu. Yâ Resûlallah! Kur‘ân sana indirilmişken ben sana nasıl Kur‘ân okurum? 

dedim. " Ben Kur‘ân‘ı başkasından dinlemeyi gerçekten çok severim‖ buyurdu. 

Bunun üzerine ben kendilerine Nisâ sûresini okudum. ―Her ümmetten gerçek bir 

şahit, seni de bunlara hakkıyla şahit getirdiğimiz zaman halleri nice olur" anlamındaki 

âyete gelince: "Şimdilik yeter" buyurdu. Kendisine dönüp baktım, iki gözünden yaşlar 

boşanıyordu. (Müttefikun Aleyhi) . Mü'min olan kişi, Allahu Te'âlâ kelâmıyla bütün 

vıcdanıyla etkilenip de onunla aktivite haline gelmesi gerekmektedir. Allahu Te'âlâ 

şöyle buyuruyor ki: "Allah, sözün en güzelini; âyetleri, (güzellikte) birbirine benzeyen 

ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden 

korkanların derileri (vücutları) ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de (vücutları 

da) kalpleri de Allah‘ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur‘ân Allah‘ın hidayet 

rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah, kimi saptırırsa artık onun için 

hiçbir yol gösterici yoktur."  (Zümer süresi, 34. ayet). 

Kur'ân-ı Kerîm'e edeb ve saygı göstermek ve ahlakıyla ahlaklandırmak. 

Kur'ân Kerîm'i okuyan kişi, Kur'ân Kerîm'in âdâplara en uygun hal üzere bulunmalı, 

ahlakıyla ahlaklandırmalı ve talimatlarına tabi olamalıdır. Allahu Te'âlâ şöyle 

buyuruyor ki: "Gerçekten bu Kur‘ân en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan 

mü‘minler için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler." (İsrâ suresi, 2. ayet). Bu 

alanda güzel örneğimiz Hz. peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'dir. O, (s.a.v.) 

yeryüzünde yürüyen Kur'ân'dı. Hz. Ayşe (r.a)'ye peygamber Efendimiz ahlakını 

sorulduğunda ''onun ahlakı Kur'an idi'' (Müsned-i Ahmed). 

 Kur'ân-ı Kerîm, birçok ayetlerinde, bizi güzel ahlaka, iyi göreneklere ve söz 

tutmaya davet etmiştir. Kur'ân-ı Kerîmden rahmet, doğruluk, adalet, hoşgörürlük, 

emanet ve söz tutmak öğreniyoruz. 

 Kur'ân-ı Kerîmin emrettikleri ve nehyettikleriyle amel etmek. Kur'ân-ı 

Kerîm'e karşı görevimiz, Kur'ân-ı Kerîm'i okuyup düşünüp anlamakla sınırlı değil, 

lakın Kur'ân-ı Kerîmin emrettikleri ve nehyettikleriyle amel etmektir. Peygamber 

(s.a.v.) yaptığı gibi, bütün davranışlarımızda ve ahlaklarımızda belli olması lazımdır. 

Müslüman Kur'ân-ı Kerîmin emrettikleri ve nehyettikleriyle amel etmesi 

gerekmektedir.  Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Kur'ân'da senin ya lehine, ya 

aleyhine bir hüccettir." (Sahihi Müslim). Kur'ân-ı Kerîm okuduğun zaman, 



kulaklarından geçmediği halde ve senin davranışlarına yanstılmazsa senin aleyhine bir 

hüccet olur. Nice Kur'ân-ı Kerîm okuyan vardır ki ve Kur'ân-ı Kerîm ona lanet eder. 

Kur'ân-ı Kerîm'e karşı görevlerimizden: onu tarhrif etme ve mubtıller (Batıl bir 

dava peşinde koşanlar) tefisir ve yorumlarından korunması gerekmektedir.    

Biz şimdi Kur'ân-ı Kerîm'i savunduğmuzda, Kur'ân-ı Kerîm kıyamet gününde 

bizi savunması umarız. Ebu Ümame (r.a.) der ki: "Ben Resûlullah (s.a.v.)'i şöyle 

buyururken işittim. "Kıyamet gününde Kur‘ân ve dünyadaki hayatların ona g öre 

tanzim eden Kur‘ân ehli kimseler mah er yerine getirilirler. Bu sırada Kur‘ân‘ın 

önünde Bakara ve Ăl-i İmrân sureleri vardr. Her ikisi de kendilerini okuyanlar 

müdafaa için birbiriyle yara rlar" Resũlullah (s.a.v.) bu iki sure için üç misâl verdi ki 

onların hâlâ unutmuş değilim. Allah Resũlü (s.a.v.) sözlerine şöyle devam etti: "Sanki 

onlar iki bulut gibidirler veya iki siyah gölgelik gibidirler ki aralarında bir nũr parlar 

veya sanki onlar, gök yüzünde kanat açmış iki grup kuş gibidirler. Kendilerini okuyan 

insanları müdâfaa ederler."  (Sahihi Müslim). 

Müslümanlar, Kur'ân-ı Kerîm'i sürekli okursalar, anlamlarını tefekkür 

ederlerse, onun taliamtlarına davranırlarsa ve  onu öğrenip çocuklarına öğretirlerse 

pek çok büyük menfaat görürler. Kur'ân-ı Kerîm'le rahmet ve adalet yayılır, kalpler 

düzeltilir, iyilik ve hayırlı şeyler çoğalatır ve toplumlarda bulunan şerler ve tehlikeli 

şeyler yitip gider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kur'ân Kerîm Işığında Resũller ve Peygamberlerin Salâh ve Islâh 

etmeye (Düzeltmeye) Çağrıları 

Unsurlar:  

7- İslam salâh ve ıslâh etmenin dinidir. 

6-  Kur'ân Kerîm'deki Resũller ve Peygamberlerin Islâh etmeye 

çağırılarından örnekler. 

4- Her şeyden önce kendilerimizi ıslâh etmeye ihtiyacımız vardır. 

3- Toplum ve fertlerin üzerinde salâh ve ıslâh etmenin etkisi. 

5-  Islâh etme (Düzeltme) terketmenin etkisi. 

Deliller: 

Kur'ân-ı Kerîm'den deliller: 

2- Allahu Te'âlâ buyuruyor ki: "Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve 

uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku 

yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. " (En'âm suresi,58. ayet) 

3- Allahu Te'âlâ Şu‘ayb (a.s.) diliyle buyuruyor ki: "Ey kavmim! Söyleyin 

bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzere isem ve katından bana 

güzel bir rızık vermişse!. Ben size yasakladığımı kendim yapmak 

istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince (sizi) düzeltmek istiyorum. 

Başarım ancak Allah‘ın yardımı iledir. Ben sadece O‘na tevekkül ettim ve 

sadece O‘na yöneliyorum." (Hũd suresi, 88. ayet) 

4- Allahu Te'âlâ Şu‘ayb (a.s.) diliyle buyuruyor ki: " Ölçüyü tam yapın. Eksik 

verenlerden olmayın. Doğru terazi ile taratın. İnsanların mallarını ve haklarını 

eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın."  (Şurâ 

suresi, 282-284. ayetler) 

5- Allahu Te'âlâ buyuruyor ki: "Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde 

bozgonculuk yapmayın. Allah'a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak 

dua edin. Şüphesiz  Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır." (A'râf 

suresi, 67.ayet)  

6- Allahu Te'âlâ buyuruyor ki: " Mûsâ, kardeşi Hârûn‘a, ―Kavmim arasında 

benim yerime geç ve yapıcı ol. Sakın bozguncuların yoluna uyma‖ dedi." 

(A'râf suresi, 253. ayet)  

7- Allahu Te'âlâ buyuruyor ki: " (Ey Muhammed!) De ki: ―Gelin, Rabbinizin size 

haram kıldığı şeyleri okuyayım: O‘na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya 

babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de 

onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da 

gizlisine de yaklaşmayın. Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça, Allah‘ın haram 

(dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı 

kullanasınız.‖ (En'âm suresi, 262. ayet)  

1- Allahu Te'âlâ buyuruyor ki: "Rabbin, halkları salih ve ıslah edici kimseler 

iken memleketleri zulmederek helâk etmez." (Hũd suresi, 211. ayet) 



8-  Allahu Te'âlâ buyuruyor ki: "Rabbin, ülkelerin merkezî yerlerine, kendilerine 

âyetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe oraları helâk edici değildir. 

Zaten biz, halkları zalim olmadıkça memleketleri helâk etmeyiz." (Kasas 

suresi, 62. ayet) 

2-  Allahu Te'âlâ buyuruyor ki: "Semûd kavmine de kardeşleri Salih‘i peygamber 

gönderdik. Dedi ki: ―Ey kavmim! Allah‘a kulluk edin. Sizin O‘ndan başka 

hiçbir ilâhınız yok. O, sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın 

imarında görevli (ve buna donanımlı) kıldı. Öyle ise O‘ndan bağışlanma 

dileyin; sonra da O‘na tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap 

verendir."  (Hũd suresi, 72. ayet) 

21- Allahu Te'âlâ buyuruyor ki: "Bir sadaka vermeyi, yahut iyilik yapmayı, yahut 

da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli 

konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah‘ın rızasını 

kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükâfat vereceğiz." (Nisâ suresi, 

225. ayet)  

22- Allahu Te'âlâ buyuruyor ki: (Ey Muhammed!) Sana ganimetler hakkında 

soruyorlar. De ki: "Ganimetler, Allah‘a ve Resûlüne aittir. O hâlde, eğer 

mü‘minler iseniz Allah‘a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve 

Rasûlüne itaat edin." ( Enfâl suresi, 2. ayet) 

 

Nebevî Sünnetinden deliller: 

8- Zeyd ibn Milha (r.a.)‘dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurdu: ―İslam garib bir halde başladı ve yine garib bir hale dönecektir. Ne 

mutlu o gariblere ki insanların buzdukları şeyleri sünnetim yoluyla 

düzelteceklerdir.‖. 

 

2- Ebudderdâ (r.a.)'dan (rivayet edildiğine göre) Resûlullah (s.a.v.) (birgün) 

sahabelere; "Size oruçtan da namazdan da ve sadakadan da daha faziletli olan 

bir amel haber vereyim mi?" demiş. (Onlar da): Evet ya Resûlullah (haber 

ver), demişler. (Bunun üzerine Resûlullah): "(O) iki kişinin arasını 

düzeltmektir. İki kişinin arasını açmak (ise usturanın kılı kazıdığı gibi dini 

kökünden söken) bir kazıyıcıdır," buyurmuştur. 

71- Ebû Hüreyre (r.a.)'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle dua 

ediyordu: "Allahım, her işimin esası olması itibariyle dinimi islah et, içinde 

geçimim olan dünyayı ıslah buyur, döneceğim yer olan ahiretimi de ıslah et, 

hayatı, her türlü hayırları artırmama vesile kıl, ölümü de her türlü şerden 

kurtulup rahata ermeme vesile yap." (sahih Müslim) 

77- Ebu Hüreyre (r.a.)‘den rivâyet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur: "İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir 

sadaka vâcib olur. (Meselâ) iki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir 

sadakadır. Hayvanına binmek isteyen bir kimseye yardım ederek, hayvana 

bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir 



sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan eziyet 

verici şeyleri gidermen dahî bir sadakadır."(Buhari ve Müslim)  

23- Ubade b. Umeyr b.Ubade b. Avf demiştir ki: Ebu Eyyũb (r.a.) bana şöyle 

anlatmıştır . "Resũlullah (s.a.v.) bana demiştir ki: ( Ey Ebe Eyyũb! Allah ve 

Resũlünün en sevdikleri sadakayı göstereyim mi sana? İnsanlar buğuz 

etiklerinde ve birbirinden nefret etiklerinde arasını düzeltiyorsun. ). (Tebarâni 

el-mücem el-Kebîr)  

24- Enes ibn Malik (r.a.)‘den rivâyet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur: "Birinizin elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopacaksa da 

kopmadan önce onu diktirebilirse diksin. " 

 

 

Konu: 

 

Salâh ve ıslâh etmek, Dinimiz Henîf  İslâm onları isteklendiren ve 

onlara çağıran derğerlerindendir. O yüce ve güzel bir ahlaktır, beşeri nefisler 

onunla mutlu olur ve onu sever, o yeryüzünü imâr etmeye gerekli olan insâni 

bir değerdir, ve şeri' bir istektir, çatışma ve bozgunculuk etmenin sebeplerini 

ortadan kaldırmak ve insanların hayatlarındaki durumlarını düzeltmeye, 

insanlar aralarında dayanışma sağlamak anlamındadır. 

Şüphesiz, salâh ve ıslâh etmek, insanların yaptıklarında ve 

söylediklerinde bir gâyettir. Salah bulmadan işler kabul edilmez. Bunun için 

insan her yaptıklarında ve söylediklerinde sâlih bir insan olmalı ve ıslâh eden 

(düzeltyen) insanların kaygılarını üstlenen olmalı ve onlarını düzeltmeye 

çalışan bir insan olmalıdır. 

Kim Kur'ân Kerîm'in ayetlerini iyice düşünürse, Kur'ân-ı Kerîm bu 

kımetli değere büyük önem verdiğini bulacaktır. Islâh kelimesi ve ondan 

türetilmiş kelimeler Kur'ân Kerîm'de aşağı yukarı 211 defa geçmiştir. Ve 

herhangi bir şeyi zikretmek, bu şeye çok önem verildiğine ve yüksek şerfine 

ve büyük menziletine bir kanıttır. Kur'ân Kerîm'de (salh) kelimesi çeşitli 

anlamlarda geldiğini, İslam dini, insanın inancını, ibadetlerini, davranışlarını 

ve hayatını ıslâh etmeye amaçlamak anlamındadır.  

Kur'ân Kerîm çok yerlerinde Allahu Te'âlâ'ya iman etmek ve ıslâh 

etmek birbirleriyle bağlamıştır. Şundan, ıslâh etmek, Allahu Te'âlâ'ya  imân 

etmenin delillerinden olduğuna bir işarettir.  Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: 

"Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim 

iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak 

değillerdir. " (En'âm suresi,58. ayet). Ve yine şöyle buyuruyor ki: (Ey 

Muhammed!) Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki: "Ganimetler, 

Allah‘a ve Resûlüne aittir. O hâlde, eğer mü‘minler iseniz Allah‘a karşı 

gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Rasûlüne itaat edin." ( Enfâl 

suresi, 2. ayet) 

Yine Kur'ân Kerîm takva ve ıslâh etmek birbirleriyle bağlamıştır. 

Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Her kim Allah'a karşı gelmekten sakınır ve 



hâlini düzeltirse, artık onlara korku yoktur. Onlar üzülecek de değildir." (A'râf 

suresi, 46. ayet). Ve yine tevbe etmek ve ıslâh etmekle bağlamıştır. Allahu 

Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " Ancak tevbe edip halini düzelterek ve gereçeği 

söyleyenlar." (Bakara suresi, 271. ayet), ve yine şöyle buyurmuştur: " Eğer 

onlar tevbe edip kendilerini ıslah ederlerse" Nisâ suresi, 27. ayet) ve Allahu 

Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Ancak tevbe edip bundan sonra ıslah olanlar 

müstesna. Çünkü Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." (Nũr 

suresi, 6. ayet) . ıslah etmek, Allahu Te'âlâ'ya iman etmek, takva, ve Allah'a 

içtenlikle tevbenin semresi(meyvesi)'dir. 

Resũller ve Peygamberlerin haberlerini takıp edersek, hepsini 

insanların yeryüzündeki bozdurduklarını ıslâh etmeye gönderildiklerini 

bulacağız. Bütün peygamberlerin risâleti tektir. O risâlet yeryüzündeki 

bulunan bozguculuk, yayılmış ahlak hastalıkları ve masıyetleri düzeltmektir. 

Her peygamberin zamanındaki yayılmış bozgunculuğu düzeltmeye 

gönderilmiştir. Allahu Te'âlâ peygamberlerin, insanlara şeri'at, inanç ve ahlak   

müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gödermiştir. Allahu Te'âlâ şöyle 

buyurmuştur: "Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, ―Şüphesiz, 

benden başka hiçbir ilâh yoktur. Öyleyse bana ibadet edin‖ diye 

vahyetmişizdir." ( Enbiyâ suresi, 36. ayet). Peygamberlerin daveti,  insanın 

ahirette Allahu Te'âlâ rızasını kazanmak amacıyla dünyadaki işlerini 

düzeltmeye gelmiştir. 

İşte hazreti Nuh (a.s.) kavmını, kendilerini düzeltmeye, Allahu 

Te'âlâ'ya tek ilâh olarak ibadet etmeye ve fayda etmeyen ve zarar vermeyen 

butlara ibadet etmeden uzak durmaya  çağırmıştır. Allahu Te'âlâ şöyle 

buyurmuştur: " Şöyle dediler: 'Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd'i, 

Süvâ'ı, Yeğũs'ı, Ye'ũk'u ve Nesr'î hiç bırakmayın. Onlar gereçekten 

birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını 

artır." (Nuh suresi, 34-35. ayetler). Ve onları, (onlaın) rızkını artırmak için 

istiğfâr ile ıslâh etmeyi isteklendirmiş ve onlara mal ve çocuk verir. Allahu 

Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " Dedim ki: ‗Rabbinizden bağışlama dileyin; çünkü 

O, çok bağışlayıcıdır. (Bağışlama dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur 

indirsin.  Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, 

sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar (saygınlık, 

büyüklük) ummuyorsunuz?" (Nũh suresi, 21-24. ayetler). 

Ve işte peygamberlerin hatîbi Şu‘ayb (a.s.) kavminde inanç 

bozgunculuğu ve ona bağlı iktisadi bozgunculuğu düzeltiyor, onları ölçüyü ve 

tartıyı eksik yapmamaya davet ediyor. Bu kötü huluk (davranış) kavminin 

arasında yayılmış bir davranıştır. O (a.s.), satıcı ve alıcının haklarını koruyan 

ıslâh davetiyle gelmiştir. Allahu Te'âlâ Şu‘ayb diliyle şöyle buyurmuştur: "Ey 

kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka hiçbir ilâhınız yoktur. 

Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin 

adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim! Ölçüyü ve 

tartıyı adaletle tam yapım. İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını 

eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." (Hũd 



suresi, 85-86. ayetler). Bundan sonra devetinin gereçeğini açıklamıştır. Onun 

davetinin cevheri (amacı) ıslâh etme olduğunu beyen etmiştir. (a.s.) kavmine 

hitap ederek şöyle buyurmuştur: "Ey kavmim! Söyleyin bakayım, ya ben 

Rabbimden gelen açık bir delil üzere isem ve katından bana güzel bir rızık 

vermişse!. Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece 

gücüm yettiğince (sizi) düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah‘ın yardımı 

iledir. Ben sadece O‘na tevekkül ettim ve sadece O‘na yöneliyorum." (Hũd 

suresi, 88. ayet). Başka bir yerde (a.s.) kavminin yeryüzünde yapmış oldukları 

ölçüyü ve tartının eksilteme düzeltmeye ısrar ederek onlara şöyle hitap 

etmiştir: " Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru terazi ile 

taratın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiiltmeyin. Yeryüzünde 

bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın."  (Şurâ suresi, 282-284. ayetler) 

Şu‘ayb (a.s.) "Başarım ancak Allah‘ın yardımı iledir. Ben sadece O‘na 

tevekkül ettim ve sadece O‘na yöneliyorum." dediğinde dikkatimizi çekemek 

gerektiren önemli bir şey vadır. O (a.s.), her ıslah eden kişide, ıslâh ettiği 

zaman önemli ve yüce bir amaç bulması gerekmektedir. O amaç ıslâh ettiği 

zaman ihlaslı olması lazımdır. 

İşte Allah'ın peygamberi Sâlih (a.s.) kavmine çağrırarak şöyle 

buyurmuştur: "Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 

Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat 

etmeyin."  (Şuarâ suresi, 261-263. ayetler) 

Musâ (a.s.) kardeşi Hârũn (a.s.) kavminde halife kıldığı zaman, onu 

bozgunculuk edenlerin yolunu izlememesine ve ıslâh (düzeltmek) ile tavsiye 

etmiştir. Allahu Te'âlâ buyuruyor ki: " Mûsâ, kardeşi Hârûn‘a, ―Kavmim 

arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. Sakın bozguncuların yoluna uyma‖ 

dedi." (A'râf suresi, 253. ayet)  

İslam peygamberi (s.a.v.) ondan önce gönderilmiş olan peygamberlerin 

başladıkları ıslâh davetini, hayat her tarafında (Dini, siyasi, ictimâi (toplumsal) 

ve ekonomi ) tamamlamak için gönderilmiştir. (s.a.v.)'in hayatına ve sîretine 

derin bir bakış atarsak, o günlerde toplum zina, hırsızlık, öldürme, riba ve 

insanların ve yetîm malarını haksızlıkla yemesi gibi kötü ve çirkin adetlerle 

dolu olduktan sonra, güzel ahlak ve iyi değerler üzerine islami bir medeniyet 

kurmuş (inşa etmiş) olduğunu buluruz. Peygamberimiz  (s.a.v.) bu kötü ve 

çirkin adetleri reformist yöntem ile düzeltmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in 

daveti, hayat ve ıslâh davetidir. toplumu ve bireyi bir ıslâh davetiydi. Allahu 

Te'âlâ buyuruyor ki: "Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi 

çağırdığı zaman, Allah‘ın ve Resûlü‘nün çağrısına uyun." (Enfâl suresi, 35. 

ayet). Dini yanında, (s.a.v.)'in daveti, hayat ve ıslâh devetiydi. Allah tek ve 

ortaksız bir ilâh olduğunu beyan etmiştir. Ve Allah tek olduğuna ve 

peygamberi (s.a.v.) sadık olduğuna kanıtlamıştır. İnsanların davranışlarını 

düzeltmenin yanında ise, peygamberimiz (s.a.v.) güzel ahlaka davet etmiştir. 

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Ben, ancak güzel ahlakı 

tamamlamak üzere gönderildim." (Beyhaki süneninde rivayet etmiştir.). 



Bugünkü çeşitli sahalarda bulunan tahrip, çatışma, savaşma ve fesat 

tersine, Peygamberimiz (s.a.v.) da toplum çatışmasız, nefretsiz, terörizmsiz ve 

barışçıl bir ortamda yaşamak için toplumu düzeltilecek olan islâmi ilkeler ve 

islâmi değerlere davet etmiştir. 

Adalet, hoşgörürlük, söz tutmak, emanetleri ehline vermek, söz ve 

amellerde sadık kalmak, ana babaya iyilik etmek, yetîm mallarını yememek, 

komşuya iyi davranmak ve güzel söz söylemenin değerleri bütün  semâvî 

dinler üzerine ittifak ettikleri değerlerdendir. Semavi dinler kayanğı tektir. 

Bunun için peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: " Peygamberler baba bir 

kardeşlerdir. Anneleri ise muhteliftir. Dinleri birdir." (Buhari sahihi), semavi 

dinler zamanlar ve yerlere göre ibadâtler  meselesinde farklı olabilir. Ancak 

ahlak ve insani değerler meselesinde aralarında herhangi bir ihtilaf yoktur. 

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: İlk peygamberlik sözlerinden 

insanların hatırında kalan: "Utanmazsan dilediğini yap" sözüdür.haklı bir 

sebep olmadıkça, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı öldürmek, ana 

babaya kötülük etmek, yetim malını haksızlıkla yemek ya da işçiler 

üceretlerini vermemek helal kılan bir semavi din yoktur. 

Bir de yalan söylemek, vefazılık, verilen söz tutmamak ya da iyilik  

yapmanın karşılığı kötülük vermek gibi şeyleri herhangi semavi bir din mübah 

kılmamıştır. Bütün semavi dinler güzel insani değerler üzerine ittifak 

etmişilerdir. 

Bunun için İbn Abbas (r.anhuma) Allahu Te'âlâ'nın şöyle buyurduğu: 

"(Ey Muhammed!) De ki: ―Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri 

okuyayım: O‘na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. 

Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz 

rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de 

yaklaşmayın. Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça, Allah‘ın haram (dokunulmaz) 

kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.‖ 

Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. 

Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği 

kadarıyla sorumlu tutarız. (Birisi hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız 

bile olsa âdil olu . Allah‘a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt 

alasınız diye emretti. İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyu . Başka 

yollara uymayı . Yoksa o yollar sizi parça parça edip O‘nun yolundan ayırı . 

İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.  (En'âm suresi, 262-264. 

ayetler) hakkında şöyle demiştir: "şu ayetler muhkem, her hangi bir kitaptan 

nesh edilmemiş ayetlerdir. Bütün insanlara haram kılınmılardır. Onlar kitabın 

anasıdır. Yani kökü ve temelidir. Bu ayetlerle amel edenler (onlara göre 

davrananlar) cinnete gireceklerdir ve onları terk eden kişi cehennme 

girecektir". Buna göre peygamberlerin ıslah davetlerine aykırı ve Şer'i Kavîm 

yolundan uzak duran bütün ıslah davetleri, bozgunculuk davetleri olur. 

Peygamberimiz (s.a.v.) salâh ve ıslâh etmek (düzeltmek) meselesinde 

kavlen ve amelen (konuşarak ve yaparak) en güzel ve en yüce örnek vermiştir. 

Her şeyde (s.a.v.) ısalahı istiyor ve şöyle dua ediyordu: Allahım! her işimin 



esası olması itibariyle dinimi islah et, içinde geçimim olan dünyayı ıslah 

buyur, döneceğim yer olan ahiretimi de ıslâh et, hayatı, her türlü hayırları 

artırmama vesile kıl, ölümü de her türlü şerden kurtulup rahata ermeme vesile 

yap." (sahih Müslüm). Peygamberimiz (s.a.v.) insanların aralarını kendisiyle 

düzeltmekte ve düzeltmeyi isteklendirmektedir. Sehl ibn Sa'd (r.a.)'dan (şöyle 

demiştir): "Kubâ ahâlîsi birbirleriyle döğüştüler; hattâ birbirlerine taşlar attılar. 

Bu hâdise Resulullah'a haber verilince, Resûlullah (s.a.v.) hemen: "Bizi 

götürün de aralarım iyileştirip barıştıralım" buyurdu. (Buhari sahihinde rivayet 

etmiştir.).  

Salah ve ıslâh (düzeltme) toplumun devam etmesi ve gelişmesi için 

sağlam bir kaledir. Biz öncelikle nefsi düzetlemye ve hayatın çeşitli (siyası, 

sosyal , ekonomik ve ilmi) alanlarını içeren bir şekilde temizlenmesine 

ihtiyacımız var. Nefisin düzletilmesi şer'i bir teklif ve dini bir görevdir. 

Özellikle bu günlerdeki nefislerde iman azalmış, ahlaklar bozulmuş, haklar ve 

görevler kaybolmuş. böylelikle  insanların çoğu ne büyükler ne âlimler ne 

akrabalar ne ana babalar ne de vatana  hakkı hürmet gösterir. 

Islâh, insanın ne yapması ve ne yapılması gerektiğini bilmesi demektir. 

diğerlerin haklarına saldırmamalı, insanın görevlerini bilerek en iyi şekilde 

yerine getirmelidir. Kendi  doğruluğu, nefsini yüce ahlaklara alıştırması ve 

yolu sapmaktan, dünyada bozgunculuk ve haksızlık etmesi ve kin ve kötülükle 

kalbının doldurmasından  vazgeçmesi ve sıyırılması işte budur ıslâhın 

kendisidir. Nefsi, rabbi, ırkının çocukları ve kainatla doğrulık gösteren her 

insan işte kendi içinde ıslâh ve başkalara ıslâh geçekleştiren insandır. Sankı 

nefsin yüce ahlaklara alıştırması; haksızlıktan, günahlardan  ve Allah'ın 

yasakladıklarına düşmekten vazgeçiren ve dünayı imar ederek topluma genel 

bir faydayı getiren defineleri ve sırlarını çıkartmak için ıslâhın aracıdır.  

Islâh yoluyla ayrımlık değil ülfet olur, bunun da aynısı Kur'ân 

Kerîm'de geçer. ıslâh yoluyla  rahmet, hoşgörü ve affetme değerleri tüm 

toplumun bireylerine demek tüm millete yansır. Islâh yoluyla da şiddet, nefret 

ve kin  kökünden sökülür. 

Islâhın belirli bir vaktı yok, hatta insan hayatının son nefesine 

(soluğuna) kadar mücadele etmelidır. Bununla ilgili Resũlullah (s.a.v.) Enes 

ibn Malık (r.a.) rivayetine göre şöyle buyurdu: "Birinizin elinde bir hurma 

fidanı varken kıyamet kopacaksa da kopmadan önce onu diktirebilirse 

diksin."(Buhari bu hadisi el-Edab el-Müfredde rivayet etmiştir.)  

Kayda değer ki, ıslâh; insan kendisi, ailesi ve toplumuyla başlayıncaya 

kadar gerçekleşip meyvesini vermez. Hayat düzelmesi, ülkeler güven, iş ve 

gelişme ile dolu olması ve inanların arasında sevgi muhabbet yayılması için 

toplumun ıslahı olması gerekir. Salih (ıslahcı) - aralarını bozulan kişilerin 

aralarını düzeltmek için malını ve çabası sarfeden - için dua ederek Peygamber 

efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu : "İslam garib bir halde başladı ve yine garib 



bir hale dönecektir. Ne mutlu o gariblere ki insanların buzdukları şeyleri 

sünnetim yoluyla düzelteceklerdir." (Sünen et-Tirmizî).  

Islahın  birey ve topluma büyük etkileri vardır. Bu etkilerden biri: hoş 

bir hayat yaşamak, Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Erkek veya kadın, 

mü'min olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayatiyle yaşatırız. 

Ve mükafatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz." (Nahl 

süresi, 21. Ayet) 

Onlardan da yıkılma ve tahribden  kurtulmaktır. Allahu Te'âlâ şöyle 

buyurmuştur: "Halkı iyi olduğu halde Rabbin, haksızlıkla memleketleri helak 

etmez." (Hũd süresi 221.ayet)  

Onlardan da yeryüzüne varis olmaktır. Zira yeryüzüne varis olmak  

ıslâh şartıyla bağlıdır. Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Andolsun Zikir'den 

sonra Zebur'da da: 'Yeryüzüne iyi kullarım varis olacaktır.' diye yazmıştık." 

(Enbiyâ suresi, 216.ayet). 

Islâh etkilerinden de;  Allah'ın ıslâh prensiblini tutan kuluna korumayı 

sağlar. Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Süphesiz ki, benim koruyanım 

Kitab'ı indiren Allah'tır. Ve O, bütün salih kullarını görüp gözetir.) (Arâf 

suresi, 227. Ayet) 

Hem de çocukları korumaktır. Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: 

"Duvara gelince, şehirde iki yetim çocuğun idi; altında da onlara ait bir hazine 

vardı; babaları ise iyi bir kimse idi. Rabbin istedi ki, o iki çocuk güçlü 

çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. 

Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte, hakkında sabredemediğin 

şeylerin iç yüzü budur."  (Kehf suresi, 83. ayet). Hz. Musa (a.s.)'le salih kul 

Hızır'ın arasında olan iki yetim çocuğun duvarı hikayesi bilinir.  duvarın inşa 

etmesi tesadüf  değildi, gerçi babaları iyi bir kimse olduğundan dolayıdır. 

Hem ıslâh dünya ve ahirette korkudan güven verir. Allahu Te'âlâ şöyle 

buyurmuştur: "Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak 

göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar 

üzüntü de çekmeyecekler) (Enâm suresi, 58. ayet). Hem de mağfiret ile rahmet 

getirir; Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Eğer arayı düzeltir, günahtan 

sakınırsanız Allah şüphesiz çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir." (Nisâ suresi, 232. 

ayet)  

Islâh bir şeye girdiği zaman süsler ve güzeleştirir. Allahu Te'âlâ ve 

onun resũlü (s.a.v.) sevdiği bir ahlak vesilesiyle hayat düzelir, garibanı 

yücelten  güçlü ve  sağlam bir ümmet olur. Onunla müslümanlar birleşip 

sözlerini bir olur, ayrılıklarını son erdirir, sevgi ve muhabbet yayılır ortada. 

İşte iman kardeşliğinin kanıtıdır. Allahu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Müminler 

ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun 

ki esirgenesiniz." (Hücürât suresi, 21. ayet)  

Islâh değerini kaybedersek,  toplum bozgunluğa uğrar, aileler yıkılır, 

kargaşa yayılır , Allahın kutsal şeylerine saygısızlık gösterilir, günahlar işlenir 

hatta bütün toplum, ülke ve uygarlık yıkılır. Böylece ıslâh etmekten 



vazgeçmek dünyada eziyet ve manavi yıkılışa sebep olur. Fakirlik ve aşağılık 

gibidir. 

 

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kur'ân'daki Mü'minlerin Sıfatları 

71 Cemaziyülevvel 7341 H. – 71 Şubat 6172 M. 

 

II. Unsurlar: 

2. Allah'ı bilmek ve tanımak,  imânın yoludur. 

3. İmân ve salih ameller birbirlerine sımsıkı bağlılardır. 

4. Mü'minlerin sıfatları:  

a- Allah'u (Azze  ve Celle)'den korkumak. 

b- Allah'u (Azze  ve Celle)'ye tevekkül etmek. 

c- Allah yolunda mal harcamak. 

d- Doğru söz söylemek, emanetine ve verdiği söze riâyet etmek, utanmak 

ve güzel ahlak. 

5. Allah'u (Azze  ve Celle), mü'minler için hazırladığı tükenmez nimetler.  

II. Kur'ân-ı Kerîm ve Nebevî Sünnetinden Deliller: 

       Kur'ân-ı Kerîm'den Deliller: 

2- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Mü‘minler, gerçekten kurtuluşa 

ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız 

işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekâtı öderler. Onlar ki, 

ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun 

dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine 

geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki, emanetlerine ve 

verdikleri sözlere riâyet ederler. Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler. 

İşte bunlar varis olanların ta kendileridir." (Müminȗn Suresi, 2-22. ayetler) 

3- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Mü‘minler ancak o kimselerdir ki; Allah 

anıldığı zaman kalpleri ürperir. O‘nun âyetleri kendilerine okunduğu zaman 

(bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar 

namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah 

yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten mü‘minlerdir. Onlara, 

Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık 

vardır." (Enfâl Suresi, 3-5. ayetler)  

3- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Rablerinin azametinden korkup titreyenler, 

Rablerinin âyetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar, Rabblerine 

dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler, İşte bunlar hayır 

işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler." (Mü'minȗn Suresi, 61-72. 

ayetler) 
4- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " Bir kere de karar verip azmettin mi, artık 

Allah‘a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri 

sever. Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız 

bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Mü‘minler, ancak Allah‘a 

tevekkül etsinler." (Ălî İmrân, Suresi, 262-271. ayetler)    



6- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " Rahmân‘ın kulları, yeryüzünde vakar ve 

tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, ―selâm!‖ 

der (geçer)ler. Onlar, Rabblerine secde ederek ve kıyamda durarak 

geceleyenlerdir. Onlar, şöyle diyenlerdir: ―Ey Rabbimiz! Bizden cehennem 

azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helâktir!‖. ―Şüphesiz, ne 

kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.‖. Onlar, harcadıklarında ne israf 

ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir 

harcamadır." (Furkân Suresi, 74-71. ayetler)  

7- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " Allah ve Resûlünden, kendileriyle 

antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir uyarıdır." (Tevbe Suresi, 

222. ayet) 

1-  Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "  Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine 

getirin. İhramlı iken avlanmayı helâl saymamanız kaydıyla , okunacak 

(bildirilecek) olanlardan başka hayvanlar , size helâl kılındı. Şüphesiz Allah 

istediği hükmü verir." (Mâide Suresi, 2. ayet)  

 

 Nebevî Sünnetinden Deliller: 

7- Ömer b. el-Hattab (ra)‘dan şöyle demiştir: Bir gün biz Resȗlullah (s.a.v.)‘ın 

yanında iken birden baktık ki elbisesi bembeyaz , saçları simsiyah, üzerinde 

yolculuk alameti olmayan biri karşımıza çıkageldi. Onu bizden kimse 

tanımıyordu. Nihayet Peygamber (s.a.v. )‘in yanına oturdu. Dizlerini dizlerine 

dayadı, iki avucunu iki uyluğu üzerine koydu ve ―Ya Muhammed, İslam 

hakkında bana haber ver‖ dedi. Resȗlullah (s.a.v.): ―İslam; Allah‘dan başka 

ilah olmadığına ve Muhammed (s.a.v.)‘in Allah‘ın Resȗlü olduğuna şahitlik 

etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan‘da oruç tutman ve 

yoluna gücün yeterse Beyti (Kabe‘yi) haccetmendir‖ buyurdu. Adam: ―Doğru 

söylüyorsun‖ dedi. Biz onun hem peygambere soru sorup hemde cevap 

vermesine taaccüb ettik. Adam: ―İman hakkında da bana haber ver‖ dedi. 

Resȗlullah (s.a.v.): İman; Allah‘a Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, 

ahiret gününe iman etmendir. Kadere, hayrına ve şerrine de iman etmendir‖ 

dedi. Adam: ―Doğru söylüyorsun‖ dedi ve ―İhsan; hakkında bana bilgi ver‖ 

diye yine sordu. Resȗlullah (s.a.v.): ―ihsan; sanki görüyormuşsun gibi Allah‘a 

ibadet etmendir. Her ne kadar sen O‘ nu görmüyorsan da, O seni görüyor‖ 

buyurdu. Adam: ―Doğru söylüyorsun‖ dedi ve ―Kıyamet hakkında bana haber 

ver‖ diye tekrar sordu. Resȗlullah (s.a.v.): (Bu konuda) sorulan sorandan daha 

âlim değildir‖ diye cevap verdi. Adam: ―Öyle ise kıyametin alametlerinden 

haber ver‖ dedi. Resȗlullah (s.a.v.): ―Cariyenin efendisini doğurması, 

yalınayak sırtı çıplak fakir davar çobanlarının bina yaptırmada yarıştıklarını 

görmendir‖ diye cevap verdi. Hz Ömer (anlatmaya devam ederek) şöyle dedi: 

Sonra adam gitti. Resȗlullah (s.a.v.) bir müddet öyle durdu, sonra bana ―ya 

Ömer, soran kimdir biliyor musun? dedi. Ben: ―Allah ve Resȗlü daha iyi bilir‖ 

dedim. Resȗlullah (s.a.v.): ―O, Cibril‘dir. Size dininizi öğretmek için gelmişti‖ 

buyurdu. (Sahıh-i Müslim) 



3- Enes İbni Mâlik (r.a.)'den anlatmıştır ki:  Peygamber (s.a.v.) birgün çıkıp 

Ensârdan olan yiğit Hârise b. Nümân karşıladı. Ona şöyle buyurdu: "Ey Harise 

nasıl sabahladın?" Harise şöyle cevap verdi: "Ya Resȗlullah! Gerçek bir iman 

sahibi olarak sabahladım." Tereddütsüz ve kendinden bu kadar emin bir cevap 

karşısında Efendimiz: ―Her iddianın bir hakikati olmalıdır. Senin imanın 

hakikati nedir?‖ diye sordu. Harise dedi ki: ―Ya Resulullah! Gündüzümü 

oruçla, gecemi kıyamla geçirdim. Şu anda öyle bir ruh haleti içindeyim ki, 

Cennet ehlinin ve cehennem ehlinin birbirleri ile konuşmalarını duyuyor ve 

sanki Rabbimin arşını ellerimle tutar gibi oluyorum.‖ Efendimiz (s.a.v.) böyle 

bir cevap karşısında oldukça etkilendi ve karşısında duran Harise‘ye dedi ki: 

―Sen öyle bir insansın ki, tepeden tırnağa iman kesilmişsin.‖ (Şu'ab El-İman) 

4- Ebû Hüreyre (r.a.)‘den rivâyet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle 

buyurdu: "İman yetmiş (veya altmış) küsur özelliktir (şu‘bedir). En yükseği, 

‗Allah‘tan başka ilâh yoktur‘ demek; en aşağısı ise, eziyet veren şeyleri yoldan 

kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir bölümüdür." (Sahıh-i Müslim)  

3- Hz Ömer ibnü‘l Hattab (Allah Ondan razı olsun) dedi ki: Resȗlullah (s.a.v.)‘i 

şöyle buyururken dinledim demiştir: "Eğer siz Allah‘a gereği gibi 

güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar 

sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam dolu kursaklarla 

dönerler." (Tirmizi onu rivayet etmiştir)    

6- İbni Abbas (r.anhuma)'dan demiştir ki: Peygamber (s.a.v.), Ömer ve 

subetindeki sahabelerden bazı kişilere girip de onlara hitap ederek şöyle 

buyurmuştur ki: " siz müninler misiniz?" ve sormuş olduğu soruyu üç defa 

tekrarladı. Hz. Ömer üçüncü defa sorulunca, demiştir ki: "Evet bize getirdiğine 

iman ederiz. Allah'a bulluk halinde şükrederiz. Belaya sabrederiz. Kazaya 

iman ederiz. Peygamber (s.a.v.) buyurmuştur ki: "Kabe sahıbı olan Allah'a 

yemin erderm ki, siz mü'minlersiniz" (Tabarânı rivayet etmiştir.) 

 

III. Konu:  

 Allah (a.c.) kullarını haka ve doğru yola  hidayet etmek için resȗller 

göndermek, peygamberlerden sonra onların Allah‘a karşı bir bahaneleri olmamaya 

onun rahmeti ve lütfundandır. Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " Müjdeleyiciler ve 

uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki, peygamberlerden sonra insanların 

Allah‘a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 

sahibidir." (Nisâ Suresi, 276. ayet) 

 Allah'a iman etmek; Peygamberler (a.s.) getirdikleri en yüce ilişkidir. Bunun 

anlamı: Allah‘a Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe Kadere, 

hayrına ve şerrine de iman etme, insanın kalbında yerleşmektir.Mü'minler (İman 

edenler) İman şartlarını yerine getirmeliler. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine 

getirmektir. 

 Allah'u (Azze ve Celle) tanımak, İman yolu başlangıcıdır. Allah'u Te'âlâ şöyle 

buyurmuştur: "Bil ki Allah‘tan başka hiçbir ilâh yoktur. Hem kendinin, hem de 



inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile! Allah, gezip 

dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir." (Muhammed Suresi, 22. ayet). 

 Bilinilir ki, Allah'a (Azze ve Celle) inanmak, salih ameller e bağlıdır, 

birbirlerine sımsıkı bağlamışlardır. Kurân-ı Kerîm'in çok ayetlerinde geldiği (varıt 

olduğu) gibidir. bu ayetlerden:  Allah'u Te'âlâ Bakara Suresinde: "İman edip salih 

ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır." Buyurmuştur. 

(Bakara Suresi, 83. ayet), ve Allah'u Te'âlâ şöyle buyurduğu: " Hiç şüphesiz iman 

edip salih ameller işleyenleri, imanlarından dolayı Rableri hidayete erdirir. Naîm 

cennetlerinde altlarından ırmaklar akar durur." (Yȗnus Suresi, 2. ayet), yine de 

Allah'u Te'âlâ şöyle buyurduğu: "İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlar 

için Firdevs cennetleri konak olmuştur." (Kehf Suresi, 211. ayet) ilh. İman, Allah'a 

itaati artıtır ve m'asiyetlerden uzaklaştırır. İman şubeleri var ve bu şubeler, Allah'a 

iman etmenin derecesine göre  mü'minden başka bir mü'mine değişir. Ebû Hüreyre 

(r.a.)‘den rivâyet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: "İman yetmiş 

(veya altmış) küsur özelliktir (şu‘bedir). En yükseği, ‗Allah‘tan başka ilâh yoktur‘ 

demek; en aşağısı ise, eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir 

bölümüdür." (Sahıh-i Müslim), salih ameller, iman şubelerindendir. 

 Cebrâil (a.s.) meşhur hadisinde, mü'min kalbınde gerekli olan iman gerçeğini 

beyan edilmiştir. Ömer b. el-Hattab (ra)‘dan şöyle demiştir: Bir gün biz Resȗlullah 

(s.a.v.)‘ın yanında iken birden baktık ki elbisesi bembeyaz , saçları simsiyah, üzerinde 

yolculuk alameti olmayan biri karşımıza çıkageldi. Onu bizden kimse tanımıyordu. 

Nihayet Peygamber (s.a.v. )‘in yanına oturdu. Dizlerini dizlerine dayadı, iki avucunu 

iki uyluğu üzerine koydu ve ―Ya Muhammed, İslam hakkında bana haber ver‖ dedi. 

Resȗlullah (s.a.v.): ―İslam; Allah‘dan başka ilah olmadığına ve Muhammed (s.a.v.)‘in 

Allah‘ın Resȗlü olduğuna şahitlik etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, 

Ramazan‘da oruç tutman ve yoluna gücün yeterse Beyti (Kabe‘yi) haccetmendir‖ 

buyurdu. Adam: ―Doğru söylüyorsun‖ dedi. Biz onun hem peygambere soru sorup 

hemde cevap vermesine taaccüb ettik. Adam: ―İman hakkında da bana haber ver‖ 

dedi. Resȗlullah (s.a.v.): İman; Allah‘a Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, 

ahiret gününe iman etmendir. Kadere, hayrına ve şerrine de iman etmendir‖ dedi. 

Adam: ―Doğru söylüyorsun‖ dedi ve ―İhsan; hakkında bana bilgi ver‖ diye yine 

sordu. Resȗlullah (s.a.v.): ―ihsan; sanki görüyormuşsun gibi Allah‘a ibadet etmendir. 

Her ne kadar sen O‘ nu görmüyorsan da, O seni görüyor‖ buyurdu. Adam: ―Doğru 

söylüyorsun‖ dedi ve ―Kıyamet hakkında bana haber ver‖ diye tekrar sordu. 

Resȗlullah (s.a.v.): (Bu konuda) sorulan sorandan daha âlim değildir‖ diye cevap 

verdi. Adam: ―Öyle ise kıyametin alametlerinden haber ver‖ dedi. Resȗlullah (s.a.v.): 

―Cariyenin efendisini doğurması, yalınayak sırtı çıplak fakir davar çobanlarının bina 

yaptırmada yarıştıklarını görmendir‖ diye cevap verdi. Hz Ömer (anlatmaya devam 

ederek) şöyle dedi: Sonra adam gitti. Resȗlullah (s.a.v.) bir müddet öyle durdu, sonra 

bana ―ya Ömer, soran kimdir biliyor musun? dedi. Ben: ―Allah ve Resȗlü daha iyi 

bilir‖ dedim. Resȗlullah (s.a.v.): ―O, Cibril‘dir. Size dininizi öğretmek için gelmişti‖ 

buyurdu. (Sahıh-i Müslim). 



 Allah'u Te'âlâ, Kur'ân-ı Kerîm'de mü'minlerin sıfatlarının çoğunu 

zikretmiştir. Bu sıfatlardan: Allah'u Te'âlâ'dan korkmak, Allah'tan korkmak, sadece en 

yüce makamlardan değil, lakın en yüce ve en yüksek makamdır. Allah'u Te'âlâ 

buyuruyor ki: "Mü‘minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri 

ürperir. O‘nun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. 

Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine 

rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar 

gerçekten mü‘minlerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve 

cömertçe verilmiş rızık vardır." (Enfâl Suresi, 3-5. ayetler), kalbın ürpermesi, 

Allah'tan korkmanın bütünlüğüdür.  Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Rablerinin 

azametinden korkup titreyenler, Rablerinin âyetlerine inananlar, Rablerine ortak 

koşmayanlar, Rabblerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler, İşte 

bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler." (Mü'minȗn Suresi, 61-71. 

ayetler), yine şöyle de buyurmuştur:" Sen ancak Zikr‘e (Kur‘an‘a) uyanı ve görmediği 

hâlde Rahmân‘dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir 

mükâfatla müjdele." (Yâsîn Suresi, 22. ayet). 
 Peygamberimiz (s.a.v.),  Allah'tan korkmanın en güzel örneği vermiştir. 

Mutarrıf'ın babası (Abdullah b. Şıhhîr)'dan demiştir ki: Resûlullah (s.a.v.)'i 

ağlamaktan dolayı göğsünde değirmen sesi gibi bîr sesle namaz kılarken gördüm. 

(İbni Hüzeyme rivayet etmiştir.). ve peygamber (s.a.v.), Allah'tan  (Allah'tan 

korkma)'yı diler. Ebi Miclez (r.a.) demiştir ki: Ammâr arkasında bir namaz kıldık. 

Namazı acele kıldırdı, yaptığından razı olmadılar. Ammâr demiştir ki: rüku ve sücȗd 

tamamlamadım mı? Evet tamamladın demişler.   Ammâr demiştir ki: Bu iki rekatte 

peygamber (s.a.v.)'in dua etmiş olduğu:  "Allah‘ım! Gayba dair bilgin ve yaratılanlar 

üzerindeki kudretinle sana dua ediyorum. Yaşamak benim için hayırlı olduğu 

müddetçe beni yaşat. Eğer ölüm benim için daha hayırlı ise beni katına al. Allah‘ım! 

Senden, gizlide ve açıkta senin korkunu duymayı istiyorum. Öfke ve hoşnutluk 

anlarında hak sözü söylemeyi istiyorum. Zenginlikte ve fakirlikte dengeli olmayı 

istiyorum. Yüzünü görmenin hazzını bana nasip etmeni [istiyorum]. Herhangi bir 

zarardan ve saptıran bir fitneden dolayı olmaksızın seninle buluşmanın özlemini bana 

bahşetmeni istiyorum. Allah‘ım! Bizleri iman süsüyle güzelleştir. Bizleri hidayete 

eren ve hidayete çağıran insanlar yap." duası okudum. (Ahmed rivayet etmiştir) 

 Allah'a tevvkül etmek, mü'minler sıfatlardandır. Onun anlamı:  insanların, 

menfaatleri getiren ve onlardan zararı defeden, rızık veren ve meneden Allah 

olduğuna inanmalarıdır. Ve bütün işlerini Allah'a havale ederler. Mü'min kişi, işleri 

tamamlayan bütün sebepleri (vesileleri) alıp da Allah'a tevekkül etmektir. İşleri 

tamamlayan bütün sebepleri almak, Allah'a tevekkül etmemek anlamında değildir. 

Ömer b. Hattâb (r.a.)‘den rivâyete göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle demiştir: "Siz, 

Allah‘a gerçek biçimde tevekkül edip güvenip dayansaydınız kuşların rızıklandıkları 

gibi siz de rızıklandırılırdınız. Çünkü o kuşlar sabahleyin aç olarak çıkarlar akşam 

kursakları dolu olarak dönerler." (Tirmizî rivayet etmiştir) 

 Ama çalışmadan ve çapa sarfetmeden, Allah'a tevekkül etmek iddia eden 

kişi, Allah'a tevekkül eden değil, tevâkül eden bir kişidir. Peygamber (s.a.v.) 



tevâkülden bizi sakındırdı. Ve tevâküle götüren şeylerinden nehyetmiştir. Muâz b. 

Cenel (r.a.)'den şöyle demiş: Resûlüllah (s.a.v.) 'in terkisinde Ufeyr denilen bir 

merkebin üzerinde idim. "Yâ Muâz! Allah'ın kulları üzerinde, kulların da Allah'ın 

üzerinde hakkı nedir bilir misin?"  buyurdu. Ben: "Allah ve Resulü bilir." dedim. 

"Gerçekten Allah'ın kulları üzerindeki hakkı: Allah'a ibâdet etmeleri ve ona hiç bir 

şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah Azze ve Celle üzerindeki hakkı İse ona hiç 

bir şeyi ortak koşmayan kimseye azâb etmemesidir." buyurdu. Ben: "Yâ Resul âli ah! 

(Bunu) insanlara müjdelemeyeyim mi?" dedim. (s.a.v.) "Müjdeleme zira güvenirler." 

buyurdu. (Sahih-i Müslim). Allaha iyi bir şekilde tevekkül etmek, mü'min kişinin 

hayatına bağlıdır. Menfaati getirme ve zararı defetme, sadece Allah'a tevekkül etmek 

ile gereçekleşir. 

 Namazı titizlikle korumak, namazda huşȗ etmek te mü'minler sıfatlarındandır. 

Allah'u Te'âlâ şöyle buyuruyor ki: "Mü‘minler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.Onlar 

ki, namazlarında huşû içindedirler." (Müminȗn Suresi, 2-3. ayetler). Namaz İslamın 

Şiâridir. Namaz kılmanın emeri pek çok ayetlerde gelmiştir. Bu ayetlerden: Allah'u 

Te'âlâ şöyle buyuruyor ki: "Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de 

rükû edin." (Bakara Suresi, 54. ayet). Peygamber (s.a.v.) namazı, İslam beş 

esâslarından biri yapmıştır. İbni Ömer (r.a.)'den, o da Peygamber (s.a.v.)'den naklen 

şöyle rivayet etti: "İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah‘tan başka ilâh 

olmadığına ve Muhammed‘in Allah‘ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı 

dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah‘ın evi Kâbe‘yi haccetmek ve 

Ramazan orucunu tutmak." (Mütefıkün aleyhi). 

  İnsanlar, namaz kıldıklarında huşȗ decelerleri birbirlerinden değişir. Onlardan 

namaz tam ecrini alanlar ve onlaradan sadece yorulmak cezasi alanlar vardır. Ebû 

Hüreyre'den, o da Peygamber (s.a.v.)'den naklen şöyle rivayet etti: " nice namaz 

kılanlar vardır ki, kıldıkları namazdan ellerine geçen sadece uykusuzluk ve yine nice 

oruç tutanlar vardır ki oruçtan onlara kalan sadece açlık ve susuzluktur ." ( Sünen-i 

Beyhakî). Namaz, ahlakı güzelleştirme ve kötülüklerden alıkoymanın 

sebeplerindendir. Namaz, insanı masiyetler ve hayasızlıktan alıkoymaktır.  Te'âlâ 

şöyle buyuruyor ki: " namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve 

kötülükten alıkor." (Ankebȗt Suresi, 56. ayet). Namazda huşȗ etmeyi gerekliliğine 

delalet eden hadislerden; Enes ibn Mâlik (r.a.) tahdîs edip şöyle demiştir: Peygamber 

(s.a.v.): "Bâzı kimselere ne oluyor ki, namaz kılarlarken gözlerini semâya dikiyorlar?" 

buyurdu. Bu husustaki sözleri şiddetli oldu, nihayet: "Bunlar ya bu fiillerinden 

vazgeçerler, ya gözleri kör olur" buyurdu. (Sahih-i Buhâri). 

 Mü'minler diğer sıfatlarından: Allah yolunda mal harcamaktır. Allah yolunda 

mal harcamak, zekat ve sadakalar kapsamaktadır. İbni Ömer (r.a.)'den peygamber 

(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Yüksek el, alçak elden hayırlıdır. Sadaka vermeye 

nafakası üzerine vâcip olanlara ihsan ile başla. Sadakanın hayırlısı (yânı kâmil olanı) 

bir zenginlik üzerinden verilenidir. Dilenmekten ve çirkin işlerden çekinip iffetli 

kalmak isteyeni Allah iffetli kılar; insanlardan müstağni olmak isteyeni de Allah 

zengin kılar."(Sahih-i Buhâri). Ve Ebu Mes‘ud el Bedri (Allah Ondan razı olsun)‘den 

aktarıldığına göre Resȗlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Bir adam Allahın rızasını 



umarak ailesinin geçimini sağlarsa harcadıkları onun için birer sadakadır." (Sahih-i 

Müslim). Mü'min malında tasarrufa yetkili olduğu biliyor. Ve Lütuf bütünüyle 

Allah'ın elindedir. Mü'min, Allah ona harcamak için harcasın. Ebû Hüreyre'den, o da 

Peygamber (s.a.v. )'den naklen şöyle rivayet etti: "Bir adam sahra bir yerde iken bulut 

içinde: Filânın bahçesini sula! diye bir ses işitmiş. Derken o bulut giderek suyunu bir 

taşlığa boşaltmış. Bir de ne görsün, o sel yollarından biri bu suyun hepsini almış. 

Adam suyu takib etmiş. Bakmış ki, bir adam kalkmış, bahçesinde suyu bel küreğiyle 

çeviriyor. Ona: Ey Allah'ın kulu, senin adın nedir? diye sormuş. O da :Filândır, 

diyerek bulut içinden işittiği ismi söylemiş. O da buna: Ey Allahım kulu, benim adımı 

niçin soruyorsun? demiş. Ber iki: Ben şu suyu indiren bulutta bir ses işittim: Filânın 

bahçesini sula! diye senin İsmini söylüyordu. Bu bahçe hususunda ne yapıyorsun? 

demiş. Bahçe sahibi: Madem ki, böyle diyorsun  (söyleyeyim). Ben bu bahçeden 

çıkana bakar da onun üçte birini tasadduk eder, üçte birini çoluk çocuğumla kendim 

yerim, üçte birini de bahçeye iade ederim, demiş." (Sahih-i Müslim). 

 Kur'ân, yukarıdaki zikredilmiş mü'minler sıfatlarından başaka sıfatlara işaret 

etmiştir. Bulardan: Faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirmek, emanetlerine 

emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet etmektir. Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: 

"Mü‘minler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı 

içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.  Onlar ki, 

zekâtı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan 

cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun 

ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki, emanetlerine ve 

verdikleri sözlere riâyet ederler. Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler. İşte 

bunlar varis olanların ta kendileridir." (Müminȗn Suresi, 2-22. ayetler) 

 Ayetler, kazanmak, sadece bu güzel sıfatların sahiblerine açıklamıştır. Her 

müslüman Dünya ve Ahirette kurtuluşa ermek için Kur'ân'da varit olan bu güzel 

sıfatlar ile ahlaklandırmalıdır. Kul kalbinde gerekli olduğu gibi gereçekleşirse 

(yerleşirse), onu bütün kötülüklerden , sapmaktan ve hoşgörüsüzlükten korur. İmanı 

kanıtlayan bir gereçek bulması lazımdır. Enes İbni Mâlik (r.a.)'den anlatmıştır ki:  

Peygamber (s.a.v.) birgün çıkıp Ensârdan olan yiğit Hârise b. Nümân karşıladı. Ona 

şöyle buyurdu: "Ey Harise nasıl sabahladın?" Harise şöyle cevap verdi: "Ya 

Resȗlullah! Gerçek bir iman sahibi olarak sabahladım." Tereddütsüz ve kendinden bu 

kadar emin bir cevap karşısında Efendimiz: ―Her iddianın bir hakikati olmalıdır. 

Senin imanın hakikati nedir?‖ diye sordu. Harise dedi ki: ―Ya Resulullah! 

Gündüzümü oruçla, gecemi kıyamla geçirdim. Şu anda öyle bir ruh haleti içindeyim 

ki, Cennet ehlinin ve cehennem ehlinin birbirleri ile konuşmalarını duyuyor ve sanki 

Rabbimin arşını ellerimle tutar gibi oluyorum.‖ Efendimiz (s.a.v.) böyle bir cevap 

karşısında oldukça etkilendi ve karşısında duran Harise‘ye dedi ki: ―Sen öyle bir 

insansın ki, tepeden tırnağa iman kesilmişsin.‖ (Şu'ab El-İman) 

Mü'min olan kişi, Doğru söz söylemek, emanetine ve verdiği söze riâyet 

etmek, cömertlik, utanmak, doğru yoldan çıkmamak, gönül alçaklığı, hoşgörürlük, 

adaletli olmak, ihsan etmek, diğerleri kendine tercih etmek ve Kuran isteklendirmiş 

olan bütün güzel ahlakları  ile ahlaklandırmalıdır. Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " 



Ey iman edenler! Allah‘a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun." (Tevbe 

Suresi, 222. ayet). yine Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " Onlar, emanetlerini ve 

verdikleri sözü gözeten kimselerdir." ( Meâric Suresi, 43. ayet). Ve sâdıkîn (sadık 

olanlar) ve Müttakiler (Allah‘a karşı gelmekten sakınanlar) hakkında şöyle 

buyurmuştur: " antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, 

hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve 

davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah‘a karşı gelmekten 

sakınanların ta kendileridir." (Bakara Suresi, 211. ayet) 

Allah'u Te'âlâ, güzel ahlaklar ile vasfedilmiş olan mü'minlere güzel ecir ve iyi 

karşılık hazırlamıştır. Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " Şüphesiz, inanıp yararlı 

işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedî kalacakları Firdevs cennetleri bir 

konaktır. Oradan ayrılmak istemezler." ( Kehf Suresi, 211-218. ayetler) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahabe (r.anhüm) Faziletleri ve Güzel Sirelerinden Bazı  Örnekler 
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III. Unsurlar: 

6. Sahabe (r.anhüm)'ün menzileti ve üstünlüğü. 

7. Kur'ân ve Hadisler ışığında sahabe (r.anhüm)'ün fazileti. 

1. Sahabe sevgisi imândandır. 

8. Sahabe'yi güzel örnek almak için isteklendirmek. 

2. Sahabeyi sövmek ve onların hakklarında kötü söylemek haram olduğu. 

21. Sahabe (r.anhüm) sirelerinden örnekler. 

II. Kur'ân-ı Kerîm ve Nebevî Sünnetinden Deliller: 

       Kur'ân-ı Kerîm'den Deliller: 

8- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Muhammed, Allah‘ın Resûlüdür. Onunla 

beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. 

Onların, rükû ve secde hâlinde, Allah‘tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini 

görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların 

Tevrat‘ta ve İncil‘de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu 

kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna 

giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkârcıları öfkelendirmek 

için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih 

amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir. " (Fetih 

Suresi, 32. ayet) 

2- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " İslâm‘ı ilk önce kabul eden muhâcirler ve 

ensar ile, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da 

O‘ndan razı olmuşlardır. Allah, onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî 

kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. (Tevbe Suresi, 

211. ayet)  

21- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "(İman ve amelde) öne geçenler ise 

(Ahirette de) öne geçenlerdir. İşte onlar (Allah‘a) yaklaştırılmış kimselerdir. 

Onlar, Naîm cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da 

sonrakilerdendir." (Vâkıa Suresi, 21-25. ayetler)  

11- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, 

ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kur‘ân‘a) uyanlar var ya, işte onlar 

kurtuluşa erenlerdir." (A'râf Suresi, 261. ayet)  
23-  Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " Andolsun Allah; Peygamber ile 

içlerinden bir kısmının kalpleri eğrilmeğe yüz tuttuktan sonra, sıkıntılı bir 

zamanda ona uyan muhacirlerle ensarın tövbelerini kabul etmiştir. Evet, 

onların tövbelerini kabul etmiştir. Şüphesiz O, onlara çok şefkatli ve çok 

merhametlidir. " (Tevbe Suresi, 221. ayet) 



24- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Fakat peygamber ve beraberindeki 

mü‘minler, mallarıyla, canlarıyla cihat ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır. 

İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Allah onlara, içinde ebedî 

kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük 

başarıdır." (Tevbe Suresi, 88-82. ayetler)  

25- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Andolsun ki o ağacın altında sana biat 

ederlerken Allah, o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, 

onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. " 

(Fetih Suresi, 28. ayet) 

26-  Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " Bu mallar özellikle, Allah‘tan bir lütuf ve 

hoşnudluk ararken ve Allah‘ın dinine ve peygamberine yardım ederken 

yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar 

doğru kimselerin ta kendileridir. Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda 

(Medine‘ye) yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret 

edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık 

duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları 

kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, 

işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. " (Haşr Suresi, 8-2. ayetler)  

 

 Nebevî Sünnetinden Deliller: 

7- Abdullah İbn Mesud (radıyallahu anh) anlatmıştır ki; Resûlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur: "Ümmetimin en hayırlı dönemi, benim içinde yaşadığım 

dönemdir. Sonra da onların peşinden gelenlerin dönemidir". (Müttefikun 

Aleyhi) 

1-  Ebû Hüreyre (r.a.)‘den rivâyet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle 

buyurdu: "Ashabıma sövmeyin! Ashabıma sövmeyin! Nefsim yedi kudretinde 

olan Allah'a yemin ederim ki, biriniz Uhud (dağı) kadar altın infâk etse, 

onların bir ölçeğine veya onun yansına erişemez." (Buhâri ve Müslim onu 

rivayet etmişlerdir.) 

8- Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Allah Allah! Aman ashabım hakkında söz 

söylemekten sakının! Allah Allah! Aman ashabım hakkında söz söylemekten sakının! 

Zinhâr, benden sonra onları hedef almayın! Onları seven, beni sevdiği için sever; 

onlara buğzeden, bana buğzettiği için buğzeder. Onlara eziyet veren, bana eziyet 

vermiş, bana eziyet verense Allah'a eziyet etmiş sayılır. Allah'a eziyet vereni de, 

Allah hemen cezalandırır." (Müsned-i Ahmed) 

2- Ebû Hüreyre (r.a.)‘den rivâyet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur: "Bugün sizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordu. Ebû Bekr: 

Ben cevâbını verdi. "Bugün sizden kim bir cenazenin arkasından gitti?" dedi. Ebû 

Bekr: Ben! cevâbını verdi. "Bugün sizden kim bir fakiri doyurdu?" diye sordu. Ebû 

Bekr: Ben! cevâbını verdi. "Ya bugün sizden hanginiz bir hastayı dolaştı?" 

buyurdular. (Yine) Ebû Bekr: Ben! cevâbını verdi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) : 

"Bu hasletler bir kimsede toplanmaya görsün mutlaka cennete girer." (Sahih-i 

Müslim) 

III. Konu:  



 Allah'u Te'âlâ Pyegamberi (s.a.v.) için seçilmiş adamlar ve ona iman 

edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura 

(Kur‘an‘a) inanlar ve onun okulunda öğrenmiş olan seçkin ve salih sahabe 

seçti. Onlar, insanların en sadık iman edenleri, en bilginleri,ve güzel amel 

yapanları ve düya her tarafına İslam bayrağı taşıyanlarıdır. Allah yolunda 

hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Allah'u Te'âlâ lütufü ve 

hoşnudluğu kazanmışlar. Allah onları övüp de onların kakkında şöyle 

buyurmuştur: " İslâm‘ı ilk önce kabul eden muhâcirler ve ensar ile, iyilikle 

onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da O‘ndan razı 

olmuşlardır. Allah, onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları 

cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. (Tevbe Suresi, 211. ayet). 

Olnlar, Allah'u Te'âlâ Resûlünün suhbetine seçmiş olduğu Resûlullah 

(s.a.v.)'in ashaplarıdır. 

 Hayat yüzünü değiştiren bir nesil idi. Peygamber (s.a.v.) getirdiği nur 

ve ışık tüm dünyanın her tarafına taşıdılar. Onların yerleirne ve menziletlerine 

ve üstünlüklerine ulaşmak istersek elizide gelene kadar yaptığımız halde 

ulaşamayacağız. Yeter ki, her günde Uhud dağına kadar altın sadaka verirsek 

onlardan birinin bir müdd (lüka sadakasının sevab)ına erişmez ve (hatta 

bunun) yarısına da ulaşamayacağız. Peygamber (s.a.v.) bu konuda şöyle 

buyurmuştur: " Varlığı elinde olan zata yemin ederim ki eğer biriniz, sadaka 

olarak Uhud Dağı kadar altın dağıtsa bu onlardan birinin bir müdd (lüka 

sadakasının sevab)ına erişmez ve (hatta bunun) yarısına da ulaşamaz" (Buhari 

ve Müslim onu rivayet etmişlerdir.). Onlar İslam'ın yayılmasının yüklerini 

taşıp da İslam uğruna eziyetler çektiler ve Allah dininin uğruna ve 

peygamberinin nusretine kendileri, canlarını ve mallarını vermişler. Allah'u 

Te'âlâ buyuruyor ki: "Şüphesiz Allah, mü‘minlerden canlarını ve mallarını, 

kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık, onlar Allah 

yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah, bunu Tevrat‘ta, İncil‘de ve 

Kur‘an‘da kesin olarak va‘detmiştir. Kimdir sözünü Allah‘tan daha iyi yerine 

getiren? O hâlde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu 

büyük başarıdır." (Tevbe süresi, 222. ayet)  

Bizim üzerimize Peygamberimizin (s.a.v.) siresini ve sünnetini okuyup 

da onu (s.a.v.) güzel örnek olarak almamızı hakkı ise onun ashaplarının 

(r.anhüm) üzerimize hakları, onların güzel ahlaklarını, Allah'a ibadetlerini ve 

itaatlerini güzel rehber almamız gerekir. Onların hayatlarından ders ve ibret 

almamız lazımdır. Allah, Hz. peygamberin (s.a.v.) suhbetine ve ölümünden 

sonra risaletini yaymak üzere seçmiş olduğu adamlardır. Beşeriyet tarıh 

boyunca onların gibi görmemiştir. Dünyaya onların gibi takvalı ve ihlaslı 

adamlar gelmemiştir. Onlar Ümmetin en iyileridir. Alla, onları en iyi vasıflarla 

vasıflandırıp da onları övmüş ve onlar için güzel ve büyük mükafat 

hazırlamıştır. Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "(İman ve amelde) öne 

geçenler ise (Ahirette de) öne geçenlerdir. İşte onlar (Allah‘a) yaklaştırılmış 

kimselerdir. Onlar, Naîm cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı 

da sonrakilerdendir." (Vâkıa Suresi, 21-25. ayetler)  



Allah'u Te'âlâ, onların yüksek menziletleri ve üstünlükleri için 

Kur'ân'da güzel sıfatlarını zikretmiştir. Hatta Tevrât'ta ve İncil'de onları 

övmüştür. Bunun üzerine Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Muhammed, 

Allah‘ın Resûlüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine 

karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde hâlinde, Allah‘tan lütuf ve 

hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri 

yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat‘ta ve İncil‘de anlatılan durumlarıdır: 

Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine 

dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri 

sebebiyle inkârcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. 

Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir 

mükâfat vaad etmiştir." (Fetih Suresi, 32. ayet). Hak Sübhanehü ve Te'âlâ, 

onları, zulümsüz ve zulum yapmadan inkârcılara karşı çetinler ve birbirlerine 

karşı da merhametliler olmalarıyla vasıflandırmıştır. Allaha ortak koşmadan 

oan ibadet ederler, Onların, rükû ve secde hâlinde, Allah‘tan lütuf ve 

hoşnutluk istiyorlar. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerinde bellidir. 

Onların birini görürsen, o Allah'ı seven ve Allah'tan korkan kişi bileceksin. 

Bunun için Allah'u Te'âlâ onlardan razı olmuştur. Allah'u Te'âlâ şöyle 

buyurmuştur: "Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah, o 

müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu 

vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. " (Fetih Suresi, 28. 

ayet)  

Hz. Mostafa (s.a.v.)in hayatine ve siretine göz atarsak, onların yüksek 

menziletlerine ve üstünlüklerine delalet eden hadislerle dolu olduğunu 

bulacağız. Bunlardan: Peygamberin (s.a.v.) onlar (r.a.) ümmetin en hayırlı 

dönemi ve en iyi ümmetler olduklarına şehadetidir. Abdullah İbn Mesud 

(radıyallahu anh) anlatmıştır ki; Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

"Ümmetimin en hayırlı dönemi, benim içinde yaşadığım dönemdir. Sonra da 

onların peşinden gelenlerin dönemidir". (Müttefikun Aleyhi). Peygamber 

(s.a.v.)'e inandıkları için en iyi nesil olmuşlardır. İmam Ahmed Müsnedinde; 

Abdullah İbn Mesud (radıyallahu anh) anlatmıştır ki; Resûlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur: "Allah, kendisine kullukla serfiraz olanların kalblerine baktı, 

baktı da, Hz. Muhammed'i (sallallâhu aleyhi ve sellem) seçti ve mahlukatına 

nebi olarak gönderdi. Sonra da insanların kalblerine baktı onları dininin 

yardımcıları ve peygamberinin vezirleri yaptı.". Ve bu hadislerden de; 

Peygamber (s.a.v.) onlar İslam ümmeti için bir emniyet ve güven kaynağı 

olduklarına işaret etmiştir. Peygamber (s.a.v.) buyurmuştur ki: "Yıldızlar, 

sema için emniyet sebebidir; Yıldızların nizam ve intizamı bozulduğu zaman, 

semanın düzeni bozulur.. ve sema için vârid olan tehdit zuhur eder. Ben de, 

ashabım için bir emniyet ve güven kaynağıyım. Ben gittiğim zaman, ashabım 

için vârid olan tehdit, onların başlarına gelecektir. Ashabım da, umum 

ümmetim için bir emniyet ve güven kaynağıdır. Ashabım gidince de, 

ümmetimin başına çok şey gelecek ve çeşitli gaileler açılacaktır." (Müslim onu 

rivayet etmiştir.). Sahabe (r.anhüm) var oldukları, bidetler çıkmalardan, 



ümmete bir güven kaynağı olmuşlardır. Hatta onların bereketi, onlardan gelen 

işi nesile kadar ulaşmıştır. Ebû Saîdi Hudrî'den, o da Peygamber (Sallallahü Aleyhi 

ve Sellem)'den naklen haber verirken işitmiş. (şöyle buyurmuştur): "İnsanlar üzerine 

öyle bir zaman gelecek; insanlardan bir cemâat gaza edecekler de kendilerine: 

İçinizde Resûlullah (s.a.v.)'i gören var mı? denilecek. Onlar da: Evet! cevâbını 

verecekler. Bunun üzerine kendilerine fetih müyesser kılınacak. Sonra insanlardan bir 

cemâat gaza edecek kendilerine: İçinizde Resûlullah (s.a.v.)'e sahâbîlik etmiş bir 

kimseyi gören var mı? denilecek: Evet! diyecekler. Yine kendilerine fetih müyesser 

kılınacak. Sonra insanlardan bir cemâat gaza edecek ve kendilerine: İçinizde 

Resûlüllah (s.a.v.)'e sahâbilik eden bir kimsenin arkadaşım gören var mı? denilecek. 

Onlar da : Evet! cevâbını verecekler. Bu sebeple kendilerine fetih müyesser 

kılınacaktır." Müttefikün Aleyh). 

Bunlardan da: Allah'u Te'âlâ, onlara kerem, cömertlik, fedakarlık ve 

mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihat ettiklerine şehadet etmiştir. Allah'u 

Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Fakat peygamber ve beraberindeki mü’minler, 

mallarıyla, canlarıyla cihat ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır. İşte bunlar 

kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Allah onlara, içinde ebedî kalacakları, 

içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır." (Tevbe 

Suresi, 88-88. ayetler). Hz. Ömer ibn El-hattab (r.a.)'den şöyle anlatıyor: 

Resulullah bir gün bizlere sadaka vermemizi emretti. O sıralarda mal bakımından 

oldukça zengindim. Kendi kendime "Eğer Ebu Bekri geçebilmem mukadder ise bu 

ancak bugün olabilir" dedim ve malımın yarısını getirdim. Resulullah "Aile efradına 

bir şey bıraktın mı?" diye sordu. "Evet, onlara da bir şeyler bıraktım" dedim. Ne 

kadar bıraktığımı sorduğunda da "Bunun kadar da onlara bıraktım" cevabını verdim. 

Biraz sonra da Ebu Bekir geldi. Resulullah ona da "Ey Ebu Bekr! Sen aile efradına ne 

bıraktın?"dedi. O da "Onlara Allah‘ı ve Onun Resulünü bıraktım" dedi. Bunun 

üzerine Ebu Bekr‘i hiçbir zaman geçemeyeceğimi anladım. (Türmizi onu rivayet 

etmiştir.). 

Resûlullah (s.a.v.)'in sahabesinin menzileti böyle olursa, onların 

(r.anhüm)'ün sevgisi ve onların diğer insanlardan daha üstün oldukları kabul etmek 

gerekmektedir. Abdullah b. Muğaffel (r.a.)'den, Resûlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur: "Allah Allah! Aman ashabım hakkında söz söylemekten sakının! 

Zinhâr, benden sonra onları hedef almayın! Onları seven, beni sevdiği için 

sever; onlara buğzeden, bana buğzettiği için buğzeder. Onlara eziyet veren, 

bana eziyet vermiş, bana eziyet verense Allah'a eziyet etmiş sayılır. Allah'a 

eziyet vereni de, Allah hemen cezalandırır. (Türmizi ve Ahmed onu rivayet 

etmişlerdir.). (Ahmed ve Türmizi onu rivayet etmişlerdir.), ve Sahihaynde, 

Berâ İbn Azib (r.a.)'den; Peygamber (s.a.v.) Ensâr hakkında şöyle 

buyurmuştur: "onları seven sadece mümindir ve onlara buğzeden sadece 

münafiktir. onları seveni Allah sever onlara buğzedene de Allah buğzeder." 

(Sahıh-i Buhari). 

Şeriat, sahabe (r.anhüm)'e dil uzatmayı ve onların hakkında kötü söz 

söylemeyi yasakladı. Ve Hz. Peygamber (s.a.v.) olnları sövmekten 



nehyetmiştir. Ebu Hüreyre (r.a.)'den rivayet edildiğine, Peygamber (s.a.v.) 

şöyle buyurmuştur: "Ashabım hakkında uygunsuz sözler söylemeyin! Eğer, 

sizden birinin Uhud Dağı kadar altını olsa ve bunun tamamını Allah yolunda 

infak etse, bu, onların bir-iki avuçluk infakına, hatta yarısına bile mukabil 

gelmez." (Sahih-i Müslim). 

Sahabe (r.anhüm) hayatına göz atan, iman yüksek dereceleri, Allah 

emirlerine boy eğmek ve Allah ve Resulünü cök sevdikleri, güzel ahlak ile 

huluklandırdıkları ve Allah dinine nusret ettiklerini bulacaktır. Onların hakkında şu 

ayeti kerime indirmiştir: " Bu mallar özellikle, Allah‘tan bir lütuf ve hoşnudluk 

ararken ve Allah‘ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve 

mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta 

kendileridir." (Haşr Suresi, 8. ayet). 

Buna en güzel örnek, Hz. Ali b. Ebi Talib (r.a.) hicret gecesinde Resulullah 

(s.a.v.)'i canıyla ve kendisiyle fida etmek amacıyla yatağında yatmasıdır.  

Bir de, Suhayb er-Rumi, Allah  Azze ve Celle dinine feda edip de peygamber 

(s.a.v.) nusretine bütün  malı harcamasıdır. Süheyb er-Rumi, hicrete karar 

verdiğinde Mekkeli müşrikler onun hiç bir şeyi yok iken kendi memleketlerine 

yoksul biri iken geldiğini ve kendi memleketlerinde varlıklı hale geldiğini eğer 

buradan göç ederse gideceği memlekette bu imkanları bulamayacağını 

söylediklerinde Suheyb:Eğer tüm malımı-mülkümü size bağışlarsam hicret 

etmeme izin verir misiniz? dediğinde müşrikler evet dediler. Suhyeb de her 

şeyini onlara bırakmıştır. Bu haber Hz. Peygamber‘e geldiğinde: 

Suhayb kazandı, Suhayb kazandı, demiştir. (Sahih İbni Hibban) 

Ve işte Ebu Bekir (r.a.) güzel ahlaka en güzel örnek verip de iyiliğe 

güzel örnek olmuştur. Hatta Pygamber (s.a.v.) onu cennetle müjdelemiştir. Ebû 

Hüreyre (r.a.)'den şöyle rivayet etmiştir ki: " Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

"Bugün sizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordu. Ebû Bekr: Ben cevâbını 

verdi. "Bugün sizden kim bir cenazenin arkasından gitti?" dedi. Ebû Bekr: Ben! 

cevâbını verdi. "Bugün sizden kim bir fakiri doyurdu?" diye sordu. Ebû Bekr: Ben! 

cevâbını verdi. "Ya bugün sizden hanginiz bir hastayı dolaştı?" buyurdular. (Yine) 

Ebû Bekr: Ben! cevâbını verdi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) : "Bu hasletler bir 

kimsede toplanmaya görsün mutlaka cennete girer." (Sahih-i Müslim)  

Ve işte Hz. Ömer b. El-Hattab (r.a.) Hz. Ömer, hilafeti zamanında sık sık 

Medine sokaklarında dolaşır, halkın durumunu kontrol eder, ihtiyaç sahiplerini 

tespite çalışırdı. Bir gece dolaşırken bir evden çocuk ağlamaları işitti. Eve 

yaklaştı, kapıyı çaldı. İçerden yaşlı bir kadın çıktı. Hz. Ömer, çocukların niçin 

ağladığını sordu. Kadın, iki günden beri aç olduklarını, bundan dolayı 

ağladıklarını, onları avutup uyutmak için boş tencereyi karıştırıp durduğunu 

söyledi. Hz. Ömer bu cevap üzerine irkildi. Kadıncağıza: ―Biraz bekle, ben 

hemen geliyorum.‖ dedi. Hemen koşup bir miktar un ve yağ sırtladı. 

Hizmetçisi de yanındaydı. Torbayı taşımak için ısrar ettiyse de, Hz. Ömer: 



―Kıyamet günü benim yükümü de taşıyacak mısın?‖ diyerek onun isteğini 

reddetti. Kadın evine vardığında Hz. Ömer nefes nefeseydi. Hemen yemek 

yaptı, çocukların karnını doyurdu. Çocuklar sevinç içinde gülmeye, oynamaya 

başladılar. Bunu gören Hz. Ömer, kalbi rahatlamış olarak oradan ayrılırken, 

kadın: ―Allah senden razı olsun! Ömer‘in makamına asıl sen layıksın.‖ dedi. 

(İmam Ahmed Fezailleri). 

Ve Ümmü'l Mü'minin Hatice (r.anha) fedakarlık ve cömertilkte en 

büyük örnek verip de İslam dini yayılmasına büyük rol oynamış ve 

Peygambere cok desteklenip yaydım etmiştir. Hz Peygamber (sas), gelen ilk 

vahiy sebebiyle yaşadığı sıkıntılı tecrübeyi eşi Hz Hatice‘ye (r. anha) 

anlatırken şöyle söylemiştir: "Nefsinden endişe ediyorum. Hz Hatice (r. anha) 

O‘na: Korkma! Allah‘a yemin ederim ki Allah ebedi olarak seni üzmez. 

Çünkü sen akrabalarını gözetirsin, güçsüzlere yardım edersin, yoksullar için 

çalışır, misafirleri ağırlarsın, haksızlığa uğrayanlara da yardım edersin, 

demiştir." (Buhari onu rivayet etmiştir.). Hz. Peygambere en iyi zevce 

olmuştur. Bunun için Hz. Peygamber (s.a.v.) her zaman onu hayırla anıpda 

çok övüyordu. Hz. Âişe (r.a.)'den şöyle demiştir ki; Peygamber (s.a.v.) Hz. 

Hatice'yi (r.a.) anıldığı zaman, onu çok övüryordu. Hz. Âişe demiştir ki: Bir 

gün kıskandım ve Hz. Peygambere şöyle dedim: "Sanki dünyada Hatice‘den 

başka kadın kalmadı. Allah sana onun yerine ondan daha hayırlısını verdi." 

Rasûl-i Ekrem: " Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. Halk bana 

inanmazken o inandı.  Herkes bana yalancı derken o doğru söylediğimi kabul 

etti. Herkes bana yalancı derken o doğru söylediğimi kabul etti . Kimse bana bir 

şey vermezken o beni malıyla destekledi . ve Cenâb-ı Hak bana ondan (diğer 

hanımlarımdan vermediği) çocuklar ihsan etti."  dedi. (Ahmed onu rivayet 

etmiştir.) 

Diğer güzel örneklerden: Ümmü Ümâre (Nesibe. Bnt. K'ab (r.anha),  

Resulullah (s.a.v.) onun hakkında şöyle demiştir ki: Uhud günüde sola sağa 

baktığım zaman Ümmü Ümâre benden savunuyor görüyordum. Kafirlerden 

birisi, gelmiş ve Hz. Peygamberi öldürmeye çalıştı. Peygamberi vurmak 

istediği zaman onun önünde Ümmü Ümâre çıkar ve onun ve peygamber 

arasında kalkan olur. Bu kafir kılıçıyla Ümmü Ümâre çok vurdu. Ve Ümmü 

Ümâre çok yaralandı ve kan içinde kalmıştır. Peygamber (s.a.v.) ona şöyle 

demiştir : ―Senin şu yaptığına kim takat getirebilir ki, kim dayanabilir ki?‖ 

Ümmü Ümâre demiştir ki: Ey Resulullah! evet  ondan dah ağır dayanabilirim, 

dayanabilirim , dayanabilirim.  Allah‘a duâ et. Beni Cennet‘te seninle beraber 

eylesin!‖. Resulullah (s.a.v.): "sadece sen değil, sen ve evin ehliyle birlikte "  

ve Allah Resûlullah (s.a.v.) ellerini kaldırarak, yüzünden, sırtından, kolundan 

kanlar akan bu kadına duâ ediyor: ―Allahım, Cennet‘te onu benimle beraber 

kıl‖. Şerefli kadın bu duâyı işitince: ―Gayri kıyamete kadar O‘nun önünde 

savaşabilirim‖ buyurmuştur. (Siyer Alam en-Nübela).  



Dünya ve ahirette ilerlemek, tehlikelerden kurtulmak ve Allah'ın 

rizasını kazanmak istersek, Resulullah (s.a.v.) sahabesinin yolunu izlememiz 

gerekmektedir. Resulullah (s.a.v.) sahabesinin yolunda gitmemizi lazımdır.  

İrbaz b. Sâriye radıyallahu anh (şöyle) demiştir ki: "Bir gün Resulüllah 

Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize çok tesirli bir vaaz edip şöyle buyurmuştur:. 

"Benim sünnetime ve benden sonraki doğru yolu bulmuş râşid halîfelerimin sünnetini 

alın ve onlara, azı dişlerinizle ısırırcasına sımsıkı sarılın. (Dînde aslı olmayıp) 

sonradan çıkarılan yeniliklerden sakının. Çünkü (dînde) sonradan çıkarılan her 

yenilik, bid'attir. Her bid'at, dalâlettir (sapıklıktır). Her dalâlet(in sahibi) de, 

ateştedir." (Sünen İbn Mace). 

Kendimize, çocuklarımıza ve kadınlarımıza ashab-ı kiram güzel 

ahlaklarını öğretmemiz gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Düzgün ve yerleşik aile ilişkelerinin uğruna 

64 Cemaziyülahir 7341 H. - 7 Nisan 6172 M. 

I. Unsurlar: 

2- İslamda ailenin yeri. 

3- Ailenin kurulmasında islamın yöntemi. 

4- İyi seçmek. 

5- Haklar ve görevlerin yerine getirmek. 

6-Sevgi ve merhameti sağlamak. 

7-İyilikle geçinmek. 

1-Çocuklar arasında eşitlik. 

8-Aile kurulmasının topluma etkisi. 

 

II. Kur'ân-ı Kerîm ve Nebevî Sünnetinden Deliller: 

       Kur'ân-ı Kerîm'den Deliller: 

2-―İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve rahmet 

var etmesi, O'nun varlığının belgelerindendir. Bunda düşünenler için dersler vardır.‖ 

(Rum/32) 

3-''Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve 

torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hala batıla inanıp Allah'ın 

nimetine nankörlük mü ediyorlar?'' (Nahl 13) 

4-"Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları 

evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, 

(lütfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir. " (Nur/43) 

5- '' Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde belli 

hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah 

azizdir, hakimdir.''(Bakara /338) 

6-''Onlarla iyi gecinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız (biliniz ki) Allah'ın hakkınızda 

çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz''(Nisa / 22) 

7-   ''Eğer karı-kocanın aralarının acılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir 

hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah 

aralarını bulur; şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır.'' (Nisa / 46) 

 

1- '' imkanı geniş olan, nafakayı imkanlarına göre versin; rızkı daralmış bulunan da 

Allah'ın kendisine verdiği kadarından nafaka ödesin. Allah hiç kimseyi verdiği 

imkandan fazlasıyla yükümlü kılmaz.'' (Talak 1) 

 

Nebevî Sünnetinden Deliller: 

2-―Gençler, içinizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Zira evlenmek gözü 

(haramdan) daha çok yumdurucu, iffeti daha çok koruyucudur. Gücü yetmeyen ise 

oruç tutsun, çünkü orucun şehveti kıran bir özelliği vardır.‖  (Buhârî, Nikah, 475718) 

3- Hz. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: "Rasulullah (a.s) buyurdular ki: "Kadın dört 

hasleti için nikâhlanır: Malı için, nesebi (asaleti) için, güzelliği için, dini için. Sen 

dindar olanı seç de huzur bul." 



4- Hz. Enes (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s)'in eşlerinin hâne-i saâdetlerine bir 

grup erkek gelerek Rasulullah (a.s)'ın (evdeki) ibadetinden sordular. Kendilerine 

sordukları husus açıklanınca sanki bunu az bularak: "Rasulullah (a.s) kim, biz kimiz? 

Allah O'nun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmiştir (bu sebeple O'na az 

ibadet de yeter) dediler. İçlerinden biri: "Ben artık hayatım boyunca her gece namaz 

kılacağım" dedi. İkincisi: "Ben de hayatımca hep oruç tutacağım, hiç bir gün terk 

etmeyeceğim" dedi. Üçüncüsü de: "Kadınları ebediyen terk edip, onlara hiç temas 

etmeyeceğim" dedi. (Bilahare durumdan haberdar olan) Hz. Peygamber (a.s) onları 

bularak: "Sizler böyle böyle söylemişsiniz. Hâlbuki Allah'a yemin olsun Allah'tan en 

çok korkanınız ve yasaklarından en ziyade kaçınanınız benim. Fakat buna rağmen, 

bazen oruç tutar, bazen yerim; namaz kılarım, uyurum da; kadınlarla beraber de 

olurum. (Benim sünnetim budur), kim sünnetimi beğenmezse benden değildir" 

buyurdu. (Buhârî, Nikâh ) 

5- Ebû Hüreyre (r.a.)‘den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurdu: ―Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse, kızınıza talib olursa onunla 

kızınızı evlendiriniz. Böyle yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir ahlakî 

bozulma meydana gelecektir.‖ (İbn Mâce, Nikah: 57; Buhârî, Nikah: 27) 

6- İbnu Ömer (r. anhümâ) anlatıyor: "Rasulullah (a.s) buyurdular ki: "Hepiniz 

çobansınız ve hepiniz sürünüzden mes'ulsünüz. İmam çobandır ve sürüsünden 

mes'ûldür. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden mes'uldür. Kadın, kocasının 

evinde çobandır, o da sürüsünden mes'ûldür. Hizmetçi, efendisinin malından 

sorumludur ve sürüsünden mes'ûldür." (Buhârî)  

7- Abdullah b. Amr'den; demiştir ki: Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: 

"Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günâh olarak yeter." 

 

III. Konu:  

İslam aileye çok büyük önem vermiştir ki aile toplumun çekirdeğidir bu çekirdek 

topluluk her çeşit faziletin kaynağıdır. Bir toplulukta aile ne kadar sağlam temellere 

oturur ise o aileden meydana gelen toplum, o nispetle sağlam yapıya sahip olmuş olur. 

Bunun içindir ki dinimiz aileye büyük önem vermiştir.  

İslamın aileye verdiği önem daha kurulmadan önceki aşamaya kadar uzanmış 

ki yaraşma ve kaynaşma olup hem tüm aile bireylerinin arasında sevgi ve 

merhametlaşma hem de aile yapılarının yıkılması ve tahrip olmasına iticileri azaltsın  

diye İslam tabilerine insanın onurunu koruyan ve yaratılışına göre  şeri bir yol ile aile 

kurmaya teşviketmiştir. İslam  insanın soyunun korunması ve devamı için, 

yeryüzünün imarı ve gelişimi için evliliği yasalaştırmıştır. 

''Her seyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.'' Zariyat/52 . ''Yerin 

bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden 

bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim.''Yasin /47. 

 Evlilik evrensel  bir  alışkanlıktır. Rabbimiz yüce kudretini belitmek için ve 

yaratıklarında muhteşem ayetlerden biri olsun diye yasalmıştır. ―İçinizden kendileri 

ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve rahmet var etmesi, O'nun 

varlığının belgelerindendir. Bunda düşünenler için dersler vardır.‖ (Rum, /32) 



 

Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. 

Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, (lütfu) geniş 

olan ve (her şeyi) bilendir. Evlenme imkanını bulamayanlar ise; Allah, lütfu ile 

kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında 

bulunanlardan (köleler ve cariyelerden) mükatebe(senet) yapmak isteyenlerle, eğer 

kendilerinde bir hayır (kabiliyet ve güvenilirlik). görüyorsanız, hemen mükatebe 

yapın. Allah'ın size vermis olduğu malından siz de onlara verin. Dünya hayatının 

geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi 

fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa, bilinmelidir ki zorlanmalarından 

sonra Allah (onlar için) çok bağışlayıcı ve merhametlidir. (Nur 43-44). Peygamber 

(s.a.v)  evliliğin faydalarını beliterek gençlerin evlenmelerine teşviketmiştir.  ― Ey 

Gençler, içinizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Zira evlenmek gözü (haramdan) 

daha çok yumdurucu, iffeti daha çok koruyucudur. Gücü yetmeyen ise oruç tutsun, 

çünkü orucun şehveti kıran bir özelliği vardır.‖  (Buhârî, Nikah, 475718) 

Öte yandan İslam yerüzünü imari ve gelişimine engel olan tüm işleri 

yasaklamıştır . o işlerdeen  ruhbanlık ve kadaınları terk edip evlenmemektir. 

Hz. Enes (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s)'in eşlerinin hâne-i saâdetlerine bir 

grup erkek gelerek Rasulullah (a.s)'ın (evdeki) ibadetinden sordular. Kendilerine 

sordukları husus açıklanınca sanki bunu az bularak: "Rasulullah (a.s) kim, biz kimiz? 

Allah O'nun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmiştir (bu sebeple O'na az 

ibadet de yeter) dediler. İçlerinden biri: "Ben artık hayatım boyunca her gece namaz 

kılacağım" dedi. İkincisi: "Ben de hayatımca hep oruç tutacağım, hiç bir gün terk 

etmeyeceğim" dedi. Üçüncüsü de: "Kadınları ebediyen terk edip, onlara hiç temas 

etmeyeceğim" dedi. (Bilahare durumdan haberdar olan) Hz. Peygamber (a.s) onları 

bularak: "Sizler böyle böyle söylemişsiniz. Hâlbuki Allah'a yemin olsun Allah'tan en 

çok korkanınız ve yasaklarından en ziyade kaçınanınız benim. Fakat buna rağmen, 

bazen oruç tutar, bazen yerim; namaz kılarım, uyurum da; kadınlarla beraber de 

olurum. (Benim sünnetim budur), kim sünnetimi beğenmezse benden değildir" 

buyurdu. (Buhârî, Nikâh 2; Müslim, Nikâh 6, Nesâî, Nikâh 5, (7, 71) 

Aile istikrarı - huzur ve sukunete yol- dünya ve din bir istençtir. İslamın 

öngördüğü kutsal bir bağ olan evlilik, aile kurumunu oluşturan, karı-koca arasındaki 

hayat müşterekliğinin adıdır. Yüce Allah, insanın soyunun korunması ve devamı için, 

yeryüzünün imarı ve gelişimi için evliliği yasalaştırmıştır. 

Dindar olan kadın, kocasının malını korur, israftan sakınır. Çocuklarının terbiyeleri 

ile ilgilenir, onları da dinlerine bağlı olarak yetiştirir. Bu ise aileye huzur 

getirir.Abdullah İbnu Amr İbni'l-As (r. anhümâ) anlatıyor: "Rasulullah (a.s) 

buyurdular ki: "Dünya bir meta'dır. Dünya metaının en hayırlısı saliha kadındır." 

(Müslim, Rada 75, (2571); Nesaî, Nikah 26, (7, 72] buyurmuştur. iyi seçmek 

temeline göre başlayan aile sakınlığı ve istikrarını , devamlı sevgi merhametlaşmayı 

sağlar. o zaman evlilik  en değerli nimet ve en bereketli etki olur.  

Böyle bir seçmek din ve ahlak temellerine göre olması gerekir. Hz. Ebu 

Hureyre (r.a) anlatıyor: "Rasulullah (a.s) buyurdular ki: "Kadın dört hasleti için 



nikâhlanır: Malı için, nesebi (asaleti) için, güzelliği için, dini için. Sen dindar olanı 

seç de huzur bul."(Buharî) başka bir hadisi şerifte  Hz. Ebu Sait Huderi (r.a) anlatıyor: 

"Rasulullah (a.s) buyurdular ki: "Kadın üç özelliği için nikâhlanır: Malı için, güzelliği 

için, dini için. Sen dindar olanı seç de huzur bul."(imam Ahmet) 

Karının aile yetişmesinde büyük bir rolü var ki  onun salihliğile aile islah olur 

hatta bütün toplum istikrar olur  ama onun bozulmasıyla aile yıkılır bozguluğa uğrar. 

Şair diyor ki ; 

                     Anne bir okuldur onu yetiştiresen  

                                                                    iyi ve asaletli bir toplum yetiştirmiş 

olursun. 

Peygamber (s.a.v) tavsiye ettiği gibi kızın da erkeğini din ve ahlak temellerine göre 

seçmelidir. Ebû Hüreyre (r.a.)‘den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) 

şöyle buyurdu: ―Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse, kızınıza talib olursa 

onunla kızınızı evlendiriniz. Böyle yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir 

ahlakî bozulma meydana gelecektir.‖ (Termizi, Nikah). peygamber (s.a.v) din ve 

ahlak  salıh kocanın en önemli özelliklerinden saymıştır. ki din temeline göre iyi 

seçmek toplumun gelişmesinde etkisi olan ailenin istikrarını sağlar. 

 

Aile istikrarı temelleinden de ; aile bireyler birbirlerine karşı hakları ve 

görevleri yerine getirmek gerek. islam Karı ile kocanın birbirlerine karşı olan eşit hak 

ve görevler yasalamıştır. ―Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi kadınların da 

erkekler üzerinde birtakım iyi davranışa dayalı hakları vardır.‖ (Bakara, /238) 

buyurulmuştur. aile bireyi diğer biriye karşı olan hakları ve görevleri yerine getirene 

kadar kendi hakkını istememelidir ki aile  istikrarını sağlayan sevgi,merhamet ve 

huzur gerçekleşir.  

İslam bu hakları ve görevleri belirtmiştir ve aile fertlerinin arasında eşit 

olarak dağıtmıştır. herkes bu hakları ve görevleri yerine getirmek gerek. bunlardan 

maddi haklar , manevi, eğitimsel , sorumlulukların ortak paylaşması ve yaşamın 

geçinmesini ve ihtiyaçlarını işbirliği içinde olması gereken haklardır. 

İbnu Ömer (r. anhümâ) anlatıyor: "Rasulullah (a.s) buyurdular ki: "Hepiniz çobansınız 

ve hepiniz sürünüzden mes'ulsünüz. İmam çobandır ve sürüsünden mes'ûldür. Erkek 

ailesinin çobanıdır ve sürüsünden mes'uldür. Kadın, kocasının evinde çobandır, o da 

sürüsünden mes'ûldür. Hizmetçi, efendisinin malından sorumludur ve sürüsünden 

mes'ûldür." (Buhârî) 

Abdullah b. Amr'den; demiştir ki: Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: 

"Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günâh olarak yeter." 

Sahabilerin biri soruyordu : "Ey Allah'ın Resûlü! Dedim, bizden her biri üzerinde, 

zevcesinin hakkı nedir?" "Kendin yiyince ona da yedirmen, giydiğin zaman ona da 

giydirmen, yüzüne vurmaman, takbîh etmemen, evin içi hariç onu terk etmemen." 

(Ebu Dâvud) 

Müslüman ailenin başarısı ve istikrarı fertlerin aralarındaki hak ve görevleri yerine 

getirmek ve ondan vazgeçmeyip umursamamak şartıyla bağlıdır. 



Aile istikrarını sağlayan sebeplerden biri ;  aile fertlerinin arasında merhamet 

yayılmasıdır  çünkü merhamet mutlu yuvanın temellerinden en önemlisidir. başarılı 

ailenin vazgeçilmez bir dayanağıdır. Aile ortamında sevgi ve huzur yayılsın diye karı-

koca her ikisinde olması gereken değerlerden biridir. ―İçinizden kendileri ile huzura 

kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve rahmet var etmesi, O'nun varlığının 

belgelerindendir. Bunda düşünenler için dersler vardır.‖ (Rum/32) . Toplumun tüm 

bireylerinin arasında merhametlaşma  aile içinde gerçekleşmesine bağlıdır. Peygamber 

(s.a.v)  kendi aile fertlerinin eşleri, çocukları, yeğenler ve hizmetçisi arasındak, 

merhametin iyi örneğimiz oldu. 

 Eğer merhamet ev içinden ayrılırsa o zaman aile hayatı harap ve  ıztırap olur. 

Ailenin tüm fertleri merhametin gerçekleşmesi için ciddi çalışmalılar.  

Aile istikrarının temellerinden yine :  iyi geçinmek. Rabbimiz bize emrettiği ve 

Peygamberimizin tavsiye ettiği gibi önemlidir. Onlarla iyi geçinin. Eğer kendilerinden 

hoşlanmadınızsa, olabilir ki, siz bir şeyden hoşlanmasanız da Allah onda bir çok hayır 

takdir etmiş bulunur. (Nisa 22). Kadın, kocasının arkadaşı, hayat ortağı, üzüntü ve 

sevinçte yanı başında olan dostudur. Sıkıntıda ve bollukta onun duygularını paylaşır. 

Evin düzenini korumak, aileye bakmak ve analık görevlerini yerine getirmek gibi ağır 

meşakkatlerin altına girer. Bu yüzden kocası, onunla iyi geçinmek zorundadır. Ona 

şefkatle ve nezaketle muamele etmelidir. Çektiği bunca meşakkatin, harcadığı bunca 

emeğin karşılığını vermelidir. Hiç kuşkusuz kocanın bu tavrı, kadının yüreğine su 

serper, onu sevindirir, yükünü hafifletir. Kocasına olan sevgisini ve sadakatini kat kat 

arttırır. ―İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve 

rahmet var etmesi, O'nun varlığının belgelerindendir. Bunda düşünenler için dersler 

vardır.‖. "Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz."(Bakara/281)  

, ―İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve rahmet 

var etmesi, O'nun varlığının belgelerindendir. Bunda düşünenler için dersler vardır.‖ 

(Rum/32) Allah c.c başka bir ayette der ki "Sizi bir tek candan (Adem'den) yaratan, 

ondan da yanında huzur bulsun diye eşini (Havva'yı) yaratan O'dur "(Araf /282) 

İyi geçinmek; güzel söz, hoş heraket, hoşgörü, işbirliği, saygı, danışma, sır 

tutma, çatışma ve bölüşme sebeplerinden uzaklaşma ve bütün güzel ahlaklar ile 

gerçeklerşir. 

Hz. peygamberin ve değerli sahabiler  iyi geçinmek hususunda bize en iyi örnek 

vermişlerdir. ''Hz. Ayşe r.a soruldu ; peygamber(s.a.v) kendi evinde ne yapıyordu? 

dedi ki ; evdekilerin hizmetinde bulunuyordu  namaz vaktı gelince namaza hemen 

çıkıyordu '' 

İbn Abbas (r.a) dedi ki : Eşim bana süslendiğini  sevdiğim gibi  ben de eşim için 

süslenmeyi seviyorum çünkü Allahu Tala der ki '' Erkeklerin kadınlar üzerindeki 

hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde belli hakları vardır.'' (Bakara /338) hem 

de bütün haklarımı kullanmayı sevmiyorum çünkü Allah c.c der ki '' Ancak erkekler, 

kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler.'' (Bakara /338) 

Karı koca arasında iyi geçinmek anlamlarından da : eşlerin birisi öbürünün 

yaşadığı sorunlarının yükünü taşımasıdır.iyi geçinmek hoş bir evlilik hayatını 

dayanışma içerisinde sürdürmek demektir. İslam da  evlilik ilişkisini  sevgi, anlayış ve 



kaynaşma içinde gerçekleştirmeye hedeflemektedir. Bu da toplumun ıslahında en 

önem adımdır. 

Aile istikrarını sağlayan işlerden : karı koca birbirlerine danışmaktır . halbuki 

danışmak veya fikir paylaşmak eşler arasında sevgi ve muhabbetleri artar. ufak 

zannedilen bir mesele hakkında bile iki sene süresi dolmadan önce bebeği memeden 

kesmektir. ''Emzirmeyi tamamlatmak isteyen (baba) icin, anneler çocuklarını iki tam 

yıl emzirirler. Onların örfe uygun olarak beslenmesi ve giyimi baba tarafına aittir. Bir 

insan ancak gücü yettiğinden sorumlu tutulur.'' (Bakara/344).  Eşlerin arasında hatta 

ailenin tüm bireyleri arasında danışmak  islam dinimizde bir hayat oluşturmaktadır.  '' 

Yine onlar, Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri, 

aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar.'' (Şura / 48). 

Peygamberimiz  bunu  yaptı  hep danışırdı kendi eşleriyle bir sürü vakalarda. Örneği '' 

bir rivayete göre Rasûlullah barış andlaşmasının yazım ve imzasını bitirip ayrıldığı 

zaman, sahâbîlere:  "Haydi artık kalkın, kurbanlarınızı kesip, başlarınızı tıraş edin!" 

buyurdu. Râvî dedi ki: Vallâhî sahâbîlerden bir kişi olsun kalkmadı. Hattâ Rasûlullah 

bu emri üç kerre söyledi. Sahâbîlerden hiçbirisi kalkmayınca, Rasûlullah 

zevcelerinden Ümmü Seleme'nin yanına girdi ve sahâbîlerden gördüğü kayıdsızlığı 

ona söyledi. Ümmü Seleme: Ey Allah'ın Peygamberi! Sen bu emri yerine getirmek 

istiyor musun? O hâlde şimdi dışarı çık, sonra tâ kurbanlık develerini ke-sinceye ve 

berberini çağırıp, o seni tıraş edinceye kadar sahâbîlerin-den hiçbirisine bir kelime 

bile söyleme! dedi. Bunun üzerine Peygamber, Ümmü Seleme'nin yanından çıktı ve 

sahâbîlerinden hiçbirisi ile konuşmayarak, umre ibâdetlerini yerine getirdi. Kurbanlık 

develerini kesti ve berberi çağırıp tıraş oldu. Sahâbîler Peygamber'i bu hâlde görünce, 

onlar da hemen kalkarak kurbanlarını kestiler, birbirlerini tıraş etmeye başladılar, 

hattâ (icabet çabukluğunun meydana getirdiği sıkışıklıktan) birbirlerini 

Öldüreyazdılar. (Buhari/ Şartlar) 

―Annelerin beslenmesi ve giyimi, uygun bir şekilde çocuk babasına aittir.‖(Bakara, 

3/ 344) 

―Erkekler,kadınların kollayıp koruyucularıdır.Çünkü Allah,insanların kimini 

kiminden üstün kılmıştır.Bir de erkekler kendi mallarından harcamaktadırlar…‖(Nisa 

/45) ''Bir insan ancak gücü yettiğinden sorumlu tutulur. Hicbir anne, çocuğu 

sebebiyle, hiçbir baba da çocuğu yüzünden zarara uğratılmamalıdır. Onun benzeri 

(nafaka temini) varis üzerine de gerekir. Eğer ana ve baba birbiriyle görüşerek ve 

karşılıklı anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse, kendilerine günah 

yoktur.''(Bakara/344) başka bir ayette de '' imkanı geniş olan, nafakayı imkanlarına 

göre versin; rızkı daralmıs bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından nafaka 

ödesin. Allah hiç kimseyi verdiği imkandan fazlasıyla yükümlü kılmaz.'' (Talak /1) 

Aile istikrarını sağlayan temellerden : Ailenin tüm fertlerinin arasında eşitlik ve 

adaletin gerçekleşmesidir. çocukları dine göre yetiştirip kendilerine dini ibadetleri 

öğretmek ve eşitlik davranmak  aile istikrarında temel bir etkendir. Peygamber (s.a.v) 

çocuklar ile ayrı davranmaktan uyarıda bulunmuştur ki ailenin tüm fertlerinin arasında 

dayanışma ve muhabbet olsun diye. Âmir eş-Şa'bî şöyle demiştir: Ben en-Nu'mân ibn 

Beşîr'den kendisi (Kûfe'de) minber üzerinde hutbe yaparken işittim; o şöyle diyordu: 



Babam Beşîr, (anamın zorlamasıyle) bana bir köle hibe etmişti. Anam Ravâha kızı 

Amre (babama): Sen bu hibeye Rasûhıllah'ı şâhid yapmadıkça inanmam, razı olmam, 

dedi.Bunun üzerine Beşîr, Rasûlullah'a geldi de: Yâ Rasûlallah! Ben Amre bintu 

Ravâha'dan doğan oğluma bir köle hediye verdim. Fakat yâ Rasûlallah, Amre bana bu 

hibeye Seni şâhid tutmamı emretti, dedi. Rasûlullah: "Sen Nu'mân'a verdiğin hediyen 

gibi öbür çocuklarına da hibe verdin mi?" diye sordu. Beşîr:  Hayır (vermedim), dedi. 

Bunun üzerine Peygamber (S) Beşîr'e: "Allah'tan korkunuz da çocuklarınız arasında 

adalet ediniz" buyurdu. Nu'mân şöyle dedi: Artık babam, Peygamber'in yanından dö-

nüp geldi de Nu'mân'a verdiği hediyesini geri aldı.(Buhari/ Hibe) 

İslam aileye saygılı bir gözle bakmıştır. İslama göre değerli hedeflere sahip 

olan aile kutsal bir bağdır. İslam aileyi birleşik ve güçlü istedi ki amaçlarını 

gerçekleştirip sıkıntı ve mihnetlere karşı güçlü dursun. Yaratılışı gereği sosyal bir 

varlık olan insan için toplumsal hayat ne kadar önemli ve gerekli ise, bir toplum için 

de o toplumun çekirdeğini oluşturan, aile kurumu o kadar hayati bir öneme sahiptir. 

Aile bu niteliğiyle toplumlarda kültürel kimliğin, insani değerlerin ve tarihi 

sürekliliğin koruyucusu ve aktarıcısı olan bir kurumdur. İslam, aileyi düşmanlık, 

aşırılık ve bozgunluk şekillerinden  uzak tutup korumak istemektedir. böylece  huzur 

içinde ve rahata kavuşan bir hayat sağlamış oluruz. 

Aile yerleşik ve istikrar olunca tüm aile bireyleri de - maddi, manevi, fiziksel, 

toplumsal ve ekonomi- güven duyar da toplumun güvenine ve huzuruna da aksedilir. 

toplumun güvenliği  ilk önce aileden başlar  sonra okuldan sonra da topluluktan . Aile 

çocuğa göre ilk okuldur onda hak ve haksızlık , iyilik ve kötülük ve  sorumluluk 

taşıyıp görüş özgürlüğünü öğrenir. Aile içinde de çocuğun kişiliğini oluşturan 

unsurlar belli olur . bu yüzden kendi toplumunda salih bir vatandaş olur.  

Güvenlik  zorla olmaz ki aile bireylerinin vicdanlarından kaynaklanması 

gerekir. ailenin bireylerinin nefislerinde  vicdanı yetiştirmekte başlıca rolü vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Çocuğun İyi Yetiştirmede, Güzel Hayat Ve Daha İyi Bir Gelecekte Hakları 

71 Cemaziyülevvel 7341 H. – 71 Şubat 6172 M. 

 

IV. Unsurlar: 

22. Çocuklar bir nimettir ve  Allah'a şükretmesi gerektirir. 

23. İslamın çocuklara ilgi vermesi. 

24. Çocukları yetiştirme temelerinden: 

e- Çocuğa güzel isim vermek. 

f-  Doğal emzirme. 

g- Çocuklara ihsan etmek ve onlara kaba ve sert davranmamak 

h- Bütün çocuklar arasında adaletli davranıp da aralarında ayrım 

yapmamaktır. 

25. Çocuklara güzel hayat sağlamak. 

26. Hayatmızda ümit önemi. 

II. Kur'ân-ı Kerîm ve Nebevî Sünnetinden Deliller: 

       Kur'ân-ı Kerîm'den Deliller: 

2- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) 

Allah‘ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek 

çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir, 

dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir, 

hakkıyla gücü yetendir." (Şũrâ Suresi, 52-61. ayetler) 

3- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Allah, size kendi cinsinizden eşler var etti. 

Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. 

Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah‘ın nimetini inkâr mı ediyorlar?" 

(Nahl Suresi, 13. ayet) 

4- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Anneler, çocuklarını, emzirmenin 

tamamlanmasını isteyenler için tam iki yıl emzirirler. Çocuk kendisine ait olan 

babaya da emzirenlerin yiyecekleri ve giyecekleri geleneklere uygun olarak 

bir borçtur. Bununla beraber herkes ancak gücüne göre mükellef olur. Çocuğu 

sebebiyle bir anne de, çocuğu sebebiyle bir baba da zarara sokulmasın. Varise 

düşen de yine aynı borçtur. Eğer ana ve baba birbirleriyle istişare edip, her 

ikisinin de rızasıyla çocuğu memeden ayırmak isterlerse kendilerine bir günah 

yoktur. Eğer çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzel 

güzel verdikten sonra bunda da size bir günah yoktur. Bununla beraber 

Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah yaptıklarınızı görür." (Bakara Suresi, 344. 

ayet) 

5- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Allah‘a karşı gelmekten 

sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah‘a 



karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla 

haberdardır." (Haşr Suresi, 28. ayet) 

6- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "İman eden ve nesilleri de iman konusunda 

kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. 

Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes 

kazandığı karşılığında rehindir." (Tũr Suresi, 32. ayet) 

7- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Hani Lokmân, oğluna öğüt vererek şöyle 

demişti: ―Yavrum! Allah‘a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük 

bir zulümdür. İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu 

her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi 

de iki yıl içinde olur. (İşte onun için) insana şöyle emrettik: ―Bana ve anne 

babana şükret. Dönüş banadır. Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir 

şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat 

dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz 

ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. 

(Lokmân, öğütlerine şöyle devam etti:) ―Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir 

hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde, yahut göklerde ya da yerin 

içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah, en gizli şeyleri 

bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır. Yavrum! Namazı dosdoğru 

kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. 

Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp 

insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah, 

hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabiî ol. Sesini alçalt. 

Çünkü seslerin en çirkini, şüphesiz eşeklerin sesidir!" (Lokmân Suresi, 24-22. 

ayetler) 

1- Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, 

yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, 

çetin, Allah‘ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine 

emredilen şeyi yapan melekler vardır." (Tahrîm Suresi, 7. ayet) 

 

Nebevî Sünnetinden Deliller: 

2- İbnu Ömer (r. anhümâ) anlatıyor: "Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Hepiniz 

çobansınız ve hepiniz sürünüzden mes'ulsünüz. İmam çobandır ve sürüsünden 

mes'ûldür. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden mes'uldür. Kadın, 

kocasının evinde çobandır, o da sürüsünden mes'ûldür. Hizmetçi, efendisinin 

malından sorumludur ve sürüsünden mes'ûldür." Râvi deiştir ki: " Adam 

babasının malından sorumludur ve sürüsünden  mes'ûldür, ve hepiniz 

çobansınız ve hepiniz sürünüzden mes'ulsünüz." buyurduğunu zannettim.  

(Sahıh-i Buhârî)  

3- Ma'kıl b. Yesâr (r.a.)'dan rivayet edildiğine; Resûlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur: "Allah bir kimseyi başkaları üzerine çoban yapmış, o da idaresi 



altındakilere hile yapmış olarak ölmüş ise, Allah ona cennetini kesinlikle 

haram eder." (Müttefikun Aleyhi) 

4- Abdullah b. Abbas (r.a.)'dan demiştir ki: Bir gün Peygamber (s.a.v.)'in 

terkisinde idim. (Bana) dedi: Evlâd, sana birkaç kelime öğreteyim: Allah' (ın 

emir ve yasaklarını) gözet ki, Allah da seni korusun. Allah'ı gözet ki onu 

karşında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'dan iste. Yardım istediğinde 

Allah'dan yardım dile. Şunu iyi bil ki ümmetin tamamı sana fayda vermek için 

toplansalar Allah'ın yazdığından başka bir şeyle fayda veremezler. Yine eğer 

sana zarar vermek için toplansalar, Allah'ın sana yazdığı zarardan başka bir 

şeyle zarar veremezler. Kalemler kaldırılmış (işleri bitmiş), sahifeler 

kurumuştur (yazılar tamamlanmıştır.)  (Sünen et-Tirmizî) 

5- "Bakmakla yükümlü olduğu kişileri (sorumluluklarını yerine getirmeyerek) 

zayi etmesi kişiye günah olarak yeter. " (Müstedrak el-Hâkim) 

6- Sa`d İbni Ebî Vakkâs (radıyallahu anhuma) şöyle demiştir ki: Vedâ Haccı 

yılında (Mekke‘de) yakalandığım şiddetli bir hastalık dolayısıyla Resûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem ziyâretime geldi. Ona: Yâ Resûlallah! Gördüğün 

gibi çok rahatsızım. Ben zengin bir adamım. Bir kızımdan başka mirasçım da 

yok. Malımın üçte ikisini sadaka olarak dağıtayım mı? diye sordum. Hz. 

Peygamber: ―Hayır‖, dedi. Yarısını dağıtayım mı? dedim. Yine: ―Hayır‖, 

dedi.Ya üçte birine ne buyurursun, yâ Resûlallah? diye sordum. ―Üçte birini 

dağıt! Hatta o bile çok. Mirasçılarını zengin bırakman, onları muhtaç bırakıp 

da halka avuç açtırmaktan hayırlıdır. Allah rızâsını düşünerek yaptığın 

harcamalara, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmalara varıncaya 

kadar hepsinin mükâfatını alacaksın.‖ buyurdu. (Sahıh-i Buhârî)  

2- Sevbân (r.a.)'dan, Resulullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:  

"Bir kimsenin harcadığı paraların en fazîletlisi âilesine, Allah yolunda 

kullanacağı vâsıtasına ve Allah yolundaki arkadaşlarına sarf ettiği; harcadığı 

paradır." (Sahîh-i Müslim) 

1- Osman el-Hâtibî (r.a.) demiştir ki: İbnu Ömer'in (r. anhümâ) bir adama şöyle 

söylediğini işittim: " oğlunu terbiye et, sen, oğlunun terbiyesinden 

sorumlusundur. senin oğlunu nasıl terbiye ettiğini ve ona ne öğrettiğini 

soracaksın. Ve senin çocuğun, sana iyilik etme ve itaat etmesinden 

sorumludur. (El-Beyhakı es-Sünnen el-Kübrâ) 

8- Ebu'd-Derdâ (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) 

buyurdu ki: "Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle 

çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın" (Ebu Davũd onu rivayet 

etmiştir.) 

2- Nu´mân İbni Beşîr radıyallahu anhümâ´nın anlattığına göre, babası onu 

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem´e götürdü ve:  Ben, sahip olduğum bir 

köleyi bu oğluma verdim, dedi. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem:  "Buna verdiğini diğer çocuklarına da verdin mi?" diye sordu. Babam 

Beşir: Hayır, vermedim, dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:  "O 

halde hibenden dön" buyurdu. Müslim´in bir rivayetine göre, Resûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem: "Bu hibeyi çocuklarının hepsine yaptın mı?" 



buyurdu. Beşir: Hayır, yapmadım, dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz: 

"Allah´tan korkunuz; çocuklarınız arasında adaletli davranınız" buyurdu. 

Bunun üzerine babam hibesinden döndü ve derhal o bağışını geri aldı. (Sahıh-i 

Buhârî)  

21- Ömer İbnu Ebî Seleme radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm)'ın terbiyesinde bir çocuktum. Yemekte elim, tabağın her tarafında 

dolaşıyordu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bana ikazda bulunda: "Evlat! 

Allah'ın ismini an, sağınla ye, önünden ye!" bundan sonra hep böyle yedim." 

(Müslim onu rivayet etmiştir.) 

 

III. Konu:  

Allah'u Azze ve Celle, insanlara çocoklar vermesi, Allah'a iman etitikten 

sonra, Allah'ın insana verdiği en büyük nimetlerindendir. Çocuklar nesil devamının 

vesilesi, İlâhi bir nimet ve Rabbâni bir hibedir. Allah'u Te'âlâ, bu nimeti dilediğine  

tahsıs eder.   Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Göklerin ve yerin mülkü 

(hükümranlığı) Allah‘ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine 

erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir, 

dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü 

yetendir." (Şũrâ Suresi, 52-61. ayetler). Çocuklarla hayat sevinçli olur, evlatlar evleri 

aydılatırlar, evin karanlıklarını aydınlıklara değiştirirler. Çocuklar evlerin lambaları, 

ciğer taresi ve güz aydınlığıdır. Onlar dünya hayatının süsüdür. Allah'u Te'âlâ Kehf 

Suresinde şöyle buyurduğu gibidir: "Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki 

kalacak salih ameller ise, Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha 

hayırlıdır." (Kehf Suresi, 2. ayet). 

Bu büyük nimet, Allah'u Te'âlâ'ya şükretme gerektiriyor. Halil İbrahim (a.s.), 

Allah'u Te'âlâ ona çocuk verince, şöyle demiştir: "Hamd, iyice yaşlanmış iken bana 

İsmail‘i ve İshak‘ı veren Allah‘a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Ey 

Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey 

Rabbimiz! duamı kabul et!" (İbrâhim Suresi, 42-51. ayetler). Allah'a verdiği 

nimetelerine şükredesek, Allah bu nimetleri korur. Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: 

"Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi 

artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir." (İbrâhim 

Suresi, 1. ayet). Allah, ana-babalar ve vatan hakları iyice bilen bir nesil yetiştimesi 

için, bu nimete önem vermelidir. 

İsalm çocuklara ve çocukların terbiyesine büyük önem vermiştir. Hatta İslam, 

çocuğun dünyaya gelmesinden önce ona ilgilenmiştir. İslam, insan yaşamında çok 

önemli olduğu bu aşama (evre), çocukluğa önem veren uluslararası örgütlerin ortaya 

çıkmalarından önce, çocukluğa büyük vermiştir. Çocukluk evresi (aşaması) insan 

hayatında çok önemli bir aşama ve insan haytında geçici bir aşama teşkil eder. 

İslamın çocukluğa ilgi vermesi, çocuk annesinin karınında cenin olduğundan 

başlamaktadır. Kasten Kürtaj yapmayı yasaklamıştır. Ve hamile olan kadına, hamile 

olduğu müddetçe ilgilenmeyi gerektirmiştir. Ve hamile olan kadına Ramazanda oruç 

açmaya ruhsat vermiştir. Enes İbnî Malik (r.a.)'dan, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle 



buyurmuştur ki: " Yolcu, Haiz (Adet gören kadın) ve çocuğunu emziren kadın oruç ve 

namazının yarısını bırakmıştır."   

    Üstelikle, çocuğa en iyi isimleri koymak; İslamiyet'in çocuğa itina etmesi 

suretlerindendir. Çocukların insanlar arasında kullanılacak isimlerinin dikkatli 

seçmesi, islamiyet tarafından ebeveyne gerektirilmiştir. Hoş olmayan isimlerin aksine, 

güzel isimler insanlarda huzur ve rahat getirici bir şey addedilir. Ebu'd-Derdâ 

(radıyallahu anh) anlatıyor ki: Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Sizler kıyamet günü 

isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel 

yapın" (Ebu Davũd onu rivayet etmiştir.) Ebeveyn, çocuk dünyaya gözünü açınca, 

ona en iyi isimleri seçmek zorundadır. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Yeni 

doğan her çocuk, Akika'sı ile rehindir. Akika'sı doğumunun yedinci gününde kesilir, 

başı traş edilir ve o günde kendisine isim verilir." (Sünen  et-Tirmizî)  

    Efendimiz, (s.a.v.) Allah indinde en üstün ve en güzel isimleri müslümanlara 

belirtip tavsiye etmiştir. Nafi, İbnu Ömer (r. anhümâ)'den anlatmıştır ki: Resûlullah 

(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Allah‘a en sevimli gelen isimler, Abdullah ve 

Abdurrahman‘dır." (Sünen Ebî Davũd)  ve İmam  rivayetinde:  İbnu Ömer (r. 

anhümâ) anlatmıştır ki: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Allah‘a en sevimli 

gelen isimler, Abdullah ve Abdurrahman‘dır.". Peygamberimiz (s.a.v.)   çocukları 

kötü isimleriyle isimlendirme yasaklayarak buyurmuş ki:  Senin çocuğuna ne Rebah 

(menfaat, fayda),  ne Yesar (kolaylık, bolluk), ne de Eflah (kurtuluş, kurtuluşa 

eren),  ya da Necih (dileğine kavuşan) isimi koyma. (Sahih-i Müslim) 

Kötü isimlendirme yasaklamanın sebebi ise, Çocuğun canı sıkılmamak için ve 

onun psikolojisi göz önüne alınmaktan kaynaklanır. Bir adam, Hz. Ömer'e kendisinin 

oğlunun itaatsizliğinden şikayet ederek gelmiş, Hz. Ömer hem adam hem de onun 

oğlunu çağırıp getirmiş, oğlanı babasının hakklarını ihmal etmesinden ve ona 

itaatsizliğinden dolayı azarlamış. Oğlan demiş ki: ey Emirül-m'üminin evladın baba 

üzerinde hakları vardır değil mi? Evet diye cevap verdi, nedir? Dedi oğlan? Hz. Ömer 

dedi ki: annesi dikkatli seçilmek, güzel isimlendirmek, ve Kur'ân-ı Kerim'i 

okutmaktır. Oğlan demiş ki: ey Emirül-m'üminin! Benim babam bunlardan hiç bir şey 

gerçeklerştirmemiş; annem ise Mecüsinin zenci bir cariyesiymiş, beni de Cüül 

(pabuçtaratan böceği demektir) isimlendirdi, Kur'ân'dan bir harf bilr okutmadı. Hz. 

Ömer adama dönüp dedi ki: senin oğlunun itaatsizliğinden şikayet ederek geldin; 

halbuki o sana itaatsiz etmeden önce, sen ona itaatsizlik yapmıştın, o sana kötü 

davranmadan önce, sen ona kötü davranmıştın.  (İslamiyet'te çocuk terbiye edilmesi) 

Süfyan-i Sevri demiştir ki: "Evladın ebeveyn üzerindeki hakları, ona güzel 

isim koymak, olgunluk çağına varınca evlendirmek, ve onu iyi terbiye etmektir." 

Evlada güzel isim seçmek yöntemi, onu alaylı ve istihzalı olmaktan uzaklaştırıp da, 

kımetli bir hayat içinde büyümesine yardım eder. Üstelikle, ismi anılınca, kendisine 

huzur sağlar, muhakkak ki isim hüviyetin adresidir. 

İslamiyet'in çocuğa itina etmesi suretlerinden de, onu emzirmek belli başlı 

haklarındandır. Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Anneler, çocuklarını, emzirmenin 

tamamlanmasını isteyenler için tam iki yıl emzirirler. Çocuk kendisine ait olan babaya 

da emzirenlerin yiyecekleri ve giyecekleri geleneklere uygun olarak bir borçtur. 



Bununla beraber herkes ancak gücüne göre mükellef olur. Çocuğu sebebiyle bir anne 

de, çocuğu sebebiyle bir baba da zarara sokulmasın. Varise düşen de yine aynı 

borçtur. Eğer ana ve baba birbirleriyle istişare edip, her ikisinin de rızasıyla çocuğu 

memeden ayırmak isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Eğer çocuklarınızı 

başkalarına emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzel güzel verdikten sonra bunda da 

size bir günah yoktur. Bununla beraber Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah 

yaptıklarınızı görür." (Bakara Suresi, 344. ayet), ayeti kerimede annelere, haber 

şeklinde bir emir var, mana: Ey anneler, sizin evladınız tam iki yıl emzirin. Çünkü 

çocuk o süreçte muayyen bir gıdaya muhtaç kalır ki, vücudu sağlam bir şekilde 

büyümesine yardım eder. Hakk Te'âlâ tarafından bu iş yüklenmiş anne sütünden daha 

iyi yoktur. Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " Yaratan bilmez mi? O, en gizli şeyleri 

bilir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.". Annenin çocuğu emzirmesini engelleyen bir 

hastalığı varsa, yahut çocuk annesinin emzirmesini reddederse, veya anne ölürse, o 

zaman babasının üzerine, İslamiyet mücebince, güvenlilik sağlamak adına  bu çocuğa 

ücretli bir emziren kadın getirmek sorumluluğu düşer. 

Bazı tıbbi ve psikoloji incelemeler ispat etti ki: şeriat bakımından iki yıl olarak 

saptadılmış emzirme süresi, hem tıbbi hem de psikoloji bakımından çocuğa çok 

önemli olduğu vurgulanmıştır. Bir de annesinin kucağındalıktan kaynaklanan sıcaklık, 

güvenlik ve şefkatin çocuk üzerinde etkisi, çocuğun kıymetli bir yaşam ve çok sağlam 

bir terbiye görmesine yardımcı olur. 

     Çocuğun sağlam bir terbiye görmesinin temellerinden: Çocuklara ihsan etmek 

ve onlarla kaba ve sert davranmamak, çünkü şeriatın saptadığı gibi, merhametten her 

kaynaklanan hayırdır. Hz. Aişe rivayet etiiğine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur: "Ey Aişe! Muhakkak Hz Allah refiktır. Refiki yumuşak huyluyu sever. 

Sertlik ve rıfkın dışındakilere vermediğini rıfka ihsan eder." (Sahih-i Müslim). 

Çocuğun davranışlarını doğrultmak uğrunda kabalık ve sertlik kullanılmak, çocuğun 

terbiye edicisinden nefretine, sevmemesine ve emrine itaatsiz etmesine yol açar. 

Hadis-i Şerifler'de geçtiği gibi, Hz. Efendimiz'in Hz. Hassan ve Husseyin'i 

omuzlarına taşıp okşuyordu. Merhamet ve şefkat, Hz. Efendimiz'in terbiye 

yöntemlerinin prensiplerindendir. İbnü Bürayde, babasından şöyle anlatmıştır: 

Resũlullah (sallallhü aleyhi ve sellem) minber üzerinde Cuma hutbesi okurken: 

Hasanla Hüseyin, üzerlerinde kırmızı gömlekler olduğu halde, kâh yürüyerek, kâh 

düşerek geldiler. Resûlullah (s.a.v.) minberden indi. Onları kucağına aldı ve önüne 

oturttu. Sonra halka şöyle hitabetti : "Allah doğru buyurdu: Sizin mallarınız ve 

çocuklarınız bir fitnedir, bir imtihan vesilesidir.(Teğabün Suresi, 26. Ayet) Şu iki 

küçüğe baktım; kâh yürüyor, kâh tökezliyorlardı. Sabredemedim de sözümü kesip-

ikisini de yanıma çıkardım." (Sünen-i Nesâi) 

Baba olsun, eğitimci de olsun, terbiye yöntemlerinin bu büyük prensipi 

(merhametle davranmak) göz önüne alan şefkatli terbiye edicidir. Aynı zamanda 

kabalıktan ve sertlikten uzak durur, hataları hikmetle ve rahmetle düzeltir. Çünkü 

sertçe davranmak, çocuğun kalbinde korku ve yüreksizliği yaratır, üstelikle psikoloji 

bozukluklar, utanma ve tereddüt hallerine düşürür çocuğu. Ahnef ibnü Kays 



öğütlerinden birinde,  dedi ki: evletlerına kilit olma! Yoksa senin ölümünü temenni 

ederler, meclisinden nefret ederler, seninle yaşamaktan bıkarlar. Şefkatli davranmak, 

zarurette ceza kullanmak da demektir, fakat, icra edilmesi lazim geldiğinde hikmetçe 

ceza kullanılabildiğini zikretmemiz gerekiyor, çocuğun her yaptığı yanlış için 

olmaması da buna matuftur. 

İslamiyet'in çocuğa itina etmesi suretlerinden de: çocukların arasında adalet ve 

eşitlik gerçekleştirmektedir. Tüm isanlar arasında İslamiyet'in sabit prensiplerinden, 

uygulaması da çok önemlidir. Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " Ey iman edenler! 

Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir 

topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, Allah‘a karşı 

gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah‘a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, 

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır." (Mâide Suresi, 8. ayet). Bu prensipi, özellikle 

adam ve çocukları arasında uygulnaması gerekmektedir.  

Peygamberimiz de bu prensipi babalara ve annelere yöneltti, ve onun 

uygulamasının önemini vurguladı, dahası ise onun emir kipisi Allah'tan korkmanın 

emir kipisine matuf etmiştir.  Ămir anlatmıştır ki: Nu´mân İbni Beşîr radıyallahu 

anhümâ´nın anlattığına göre, babası onu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem´e 

götürdü ve:  Ben, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma verdim, dedi. Bunun üzerine 

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:  "Buna verdiğini diğer çocuklarına da verdin 

mi?" diye sordu. Babam Beşir: Hayır, vermedim, dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem:  "O halde hibenden dön" buyurdu. Müslim´in bir rivayetine göre, Resûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem: "Bu hibeyi çocuklarının hepsine yaptın mı?" buyurdu. 

Beşir: Hayır, yapmadım, dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz: "Allah´tan korkunuz; 

çocuklarınız arasında adaletli davranınız." buyurdu. Bunun üzerine babam hibesinden 

döndü ve derhal o bağışını geri aldı. (Sahıh-i Buhârî). 

 Çocuklar arasında adalet, büyük faydaları vardır, iyiliğe yardım eden başlıca 

sebeplerden, topluma da sağlam ve hayrılı bir nesil sunmaya yol açar, kardeşliğin, 

hem mana olarak hem de sıfat olarak, kardeşlerin arasında güçlendirilmesine neden 

olur. 

Öte yandan da buluruz ki çocuklar arasında ayrılık yapmak   itaatsizlik , 

ayrılma ve nefretin en önemli nedenlerinden olup evlatların arasında da kinlik 

beslemeye yol açar. Bazı piskoloji araştırmalarına göre çocukta piskoloji ve sosyoloji 

çoğu karışıklıkların görünmesi  çocuğun haksızlık ve kendi eşitleriyle adaletsizlik  

hissetmesindendir. Bunun en iyi örneği;  hz.yusufun  kardeşlerinin, babası Hz. Yakup 

(a.s.) muamelesinde ayırma yaptığını ve onlardan Hz. Yusuf'un daha tercihettiğini  

akıllarına geldiği zaman Hz. Yusuf ile davranışlarıdır. Allah'u Te'âlâ şöyle 

buyurmuştur: " Andolsun, Yûsuf ve kardeşlerinde (hakikati arayıp) soranlar için 

ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki: ―Biz güçlü bir topluluk olduğumuz hâlde, Yûsuf 

ve kardeşi (Bünyamin) babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir 

yanılgı içindedir.Yûsuf‘u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size 



yönelsin. Ondan sonra (tövbe edip) salih kimseler olursunuz.". (Yusuf Suresi, 1-2. 

ayetler). 

İslam,  çocukların düzgün yetişmelerini sağlamak için koyduğu temellerden ;  

Şeriat temelleine göre eğitip yönlendirmektir ki, Kur'ân-i Kerim  babalara ve analara 

Kendilerini ve ailelerini tehlikeye düşmekten korumalarını gerektiğini emreder. 

Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı 

insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah‘ın 

kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan 

melekler vardır." (Tahrîm Suresi, 7. ayet), Bir çocuğun şeriatın kurallarına göre 

yetişmesi ve terbiye etmesi dini bir arzudur. Ve çocuğun babasının üzerine olan 

haklardan biridir. İbni Abbas (r. anhuma) dan rivayet edildiğine, sahabeler Hz. 

Peygamber (s.a.v.)'e şöyle hitap ederek: " Ey Allah"ın resulü! Babaların evlatlar 

üzerindeki hakları biliriz, evlatların babalar üzerindeki hakları nelerdir? diye 

sormuşlardır.  Peygamber (s.a.v.): "Çocuklarınıza gereken ikramı yapın ve 

terbiyelerini güzel verin." buyurmuştur. 

Çocuklarda düzgün yetiştirmenin kurallarının en önemlisi,  onlara doğru yolu 

göstermek ve en iyi şekilde eğitmektir. Onları özellikle başkaların karşısında 

utandırmadan şefkatla  eğitmek ve öğretmek lazımdır. Bu da Hz. peygambermızın 

(s.a.v.) çocukların yetiştirmesinde yaptığı şeydir. Abdullah b. Abbas (r.a.)'dan 

demiştir ki: Bir gün Peygamber (s.a.v.)'in terkisinde idim. (Bana) dedi: Evlâd, sana 

birkaç kelime öğreteyim: Allah' (ın emir ve yasaklarını) gözet ki, Allah da seni 

korusun. Allah'ı gözet ki onu karşında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'dan iste. 

Yardım istediğinde Allah'dan yardım dile. Şunu iyi bil ki ümmetin tamamı sana fayda 

vermek için toplansalar Allah'ın yazdığından başka bir şeyle fayda veremezler. Yine 

eğer sana zarar vermek için toplansalar, Allah'ın sana yazdığı zarardan başka bir şeyle 

zarar veremezler. Kalemler kaldırılmış (işleri bitmiş), sahifeler kurumuştur (yazılar 

tamamlanmıştır.)  (Sünen et-Tirmizî). İşte Hz. peygamberimiz (s.a.v.) çocuğu 

yetiştirip ve yolu göstermekte en yüce örnek vererek  şefkatle eğitip yönlendirir. 

Ömer İbnu Ebî Seleme radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm)'ın terbiyesinde bir çocuktum. Yemekte elim, tabağın her tarafında 

dolaşıyordu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bana ikazda bulunda: "Evlat! 

Allah'ın ismini an, sağınla ye, önünden ye!" Bundan sonra hep böyle yedim." (Müslim 

onu rivayet etmiştir.). Rahmetli İmam Gazali der ki : Evlat babalarında bir emanettir 

ve temiz kalbi nefsi bir mücevherdir bunun için iyiliğe alıştırırse  ve hep dürüstlük 

öğretirse hem dünyada hem de ahirette mutlu olur. Dolayısıyla  yetiştiren kişinin  

çocuklarına örnek olması gerekir ki,  onlara emretmeden güzel ahlaklara sahip 

olmalıdır. Halbuki çocuklar babalarını taklit etmektedirler. 

Kayda değer ki, çocukların terbiyesi ve yetiştirmesi sadece Ebevyene has ve 

sınırlı değil, okuldaki öğretmen de kapsamaktadır. Çünkü öğretmen toplum güzel 

değerleri yansıtır ve temsil eder ve onun görevi, toplum değerlerine göre çocukları 

yetiştirmektir. Çocuklar bir emanet, toplum onların yetitirmelerinin ve terbiyelerinin 



sorumluluğunu üslenmektedir. Buna en büyük kanıt olarak: "Resûlullah (s.a.v.) 

buyurmuştur ki: "Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mes'ulsünüz. İmam 

çobandır ve sürüsünden mes'ûldür. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden mes'uldür. 

Kadın, kocasının evinde çobandır, o da sürüsünden mes'ûldür. Hizmetçi, efendisinin 

malından sorumludur ve sürüsünden mes'ûldür." (Sahıh-i Buhârî) 

Muhakkak ki,  İslam  çocukların korumasının sorumluluğunu ana babalara 

yükletir. Katade'den, Hasandan Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Allah her sorumlu 

kimseyi sorumlu olduğu şeyi korudu mu yoksa zayi etimi diye soracak, hatta kişiyi eşi 

ve çocuklarından sorguya çekecektir."  (İbni Hibban onu rivayet etmiştir.). Çocuğa 

baktığı zaman  vucüt , manavi, maddi, eğitm ve öğretim  tüm haklara sahip bir insan 

saydı. ve onu korumayı emretti. Çocuklara saygılı bir yaşantı sağlamaya çalışır ki 

toplum medeniyetli olsun ülfet, muhabbet, sevgi ve merhamet ruhu her tarafa 

kapansın. Bizim ve çocuklarımızın daha iyi gelecek  olmanın bir ümidimizin önemini 

vurgulayıp da  insan ümit olmadan yaşayamaz ki,  hem ümitsizlikle beraber hayat 

olmaz hem de hayat ile beraber ümitsizlik olmazdır.  Ulemalar da ümitsizlik , 

ümitsizliğe uğratmak, moralsızlık ve moralsızlığa düşürmenin büyük günahlardan 

olduğunu saymışlardır.  İbni Abbas (r. anhuma)'dan rivayet edildiğine göre, bir adam: 

"Ey Allah'ın resũlü büyük günahlar nelerdir? diyerek sormuştur. Resũlullah (s.a.v.) 
şöyle cevap vermiştir: "Allah'a şirk koşmak, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, Allah 

Te'âlâ onlardan kurtarmış olduğu adam cennete girer."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yıkıcı Çağrılar (Davetler) Tehlikli Olduğu ve Toplumların Güvenliği ve 

İstikrarını Gereçekleştimesi İçin Bu Yıkıcı Düşüncelere Karşı Çıkmasının 

Gerekliliği. 

71 Safer 7314 H. – 77 Aralık 6175 M. 

Birinci olarak: Unsurlar. 

2- İstikrar ve güvenlik nimeti. 

3- Vatanların istikrarı ve güvenliği Şer'i ve  vatani (ulusal) bir 

gereklilik. 

4- Vatanların istikrar ve güvenliğinin faktörleri. 

A- İnsan vatanını sevmek. 

B- İnsanlar arasında işbirliiğinin ve sevgi duygularını 

yaygınlaştılmak. 

C- Allah'a itaat etmesine ve vatan uğruna yöneticilere itaat 

etmek. 

5- İnsanları fitnelerden uyarmak. 

6- Yıkıcı çağrılar (davetler) fert ve toplumlar için tehlikli olduğu. 

7- Bu yıkıcı çağrılara karşı çıkmak gerekliliği.  

İkinci olarak: Kur'ân-i Kerîm'den deliller: 

Allah Te'âlâ buyuruyor ki: 

2- Hani İbrahim " Rabbim! Bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından 

Allah'a  ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır" 

demişti. (Bakara Suresi 237. Ayet.) 

3- Hani İbrahim demişti ki: " Rabbim! Bu şehri güvenli kıl. Beni ve 

oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut." (İbrahim Suresi 46. Ayet) 

4- İman edip de imanlarına zulmü (şirki) buluşturmayanlar var ya; İşte  

güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. (En'âm 

Suresi 83. Ayet) 

5- Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen'e) ve yazın (Şam'a) 

yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini 

besleyip açıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin ( 

Kâbe'nin) Rabbine kulluk etsin. (Kureyş Suresi 2-5 Ayetleri) 

6- Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak, her türlü meyve ve mahsullerin 

kendisinde toplandığı, saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? 

Fakat onların çoğu bilmezler. (Kasas Suresi 61. Ayet) 

7- Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim, onların yurtlarını 

saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hâlâ batıla 



inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorsunuz? (Ankebũt Suresi 

71. Ayet) 

1- Sebe'  halkı ile bereketlendirdiğimiz kentler arasına ( her biri 

değerinden) görülen kentler oluşturduk. Oralarda gidiş gelişi belirdik 

(seyahati kolaylaştırdık) ve onlara da şöyle dedik: " Oralarda gece 

gündüz güvenlik içinde dolaşsın. "  (Sebe' Suresi 28. Ayet) 

8- Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, " İnsanlar size karşı ordu 

toplamışlar, onlardan korkun " dediklerinde, bu söz onların imanını 

artırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzeldir! " dediler. (Âl-i İmrân Suresi 

214. Ayet)  

2- Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan 

sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. (Enfâl Suresi 36. Ayet) 

21- İnananlar arasında hayâsızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya; 

onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir siz 

bilmezsiniz. (Nur Suresi 22. Ayet)  

22- Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden 

ulu'l-emre (İdarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa 

düştüğünüz takdirde Allah'a ve ahiret gününe gereçekten inanıyorsanız, 

onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da 

daha güzeldir. (Nisâ Suresi 62. Ayet)    

23-   Kendilerine güvenlik (barış) veya korku (savaş) ile ilgili bir haber 

geldiğinde onu yayarlar. Hâlbuki onu peygambere ve içlerinden yetki 

sahibi kimselere götürselerdi, elbette bunlardan, onu değerlendirip sonuç 

(hüküm) çıkarabilecek nitelikte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah'ın 

size lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç, muhakkak şeytana 

uyardınız. (Nisâ Suresi 84. Ayet)    

 

NEBEVÎ SÜNNETİNDEN DELİLLER: 

2- Seleme b. Ubeydullah b. Muhsın El-Hatmıy babasından söyle demiştir 

ki: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Her kim evinde emin, 

bedeninde afiyette olur, yanında da günlük kuvveti (iaşesi) bulunursa, 

âdeta dünya onun olmuş olur." buyurmuştur. (Bu hadis-i şerifi,  Tirmizi 

rivâyet etmiştir.) 

 

3- İbn Abbas " Radıyallahu anh" demiştir ki: Resûlullah sallallahu aleyhi 

ve sellem şöyle buyurduğu zaman işittim: "İki göz vardır ki, cehannem 

ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini 



Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz." (Bu hadis-i şerifi, Tirmizi 

rivâyet etmiştir.) 

 

4- Abdullah İbn Adiy İbn Hamrâa Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 

Hazvara üzerinde çıkıp ve şöyle buyurduğunu işittim: "Ey Mekke, 

vallahi sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı yerisin. Ve ona en 

sevimli yersin, Bana da en sevimli yerisin. Vallahi eğer buradan 

çıkmaya mecbur bırakılmasaydım, çıkmazdım." (Bu hadis-i 

şerifi, Tirmizi ve Ahmed müsenedinde geçmiştir.) Hazvara Mekke'de bir 

yerdir. 

 

5- İbn Abbas " Radıyallahu anhuma" demiştir ki: Resûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem Mekke'ye hitap ederek şöyle buyurduğunu "Ey Mekke, 

sen  bana en güzel ve en sevimli beldesin. Eğer senin sâkin olanların 

senden uzaklaştırmasaydılar başka bir yerde yerleşemezdim." rivayet 

etmiştir. (Bu hadis-i şerifi,Tirmizi rivâyet etmiştir.) 

 

6- Aişe" Radıyallahu anha" demiştir ki: Resûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem şöyle "Allah’ım! Bize Mekke’yi sevdirdiğin gibi Medine’yi de 

sevdir." buyurmuştur. (Bu hadis-i şerifi,  Buhâri rivâyet etmiştir.) 

 

7- Ebû Hureyre (Radıyallahu anhu)‘dan rivayet edildiğine göre: Resûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ―Kim bana itaat etmişse 

mutlaka Allah‘a itaat etmiştir. Kim de bana isyan etmiş ise, mutlaka 

Allah‘a isyan etmiştir. Kim Emîr'e itaat ederse mutlaka bana itaat etmiş 

olur. Kim de Emîr'e isyan etmiş ederse mutlaka bana isyan etmiş olur. ‖ 

(Bu hadis-i şerifi,  Buhâri rivâyet etmiştir.) 

 

1- Ebû Hureyre (Radıyallahu anhu)‘dan rivayet edildiğine göre: Resûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: " Kim itaatten çıkar, 

cemaatten ayrılır (ve bu halde ölürse) cahiliyye ölümü ile ölmüş olur, 

Kim de körükörüne çekilmiş (ummiyye) bir bayrak altında savaşır. 

Asabiyet (ırkçılık) için gadablanır veya asabiyete çağırır veya asabiyete 

yardım eder, bu esnada da öldülrülürse bu ölüm de cahiliyye ölümüdür. 

Kim ümmetimin üzerine gelip  iyi olana da, kötü olana da ayırım 

yapmadan vurur, mü'min olanlarına hurmet tanımaz, ahid sahibine 

verdiği sözü de yerine getiremezse o benden değildir, ben de ondan 

değilim." (Bu hadis-i şerifi,  Mislim rivâyet etmiştir.) 

 

8-  Ebu Hureyre (Radıyallahu anhu)‘dan  Resûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem şöyle buyurduğunu: ―Yakında büyük fitneler olacak o fitnelerde 

(yerinde) oturanlar ayaktakilerden, ayaktakiler yürüyenlerden, 

yürüyenler koşanlardan, daha hayırlı olacaklar. Kim o fitne içinde 



bulunmuş olursa, ondan uzak dursun. O zaman bir iltica yeri, sığınacak 

mekan bulursa ona sığınsın‖ demiştir. 

 

Üçüncü olarak: Konu: 

          İnsan güvenliği ve istıkrarı Allah'ın en güzel nimetlerindendir. 

İnsan istikrarsız ve güvensiz rahatça yaşamaz, huzura kavuşmaz ve 

dünya tümünü bile elde etmişse güven ve istikrar olmadan mutlu 

yaşamaz. Dünyada mutlu ve huzurlu yaşamak, güvenlik ve istikrara 

bağlıdır. Peygamberimiz (s.a.v.) hadisinde buyuruyor ki: "Her kim 

evinde emin, bedeninde afiyette olur, yanında da günlük 

azığı (iaşesi) bulunursa, âdeta dünya onun olmuş olur." (Tirmizi onu 

rivâyet etmiştir.) 

         Güven ve istikrar nimeti, yeryüzünde yaşayan bütün 

yaratılmışların ihtiyaçlarındandır. İbrahım (a.s.) ailesi ve kavmı için, bu 

nimeti Allah'tan istemiştir. Allah'a böyle yalvarıp dua etmiştir ki:  

"Rabbim! Bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a  ve ahiret 

gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır." (Bakara Suresi 237. 

Ayet.), İbrahim (a.s.) Mekke için Allah'tan güvenlik ve rızık dilemiştir. 

Ve güvenlik rızktan önce istemiştir. Çünkü güvensizlik ortamlarda 

rızıkın tadını ve lezzeti olmaz. İnsan güvenli ve istıkrarlı ortamlarda 

rahatça yaşabilir ve yaşam değerini bilir. Allah Te'âlâ, Peygamberi ve 

Halılli İbrahim (a.s.) duasını kabul edip ve İbarahım(a.s.) duasının 

bereketiyle Mekke'ye istikrar ve güvenlik bağışladı. Ve isteğiyle 

Mekke'yi İslam vatanı yapmıştır. Hatta İbrahım (a.s.) güvenlik nimeti 

tercih edip Tevhid ve İbadetten istemiştir. Zira şöyle demiştir: "Rabbim! 

Bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut." 

(İbrahim Suresi 46. Ayet). 

Allah Te'âlâ, güvenlik nimeti Kureyş'e in'aâm edip onlara hayatta 

çok rızık vererek vatanlarına güvenlik ve istıkrar hibe etmiştir. Allah 

Te'âlâ buyuruyor ki: " Kureyş de, kendilerini besleyip açıklarını gideren 

ve onları korkudan emin kılan bu evin ( Kâbe'nin) Rabbine kulluk 

etsin." (Kureyş Suresi 4- 5 Ayetleri). Allah Te'âlâ da Mekke elhli için 

güvenli bir Harem yapmıştır. Allah Te'âlâ buyuruyor ki: "Çevrelerindeki 

insanlar kapılıp götürülürken bizim, onların yurtlarını saygın ve 

güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hâlâ batıla 

inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorsunuz?" (Ankebũt Suresi 

71. Ayet). Vatanlar güvenlik ve istikrar ile ilerliyor ve insanlar huzur ve 

rahat içinde yaşıyorlar, milletler ve toplumlar da ilerleyerek iktisatlarını 

büyüp gelişiyor. Kur'ân-ı Kerim bunu iyice açıklamıştır, milletlerden bir 



millet ve toplumlardan bir toplum ilerlediği zaman güvenlik yayılıp de 

halk bütün fertleri güvenliğe ve huzura kavuşurlar. 

Güvenlik ve istikrarı kaybolduğunda vatanlar ve insanlar 

üzerinde olumsuz etkisi olur. Hatta insanların ibadetlerinin (o insanlar 

yaratılmasının amacıdır) üzerinde de olumsuz etkisi olur. Bunun için 

korku (Havf) namazı, güvenlikli ortamında kılınan namazın şekli ve 

sıfatından farklıldır. Hatta yol güvenliği Hac ferizati şartlarındandır. Yol 

güvenli olmadığını takdirde insan Hac farzini yerine getirmek zorunda 

değildir. Buna göre dini farzlarını güvenlik ve istikrar nimeti 

olmadığında mükemmel bir şekilde yerlerine getirilemez. 

Bir ümmet fertlerin arasında (millette) güvenlik ve istikrar 

yayılırsa, her kimsenin malını, ırzını ve hayatını korunmuş duyarsa 

(hissederse) toplumun huzurlu ve istikrarlı olur ve bu toplum da her 

hangi bir tedirginlik veya korku ya da kargaşa olmaz. Ve toplum 

ilerliyor. Bunun için vatanların istikrarı şer'i bir zaruret, ulusal bir 

ihtiyaç ve İslam dininin en önemli amaçlarındandır. 

 

İstikrar faktörlerinden: İnsan üzerinde çok rahatça yaşadığı 

vatanını sevmesi, bu vatanın değerini iyice bilmesi, Allah'a itaat 

etmesine ve vatan uğruna yöneticilere itaat etmektir. Bu durum 

Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke'den Medine'ye göç ettiğinde iyice 

canlandırmıştır. Ve vatanlar sevmesi ve vatanlara bağlı kalması bize 

öğretti. Zira hazret Peygamberimiz (s.a.v.)Mekke ehlinin ona eziyet 

etmelerine rağmen vatanını çok sevip de değerini iyicie biliyordu. 

Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke'den çıktığı zaman şöyle buyurmuştur: 

"Ey Mekke, vallahi sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı yerisin. 

Ve ona en sevimli yersin, Bana da en sevimli yerisin. Vallahi eğer 

buradan çıkmaya mecbur bırakılmasaydım, çıkmazdım." (Tirmizi 

ve Ahmed müsenedinde.). ve İbn Abbas " Radıyallahu anhuma" 

rivayetinde: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye hitap 

ederek şöyle buyurduğunu "Ey Mekke, sen  bana en güzel ve en 

sevimli beldesin. Eğer senin sâkin olanların senden uzaklaştırmasaydılar 

başka bir yerde yerleşemezdim." rivayet etmiştir. (Tirmizi rivâyet 

etmiştir.). 

 

Medine Münevvere'ye göç edince ve mödern devleti inşa ettiği 

zaman, (s.a.v.) vatanların bina etmesine sadece vatan sevenlerin 

çalışacağını ashabına ( r. Allah'u anhum) ve tüm dünyaya öğretti. Bunun 

için (s.a.v.) şu duasını olmuştur: " Aişe" Radıyallahu anha rivayetine 

şöyle dua etmiştir: "Allah’ım! Bize Mekke’yi 



sevdirdiğin gibi Medine’yi de sevdir." (Buhâri rivâyet etmiştir.). 

Peygamberimiz (s.a.v.) vatan sevmesini dilediğinde sadece bütün vatan 

mensuplerine güvenlik ve istikrarı gereçekleştirlmesi içindir. 

Bunun için insan vatanının korumasını ve sevmesini, vatanın 

savunmasını  ve üzerine düşen bütün vazifeleri yapıp gerekmektedir. 

İslamda vatanın yeri ve menzileti çok büyük ve yüksektir. Ve vatan 

hakklarını bırakması büyük thlikedir. Bunun için Peygamberimiz (s.a.v.) 

vatan istikrarı uğruna çalışanlara ve vatan uğruna fedakârlık yapan 

insanlara değer ve büyük önem verip de Allah onu azap etmiyor ve 

gözüne ateş dokunmuyor. Mükafaat  amel cinsindendir. İbn Abbas " 

Radıyallahu anh" demiştir ki: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 

şöyle buyurduğunu işittim "İki göz vardır ki, cehannem ateşi onlara 

dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah 

yolunda nöbet tutarak geçiren göz." (Tirmizi rivâyet etmiştir.), vatan 

sevgisinin toplumun  istikrar temel faktölerindendir. İnsan vatanını 

severse vatının güvenliği ve istikrarı üzerine sorumluluğu ve 

yükümlülüğü hissseder ve vatanı tahrip etmek isteyenlere kulak 

vermiyor, çünkü inasn vatanında güvenli ve huzurlu yaşarsa, mutlu ve 

huzurlu yaşayıp de bütün işleri ve görevleri mükemmel bir şekilde 

yapmakta ve üretimi artmaktadır. 

 

İstikrar faktörlerinden:  İnsanlar arasında işbirliğinin ve sevgi 

duygularının yaygınlaştılmasıdır. Peygaberimiz (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur: ―Mü‘minin mü‘mine karşı durumu, bir parçası diğer 

parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir.‖. (üzerine ittifak 

edilmiştir) . çekişme ve anlaşmazlık bir şerdir, ayrılmaya yol açar. Allah 

Te'âlâ şöyle buyurmuştur: " Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz 

ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah 

sabredenlerle birliktedir. " (Enfâl Surresi 57. Ayet). Çekişme ve 

anlaşmazlıktan sakının. O bir şerdir ve ayrılmaya ve bölünüp 

kaybolmaya yol açar. Sakının particilik, partizanlıktan ve fırkalar haline 

gelmekten o bir şerdir, toplumları ayrılmaya bölmeye sürükler. 

Toplumun güvenliği ve istikrarını gereçkleştirilmesinde bütün fertleri el 

ele, işbirliği ve yardımlaşma halinde olmaları gerekmektedirler. Allah 

Te'âlâ bunu emredip şöyle buyurmuştur: " İyilik ve takva üzrerinde 

yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan 

korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. " (Mâide Suresi 3. Ayet). 

Vatanların istikrarı gereçekleştiren işler: gayri masiyette ulu'l-

emer'e (yöneticilere) itaat etmektir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Ey 

iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden ulu'l-



emre (İdarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz 

takdirde Allah'a ve ahiret gününe gereçekten inanıyorsanız, onu Allah ve 

Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir. 

(Nisâ Suresi 62. Ayet). Yönetici (Veliyü u'l-emr) yeryüzünde Allah 

Te'âlâ'nın gölgesidir.  Hazerti Peygamberimiz şöyle buyurduğu gibidir: 

"Sultan, yeryüzünde Allah‘ın gölgesidir. Ona ikram eden ikram görür, 

ona ihanet eden de ihanete maruz kalır." (Taberani ve Beyhakı rivayet 

etmişlerdir). Yine Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle de buyurmuştur: " kim 

dünyada sultana hürmet ve saygı gösterse Allah Te'âlâ kıyamet gününde 

onu mükafaatlandırır ve kim dünyada sultanı aşağılarsa Te'âlâ kıyamet 

gününde onu aşağılar. " (Ahmed onu rivayet etmiştir).  

Yöneticiye itaat etmek, Allah Te'âlâ'ya itaatindendir ve vatan 

yaralarındandır. Mü'min kişinin bu inancıyla Allah Te'âlâ'ya ibadet eder. 

Yönetici bir şeye emrederse ya da bir şeyden nehyederse Allah'a isyan 

etmesi dışında ona itaat etmesi gerekir. Ebû Hureyre (Radıyallahu 

anhu)‘dan rivayet edildiğine göre: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 

şöyle buyurmuştur: ―Kim bana itaat etmişse mutlaka Allah‘a itaat 

etmiştir. Kim de bana isyan etmiş ise, mutlaka Allah‘a isyan etmiştir. 

Kim Emîr'e itaat ederse mutlaka bana itaat etmiş olur. Kim de Emîr'e 

isyan etmiş ederse mutlaka bana isyan etmiş olur. İmam bir cünnedir, 

inasnlar onun arkasından savaşırlar ve onu kalkan alırlar, Allah 

takvasına ve adle çağrırsa mükafaatını alır ve bunun dışında şeylere 

çağırırsa cezasını alır. ‖ (Buhâri onu rivâyet etmiştir.). Masıyet dışında 

Veliyü'l-emr'e itaat etmesi din ve yararına çok faydalı, ve ona isyan 

etmesi halinde büyük fesad olur.  

 

Bunun için her kişinin yöneticilere itaat etmesi gerekir ve 

Müslümalar cemaatindan ayrılmamasın. Çünkü  Müslümalar 

cemaatindan ayrılısa cemaat ayrılmalarına sebep olur.  Ebû Hureyre 

(Radıyallahu anhu)‘dan rivayet edildiğine göre: Resûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kim itaatten çıkar, cemaatten 

ayrılır (vebu halde ölürse) cahiliyye ölümü ile ölmüş olur, Kim de 

körükörüne çekilmiş (ummiyye) bir bayrak altında savaşır. Asabiyet 

(ırkçılık) için gadablanır veya asabiyete çağırır veya asabiyete yardım 

eder, bu esnada da öldülrülürse bu ölüm de cahiliyye ölümüdür. Kim 

ümmetimin üzerine gelip  iyi olana da, kötü olana da ayırım yapmadan 

vurur, mü'min olanlarına hurmet tanımaz, ahid sahibine verdiği sözü de 

yerine getiremezse o benden değildir, ben de ondan değilim." (Mislim 

onu rivâyet etmiştir.) 

 

Belki yöneticilere itaat etmenin sebebi, onlara isyan etme ve itaat 

etmmesi haline tertüp edilenleri, onlara baş kaldırmaktan zararlar ve 

fesadlar daha fazla olmasıdır. Ummet birleşmeye ve yardımlaşmaya ve 

parçalanıp bölünmemeye nush (nasıhat etmek) ve irşat ( rehberlik etmek 



ve yol göstermek) için çok barışçıl ve demokratik üslup ve yollar vardır. 

Çünkü parçalanıp bölünme halinde kan dökülecek, toplum fertlerin 

ırzlarına ve namuslarına tecavüz edilecek, vatanlar tahrip edilecek, 

mallar kaybolcak ve ümmet  parçalanıp bölüncektir. Bu günlerde anarşi 

neticeside belli, açık ve net olan kargaşanın sebebi yöneticilere kulak 

vermemek ve onlara isayan etmektir.  

Vatan istikrarı tehlikye sokan büyük işlerinden: 

Nimeti gideren, fesat çıkaran, musıbet ve bela getiren, milletler 

ve halkların arasındaki arkadaşlık ve kaedeşlik ilişkileri kesen, kötü 

şeyler yaydıran, düşmanlık, kin ve nefrete yol açan ve muhabbet ve 

kardeşlik bozduran fitneler sokmaktır. Fitneler bir ateştir, koru ve taze 

yer, insan ve kardeşi, annesi, oğularından ayrırarak arasındaki muhabbet 

ve sevgi bozar ve Alemlerin Rabbı itaatindan uzaklaştırır. Bu fitneler 

sokan mel'undur (lanetlidir) ve onları çevreye yayılmasına sebep olan 

kişi fitne fücur kişidir. Fitneler iyi ortamlar bozdurur ve kötü akıbete 

(sonuca) götürür, bu fitnelerde öldüren ve öldürülen cehenneme 

girecekler, o ne kötü karargahtır. 

 

Bonun için İslam toplumum fitnelerden korunmasına büyük 

önem vermiştir. Ve Hazret Peygamberimiz (s.a.v.) fitneler durumlarında 

fitnelerden kurtulmak için bizi çok nasıhat vermiştir. Bu hususta bizi 

çok yönlendirip de müslüman fitne durumlardan nasıl kurtulacağını 

açıklamıştır. Ve müslümana bu fitnelerle nasıl davrayacağını 

öğretmişlerdir. Abdullah ibn Amr ibn Al-As (Radıyallahu anhuma)‘tan 

rivayet edildiğine göre: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 

buyurmuştur:  " bir zaman gelmek üzeredir, bu zamanda insanlar elekten 

geçirilecekler ve elekte kötü ve önemsiz insanlar kalacalar, onlar 

sözlerini tutmayan, emanet geri vermeyen ve parçalanıp bölünmeye 

sebep olan kişilerdir." Ve parmaklarını birbirine geçirdi. Onlar, ya 

Resulullah biz o durumda ne yababiliriz diyerek sormuşlar. Resulullah 

(s.a.v.) " o zaman ki bildiklerinizi alırsınız ve bilmediklerinizi 

bırakacaksınız diye cevap vermiştir. Âlimlerinizin  yapacakları yapın ve 

diğer kişilerin yapacaklarından uzak durun" buyurmuştur. ( Abu Davud 

onu rivayet etmiştir). 

  

Allah Te'âlâ, birlik ve vatan korunmasına çalışan kişiler 

yanındandır. Sakının sakının fitnelerden, açık ve gizli fitnelerden 

sakının. Allah Te'âlâ kitabının çok yerlerinde, bizi fitnelerden 

uyarmıştır. Bu yerlerin birinde    şöyle buyurmuştur: " Sadece içinizden 

zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki 



Allah azabı çetin olandır." (Enfâl Suresi 36. Ayet) fitneler olduğu halde 

fitneciler ve iyi insanlar ayrım yapmadan hepisine zarar verilecektir. Ve 

hazreti Peygamberimiz (s.a.v.) fitnelerden uyarmışlardır. Hüzeyfe 

(Radıyallahu anhu)‘dan Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor " Fitneler 

kalplere hasır udleri (örgüleri) gibi tek tek  arzedilir, onları kabul eden 

kalp içinde bir siyah nokta çıkar ve onları kabul etmeyen kalp, içinde 

beyaz nokta çıkar, bu iki kalp, birincisi simsiyah olup ikincisi ise 

pembeyaz olacaktır. Pembeyaz kalp fitneler yer ve gökyüzü arasında 

olursa ona hiç zarar verilmeyecektir. " işittiğini demiştir. (Müslim onu 

rivayet etmiştir) ve Ebu Hureyre (Radıyallahu anhu)‘dan Resûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu: ―Yakında büyük fitneler 

olacak o fitnelerde (yerinde) oturanlar ayaktakilerden, ayaktakiler 

yürüyenlerden, yürüyenler koşanlardan, daha hayırlı olacaklar. Kim o 

fitne içinde bulunmuş olursa, ondan uzak dursun. O zaman bir iltica 

yeri, sığınacak mekan bulursa ona sığınsın‖ demiştir. (müttefikün 

aleyhi). 

Akıllı müslüman fitnelerden ve onlara sokan her şeyden uzak 

durup sakınmak gerekmekte, ve fitnelere sakınganlıkla davranmaktadır. 

Ens ibn Malik (Radıyallahu anhu)‘dan Resûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem Ensâr'a şöyle buyurmuştur: "Benden sonra zulma uğrayacaksınız, 

benimle havz üzerinde görüşünceye kadar sabredin. " ( Buhari onu 

rivayet etmiştir) 

 

Fitneler tuzaklarına düşmemek, dünya ve ahirette kurutulmak 

isteyen müslüman sıfatlarındandır. Bunun için hazret Peygaberimiz 

(s.a.v.) fitne tuzaklarına düşmemek için elden gelene kadar çalışan 

insanı övdü. Ebu Hureyre (Radıyallahu anhu)‘dan  Resûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ―Yakında büyük fitneler olacak o 

fitnelerde (yerinde) oturanlar ayaktakilerden, ayaktakiler yürüyenlerden, 

yürüyenler koşanlardan, daha hayırlı olacaklar. Kim o fitne içinde 

bulunmuş olursa, ondan uzak dursun. O zaman bir iltica yeri, sığınacak 

mekan bulursa ona sığınsın‖ (müttefikün aleyhi) 

Fitneden kurtulmak, sadece Allah Te'âlâ ve Resulü (s.a.v.) 

emirlerine bağlı kalmasıyla, cemaat birlikte olmasıyla ve marufta ve 

vatan yararlarında Yöneticilere itaat etmesiyle olur. Bunun için Allah 

Te'âlâ buna aykırı davranan kişiler fitnelere düşmesinden sakındırdı. Ve 

fitnelere düşenlere kıyamet gününde elem dolu bir azap onu bekldiğini 

söyledi . Allah Te'âlâ buyuruyor ki : " Artık onun emrine muhalefet 

edenler, başlarına bir belânın gelmesinden veya elem dolu bir azaba 

uğramaktan sakısınlar." (Nũr Suresi 74. Ayet). 



Bu mübarek vatan ilerleyip geliştimesine, mülkünün 

korunmasına,  ahlakları, düzenleri ve kanunları korunmasına, bütün 

vatandaşlar el ele olup da işbiliği yapmaları gerekmektedir. İyi ve salıh 

vatandaş vatanını geliştirmeye ve vatanının istıkrarına vr korunmasına 

çalışır ve  kişisel maslahat, ve yozlaşmış yıkıcı çağrılar sahipleri 

arkasında gitmez. Yozlaşmış yıkıcı davetler sahipleri bu davetlerle 

vatanı tahrip edip vatanın her yerinde anarşi yayılmasını istiyorlar. Allah 

Te'âlâ buyuruyor ki:   "Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'ân'a) sımsıkı 

sarılın, parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. 

Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O kalplerinizi birleştirmişti. 

İşte O'nun nimeti sayasinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş 

çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah 

size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yere eresiniz. ( Ăl-i 

Îmrân Suresi 214. Ayet). 

 

Toplumum istikrarı ve güvenliği tehdit eden en büyük 

fitnelerden: 

Kalpleri hasta, inançları zayıf, vatanlarına inanmayan ve aşırı 

düçünceler (aşırı ideoloji) sahipleriden çıkan yıkıcı davetlerdir. Onlar 

toplumun ayrılmasına, yıklımasına ve istikrarını ve givenliğini 

gidermesine ve temellerini sarsılıp yıkılmaya çalışır. Onlar devleti 

yıkılmasına amaçlayan komplular kurmaktan sakınmazlar. 

Din kötü bir şekilde kullanması, ülkelere tehdit eden, parçalanıp 

bölünmeye çalışan, çekişme ve nefrte yol açan şeylerdendir. Gerek boş 

ve anlamsız hutbeler ve gerekse içi boş sloganlar ve retorik konuşmalar 

ya da faydasız tartışmalar, Son günlerde herhangi bir sonuç 

gereçekleştirmeyen ve utansız ve hayâsız yeryüzü üzerinde fesatlık 

yayılmasına çağıran, kan dökülmesine ve emin olan kişiler 

korkutmasına ve hayasızlığın ve çirkin işlerin yayılmasına  bazı anormal 

sesler ve yıkıcı davetler ortaya çıkmıştır.  Allah Te'âlâ buyuruyor ki: 

"İnanlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya; 

onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir siz 

bilemezsiniz." (Nũr Suresi 22. Ayet)  

Sahipleri toplumun tahrip etmeye, devlet her yerinde anarşi 

yayılmasına, kanunlara saygısızlık etmeye çalışan bu yıkıcı davetler, 

vatanların milli güvenliğine en büyük tehdit teşkil edip de terörizm ve 

din aşırılığa yakıt olur ve toplumdaki olmayan kötü ve çirkin şeylerle 

vasıflandırılmasına vesile bulurlar. Bu yıkıcı davetler, büyük fitnelere 

yol açar. Bu büyük fitneler vatanın temellerini sarsılıp tahrip eder, 

toplumda öldürme, kan dökülme ve istikrarı ve güvenliği ortadan sır 



olmasına sebep olur. Anarşiye düştüğü bölgedeki ülkelerinden ders 

alamamız lazım. İslam dini istikrar, güvelik ve emniyete çağrıda 

bulunup  terör, düşmanlık ve saldırganlık işleri redetmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahabe (r.anhüm) Faziletleri ve Güzel Sirelerinden Bazı  Örnekler 

7 Recep 7341 H. – 71 Nisan 6172 M. 

 

V. Unsurlar: 

7. İslamda sözün yeri ve değeri. 

6. Dili korumak, İmân alâmetlerindendir. 

4. Söz söylemenin emaneti ve sorumluluğu, Ahlaki ve Şeri'i bir 

vaciptir. 

3. Söz söylemenin tehlikeliği ve söz söylemenin Fert ve toplum 

hayatındaki etkisi. 

II. Kur'ân-ı Kerîm ve Nebevî Sünnetinden Deliller: 

       Kur'ân-ı Kerîm'den Deliller: 

2. Allah'u Te'âlâ buyuruyor ki: "Ey iman edenler! Allah‘a karşı gelmekten 

sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve 

günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah‘a ve Resûlüne itaat ederse, muhakkak 

büyük bir başarıya ulaşmıştır." (Ahzâb Suresi, 11-12. ayetler.) 

3. Allah'u Te'âlâ buyuruyor ki: "İnsanlara güzellikle söz söyleyin." (Bakara 

Suresi, 84. ayet) 

4. Allah'u Te'âlâ buyuruyor ki: "Kullarıma söyle: (İnsanlara karşı) en güzel sözü 

söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir 

düşmanıdır." (İsrâ Suresi, 64. ayet) 

5. Allah'u Te'âlâ buyuruyor ki: "İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir 

şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse 

sanki sıcak bir dost oluvermiştir." (Fussilet Suresi, 45. ayet). 

6. Allah'u Te'âlâ buyuruyor ki: "Rahmân Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona 

açıklamayı öğretti." (Rahmân Suresi, 2-5. ayetler.) 

7. Allah'u Te'âlâ buyuruyor ki: "Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasıl misal 

getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. 

Bu ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah 

insanlara misaller getirir. Bu ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini 

verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir." (İbrâhim Suresi, 3-

37. ayetler) 

1. Allah'u Te'âlâ buyuruyor ki: "Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül 

kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, her bakımdan sınırsız 

zengindir, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir)." (Bakara Suresi, 

374. ayet) 

8. Allah'u Te'âlâ buyuruyor ki: "Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, 

Allah‘a karşı yalan uydurmak için, ―Şu helâldir‖, ―Şu haramdır‖ demeyin. 

Şüphesiz, Allah‘a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler." (Nahl Suresi, 

227. ayet)  



2. Allah'u Te'âlâ buyuruyor ki: "Firavun‘a gidin. Çünkü o azmıştır. Ona yumuşak 

söz söyleyin. Belki öğüt alır, yahut korkar." (Tâhâ Suresi, 54-55. ayetler) 

 

Nebevî Sünnetinden Deliller: 

2. Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

"Kul, Allah'ın hoşnut olduğu bir sözü önemsemeksizin söyleyiverir de Allah 

onun derecesini yüceltir. Yine bir kul Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü hiç 

önemsemeksizin söyleyiverir de Allah onu bu sözü sebebiyle cehennemin 

dibine atar." (Müttefkün aleyh) 

3. Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

―İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için kendilerine bir 

sadaka gerekir. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. 

Hayvanına binmek isteyen bir kimseye yardım ederek, hayvana bindirmen 

veya eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. 

Namaza giderken attığın her adım sadakadır. İnsana zarar veren şeyleri yoldan 

kaldırıyor.‖ (Müttefkün aleyh) 

4. Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

"Münâfığın alâmeti üçtür: Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde 

durmaz. Kendisine bir şey emânet edildiğinde hıyanet eder." (Buhari onu 

rivayet etmiştir.) 

5. Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

"Allah‘a ve âhiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah‘a ve 

âhiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin. Allah‘a ve âhiret 

gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun!" (Müttefkün 

aleyh) 

6. İbn-i Abbas (r.a.)'dan şöyle anlatmıtır ki, bir kişinin ridasını rüzgâr 

savurmuştu, tutup rüzgâra lanet etti. Resûlullah (s.a.v.) müdahale buyurdu: 

"Sakın rüzgâra lanette bulunmayın. O memurdur. (Allah'ın emriyle) iş 

görmektedir. Şunun bilin ki, kim bir şey haksızlıkla lanet ederse, lanet 

kendisine döner." (Ebu Davud onu rivayet etmiştir.)  

7. Muâz b. Cebel (r.a.) anlatmıştır ki: Bir yolculukta Peygamber (s.a.v.) ile olup 

da (s.a.v.)'e yaklaştım ve yanına gittim. Peygamber (s.a.v.)  bana hitap ederek 

şöyle buyurmuştur: "Sana her işin başını, ana direğini ve doruk noktasını 

bildireyim mi?"  Ben (Muâz):  "Evet, bildir, ey Allah'ın elçisi!" dedim.  

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem":  "İşin başı İslâm, direği namaz, doruk 

noktası (zirvesi) cihaddır." buyurdu.  Rasûlullah "sallallahu aleyhi ve sellem" 

daha sonra:  "Bu anlattıklarımın hepsini tutan, onların devamına ve 

olgunlaşmasına sebep olan şeyi haber vereyim mi? diye sordu.".  Ben:   "Evet, 

bildir, ey Allah'ın nebisi!" dedim.  Bunun üzerine Rasûlullah "sallallahu aleyhi 

ve sellem" dilini tuttu ve: "Şunu koru!" buyurdu.  Bunun üzerine ben: "Ey 

Allah'ın nebisi! Biz konuştuklarımızdan sorumlu tutulacak mıyız? diye 

sorunca, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Annen hasretine yansın ey Muâz! 

İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen dillerinin ürettiklerinden başka bir 

şey midir!" ( Tirmizî onu rivayet etmiştir.) 



1. ―Âdemoğlu sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve kendi 

dilleri ile şöyle derler: Ey dil! Bizim hakkımızda Allah‘tan kork. Biz sana 

uyarız. Eğer sen doğru olursan biz de dürüst oluruz. Eğer eğilirsen bizde 

eğiliriz.‖ (Tirmizi) 

 
III. Konu:  

Allah'u Te'âlâ, İnsan'a büyük ve sayısız nimetler ihsan etmiştir. Allah'u Te'âlâ 

şöyle buyurmuştur: "Hâlbuki Allah‘ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. 

Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." ( Nahl Suresi, 28. ayet). 

Ve dil ( lisân ) nimeti, bu büyük ve yüce nimetlerdendir. Allah'u Te'âlâ şöyle 

buyurmuştur: "Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? " ( Beled Suresi, 8-2. 

ayetler). Bundan sonra Allah'u Te'âlâ, dili güzelleşti ve insanın dışında hiçbir varlığa 

bu özelliği ihsan etmemiş ve bu nimetiyle insanı tamamlamıştır. Allah'u Te'âlâ 

buyuruyor ki: "Rahmân Kur'ân'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti." 

(Rahmân Suresi, 2-5. ayetler.). 

Söz, insanın içindeki yansıtır ve diğerler insanlarla irtibat korur, konuşmakla 

hayatındaki bütün işler gereçekleşir ve şaka zamanında olsa bile, İslam Şeri'ati söz 

söylemeye önem verdiği gibi, her hangi bir Şeri'at, bu kadarda ona önem vermemiştir. 

Güzel sözlerle ümmetler şad olur ve kötü sözlerle ümmetler perişan ve mutsuz olur. 

Bir sözle, namusları, ırzları dokunur ve canları yıkılır ve bir sözle namuslar, ırzları ve 

canları korunur. 

 Söz söylemenin tehlikeli olduğu için, İlâhı buyruğu (emri), dili tutması ve 

korumasıyla gelmiştir. Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "İnsan hiçbir söz söylemez 

ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın." 

( Kaf Suresi, 28. ayet). İnsanın bütün azaları (organları) dile tabi ve bağlıdır. Dil 

istikamette olursa diğer azalar de istikamette olurlar, dil sapıtırsa diğer azalar de 

sapıtırlar. Ebu Said El-Hudri (r.a.)'dan anlatmıştır ki: "Âdemoğlu sabaha çıktığı zaman 

bütün organları dile baş eğerler ve kendi dilleri ile şöyle derler: Ey dil! Bizim 

hakkımızda Allah‘tan kork. Biz sana uyarız. Eğer sen doğru olursan biz de dürüst 

oluruz. Eğer eğilirsen bizde eğiliriz." (Tirmizi).  

Hz. Peygamber (s.a.v.) Muâz b. Cebel (r.a.)'ya, dil, insanı cennet veya cehennem 

girmesine sebep olur.  Muâz b. Cebel (r.a.) anlatmıştır ki: Bir yolculukta Peygamber 

(s.a.v.) ile olup da (s.a.v.)'e yaklaştım ve yanına gittim. Peygamber (s.a.v.)  bana hitap 

ederek şöyle buyurmuştur: "Sana her işin başını, ana direğini ve doruk noktasını 

bildireyim mi?"  Ben (Muâz):  "Evet, bildir, ey Allah'ın elçisi!" dedim.  Resûlullah 

(s.a.v.):  "İşin başı İslâm, direği namaz, doruk noktası (zirvesi) cihaddır." buyurdu.  

Rasûlullah "sallallahu aleyhi ve sellem" daha sonra:  "Bu anlattıklarımın hepsini tutan, 

onların devamına ve olgunlaşmasına sebep olan şeyi haber vereyim mi? diye sordu.".  

Ben:   "Evet, bildir, ey Allah'ın nebisi!" dedim.  Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) 

dilini tuttu ve: "Şunu koru!" buyurdu.  Bunun üzerine ben: "Ey Allah'ın nebisi! Biz 

konuştuklarımızdan sorumlu tutulacak mıyız? diye sorunca, Resûlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurdu: "Annen hasretine yansın ey Muâz! İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen 

dillerinin ürettiklerinden başka bir şey midir!". 



Söz, bir emanettir. Onun söyleyeni, konuştuğu zaman, Allah'tan korkması 

gerekir. Çünkü söz söylemsinde bazı tehlikeler var ve söz söyleminin üzerine ya 

büyük hayırlar ya da büyük tehlikeler teretüp edilir. Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet 

edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Kul, Allah'ın hoşnut olduğu bir 

sözü önemsemeksizin söyleyiverir de Allah onun derecesini yüceltir. Yine bir kul 

Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü hiç önemsemeksizin söyleyiverir de Allah onu 

bu sözü sebebiyle cehennemin dibine atar." (Müttefkün aleyh) 

İyi ve güzel söz, konuşan imanına bir kanıt ve bir dilildir. Resûlullah (s.a.v.) 

şöyle buyurdu: "Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin 

yahut sussun!". Hak Sübhanehu ve Te'âlâ, bütün insanlarla konuştuğumuzda, doğru 

ve güzel sözü söylememizi emretmiştir. Allah'u Te'âlâ buyuruyor ki: "Herkese güzel 

sözler söyleyin." (Bakara Suresi, 84. ayet.). Yine şöyle de buyuruyor: "Kullarıma 

söyle: (İnsanlara karşı) en güzel sözü söylesinler." (İsrâ Suresi, 64. ayet.), ve şöyle de 

Allah'u Te'âlâ buyuruyor ki: "Ey iman edenler! Allah‘a karşı gelmekten sakının ve 

doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim 

Allah‘a ve Resûlüne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır." (Ahzâb 

Suresi, 11 -12. ayetler.), işlerin düzeltilmesi ve günahların bağışlanması, güzel söz 

üzerine teretüp edilir. Bunun için, İslam dini, bütün söylentilerin ve dedikoduların 

doğruluğunu araştırmak gerekli olduğuna emretiştir. Allah'u Te'âlâ buyuruyor ki: "Ey 

iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip 

yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. " (Hucurât Suresi, 

7. ayet)  

Dilin korumasını ve tutmasını, imanın tamamına ve İslamın iyiliği ve 

düzgünlüğüna ve Cenneti Firdevs ulaşmasına bir delil ve bir kanıttır. Düşmanı 

arkadaşa dönüştürür. Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Onlar ki, faydasız işlerden ve 

boş sözlerden yüz çevirirler." (Mü'minun Suresi, 4. ayet) Allah'u Te'âlâ şöyle 

buyurduğuna kadar: "İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs 

cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedî kalacaklardır.". (Mü'minun Suresi, 21-

22. ayetler). Sehl b. S'ad (r.a.)'dan rivayet edildiğine, Peygamber (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur: "Kim dili ile iffeti konusunda bana garanti verirse, ben de ona cennet 

hakkında garanti veririm." (Buhari) 

 Sözün emaneti ve sorumluluğu, Ahlaki ve Şeri'i bir vaciptir. Ümmeti 

birleştirip de küvetlendirir, düşmanı arkadaşa dönüştürür ve şeytanın hilesi meneder. 

Allah'u Te'âlâ buyuruyor ki: " Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, 

seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir." (Fussilet 

Suressi, 45. ayet). Güzel söz, kalpleri ısındırır, nefsleri düzeltirir ve gamları ve 

hüzünleri uzaklaştırır, gazabı mahveder, hoşnutluğu ve mutluluğu kazandırır. Ebi Zer 

(r.a.)dan anlatmıştır ki, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "(Mümin) kardeşine 

tebessüm etmen sadakadır." (Buharinin El-Edeb El-Müfred). 

 Güzel söz de, Müslüman ve gayri müslim arasındaki ilişkiler üzerine güzel bir 

şekilde etkiler. Allah'u Te'âlâ, düşmanlarla bile konuştuğumuz zaman, onlara 

yumuşak söz söylememizi emretmiştir. Allah'u Te'âlâ şöyle buyurmuştur: "Firavun‘a 

gidin. Çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yahut korkar ." 

(Tâhâ suresi, 54-55. ayetler.) 



Kayda derğr ki, yazılan sözün afetleri ve zararları vardır. Bu zarar, söylenen 

(şefahi) sözün zararlarından az değildir. Gerek yazılı, gerekse de  sözlü söz bir 

emanettir. Yalan haberleri yayılmak, gereçekleri çarpıtma, aziz ve şerif insanlar 

ırzlarına dokunma, söze bir ihanet saılmaktadır. 

Bügünlerde güzel söze çok ihtiyacımız vardır. Güzel söz, topluma ve insanlara 

iyi ve güzel bir şekilde etkiler. güzel söz işleri düzeltiyor ve günahlar bağışlamasına 

sebep olur. Allah'u Te'âlâ buyuruyor ki: "Ey iman edenler! Allah‘a karşı gelmekten 

sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı 

bağışlasın. Kim Allah‘a ve Resûlüne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya 

ulaşmıştır." (Ahzâb Suresi, 11-12. ayetler.) 
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