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Seyyid Muhammed Alevi EI-Maliki
Seyyid Muhammed bin Alevi Maliki hazretleri, ilim, amel ve fazilet ola
rak İslam aleminin tanıdığı ve saydığı bir aileden,

1946

yılında Mekke'de

dünyaya gelmiştir. Nesebi, babasıSeyyidAlevi elMaliki tarafından Hz Hasan
-radiyallahü anhü-Efendimize, annesi tarafından da Hz Hüseyin-radiyallahü

anhü- Efendimize

dayanmaktadır. Annesinin soyu, Abdulkadir Geylani haz

retleri ile de birleşmektedir. Yine, merkezi Fas'ta olan İdrisiyye tarikatının
kurusucu olan büyük veli Ahmed bin İdris hazretleri de Seyyid Muhammed
binAlevi'nin dedelerindendir.
Dedelerinden Mevlana İdri s, Emevi ler dönemindeki karışıklıktan dola
yı Mağrib'e (Fas'a) hicret etmiştir. Orada halk tarafından büyük bir ilgi ile
karşılanmış ve kendisine hürmet edilmiştir. Yüzyıllar boyu bu coğrafyada
nesilden nesile hizmetlerini sürdürmüşler ve soyları hep hayır ile bilinir
olmuştur. Tarihte Seyyidlerin kurduğu ilk ve tek devlet olan İdrisiyye Dev
leti'ni Fas'ta kuranlar da bu soyun büyükleridir. Yine dedelerinden olan
Abdurrahim bin Abdulaziz, Mağrib'ten tekrar Mekke'ye yerleşmiş ve hiz
metlerine burada devam etmiştir.
Bu soy, her asırda nice büyük alimler, arifler ve veliler yetiştirmiştir. Al
dıkları ilimIerini babadan dedeye, şeyhten şeyhe senedIeri kesilmeden Pey
gamberimize kadar ulaşarak almışlardır.
Seyyid Muhammed bin Alevi'hazretlerinin babası Mekke'nin en bü
yük ve saygın alimlerindendi. Hayatta iken Mekke Müftülüğü görevini
de yürüten Seyyid Alevi bin Abbas el-Maliki, yine dönemin tanınmış
tasavvuf büyüklerindendi. Dedesi Seyyid Abbas el-Maliki de Mekke Ka
dısı büyük bir alim ve veli olarak bilinir ve hürmet görürdü.

Eğitim ve Faaliyetleri
Seyyid Muhammed bin Alevi el-Maliki hafızlığını tamamladıktan sonra
Medresetü'l Felahiye'de ilk öğrenimini tamamladı. Ardından, başta ilk ho
cası olan babası olmak Mekke'deki birçok alimden ders okudu. Seyyid Mu
hammed bin Alevi el-Maliki , bir keresinde talebelerine ilim öğrenme konu
sunda nasihatler verirken, kendi hocalarının disiplin ve terbiye metodlarını
şu şekilde anlatmıştır:
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"Muhammed bin Alevi, hiçbir ders halkasına hocalarnıın emri olmadan
oturup dinlememiştir. Üstadlarım, hangi dersi almamı istiyorlarsa, onun prog
ramım hazırlarlar ve o sıraya göre ders almamı emrederlerdi. Ders alacağım
hocamı ve ders konusunu titizlikle seçerlerdi."
Kendisi hocalanna karşı bu şekilde hünnetli ve bağlı bir talebe iken,
hocalan da onu bir nakış gibi işlemişler, Allah'ın bahşettiği güzel ahlak ve
üstün zekasını sadece faydalı ilimlerle teçhiz etmeyi amaçlamışlardı.
Seyyid Muhammed bin Alevi Maliki , hocalanndan 7 kıraat,

4

mezheb

fıkhı, tefsir ve hadis konulannda çok sayıda icazetler almıştır. Nihayet he
nüz

15

yaşındayken hocalanmn rehberliğinde Mekke'de Hadis ve Fıkıh

alanlannda talebe okutmaya başlamıştır.
Mekke'deki eğitimini Ümmü'l Kura Üniversitesini bitirinceye kadar de
vam etmiş, ardından Mısır'a gitmiş ve orada da birçok alimden ders almıştır.
Bir yandan Mısır alimlerinden istifade ederken, bir yandan da, o zamana
kadar hadis böıümünden doktora alan en genç öğrenci olarak el-Ezher Üni
versitesi'nde doktorasım tamamlamıştır.
Mısır'dan sonra ilim yolunda başka İslam ülkelerine de seyahate çıkmış
tır. Tunus, Libya, Fas, Cezayir, Moritanya, Suriye, Irak'a gitmiş, daha sonra
Pakistan ve Hindistan'a geçmiştir. Bu ülkelerdeki alimleri, tasavvufi şahsi
yetleri ziyaret etmiş onlardan akaid, hadis, tefsir, fıkıh ve tasavvufta çok
sayıda icazetler almıştır. Bu seyahatlari vesilesiyle, hadis ilminde esas uz
manlık alanı olan müselsel hadis alanında da ciddi araştırmalar yapma im
kam olmuş ve neredeyse dünyadaki tüm hadis alimlerinde bulunan müselsel
hadisleri bir araya getirmeyi başarmış ve bu alanda İslam aleminde neredey

se otorite haline gelmiştir. Hadis alanındaki uzınanlığı o dereceye varmıştır
ki, Kütübü Tis'a'yı, müelliflerinden günümüze kadar kıraat ve ezber yoluyla
icazet alarak toplama şerefine nail olmuştur. Nitekim Suriye'li ünlü hadis
alimi merhum Abdulfettah Ebu Gudde kendisinden icazet alırken, onun
peygamberimize ulaşan en kısa silsileye sahip olduğunu, onun, dünya üze
rinde paha biçilmez bir mücevher gibi değerli bir alim olduğunu ve ondan
icazet alma şerefine nail ettiği için Rabbine şükrettiğini söylemiştir.
Seyyid Muhamm ed Maliki hazretleri babasının üzerine tekrar Mekke'ye
dönerek Ümmü'l Kura Üniversitesi Hadis Kürsüsü Başkam olmuş ve Harem-i
Şerif te

dersler

vermeye

başlamıştır.

Bu

Entusahhah " (Düzeltilmesi Gereken Kavramlar)

esnada

"Mefahim

Yecibü

adlı eserini telif etmiştir. Bu

eser, 18 dile tercüme edilmiş ve İslam aleminde büyük yankılar uyandırmıştır.
Bu eserin de etkileri nedeniyle bütün görevlerini bırakarak Endonezya'ya
gitmek durum unda kalmıştır. Orada bulunduğu süre içerisinde birçok talebeler
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yetiştinniş ve öğrettiği menhec üzere eğitim yapan yetmişten fazla okul, med
rese, Kur'an kursu ve bir üniversite açmıştır. Allah Teala çalışmalanna öyle
bir bereket venniştir ki kısa süre içerisinde uzak doğudaki talebelerinin sayısı
yüzbinleri aşmıştır.
Uzak doğu seyahatlerinden sonra yeniden Mekke-i Mükerreme'ye dön
müş ve Rusayfah semtinde özel medresesini kurarak vefatına kadar bu med
resesinde islam aJeminin çeşitli ülkelerinden gelen talebeler yetiştinniştir.
Mekke'deki ilmi çalışmalan sırasında yine pek çok ülkeye ziyaretler yap
mış, Kanada'dan, Endonezya'ya, Türki Cumhuriyetlere, Bangladeş Pakis
tan, Kenya, Türkiye ve Yemen'e kadar birçok ülkeye gitmiş oralarda talebe
leri, müridIeri ve sevenleri ile birlikte olmuş, bu ülkelerde okullar ve medre
seler açmıştır.
Tasavvufi şahsiyeti

Seyyid Muhammed bin Alevi Maliki, ilk tarikatını babası ve şeyhi olan
Seyyid Alevi bin Abbas Maliki Hazretlerinden Balevi yolu üzere almıştır.
Bunun dışında, Kadiri, Rufai, Şazeli, Nakşibendi, idrisi, Tican! ve
Sühreverdi yollan üzerinde de icazet almış, talebelerinin durumlarına göre
tüm bu kollardan ders venneye başlamıştır. Ancak esas yol Balevi yoludur.
Dünyanın pek çok ülkesinde tüm bu yollardan ders verdiği talebeleri mev
cuttur ve onlar da bu kutlu yolda Allah -celle celalühü- ve Resulullah
sallalahü aleyhi ve selem-' in aşkı ile çalışarak nefislerini bu yola adamış
lardır. Seyyid Muhammed Alevi Maliki hazretlerinin ölçü olarak talebele
rine söylediği şu sözü, islam tasavvufunun özünü ne güzel ifade etmekte
dir:
-

"Evlatlarım, bizim yolumuz, ilim, amel, tebliğ ve zikir yoludur"
Yine başka bir sözünde günümüz tasavvuf erbabının düştüğü duruma
dikkat çekerek çözüm yolunu dile getinnektedir:
"(... )Allah'ın inayeti ile Dünyanın pek çok ülkesini gezip gördük. Müs
lümanlarla tanıştık ve şahit olduk ki; alimlerimiz, ilim öğreniyorlar, ancak
islam'ın ahlak ve nefis terbiyesi yönünden uzak kalıyorlar. Bununla birlikte
tasavvuf ehli de evrad-u ezkılr yoluna devam ediyor, ancak ilimden nasip
lenmiyorlar. Bu her iki durumda da fayda kazan-maktadırlar; fakat islam'ın
arzu ettiğine göre noksan içerisindedirler. Bizim yolumuz bu ikisini birleş
tinnek üzere çalışmaktır. Bu sebeple sizler, meclislerinizde edeb derslerinin
yanına mutlaka akaid, tefsir, fıkıh, hadis ve siyer derslerini de yerleştiriniz
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ve iki pınardan da içiniz... Büyüklerimizin söylediği gibi ilimsiz tasavvuf
zındıklıktır. Edeb ilminden nasibi olmayan alim ise ziyandadır."
Vefatı

Kendisini bir ilim talebesi olarak tanıtan ve hayatı boyunca ilim ve amel
peşinde koşan Seyyid Muhammed bin Alevi el-Maliki hazretleri, vefatından
bir hafta önce, vefatının yaklaştığı haberini bazı talebelerine bildirmiş, hatta
uzak beldelerden ziyaretine gelecek olanlara da daha önce gelmelerini ve
cenazesine iştirak etmelerini tenbih etmiştir. Vefat edeceği gün de, o gün
vefat edeceğini talebelerine bildirmiş ve sabaha doğru son anlarını yaşarken,
etrafındakilerden Yasın-i Şerif okumalannı isteyip, kendisi de diliyle 'Allah,
Allah, Allah ... ' diye zikretmeye başlamış ve nihayet bu hal üzereyken son
nefesini vermiştir.
ı 5 Ramazan l425 Cuma sabahı seher vaktinde Rabbine kavuşan Seyyid
Muhammed Alevi el-Maliki hazretlerinin cenaze namazı Harem-i Şerif te
kılınmış ve milyonlarca Müslüman tarafından ebedi yolculuğuna uğurlan
mıştır. Allah Teala şefaatlerinden mahrum etmesin. Amin

Hocaları
Mekke'deki hocaları:

Müellifin İlk Hocası ve babası Seyyid Alevi bin Abbas el-Maliki, Şeyh
Muhammed Yahya Aman el-Mekki, Şeyh el-Seyyid Muhammed el-Arabi
el-Tabbani, Şeyh Hasan Sa'id el-Yemani, Şeyh Hasan bin Muhammed el
Maşşat, Şeyh Muhammed Nur Sayf, Şeyh Muhammed Yasin el-Fadani,
Seyyid Muhammed Amin Kutbi, Seyyid Işak bin Haşim 'Azuz, Habib Ha
san bin Muhammed Fad'ak, Habib Abdulkadir bin 'Aydarus el-Bar; Şeyh
Halil Abdulkadir Taybe, Şeyh Abdullah el-Lahji,
Medine'deki hocaları:

Şeyh Hasan el-Şa'ir (Medine Şey'ül Kurrası), Şeyh Ziyaeddin Ahmad
el-Kadiri, Seyyid Ahınad Yasin el-Khiyari, Şeyh Muhammed el-Mustafa
el-Alevi el-Şinqiti, Şeyh ıbrahim el-Khatani el-Buhari, Şeyh Abdülğafur
el-Abbasi el-Nakşibendi,

Yemen'deki hocaları:
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EI-Habib Ömer bin Ahmed bin Sumayt, Şeyh Seyyid Muhammed
Zabarah (Yemen Müftüsü), Şeyh Seyyid Ibrahim bin Aqeel el-Ba-Alevi
(Ta'i Müftüsü), El-Imam Seyyid Ali bin Abd-el-Rahman el-Hibşi, EI
Habib Alevi ibn Abdullah bin Şihab, El-Seyyid Hasan bin Abdülban el
Ahdal, Şeyh Fadhl bin Muhammed Ba-Fadhal, EI-Habib Abdullah bin
Alevi el-Atlas, EI-Habib Muhammed bin Salim bin Hafız, El-Habib
Ahmad Maşhur el-Haddad, EI-Habib Abdülkadir el-Sekkaf
Suriye'deki hocaları:

Şeyh Abu-el-Yasar ibn Abidin (Suriye Müftüsü), es-Seyyid Mu-hammed
el-Makki el-Katlanİ (Maliki Müftüsü), Şeyh Muhammed As'ad el-Abaji (Şafi
Mezhebi Müftüsü), Şeyh el-Seyyid Muhammed Sa1ih el-Farfur, Şeyh Hasan
Habannakah el-Meydani, Şeyh Abdulaziz 'Uyun el-Sud el-Himsi, Şeyh Mu
hammed Sa'id el-Idlabi el-Rifa'i
Mısır'daki hocaları:

Şeyh el-Seyyid Muhammed el-Hafiz el-Tijani (Mısırlı muhaddis), Şeyh
Haseneyn Muhammed Makhluf (Mısır Müftüsü), Şeyh Salih el-Ca'feri (el
Ezher İmamı), Şeyh Emin Mahmud Hatlab el-Subki, Şeyh Muhammed el
'Akuri, Şeyh Hasan el-Adevi, Şeyh el-Seyyid Muhammed Abu-el- 'Uyun el
Halveti, Şeyh Dr. Abdillhalim Mahmud (El Ezher Şeyhi).
Kuzey Afrika'daki hocaları:

Şeyh el-Seyyid el-Şerif Abd-el-Kabir el-Saqali el-Mahi, Şeyh el
Seyyid Abdullah bin el-Sıddık el-Ghimari (Hadis İmamı), Şeyh el-Seyyid
Abd-eI-Aziz bin el-Siddiq el-Ghimari, Şeyh Muhammed el-Tahir ibn
'Aşur (Zeytune İmamı, Tunus), Şeyh el-Tayyib el-Muhaji el-Cezairi, Şeyh
el-Faruki el-Rahhali el-Marrakaşi, Şeyh el-Seyyid el-Şerif Muhammed el
Muntasir el-Kattani, Şeyh Yusuf Hamad el-Nil (Sudan), Şeyh Muddessir
Ibrahim (Sudan), Şeyh İbrahim Abunııur, Şeyh el-Tayyib Abu-Kinayeh
(Sudan).
Hindistan ve Pakistan'daki hocaları:

Şeyh Abulvefa el-Afgani el-Hanefi, Şeyh Abdülmuid Han Hayderabadi,
a1'Arif Billah Mustafa Rida Han el-Barelavi, (Hindistan Müftüsü), Mufti
Muhammed Şafi' el-Deobandi (Pakistan Müftüsü), MavIana Muhammed
Zekeriyya el-Kandehlevi (Hadis İmamı), MavIana Zafer Ahmed Thanavi,
Şeyh Muhaddis Habib-el-Rahman el-' Azami, Seyyid Ebu'l-Hasen Ali el
Nedvi
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Eserleri

Seyyid Muhammed bin Alevi el-Maliki, hayatı boyunca bir yandan
ilim öğrenmiş, bir yandan da ilmin yaygınlaşması için başta dini ilimler
olmak üzere sosyal ve tarih konulannda eserler telif etmiştir. Henüz kitap
haline gelmemiş ve basılmamış eserleri ile birlikte yüzü aşkın eseri bulun
maktadır. Bunlardan başlıcalan konulanna göre sınıf-Iandırarak aşağıda
sıralanmıştır:
İtikad:
Mejahim Yecibü en Tusahhah
Menhecü's-Selej fi Fehm el-Nusus
El-Tahzir min el- Telifir
HuvaAllah
Kul Hazihi Sebflf
Şerh- i Akideti'I Avam

Tefsir:
Zubdetü'l jtkanfi 'Ulumi'l Kur 'an
Ve Huve bilUfuki'I A 'la
El- Kavaidü 'i Esasiyyefi 'Ulum elHavle Hasais el- Kuran

Hadis:
EI-Menhel el-Latif fiUsul el-Hadis el- Şerif
EI- Kavaidü'I Esasiyye fi 'jim Mustalah el-Hadith
Fadl el-Muvatta veInayet el- Ümme el-jslamiyye bihi
Anvar el-Mesalikfi el-Mukarana beyn Rivayet el-Muvatta !il-Imam Malik

Siyer:
Muhammed (S.A. v) eı-jnsanü 'I Kamil
Tarih el-Havadis ve'I Ahval el-Nebevyye
'Uif
El-En var el-Behiyyefi jsra ve Mi'rac Hayr el-Beriyyeh
EI- Zahair el-Muhammediyye
Zikriyat ve Munasabat
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EI-Büşraji Menakib el-Seyyide Haticetü'I Kübra

Usul:
EI-Kavaidü'l EsasiyyejiUsul el-Fıkıh
Şerh Manzume el- VarakatjiUsul el-Fıkıh
M4hum el-Tatavvur ve'l-Tacdidji el-Şeriah el-İslamiyye
Fıkıh:

EI- Risale el-İslamiyye Kamaluha va Khuluduha va 'Alamiyyatuha
LebbeykAllahümme Lebbeyk
El-Ziyare el-Nebeviyye beyn el-Şer 'iyye va el-Bid'iyye
Şifa' el-Fu'ad bi Ziyaret Hayr el- İ
' bdd
Havl el-Ihtifal bi Zikra el-Mavlid el-Nabavi el- Şerif
EI- Medhü'n-Nebevi beyn el-Culuv ve el-İchaf

Tasavvuf:
Şevarik el-Envar min Ed'iyeti 's-Sadati 'l-Ahyar
Ebvabü'l-Ferec
El- Muhtar min Kelam el-Ahyar
El-Husun el-Meni 'ah
Mukhtasar Şavariq el-Anvar

Diğer eserleri:
Fi Rihab el-Beyt el-Haram
El-Musteşrikiin beyn el-İnsafva el- 'Asabiyye
Nazratü'I-İslam ila el-Riyadah
EI- Kudve-i Haseneji Mehec el-Da'va ila Allah
MaLa 'Aynun Ra'et
Nizam el-Usraji'I-İslam
EI- Muslimun beyn el- Vaki ve't-Tecrübe
Keşfo'I Gamme
EI-Da 'va el-lslahiyye
Fi Sebil el-Huda ve'r-Reşad
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Şerefi Ümmet-i Muhammediyye
Usulü 't- Terbiye el-Nebeviyye
Nur el-Nibrasfi Esanid el-Cedd el- Seyyid Abbas (Dedesinin İeazetleri)
El- U
' kad
El-Tali '
El- 'İkd el-Parid el-Muhtasar min el-Athbah va el- Esanid (İeazetler)
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Müellifin Önsözü

Tüm hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve se
lam peygamberlerin en şereftisi Efendimiz Muhammed'e onun aline
ve tüm ashabına olsun.
Allah -ce/le celalühü- bizlere birçok nimet ihsan etmiştir. Bu nimet
lerin en büyüğü şüphesiz ki İslam nimetidir. Soma bulunduğumuz bel
dede emniyet ve güven içinde yaşamayı, devletimize Allah'ın kitabı ve
resulünün -sallalahü aleyhi ve sellem- sünnetindeki ahkamın tenfizi,
Şeriati islamiyenin tatbikini ihsan etmiştir. Bu olanların hepsi Allah'ın
fazlı bu beldeleri himaye etme şerefine nail ettiği yöneticilerimizin gay
ret ve himmeti ile olmuştur.
Bunun içindir ki onlar, verdikleri biat1erine sadık olan bu samimi
milletin evlatlanndan destekten başka bir şey görmemişlerdir. Bizler de,
selefin takip ettiği nebevi yola olan imanımızdan dolayı bu biatimizde
sadık olacağız.
Evet, Allah bize bu nimetleri vermiştir zira bu beldeler Allah resulü
sallalahü aleyhi ve selem-'in buyruğu üzere her türlü şirkten ve sapkın
lıktan korunmuştur. ° -sallalahü aleyhi ve selem- şöyle buyurur:
"Arap yarım adasında iki din toplanmayacaktır, ,1

-

"Şeytan Arap yarıma adasında kendisine ibadet edilmesinden
umudunu kesmiştir"ı
Peygamberimiz "Allah 'ım kabrimi ibadet edilen bir put haline ge
tirme,,3 diye dua etmiş ve duasına icabet olunmuştur.
0, yine buyurmaktadır: " Ümmetim hakkında en çok korktuğum
şey Allah 'a şirk koşulmasıdır. Ay 'a güneşe ya da puta tapacaklarını
söylemiyorum. Endişelendiğim Allah 'tan gayrı için ibadet edilmesi ve
gizli şehvettir ,A

ı

İmam Malik "Muvafta" da zikretmiştir.

3

İbni malik "Muvafta", Ahmed "Müsned"

2
4

Bezzaz 'hasen' senede nakletmiştir. Heytemi "Mecmaü 'z-zevaid" 10/54
İbni Mace 'zühd kitabı'
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Hatırlanmalıdır ki bu beldelerin imanın ve iman ehlinin sığınağı
olacağı haber verilmiştir:
"iman yılanın kendi yuvasına dönüp sığınması gibi Medine ye geri
5
geIecek·
tır. ,,
Diğer bir rivayette: "Din, yılanın yuvasına dönüp sığınması, Dağ
keçilerinin dağın zirvesine sığınması gibi Hicaz 'a sığınacaktır. 6
ibni Ömer'in 'Müslim ' deki rivayetinde: "islam garip başlamıştır
ve başladığı gibi garip dönecektir. Yılanın kendi yuvasına dönüp sığı
nacağı gibi iki mescid arasına dönecektir " buyrulmaktadır.
,,

Arap yanmadasını birleştirip, mutaassıp görüşleri ortadan kaldıran
me1ik Abdülaziz'den beri bu beldenin bütün yöneticileri bu hakikatin
pekişmesi ve insanlann kalplerine yerleştirilmesi için gayret etmişlerdir.
Bu sayede insanlar, bazı görüşleri ve meşrepleri farklı olsa da birlik
olmuş ve şu ana değin, "La ilahe illallah Muhammedün Resülullah"
sancağı çevresinde hale1enmişlerdir. Yöneticilerimiz işte bu sebepten
ahde vefayı hak etmektedir.
Ne var ki, birliği bozup fitne uyandırmak isteyen, bulanık suda balık
avlamayı seven, nifağın ne olduğunu bilmeyen bu insanlara şer elbisesi
giydirmeye çalışan, bu beldenin ehli olmayan bazı cahil kimseler türe
miştir. Bu kimseler, hiç kimsenin aklına gelmeyen ve ihtiyacı olmayan
yeni yollar açmaya çalışmaktadırlar. Fakat Allah'a olan güvenimiz ve
iz'an sahibi yöneticilerimize karşı olan hüsnü zannımız, tüm gayretleri
Müslümanlann birliğini bozmak ve fitneye davet etmek olan bu iftiracı
grubun iddialannın buralarda tutunamayacağını göstermekte ve kalple
rimize ferahlık vermektedir.
Bizler sahih akideyi muhafaza edip onun yaygınlaşması için gayret
eden, islami ya da tecrübi ilirnlerle alakalı olsun, ilme ve ehline hiçbir
yardım ve ikrarnı esirgemeyen, bu hususta Müslüman gayn Müslim,
Suud vatandaşı olan ve olmayan ayrım gözetmeden her türlü imkam
sunan tevhid ehli bir devletin himayesinde bulunmaktayız. Tek ölçü
ilim olduğu için onlardan farklı bir tavır da beklenemezdi zaten.
ilim ehlinin ve araştırmacılann kalplerine doğan manalar, düşün
celerini üzerlerine bina ettikleri "kavramlar" sayesinde anlaşılmaktadır.
ilim ehli meramlannı ancak bu "kavramlar" sayesinde ifade edebil5

6

Buhari, Müslüm
Tirmizi 'iman kitabı'
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mektedir1er. Hakkın ortaya çıkması için en önemli noktanın "kavrarn
lar"ın anlaşılması olduğu muhakkaktır. Toplumun esasını oluşturan, fert
lerini bir arada tutan şey, hakikatin açık bir şekilde ortaya çıkmasıdır.
Öyleyse insanın İslami ya da içtimai her hangi bir meseleyi değer
lendirirken düşüncelerine hiikim olan "kavramlar" ın net bir şekilde
anlaşılması bu amaca ulaşabilmek için bir zarurertir.
Bu nokta, İslarn'a davet ederken uyulması gereken en önemli kaide
lerden biridir. İslam, düşmanlarına dahi düşünebilmeleri için fırsat ver
miştir: "Ve eğer müşriklerden biri aman ile yakınına gelmek isterse ona
aman ver; ta ki Allah 'ın kelamını dinlesin. " (Tövbe 6)
Bir itirazda bulunmak, bir delil getirmek isteyen muarız kimsenin
kendi kavramlarını ortaya koymasına müsaade edilmiştir: "(. . .)Haydi
onlara de: eğer doğru iseniz getirin delillerinizi" (Bakara 111)
Müşriklerden kiih tek başlarına, kiih bir araya gelerek dinin haki
kati ve onun davetçisi Muhammed -sallalahü aleyhi ve selem- hak
kında düşünmelerini ve bu hususta istişare etmelerini istemiştir: "De
ki; size yalnız bir nasihat edeceğim, şöyle ki Allah için ikişer üçer ve
teker teker kalkarsınız, sonra da iyi düşünürsünüz; arkadaşınızda
cinnetten eser yoktur(. ..) " (Sebe 46)
Daha da ötesi dine muhalif olanların bile öne çıkarak iddialarını or
taya koymaları istenmiştir. Öyle ya herkes akıl ve anlama kapasitesine
sahiptir. Bir gayret ortaya koyrnuşsa bizede onun düşüncelerinin ürünle
rini dinlemek düşmektedir. Allah -ce/le celalühü- buyurmktadır:
"(. . .)Ve her halde biz ve ya siz mutlak bir hidayet üzerindeyiz ve ya
açık bir dalalet üzerine" (Sebe 24)
Allah -celle celalühü- peygamberi -sallalahü aleyhi ve selem- ' e
sahih bir din ve inanca sahip olmayan sapkın müşriklere dahi "ya ben
doğru yol üzereyim ya da siz, ya ben sapkınlık üzereyim ya da siz"
demesini emretmektedir.
Bundan dolayıdır ki İslam iilimleri arasında ihtilaf edilen bazı
"kavramlar" ı izah etmeyi gerekli gördük. Herkes iilimlerimizin bir
takım kavramların manalarına dair farklı görüşler ileri sürdüklerini
bilmektedir. Öyle ki, bu ihtilafı görmezlikten gelmek ve bir ittifaktan
bahsetmek mümkün değildir.
Bu durumda bazı ihtilaf edilen kavramların açıklamasını ilim ehli ve
araştırınacıların önüne koymak bizim için bir zaruret olmaktadır. Eğer doğ17

ruya isabet edersek bu Allah'ın muvaffak kılmasıyladır. Eğer hataya düşer
sek bizden kaynaklanmaktadır. Biz, hakikatin açığa çıkması ve çokça kul
lamlan bazı kavramlann tashih edilmesi için çabalamaktayız. Doğrunun
anlaşılmasından başka bir amacımız yoktur. Bizler de hata işleyen kullanz.
Söyleyeceğimiz her şey doğıu kabul edilebilir ya da reddedilebilir.
Hevasından konuşmayan her söylediği vahiy olan masum olan pey
gamberimizin dedikleri müstesna her söz reddedilebilir. Her kitap düzel
tilmeye, eklemeler ve çıkartmalar yapılmaya müsaittir; kendisine batılın
hiçbir şekilde yanaşamayacağı Allah'ın kitabı müstesna. Bunun dışında bir
şey iddia edenler boş tartışmalar peşinde koşan iftiracılardır.
İlmi başkalanna meydan okumak ve tartışmak için öğrenenlerden
olmaktan Allah'a sığınırız. Peygamberimiz -sallahü aleyi ve sellem
buyurmaktadır: "Her kim cahil sefih kimselerle münakaşa etmek,
alimlere karşı büyüklenmek ve insanların kendisine yönelmeleri için
ilim tahsil ederse, Allah onu cehenneme sokar. ,,7
Kitabımız diğer bütün kitaplar gibi düzeltilmeye de müracaat kaynağı
olarak kabul edilmeye de müsaittir. Allah'ın lütfu inayetiyle telifi nasip
olan her kitabımızda bunu açıkça söyledik. Her eserimizin sonunda: "AI
lah'tan yazdıklanmda isabet etmeyi dilerim. Eğer doğruya isabet etmiş
sem Allah'tan. Hata işlemişsem benden kaynaklanmaktadır. Hatalannu
bulanlann bana bildirmelerini rica ederim" dediğimizi herkes bilir.
Alimler telif ettikleri eselerde birbirlerine müracaat ederler. İkna
olacak derecede açığa çıkan hakikati, ancak müstekbirler kabul etmek
ten içtinap eder. Bir fikre, delil ya da delil şüphesine istinad ederek
hakikati kabul etmemek bir mazaret olabilir. Eğer böyle bir dayanak
yoksa, en azından susmasını bilmelidir.
Alimler arasındaki müzakere ve tartışmalar, tarafsızlık ve objektif
lik, birbirlerini anlama çabası, vera ve takva ile bezenmiştir. Zira onla
rın tek amacı bilinçlendirme, doğruya yönlendirme, Allah'ın yasakla
rından sakındırmak ve insanların elinden tutarak hayra yönlendirmek
tir. Onlar peygamberlerin varisleridir.
Allah -celle celalühü-'den hataya sebep olacak şeylerden bizi ko
rumasını ve doğıu yola ulaştırmasını dilerim. 0, işiten ve dualara icabet
edendir. Muvaffakiyet ondandır.
Seyyid Muhammed Alevi el-Maliki el-Haseni
7

Tirmizi ve diğer kaynaklarda zikredilmektedir.

18

Kitabın Türkiye'deki Baskısı için Mukaddime

�)i�)i�r-:
Tüm hamdler alemlerin rabbi olan Allah'a, salat ve selam hayrın
kapılarını açan, doğru yola ileten, hakkın yardımcısı peygamberlerin
sonuncusu efendimiz Muhammed'e onun aline ve tüm ashabına.
Allah -cele celalühü-, hakikati gölgeleyen şüphe perdelerini ve uç
fikirleri ortadan kaldıran, açık ve kesin delillerle gerçeği ortaya koyan
dinin yardımcısı, hakkın müdafii, benzersiz alimler görevlendinniştir.
'Kavramların' birbirine karıştığı, batıl fikirlerin insanları sardığı bir
zeeminde bu hizmete müyesser kıldığı mütebahhir alimlerden birisi de,
Efendim, İmam, Muhaddis, Allame Seyyid Muhammed Alevi -rahme
tulfahi aleyhi- 'dir. 0, elinizdeki "Düzeltilmesi gereken kavramlar " adlı
eserinde Allah'ın kendisine verdiği engin ilim hazinesi, sağlam itikadı,
görüş ve eleştirilerinde dengeli tutumuyla selefi salihin akidesini muha
faza etmeye çalışmıştır.
Bu kitap, İslam aleminde selefi salihinin yolundan gidenlerce hüs
nü kabul ile karşılanmış ve büyük bir ilgiye mazhar olmuştur. Kitapta
mühim ver zor meseleler eşsiz bir üslupla muhakkikane bir dille orta
ya konmaktadır.
Bu kitaba takriz yazan bir çok değerli alim, babam olan Seyyid Mu
hammed Alevi'nin üstadlığını ve kaleme aldığı meseleler hakkında
muhakkikane bir şekilde delillerini ortaya koyduğunu ifade etmektedirler.
Onun Türkiye'de bilhassa da Nevşehir'de ki talebe ve müridleri, her
kesin faydalanabilmesi ve hakikatin herkese ulaşabilmesi için bu kitabı
tercüme etmek istemişlerdi. Onların bu çabaları, hakikati ve hakikat ehli
ni müdafaa etme arzusuyla hakka yapılan samimi bir çağrıdır.
Allah'tan onları daima kendi yolunda gayret üzere sabit kılmasını
ve onların bu çabaları hayır amelleri arasına katmasını temenni ediyo
ruz. Bu kitabın tercümesi ve baskısında payı olan herkesi Allah hayır
la mükMatlandırsın. Allah doğru yola iletendir. . .
Seyyid Ahmed bin Seyyid Muhammed Alevi el-Maliki

Hicri 1428 Receb 25, Mekke
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Tüm hamdler alemlerin rabbi olan Allah'a, salat ve selam efendi
miz Muhammed'e onun aline, ashabına ve tabiine olsun
Değerli Üstad Allame Seyyid Muhammed Alevi, İslam'a hizmet ve
akaidi tashih için kaleme alınan bu değerli eserinde Nebi -sallallahü
aleyhi ve sellem-'in yoluna davet eden bütün Müslümanların için çok
önemli meselelere değinmektedir. Bu kitap, İslam düşmanlarının ortaya
attıklan batıl ve sapkın iddialara karşı cevap vermekte, Nebi -sallallahü
aleyhi ve sellem-' in metoduna ve bu hususta bizlere ettiği nasihatlere
dikkat etmeye çağırmaktadır.
Değerli Üstad Seyyid Alevi'nin idrakleri aydınlatan, doğru yola
ulaştıran, mühim meselelere temas ettiği ve tartışmalara son veren bu
eseri vesilesiyle yapmış olduğu çağn göstermektedir ki Allah Müslü
manlar üzerine nurunu tamamlayacaktır.
Bu kitap, tüm Müslümanlar için güvenilir açık bir delil niteliğindedir.
Bu kitabı Müslümanlar arasında yaygınlaştırmak, İslam'ın izzetini arttı
racak ve İslam düşmanlannın hilelerini boşa çıkaracaktır.
Müellifin -Allah onu muhafaza buyursun- kavramlann doğru anla
şılması için kaleme aldığı bu eser, Müslümanlar arasında hakikatin yer
leşmesine hizmet ederek hilekar düşmana ağır bir darbe vurmuştur.
Eserini değerlendirdiğimiz kişi olan Seyyid Muhammed Alevi, sün
neti nebeviye ile iç içe olan kutsal mekanlarda, büyük topluluklann katıl
dığı ilim halakalannda hadis dersleri vermektedir. Kendisi İslam alemi
konseyi üyesi olup ilim meclisleri, sünnet hakkında sempozyumlar ve
Kur'an hıfzı müsabakaları tertipleyen, hayatını ilme adamış bir kimsedir.
Kur'an, hadis, siyer, nasihat ve davet gibi çeşitli alanlarda otuzdan fazla
esere (bugün bu sayı yüzü aşmıştır) imza atmıştır.
Bu kitabın içinde yer alan hakikatler tüm İslam aleminde yaygın
laştırılmalıdır. Böylelikle aslında İslam düşmanların ortaya çıkardığı
sapkın görüşlerin neler olduğu anlaşılacaktır. Bu kitap muhakkak
okunmalı, çoluk çocuğumuza öğretilmeli ve talebelere ders olarak
okutulmalıdır.
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Allah dinini korur ve salih kullarına yardımcı olur.
Allah'tan tüm Müslümanları, bu kitabın mütalaasına ve eserin yay
gınlaşması için gayret göstermeye müyesser kılmasını temenni ederim.
Müellif için yaptığı çalışmanın ecrini almasını ve aleyhine tertiplenebi
lecek hilelerden mahfuz olmasını dilerim. Kur'an, hak davetçilerine
yardım vaat edildiğini ve batıla davet edenlerin çabalarını boşa çıkaca
ğını bildirmektedir.
Hakikate hidayet erdiren Allah'tıL
Haseneyn Muhammed Mahluf
Mısır eski müftüsü,
Ezher Iilimler cemiyeti ve İslam Iilemi
konseyi kurucu yesi.

21

Tüm hamdler Allah'a, saliH ve selam onun Resulü Efendimize,
aline ashabına ve ona tabi olanlara olsun.
Allah yolunda kardeşim Allame Seyyid Muhammed Alevi "Düzel
tilmesi gereken kavramlar " adlı kitabından haberdar etti. Kitapta akaid,
nübüvvet ve kabir ziyaretine dair meseleler çevresinde selef ve halef
arasındaki ihtilaf edilen noktalara temas etmekteydi.
Kavramların manalarına dair varit olan ihtilaf, kesin bir nas olmayan
fikhi meselelerde müçtehidlerin farklı görüşler ortaya koymaları gibi
içtihadi bir ihtilaftır. Herkes kendi meşreb ve anlayışına göre bir karara
varmıştır ama hiç kimse bir diğerini görüşü yüzünden ayıplayıp söylediğini
reddetmeye kalkınamıştır. Öyle ya içtihadın insanları farklı neticelere gö
türmesi doğaldır. Her bir müçtehidin ecre hak kazandığılli unutmamalıdır.
Ecir, salih amele verilen bir mükafattır, zem olunan bir amele değiL.
Ancak ne var ki Müslümanların birliğe ve düşmanlanna karşı top
yekün harekete geçmeye en fazla ihtiyacı olduğu bu zamanlarda, Şeytan
aramıza aynlık tohumları serpmiştir. Allah -ce/le celalühü- buyurur:
"Müşrikler sizinle topluca savaştıklan gibi sizde onlarla topluca sava
şın." Buna rağmen Eş'ari-Selefi aynmı gibi aynmlar tekrar hortlatılarak,
Müslümanlar arasında aynlık fitnesi çıkarılmıştır. Maalesef bu fitne, küfiir
ve bid'atçilikle itham etmeye kadar vardınlmıştır.
Unutulmamalıdır ki Eş'ari mezhebi, Allah'ı yaratılmış nesnelere
benzetme (tecsim) fikrinin, insanların geneline hakim olmaya ve AI
lah'ı tenzih anlayışının önemsenmemeye başladığı bir zamanda ortaya
çıkmış; insanların iman ve akidelerini korumak için tecsimi çağrıştıran
ayet ve hadisleri tevil yolunu tutmuştur.
Te'vilin Kur'an'ın benimsediği bir yol olduğunda hiç kimsenin bir
şüphesi yoktur. Allah buyurur: "O dur indiren sana bu muazzam
kitabı. Onun bir kısım ayetleri vardır ki muhkemat; onlar ümmü '1kitabı Diğer bir takımları da müteşabihattır. Ama kalplerinde bir
yamukluk bulunanlar sade onun müteşabih olanlarının ardına dü
şerler. Fitne aramak tevilini aramak için. Hiilbuki onun tevilini an
cak Allah ve İlimde rusuhu olanlar bilir. "(Ali İmran 7)
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İmamu'l-harameyn Ebu'l-meali Cüveyni, Huccetü'l-islam Ebu'l
Hamid Gazali ve diğer büyük Eş'ari imamları hep ilirnde rusuh bul
muş kimselerdi.
Müteşabih ayet ve hadisler ile alakalı ulemanın üç tavrı vardır:
İlki selefin görüşüdür ki; lafızların delalet ettiği anlama inanmakla be
raber Allah'ı noksanlıklardan tenzih edilmesi ve teşbihden kaçınması gere
kildiğini bilirlerdi.
Sonraki iilimler ise sadece lügat ve mecaz yollarının imkiin verdiği
oranda Te'vil yolunu benimsemiştir.
Üçüncü tarzın sahibi Eş'ariler ise bu Müteşabih ayetlerde bildirilenle
rin Allah'ın vasıfları olduğunu, künhünü bilemeyeceklerini ve nasıl nazil
olmuşsa öylece inandıklarını ifade etmekle beraber Müteşabih ayetlerin
müminlerde oluşturabileceği şüphe ve kafa karışık1ıklarını önlemek için
uygun şekilde Te'vil edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Buna rağmen
Eş'ariler arasında Müteşabih ayetlerin asıl manalarını Allah'a havale
etmeyen kimse bulunmamaktadır. Hatta bazıları "Allah'ım bana yaşlı
kadınların imanını ver" diye dua etmişlerdir.
Unutulmamalıdır ki bu insanların hepsi Ehlisünnet olup, Allah'ın
nazil ettiği ve resulünün emrettiği her şeye iman etmiş birer Mümindir
ler. Onları bid'atçilik ya da küfiide itham etmek ancak taassup ve dar
kafalıktan kaynaklanır.
Bu tarz ayrılıkçı görüşlerin oluşmasında aslında daha çok siyasi
etkiler söz konusudur. Endülüs'te Mehdi bin Tumart, şark beldelerine
gitmiş, Kiyalherasi gibi büyük Eş' ari imamlarından ders okuduktan
sonra memlketine dönmüştü. Orada Eş'ari mezhebini yaymaya başla
yarak, Mehdiliğini iddia edip Muvvahidler devletini kurunca insanları
kendine tabi olmaya çağırmış ve selefi görüşlere savaş açmıştır. Ken
dinden önceki Murabıtlar devletini Mücessime olmakla itham etmek
teydi fakat onlar selefin inançları üzereydiler.
Mehdi Muvahhidin diye isimlendirdiği kendi taraftadarıyla Fas ve
Endülüs'teki Maliki fukahasıyla da savaşmıştır. O bölgede bu sebeple
iki taraf arasında düşmanlık peyda olmuştu. Dikkat edilirse buradaki
ihtilaf her şeyden önce siyasi sebeplere dayanmaktadır.
Kitapta değinilen önemli konulardan biri de Mevlid gecesini kutlama
meselesidir. Evet, mevlid kutlamaları bizden öncekiler tarafından yapılan
bir uygulama değildi. Ama yaptığımız birçok şey, bizden öncekiler tara23

fından yapılmamıştı. Hz. Ebubekir Kur'an ayetlerini bir araya getirmek
istediğinde Hz. Ömer bunu yapabilmesi için gerekçe olmadığını ileri
sürerek ona karşı çıkmıştı. Ama sonunda Hz. Ebubekir'in görüşünü des
teklemek gerektiğini anlamıştı.
Ömer ibni Abdülaziz, tüm hadisleri yazdırmak istediğinde herkes ona
muvafakat etmiş ve "Sen bizden önce kimsenin yapmadığı bir şeyi yap
maya çalışıyorsun" diyerek itiraza kalkışmamışlardı. Kur'an'ın hareke
lenme ve noktalanması, mescidlere mihrap ve minare eklenmesi aynı
şekilde hep sonradan ortaya çıkan hadiselerdir. Bunların hiç birisi nübüv
vet asnnda mevcut değildi.
Netice olarak bir kimsede ümmetin şefaatçisi rahmet peygamberi
Muh ammed Mustafa'nın muhabbeti taşmış ve mevlid gecesini kutlamış
sa, bu, güzel ve isabetli bir tavırdır. Böyle düşünmeyenlerde Mevlid kut
lamalannın, en azından mübah bir amel olduğunu hatırlamalı ve bunun
için dünyayı ayağa kaldırmayı bir kenara bırakmalıdırlar.
İbret almamız için kabirleri ziyaret etmemize musade edilmişken pey
gamberimizin, kendi ana baba ve akrabalanınızın kabirlerinin ziyaret edip,
orada onlar için dua etmemize itiraz etmeye kalkan bir kimsenin hali haki
katen şaşırtıcıdır. Bir rivayette varid olduğuna göre Allah Resulü -sallalahü

aleyhi ve selem-

annesinin kabrini ziyaret için rabbinden izin istediğinde

kendisine izin verilmiştir. Bizleri doğru yola ileten; ana babamızdan hatta
kendimizden çok sevdiğimiz ve güvendiğimiz, peygamberlerin en şerefli
sinin kabrini nasıl olup da ziyaretten geri duralım.
Bir kimsenin hele hele hac ve urnre için oralara gitmiş bir kimsenin
Peygamberimizi ziyaret etmeden oradan aynıması ona yapılan büyük

"Her kim hac yapar ve beni ziyaret etmezse bana eziyet etmiş
olur " rivayeti 'Sahih ' bir hadis olarak kabul edilmiyor olsa bile, bu
cefadır.

yüzden insanlan ve imanlannı sorgulamayı bırakın artık ne olur. Bura
lan ziyaret etme isteğinizi hiçbir şey harekete geçirmiyorsa, buralara
önem veren, Allah'ın ihsan ettiği kalp huzuru ile buralara gelen kullan
nı engellemeye çalışmayın bari.
Bazılannın bu mekanlara karşı isteksiz ve soğuk tutumları Allah'ın

-sallallahü
"Ben taksim edenim

onlan bu duygudan mahrum ettiğini göstermekte ve N ebi

aleyi ve sellem-'in buyruğunu
hakikatfe veren Allah 'tır "

hatırlatmaktadır:

Seyyid Muhammed Alevi'ye kitabında bu meseleleri değinip izah ettiği
için minnettarız. Öyle zannediyorum ki üstad bu hususta son sözü söylemiş
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ve tartışmayı sona erdinniştir. Bunu yaparken de asla boş tartışma ve mÜ1la
kaşalara tevessül etmemiştir. Zira oda bilmektedir ki bugün ulemanın görevi
Müslümanlarda şuur ve gayretin artması için çabalamak, Müs-Iümanların
yöneticilerini de Filistin'de Eritre'de Afganistan'da Filipinler'de İslam düş
manlarının karşısında durmaya teşvik etmektir.
Tüm bu olanlara rağmen Mevlid, kabir ziyareti gibi meselelerle uğra
şıp Müslümanlann saflanm dağıtmaya çalışanlar, bizce bu tavırlanyla
İslam düşmanlanna karşı yapması gereken görevlerindeki tembellik ve
korkak1ık1anm perdelemeye çalışmaktadırlar. Müslümanlar, bir devlete
sahip değilken, her yerde zayıf ve zillet içerisindeyken, yöneticileri de
tepkisizken, nasıl İslam'ın verdiği var olma ve saflığım koruma mücade
lesi için uğraşabilirler ki?
"Allah her işinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler."

Allame Muhaddis Abdullah Kenün el-Has eni
Mağrip alimler cemiyeti genel sekreteri,
Arabiyye ve Magrib üniversitesi öğretim üyesi,İslam a/e
mi konseyi kurucu üyesi.

25

Hamd her işinde kulları üzerine galip olan Allah'a mahsustur. O
Hakim'dir Habir'dir. Salih ve selam Beşir ve nezir olan hakkın şahidi
peygamberimize, onun alİne, üstün makam sahibi ashabına ve kıyamete
kadar ona tabi olanlara olsun.
Babası, merhum Seyyid Alevi malİki -Allah ilme ve ilim ehline
olan hizmetinden dolayı ecrini arttırsın- hocarn olan Değerli üstad AI
lame Seyyid Muhammed Alevi'nin "Düzeltilmesi gereken kavramlar "
isimli eserini okudum. Bu kitabın ve müellifinin faziletine dair değerli
alİmlerin takrizlerinde söylediklerinden daha fazla bir şey yazabilece
ğimi sanmıyorum. Bu takrizi yazmaya beni teşvik eden şey sadece bu
hayırlı zümreye ilhak olma ve sesimi onların hakkı haykıran ulvi nidala
rına katma isteğimdir.
İslam ümmetinin önünde harici düşmanların açtığı yeteri kadar ga
ile vardır. Düşman ümmetin ekinlerini ve yurtlarım yok ederek hepi
mizi karanlıklara gömmek için gece gündüz hile ve desise tertip et
mekte, gevşeklik göstermeden çalışmaktadır.
İş bu kadarla kalsaydı tüm gücümüzü toplar, onlara meydan okur ve
onların bize attığı okları onların kalbine saplardık. Fakat iş bundan daha
vahimdir. Zira düşmanlarırnız, aramızda kin ve düşmanlık tesis ederek,
birbirimize hakaret ve ithamlarda bulunma adetini yaygınlaştırrnıştır.
Böylelikle onların en büyük darbesi, İslam'ı ayakta tutan fikri bütünlü
ğe vurulmuştur. Bir grup eğer bir takım dayanaklara istinad etmeksizin
dine dair yanlış kanaatlere sahipse, onları iyileştirrnek ve oradan kur
tarrnak kolaydır. Fakat düşüncelerini kendince nazari bir takım kaide ve
usuller üzerine bina etmişlerse onu iyileştirrnek oldukça zordur. Birde
bu fasid düşünceler asli meselelerde, akaide taalluk eden hususlarda
ileri sürülüyorsa, o zaman akıl şaşa kalır, fitne yaygınlaşır, rüşd ile ha
reket etmek artık imkansız hale gelir.
İhlas sahibi dinine ihtimam gösteren her bir Müslüman'a, her yerde
konuşarak bu ateşin kıvılcımlarım sağa sola taşımaktan ve ümmete za
rar verrnekten uzak durmasını, bu kaygan zemine asla yanaşmamasım
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tavsiye ederiz. Bu meseleler hakkında konuşabilecek olanlar, Allah'a
hikmet ve nasihatle davet etmesini bilen, meseleleri asıllarına irca ede
rek şüpheleri izale edip ihtilaf unsurlarını ortadan kaldırabilen ilim ehli
kimseler olmalıdır. Ancak o zaman ümmet eski sıhhatine kavuşur, birlik
ve beraberlik içinde izzet ve şerefine tekrar nail olur.
Bu elinizdeki değerli kitap, muhakkik bir alimin üstün bir çabanın
ürünü olup, Müslümanları birleştirme çabasıyla kaleme alınmıştır. Bu
kitap, fer'i ve içtihadi meselelerdeki ihtilaflara karşı tahammül götse
rilmesi gerektiğini ortaya koyarak taassubun ortadan kalkmasına hiz
met etmektedir.
Müslümanların günümüzde en çok ihtiyaç duyduğu şey; dinin mü
saade ettiği genişlik içerisinde Müslüman kardeşinin farklı düşünceleri
ni tahammül göstermek, İslam'ın nurunu söndürmek için çabalayan
İslam düşmanlarıyla mücadele yolunda birbirlerine hakkı ve sabrı tavsi
ye etmek, ihtilafa sebep olan çatlakları örterek birlik olmalarıdır. Allah
nurunu tamamlayacaktır, kafirler istemese bile.
Umuyorum ki bu kitap ihtilaf sebeplerinin ortadan kalkarak Müslü
manlar arasında ülfet ve muhabbetin yerleşmesinde önemli bir katkı sağ
layacaktır.
Tüm hamdler alemlerİn rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat selam
peygambelerin sonuncusuna onun aline ve tüm ashabına.
Abdülfettah Abdullah Bereke
İslami meseleler Cemiyeti Genel Gekreteri Kahire
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Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam pey
gamberlerin en şereflisi efendimiz Muhammed'e onun aline ve tüm
ashabına olsun.
Bu açıklama, Muhammed Seyyid Alevi aleyhine yazılan

mea,[-Maliki "

"Hıvar

isimli kitap sebebi ile Ezher üniversitesi hadis bölümü

alimleri tarafından kaleme alınan bir açıklamadır.
Hicaz topraklarındaki üniversitelerdeki hocalar ve Mekke'ye giden
herkes bizim gibi şahit olmuşlardır ki selam kapısından Kabe'ye girdik
lerinde oradaki mevcut ders halakalarının en büyüğü değerli üstad
Seyyid Muhammed el-Maliki'ye ait olanıdır. Hadis eğitimi ile iştiğal
eden bizler Mekke'ye gittiğimizde bu büyük muhaddisi aynı babası gibi
sünneti nebeviye eğitimi hizmetinde gayret ederken gördük.
Seyyid Muhammed Alevi Allah resulünün hadisi şeriflerini

'Muttasıl '

'Sahih '

ve

senetlerle babasından o'da kendi hocasından ve böylelikle pey

gamberimize kadar dayanan bir zincirle şifahi olarak rivayet etmektedir.
Bunun yanında müdakkikane telif edilmiş birçok eseri ve talebesi olan Mu
hammed Alevi 'nin İslam aleminde çok fazla seveni vardır.
Bu değerli alim, ilmi ve manevi bir servete sahip olup İslam kültü
rünü müdafaa eden ilim amel ve ihlas ile müzeyyen büyük bir muhad
distir. Onun hakkında anlattıklarımız duyduklarımızı değil kendi mü
şahedelerimizdir.
Ancak ne kadar üzücüdür ki bazı kimseler üstad hakkında ileri geri ko
nuşarak büyük bir hataya düşmektedirler. Zira bu kimseler kendi fıkirlerine
muhalefet edenleri İslam dairesinin dışında kabul etmektedirler. Halbuki
üstadın bütün söylediği görüşler Suyuti, İbni Hacer ve Subki gibi büyük
imamlar tarafından daha önce dile getirilmiş fıkirlerdir. Eğer üstad hakkın
da ileri geri konuşan bu muhalifler kendi kaynaklarına bakmış olsaydılar
bu fikirlerin her birinin büyük imarn1arında kabul ettiği ve sünnette daya
nağı olan sahih fıkirler olduğunu göreceklerdi.
Bu muhalifler, zaman zaman üstad söylemediği halde ona bazı gö
rüşler nispet etmiş, onun söylediklerini çarpıtarak üstada iftira atmışlar-
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dır. Onun hakkında nasıl küfürle hükmedebiliyorsunuz? Kalbini mı
yanp baktınız?
Bizler üstadın kitaplanm okuduğumuz zaman "Hıvar mea 'l-Maliki "
adlı eserin üstad hakkında ileri sürdüğü görüşlerin aksine sadece ilim ve
hidayet nuru bulmaktayız. Değerli üstad Muhammed Alevi e1-Maliki
Ezher gibi en köklü İslami eğitim kurumlanndan en yüksek mertebelerle
icazetler almış hadisi şerif mütehassısı büyük bir alimdir. Sünnet, fıkıh,
Allah resulünün hayatı gibi muhtelif konularda eserlere imza atmış olup,
dünyamn her yerinde birçok talebesi bulunmaktadır.
Netice olarak; Biz onun kitaplarını okuduk, ondan hadis dinledik, yaşan
tısına ve ilim meclislerine şahit olduk. 0, talebelerine ilim ve amel hususun
da önderlik eden ve eserlerini ilmi bir liyakat ve güvenilirlikle telif eden tek
başına bir ümmettir. ° Hicaz topraklarının hatta her bir Müslüman ve ilim
ehlinin iftihar etmesi gereken ulemanın en büyüklerindendir.
Bizler "Hıvar mea 'I-Maliki " adlı eserin müellifi ve onun gibi dü
şünenleri bu büyük muhaddis hakkında ileri geri konuşmakla iftira
atmalan yüzünden işledikleri büyük günaha tövbe etmeye çağırıyoruz.
Unutulmamalıdır ki; İslam Müslüman kardeşini tekfir etmekten
nehyetmektedir. Zira imanın da küfründe mekam kalptir. Ve kalplere
ancak gaybı bilen Allah muttalidir.
Allah resulü -sallallahü aleyhi ve sellem- Müslüman olduğunu
söyleyen bir kimseyi öldünnesinden dolayı Üsame bin Zeyd'i sert bir
şekilde azarlamıştır. Allah -ce/le celalühü- buyunnuştur "Ey o bütün
iman edenler! Allah yolunda adım attığınız vakit iyi anlayın dinle
yin; size İslam selamı veren kimseye dünya hayatının geçici metanıa
göz dikerek sen mümin değilsin demeyin "(Nisa 94 )
.

Allah Resulü -sallallahü aleyhi ve sellem- Zeyd'in özrünü kabul
etmemiş ve ona "Kalbini mi yardın ? diye sual etmiştir.
"

Peygamberimiz: "Bir kimse kardeşine kafir derse bu söz onlardan
birisine döner " buyunnuştur.
Başka bir rivayette: "Bir kimseye kafir veya Allah düşmanı diye
hitap ederse ve o öyle değilse bu söz ona döner " diye buyunnuştur.
Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir
Peygamberimiz şöyle de buyurur "Üç şey imandandır;. 'La ilahe il
lallah ' diyen kimseye zarar vermeyiz. Bir günah yüzünden onu te/ifir et
meyiz. Cehaleti yüzünde onu İslam 'ın dışında görmeyiz. Ebu Davut ve
Said bin Mensur tarafından rivayet edilen bu hadisin şahitleri de vardır.
"
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Bu anlattığımız Kuran ve sünnetin beyanıyla İslam'ın hükmüdür.
Pekihala nasıl oluyor da "Hıvar mea 'l-Maliki " adlı eserin sahibi ve
onun gibi düşünenlere bu iftirayı atmak ve düşmanlık etmek caiz ola
bilmektedir. "Allah haddi aşanları sevmez "
Güvenilir eserleri ve şöhreti, İslam aleminin ufuklarını bir ışık gibi
saran bu değerli alimi ne cüretle tekfir etmeye kalkmaktadırlar. AI
lah'ım seni tenzih ederim bu büyük bir iftiradır.

"Hıvar mea 'l-Maliki " kitabının müellifi İbni Meni' bir Müslüman'a
küfretmektedir. Allah resulü buyurmaktadır ki "Müslüman 'a sövüp
küfreden fasıkıır. Onu öldürmek küfürdür. "
Ezher uleması olarak bize göre "Hıvar mea '1-Maliki " gibi kitapları
bir Müslüman okumamalı ve neşretmemelidir. Zira bu Müslümanların
birliğine zarar veren en büyük etkenlerden biri olup, sadece Siyonizm
ve komünizm gibi İslam düşmanlarına yardımcı olmaktadır.
Nice fıkıh tefsir kitaplarında ve hadis şerhlerinde farklı görüşlerle
karşılaşabilmekteyiz. Elbette herkesin kendine göre bir usulü ve delilleri
bulunmaktadır. Ama hiç kimse diğerine hakaret edip tekfir etme yoluna
gitmemiştir. İslam alimleri birbirini tekfir etmesi İslam düşmanlarının
yaptığı hilelerle elde edip edebileceği en büyük başarıdır.
Bilindiği gibi Emperyalizmin hedefi önceden beri parçala yönet
esası üzerine icra edilmiştir. Şimdi de fikir emperyalizminin hedefi
fikir birliğini parçalamak hedefine matuftur. Bu bağlamda alimlere
yapılan bu hakaret ve saldırılar bu onların şahsında İslam kültürüne
vurulan en büyük darbedir.

"Hıvar mea '1-Maliki " kitabı alimlere ve Allah yolunda cihat eden
İslam davetçilerinin güvenilirliğini sarsmakta olup savaş meydanında
İslam'a vurulan büyük bir darbe mesabesindedir.
Ey İbni meni' ! Sen İslam alimleri hakkında ileri geri konuşup ha
karet etmekle İslam düşmanlarına yardım mı etmek istiyorsun? Sen ve
senin gibi düşünenler İslam inancına savaş açan Siyonistler, Masonlar,
Bahailer ve Komünistler gibi gruplar ile cihat etseniz daha iyi olmaz
mı? İslam birliği mukaddes bir vazifedir. Bu birliğe darbe vuranları
Müslümanların durdurmaları vaciptir. Bu eserin sahibine şeraitin ge
reği uygulanacak olursa -en azından- iftira attığı için 80 sopa yemeli
ve mahkemelerde şahitliği reddedilmelidir. Biz İslam alimleri olarak
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Suud yönetiminden ümmetin birliğini bozan ve ulemayı tezyif eden bu
girişimleri engellemesini istiyoruz.
Biz Suud yönetimine değerli üstad Seyyid Muhammed Alevi'yi, tale
beleri, sevenleri ve diğer İslam alimleri ile birlikte Mekke de yeniden bir
araya getirmelerini tavsiye ediyoruz. (o sırada Seyyid Alevi sürgündeydi ç.)
Böylelikle ümmetin ondan ve ilminden istifadesi artacaktır.
Efendimiz Muhammed'e, onun aline ve ashabına salat ve selam olsun.
Ahmet Ö mer Haşim

Şeyh Muhammed Senravi

EI-Ezher rektörü,

Ezher müfettişi,
Feyum Emareti din müşteşarı

Abdulgani er-Racihi

Ezher yükseköğretim üyesi
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Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a, salat ve selam peygamberlerin
en şereftisi efendimiz Muhammed'e aline ve tüm ashabına olsun.
Değerli bir dostumun bana hediye ettiği allame Muhammed Alevi
el-Maliki'nin "Düzeltilmesi gereken kavramlar " adlı eserini okudum.
Şunu söyleyebilirim ki; kendi muhalifleri onu tekfır edecek kadar ileri
gitmelerine rağmen, üstad eserinde muhalifleri gibi boş tartışma yoluna
sapmadan, hikmet ve şefkatle sadece hakikati ortaya koymuştur. Muha
liflerine hakaret etmeyip bir tek yaralayıcı kelimeye dahi yer vermediği
eserinde kendi görüşlerinden çok, Kur' an ve sünnetten sadır olan fıkhi
akidevi ve içtimai esaslara dayanmaktadır.
Kur' an ve sünnetten hüküm çıkarmak, her ilim ehline verilen bir
haktır. Kur'an ve sünnetin anlaşılmasında farklı görüşlerin bulunması
gayet tab' idir.
Mesela büyük imamlanmız arasında abdestin farzlan arasında bile ih
tilaf görebilmekteyiz. Hanbeli imamlan deve eti yemenin abdesti boza
cağına hükmetmişken, Hanbeliler dışında bütün Müslümanlar abdestten
sonra deve eti yiyip namaza durabilirler. Dinin direği ve kelimeyi şaha
detten sonra gelen en büyük farz olan namazIa alakalı bir konuda bile
böyle bir ihtilaf olabilmektedir. Hanbelilerin bakış açısından değerlendi
recek olursak, deve eti yiyip namaz kılan diğer mezhep mensuplannın
namazı sahih olmamaktadır. Bu büyük ihtilaf dahi bu imamlann birbirle
rini küfür ile itham etmelerine sebep olmamıştır. Böyle birçok ihtilaflı
mesele var ki, ölçüsüz davranılırsa insanlan karşılıklı hakaretlere ve kü
ilir ithamlanna sürükleyebilir.
Değerli üstad Allame Seyyid Muhammed Alevi, eşsiz eseri "Düzel
tilmesi gereken kavramlar " adlı eserini telif ederken sadece hakka, hay
ra ve fazilete davet eden hakimane enfes bir üslüb benimsemiş; kitabın
da muhaliflerini rencide edici ifadeler kullanmaktan özellikle uzak
durmuştur. Müellifi ve onun gibi bir uslüb benimseyen herkesi tebrik ve
takdir ediyorum. Bu üslup nübüvvet pınanndan beslenen değerli ecda
dının üsıübudur.
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Kitap hakkında söyleyeceğim odur ki: bu kitap hakikati ve müellifin
dini tefekkür hazinesini ortaya koymaktadır. Müellifin eserinde tashih
ettiği "kavramlar", ilim erbabı birçok değerli zevatın hüsnü kabulü ile
karşılanmıştır. Kitaba yazılan takrizler de bunu açıkça göstermektedir.
Bizlerde bu hüsnü kabule iştirak ediyor ilim ehlinin kitap hakkındaki
fikirlerini tamamen paylaşıyoruz.
Büyük İslam davetçisi allame Seyyid Alevi'ye İslam'a ve kainatın
efendisi Muhammed Mustafa -sallahü aleyhi ve sellem-'e hizmet için
kalem alınan bu değerli çalışmasından dolayı, aynı zamanda güney ve
doğu Asya'da yaptığı davet çalışmalan ve ilayı kelimetullah mücadelesi
için minnettanz. Allah onu hayırla mükafat1andırsın. Bizleri onun yüce
ahlakı ve engin ilminden istifadeyi nasip etsin.
Allame Ahmed Abdülgafur Attar

Mekke
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Hamd, kitabında: "İyilik ve takva üzerine yardımlaşın, günah ve
düşmanlık üzerine yardımlaşmayın " ve "Bir kısmınız diğer bazıları
nı gıybet etmesin! Sizden biriniz ölü kardeşinizin etini yemek ister
mi? Elbette siz onu çirkin görürsünüz" ve "Mümin erkekler ve ka
dınlar birbirlerinin dostudur" diye buyuran alemlerin rabbi olan Al
lah' a mahsustur.
Salat ve selam, müminler arasında kardeşlik, kaynaşma, muhabbet
ve hüsnü zannın gerekliliğine delalet eden rivayetleri bize nakleden
değerli sahabelerin komutanı peygamberlerin en şereflisi üzerine ol
sun. O şöyle buyurur:

"Müslüman Müslüman 'ın kardeşidir ona zulmetmez. Kardeşine
zulmedene aman vermez, peşini bırakmaz "
"Müminierin birbirine olan sevgi ve merhameti, bir bedenin bir
uzvu rahatsız olduğunda diğer azaların da rahatsız olmasına benzer "
"Müminler muhkem bir binaya benzer, Birbirlerine dayanır ve
desteklerler. "
"Birbirinize hased etmeyin, birbirinize buğzetmeyin, birbirinizi
çekiştirmeyin. Allah 'ın kulları olun ve birer kardeş olun. "
Allame muhaddis edip değerli insanlann değerli oğlu Muhammed
Alevi el-Maliki'nin yazmış olduğu "Düzeltilmesi gereken kavramlar "
adlı kitabını dikkat ve ihtimamla okudum. Değinilen her mesele, Kur'an
ve sünnetten delillerle mükemmelen izah edilmektedir. Öyle ki bu eser,
bir parça ilim ve insafı olan hiçbir kimsede şüphe bırakmamaktadır.
Üstadın bu çaba ve başansında şaşılacak bir şey yoktur. Zira o ümmeti
fasid fikirlerden koruyan ve fikirlerinle aydınlatan biri olup yine kendisi
gibi bir kimsenin oğludur.
Onun eşsiz üslubu ve meseleleri ele alış tarzım görünce, doğruyu kabul
etmekte ayak direyenleri doğruya davet etme çabasında benim de bir katkı
mın olmasım istedim. Bu vesileyle, bu kimseleri bir Müslüman'ı, illimler
arasında ittifak edilmemiş bir mesele yüzünden tekfir etmekten sakındırmak
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istedim. Unutulmamalıdır ki; bir müslümanın yaptığı yada söylediği bir şey
de, doksan dokuz vecih küfre, bir vecih imana delalet ediyorsa, -Müslüman
bir kimseyi küfiir ithamı altında bırakmak endişesiyle- iman veçhini kabul
etmek gerektiği yönünde alimlerin ittifakı vardır.
Bana göre, muhalifler için "Düzeltilmesi gereken kavramlar " ki
tabına baktıktan sonra ortaya konulan hakikatleri kabul etmekten baş
ka çare kalmamıştır. Zira bu kitapta belirtilenIerin neredeyse hepsi,
ümmetin itimad ettiği mütekaddim-müteahhir bütün ulemanın ve ha
dis hafızlarının ittifak ettiği görüşlerdir.
Allah, bu büyük imamlarımızı ve değerli müellifi hayırla mükafat
landırsın. Hakikatin ortaya çıkmasından başka bir şey beklemeyen mümin
ler için bir hazine ve şeref olması için müellifin ömrünü bereketli kılsın.
Onu aziz eylesin. Müminlerin kalplerine Kur'an sünnet sevgisini yerleşti
ren ilimIeriyle amil değerli hocalarma da rahmet etsin.
Müellifın babası Şeyh Abbas el-Maliki de davet ve irşad için çabala
yan İslami ilimIerin yaygınlaşması için uğraşan; Mescidi Haram' da tefsir,
hadis, fıkıh akaid dersleri vererek birçok talebe yetiştirmiş değerli bir alim
dir. Allah ona gani gani rahmet etsin. Onun ilim tedrisatındaki halifesi
muvahhid, muttaki, Salih bir genç olan Seyyid Muhammed Alevi'nin öm
rünü uzun kılsın. Şeyh Abbas'ın değerli oğlu, insanları dalaletten kurtaran
Allah'ı ve resulünü seven babasının yoluna sadık bir insandır.

Allame Şeyh Muhammed Fal el-Bennani
Moritanya İslam cemiyeti genel sekreteri,
İslam iilemi konseyi üyesi
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Bundan sonra. . .
Bundan takriben on bir, on iki sene evveldi. Emekli müftilerden birisi
bana "Me/ahfm Yecibu en-Tüsahhaha " isimli bir eserden söz etmiş, onu
tercüme etmiş olduğunu söylemiş ve mevzillanndan bahsetmişti. Kitabı
görmediğim halde sevinmiş ve heyecanlanmış idim. Kitabın neşredil
mesini heyecanla bekliyordum. Bir sene geçmeden kitabın Arabça aslını
bulmuştum. Okuyunca tercüme edilmesinin lüzumlu ve faydalı olduğuna
dair kanaatim çok daha fazla artmıştı. Bu arada hazırlamaya başladığım
bir çalışmada da ondan bir hayli istifade ettim. Sözü edilen Meralıım'in
tercümesi nasıl olduysa bir türlü yayımlanmamıştı. Doğrusu sebebini pek
merak etmiştim.
Nihayet iki genç hoca arkadaş bana bunu tercüme edeceklerini söy
leyince ikinci kez sevindim. Çok geçmeden bu işi üstlenen mütercim
kardeşimiz müsveddelerini bana gönderdi.

"Bir takım düzeltilmesi ıcab eden meflıômlarl kavramlar" husu
sunda yazılan bu eser için iki noktada kısaca konuşmak istiyorum.
Birincisi eserin sahibi, ikincisi de eserin kendisi.
Yayıncılar tarafından eserin müellifi merhum Muhammed Alevı
Malik! hazretleri hakkında elbette bir ma'lfımat verilecektir. Ben O'n
dan başka cihetleriyle bahsedeceğim.
Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri ilim ocağı olan aileden
gelme bir zat idi. Babası Alevi Maliki meşhfır ulemadan birisi olup,
Mısır eski müftilerinden Allame Muhammed Bahit ve geçtiğimiz hicri
asnn müceddidlerİnden Allame Muhaddis Muhammed Zahidü'l
Kevseri'den de icazet almıştır. 8
Kitabın müellifi merhfım Muhammed Alevi Maliki'ye meşhfır hadis
ve fıkıh alimleri Gumari'ler için ne düşündüğünü sorduğumda gözlerini
kapatıp birkaç dakika bekledikten sonra, bir cevap vermek istemediğini,
ifade ettiler. Biraz daha bekledikten sonra da onlarda okuduğunu ve
onlardan icazet aldığını, ama şazlannın çok olduğunu, ulemaya karşı
8

Safah8tü'n-Müşrika,

Min

Hayati'ı-Imam

Seyyid

Hüseyni: 1 4 1
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Şerif

Alevi Ibn-i Abbas el-Maliki el

çok keskin ifadelerinin bulunduğunu anlattılar. Ben "meseHi el Muğir
isimli eserde Ahmed el-Gumari'nin yaptığı gibi mi?" deyince, "evet,
orada ve diğer yerlerde olduğu gibi" dediler.
Merhum üstad, içinde bulunduğu coğrafyada ve şartlarda Ehl-i
Sünnetin ve Ehl-i Sünnet tasavvufunun yılmaz bir müdafii olarak çok
mühim hizmetler verdi. Tasavvufun ve tarikatlerin hatta sahih Ehl-i
Sünnet anlayışının affedilmez bir günah olarak görülüp gösterildiği,
idam sehpasında bacaklarının sallandınldığı şartlar ve atmosfer içeri
sinde bir hadis alimi olmanın yanında Baalevi Tarikati'nin Şeyhi sıfa
tıyla da her türlü takdirin üzerinde ölümsüz hizmetler sergiledi.
Yanlışlıkların Ehl-i Sünnet kılıfıyla kıhflandınlıp ilmi, aklı ve idraki
kıt kimselere yutturulduğu bir vasatta Mağrib'den Endonezya'ya,
Cenub'dan Türkiye'ye kadar geniş bir yelpazede mühim hizmetler gör
dü. Aklı, zekası, tedbir ve siyasetiyle başarılmaz gibi görülen şeyleri
biizniHah büyük ölçüde başardı. Bu arada müdara çerçevesinde bir ta
kım esnek ifadeleri yer yer soğuk ve lüzumsuz birer medih mahiyyeti
arz ediyor gibi olsa da, şu hususta dahi O'nun içinde bulunduğu şartları
göz ardı etmemek lazım geldiğini unutmamak icab eder.
Yeratı anında Mevlanın takdiriyle tevafuk olarak Mekke'deydik. Cena
zesine iştirak eden dehşetli kalabalığı görünce hizmetinin buudlarım biraz
daha iyi anlamıştık. Demek ki sessiz ama hedefli bir kitle yetiştirilmişti.
Cenaze namazını, Südeysi denilen Harem-i Şerif imamının kıldırmamasını
vasiyet etmesi sebebiyle, başka bir imam kıldırmıştı.
Mefhumlar ilmin ve ilim adamlarının şifreleridir. Bunlar bilinmedik
ten sonra söylenilenler hiçbir şekilde yerli yerince oturmayacaktır. An
laşmazlık1arın temelinde yatan birçok sebebin yanında bu mefhumlar
daki karışıklık büyük bir yer tutmaktadır. Sıkıntıların büyük bir kısmını
bu teşkil etmektedir. Aynı kelimelerle konuşulsa da onlara yüklenilecek
ma'nalar farklı olduktan sonra anlaşmak mümkün olmayacaktır.
O yüzden denilebilir ki, Merahim, haddizatında bir tasavvuf müda
faası olmanın ötesinde Sünnet müdafaasıdır. Burada bahis mevzüu edi
len, bir takım mefhümların Selef ve geçmiş alimlerimiz tarafından nasıl
anlaşıldığını, günümüzde ise nasıl değiştirilip saptırıldığını delilleriyle
ortaya koymaktır. Kendisi tarafından hemen hemen müstakil bir fikir ve
düşünce serdedilmemiştir. Diyebiliriz ki yapılan, sadece ve sadece
geçmiş ulemadan nakillerden ibarettir.
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Bu arada, şu mühim ve esasen ağır ve zor olan hususu Üstad'ın kolay
bir ibare ile herkesin anlayabileceği bir tarzda, münakaşalann gürültüsü
içerisinde buharlaştırmadan açık bir biçimde ortaya koyması, Allah celle celô1ühu-'nun O'nu muvaffak kılmasının açık alametidir. Herkesin
sahib olamayacağı şu malıareti O'nda görmekteyiz. Bu da Allah -ce/le
celiilühu-'nun O'na husus! bir yardımıdır.
Eserinde, ifadelerinde olabildiğince insaflı, karşı tarafı, -hak etmesi
ne rağrnen- incitrnekten ve yerin dibine geçirmekten haz duyan bir ci
dalci üslubtan uzak olan ve müsalemeyi esas alan bir mahviyyet eriyle
karşı karşıyayız.
O, kendini ön plana çıkarıcı iddialı bir tip olmaktan çok uzak, düşün
cesini kökünden kazıyabilecek kimselerin bile sözlerinden işe yararlan
nı alabilecek anlayışta ve gönül rehabetine sahib bir zat . . .
Üstadımız Mahmud Efendi hazretleri -hajizahullah- ile olan dost
luk ve irtibatı da ileri seviyelerde idi. Karşılıklı muhabbet ve sık sık
yapılan ziyaretlerine çoğu zaman şahid olduk. Buna binaen hayatında
ve ölümünden sonra O'nu adeta bir baba dostu olarak bildik.
Mevla teaıa hazretleri eserinden en üst seviyede istirade etmeyi bü
tün mü'minlere nasib edip bizleri ve O'nu namütenahi rahmetine maz
har eylesin Amin . . .
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Hüseyin Avni Kansızoğlu
İzmir
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Tüm hamdler Allah'a mahsustur. SaHit ve selam kendisinden sonra nebi
olmayan peygamberirnize, onun aline, ashabına ve ona tabi olanlara olsun.
Değerli üstad, allame Seyyid Muhammed Alevi el-Maliki'nin "Düzel
tilmesi gereken kavramlar " adlı eserini okuduk. Bu kitab, ulemanın vakar
ve hikmet dolu tarzına sadık olarak eşsiz bir üslupla kaleme alınmış mü
kemmel bir eserdir. Allah müellifi hayırla mükafatlandırsın.
Bu kitapta ele alınan meselelerin tamamı, önceki ve sonraki Ehlisünnet
alimleri arasında ittifak edilen görüşlerdir. Hint diyarının büyük imamı şah
Veliyullah Dehlevi, Emir Mücahid İmdadullah el-Faruki, Hüccetülislam
Kasım Muhammed en-Nantevi, Kutbu'l-irşad İmam Reşid Ahmed el
Kenkuhi, Hakimü'l-ümme Eşref Ali Tahanevi, Şeyhulislam Seyyid Hüse
yin Ahmed el-Medeni, İmam Muhammed Zekeriyya Kandehlevi gibi bü
yük Muhaddis, Müfessir ve Fukahadan olan Ehlisünnet alimleri, bu kitapta
dile getirilenleri daha önce aynen dillendinnişlerdir.
Bu alimlerin eserlerinin büyük kısmı bu meselelerle doludur. Allame
Muhakkik Halil Ahmed es-Seharenfuri'nin kaleme aldığı "el-Muhenned
ale 'l-Müfenned" adlı eseri buna iyi bir örnek teşkil eder. Günümüz alimle
rinin büyük kısmı, bu meseleleri müstakillen ele almamış olsalar dahi,
yazmış olduklan eserler, müellifin "Düzeltilmesi gereken kavramlar " ki
tabında yazanlan açıklayıcı ve doğrulayıcı mahiyettedir. Yazılanlar ve
kitaplarındaki üslupları farklı olsa da hepsinin maksadı ve beyan etmek
istedikleri mana aynıdır. Şairin dediği gibi:

İjadelerimiz farklıdır ama güzelliğin birdir
Hepsi senin güzelliğine işaret etmekte
Kerem sahibi rabbimizden temennim odur ki, Müslümanlan hakikat
üzerine birleştirsin. Zira Müslümanlar, birliğe günümüzde ihtiyaç duy
duğu kadar hiç ihtiyaç duymamışlardı. Yahudiler, Hindular, Hıns
tiyanlar, Koministler, ve dünyanın her yerindeki mülhidler, Müslü
manlar üzerine saldınnaktadırlar.Kadiyani, Bahai, İsmaili ve Şia gibi
hakikatten sapan fırkalar dahi kendi amaçları doğrultusunda çabalamala
nna rağmen Ehlisünnet adeta uyumaktadır. Bir şeyler yapmaya çalışanla
nn ise kuvvetleri ve kalpleri darmadağınık bir vaziyettedir. Ümmeti her
taraftan kuşatmış çok büyük tehlikeler ve ürperten hadiseler olmaktay39

ken, alimlerin en baştan beri ihtilaf ettikleri meseleleri asli bir mesele
menzilesine çıkararak, bunlar çevresinde oluşan önemsiz gündemlerle
uğraşmaktadırlar. Fırkayı Naciye olan Ehlisünnet mensubu alimler, keşke
ihtilaf edilen meseller yüzünden Müslümanları küfür ve sapkınlıkla itharn
etmeyi bir kenara bırakıp durumun farkına vararak rüşd ile hareket etse
ler. Böylelikle tüm Müslümanlann birlik ve beraberliği için uğraşır, onla
n rablerine ve itaate peygamberlerine ittibaya davet ederlerdi.
Bu birlik, ancak muhabbet, hikmet, geniş gönüllülük, güzel nasihat,
ihtilaflı meselelerde müsamaha göstermek ve aşınlığı bir kenara bıraka

-celle celalühü-, habibi -sallalü
aleyhi ve sellem-'e şöyle buyurur: "Eğer sert ve katı kalpli olsaydın
elbette onlar çevrenden dağılırlardı. "
rak olur. Aziz ve Hakim o.1an Allah

Allah, allarne Seyyid Muhammed Alevi'nin gayretlerini mükafat
landırsın ve onu ve söylediklerini daha fazla kabule mazhar kılsın. 0, kita

bında büyük bir edep sergileyerek, kendisini küfür ve sapkınlık1a itharn
eden muhalifleri hakkında dahi kötü bir şey söylememiş, isimlerini bile

zikretmemiştir. Müellif kitabında sadece Kur'an ve Sünnetten açık ve ke
sin delillere ve büyük imam1ann sözlerine yer vermiş, boş tartışmalara
girmeden meselelerin aslını beyan etmiştir. 0, kendisine yakışanı yap

mıştır. Allah onu korusun ve hayra erdirsin.

Ü stadımız Muhammed Zekeriyya Kandehlevi, müellifi çok sever
ve onu oğlu gibi görürdü. Muhammed Alevi'de üstadımızı aynı şekil
de severdi. ° ilimIerinden istifade ettiği hocalanm çok sever ve değer

verirdi. Müellif, asnmızın imamı Muhammed Yusuf Bennuri, İmam
Fahreddin Muradabadi, Pakistan müftiyi azamı Şeyhu'l-hadis Mu
hammed Şefi ed-Düyübendi, İmam Muhammed Yusuf Kandehlevi

kuddise sırruhum-

-

gibi üstadlardan istifade etmiştir.

"Ruhlar hazır kıta askerler gibidir, onlardan (daha önce ruhlar
tanzşıp kaynaşmış olanlar birbirine muhabbet duyar. Ta
nzşmayanlar ise ihtilafa düşerler. "
aleminde)
Allah

-celle celalühü-

den isteğim bu kitabı rüşde ve hidayete vesile

kılarak kullannı menfaatlendirmesidir. Bu kitabı katında makbul kıl
sın.Saıat ve selam efendimiz Muhammed'e onun aline ve tüm ashabı
na. Tüm hamdler alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur.

Allame Muhammed Azİzürrahman el-Hakkanİ el-Hezarevİ
Sıddık ekber cami imamı, Muhammed Kandehlevi 'nin halifesi,Pakistan
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Kitapta Takriz ve İmzası Bulunan Diğer Alimler
Allame şeyh fakih Muhammed bin Ahmed bin hasan el-hazreci
(Birleşik Arap emirlikleri evkaf ve diyanet işleri bakanı). Allame şeyh
Prof Dr. Tayyib Neccar (Eski Ezher şeyhi, sünnet ve siret merkezi
genel başkanı, uluslar arası melik faysal ödülü komitesi üyesi), Prof dr.
şeyh Ebu'l-vefa et-Taftazani, Fakih müfti şeyh Muhammed bin
Abdurrahman. (Şeyh Ebubekir bin Salim'in torunlarından). Prof
seyyid ali bin Abdurrahman el-haşimi (Birleşik arap emirlikleri müs
teşarı). Şeyh imam Musa Zayfullah (İslam alemi konseyi üyesi ve çad
Müslümanlarının imamı). Doktor el-Has eni Abdülmecid Haşim
(Ezher vekili ve İslami meseleler cemiyeti eski başkanı). Rauf Şelbi
(Ezher eski vekili). Seyyid Yusuf Haşim el-Rifai (Kuveyt meclisi eski
bakanlarında, dünyadaki Müslüman azınlıkları konseyi başkanı). Seyyid
Ahmet el-Avz el-Medeni (Sudan yüksek mahkeme kadısı ve ifta mec
lisi başkanı). Muhammed Malik Kandehlevi (Lahor Eşrefiye üniversi
tesi hadis bölümü başkanı). Hamit Miyah bin Muhammed Miyah
(Pakistan İslam alimleri cemiyeti başkanı ve şeyhul İslam Hüseyin Ah
met el-Mmedeni'nin halifesi). Abdurrahman Lahori (Eşrefiye üniver
sitesi başkan vekili). Muhammed Ubeydullah elmüfti (Eşrefiye üni
versitesi dekanı). Dr. Abdurrezzak İ skender (Karaci İslami ilimler
üniversitesi genel sekreteri). Muhammed Yusuf el-Bennuri (Karaçi
İslami ilimler üniversitesi başkan vekili). Seyyid Muhammed
Abdulkadir Azat (Pakistan alimler meclisi başkanı). Nefıs el-Hüseyni
(Şeyh Abdulkadir Raiburi'nin halifesi). Muhammed Abdulgani (La
hor medeniye üniversitesi öğretim üyesi). Ali Esğar (Pencap merkez
vaizi). Muhammed Abdulvahid (Pakistan Seyelküt üniversitesi mer
kez vaizi) Prof dr. Hasan el-Fatih KaribuIlah (Ümmü Derman İslami
ilimler fakültesi. Sudan) Yusuf Ahmed es-Sadiki (Şeriat yüksek mah
kernelerinde kadı, Bahreyn. İslam alimleri konseyi kurucu üyesi).
Seyyid Ahmed bin Muhammed Ziyare (Yemen cumhuriyeti diyanet
reisi). İbrahim bin Ö mer bin Ukeyl (Ta'z beldesi müftüsü, Yemen).
Şeyh Esed bin Hamza (Zebid alimler konseyi reisi) Şeyh Ahmed
Davud (Yemen ulemasından) Seyyid Abdülhadi Acil (Yemen ulema
sından) Muhammed Hazzam el-mukremi (Merkezi İslami konseyi
başkanı, Yemen). Şeyh Ahmed Ali el-Vassali (Zebid vasiyet mahke
meleri görevlisi, Yemen). Seyyid Muhammed bin Süleyman (Zebid
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müftüsü, Yemen). Şeyh Abdülkerim bin Abdullah (Yemen ulemasın
dan) Şeyh Hüseyin bin Abdullah el-Vassali (Yemen ulemasından)
Seyh Seyyid Muhammed Ali el-Battah (Yemen ulemasından) Mu
hammed Ali mükrim (Hadide beldesi müftüsü). Şeyh Muhammed
bin Ali el-Mensur (Sana kenti medreseleri genel müdürü). Muham
med Şazeli en-Neyfer (Tunus şeriat fakültesi eski dekanı İslam alimleri
konseyi üyesi). Muhammed Salim bin Muhammed (Morianya İslam
cumhuriyeti yüksek mahkemeleri eski reisi, diyanetten sorumlu bakan.
İslam alimleri konseyi üyesi). Şeyh Ebu Zeyd İbrahim Said (Arap
edebiyatı ddoktoru, Mısır). Muhammed abdülvahid Ahmed (Vakıflar
bakanlığı vekili, Mısır ulemasından). İbrahim dusuki mer'i (Eski va
kıflar bakanı, Mısır). Allame şeyh Hüseyin Mahmud (Ezher ulema
sından, Mısır). Abdüsselam Cibran (Bölgesel ilmi meclis başkanı ve
genel meclis üyesi, Marakeş). Allame seyyid Faruki er-Rahhali
(Marakeş alimler meclisi başkanı, Fas) Allame Muhammed Arabi bin
behlül er-rahhali. Allame Abdullah bin Muhammed (Fas ulemasın
dan). Allame Abdülaziz bin Muhammed el-Gumari. Muhammed
bin Ali el-Ceyşi (İslam merkezi başkanı, Endonezya). Allame Habib
Abdülkadir Sakkaf (Alimler cemiyeti başkanı, Hadramut).
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Türkçe Baskısı İçin Takdim

Hamd alemlerin Rabbine, saHit ve selam Efendimiz Hazreti Muham
med -sallallahu aleyhi ve sellem- ve O'nun al-ü ashabına olsun.
Hadisi şerifte Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-; "Yer
yüzünde /ayamet kopana kadar her zaman otuz ebdiil insan vardır. Onların
vesilesiyle yağmur yağar, onların dualarıyla rızıklanırsınız ve onların sa
yesinde Allah sizlere yardım eder. Yeryüzünde onlardan birisi ölünce Allah
-celle celiiluhu- onun yerine başkasını getirir " buyurmuştur. İşte Allah
Teiila'nın bu kullarının çeşitli görevleri vardır. Onlar insanları irşad eder,
Allah ve Resulü'nün yolunu en iyi şekilde öğrenmeleri ve öğrendikleriyle
amel etmeleri için ellerinden geleni yaparlar.
Seyyid Muhammed Maliki Hazretleri de işte bu zatlardan biriydi. Bir
sohbetimizde kendisi şöyle buyurmuştur: "Allah her dostuna bir görev
vermiştir. Benim görevimde İslam alemindeki sapık, yanlış görüş ve dü
şüncelere karşı Peygamberimizin ve ashabının yolunu göstermektir."
Gerçekten de hayatı boyunca hiçbir zaman boş durmamış, hastalığına
rağmen dünyanın neresi olursa olsun gitmiş, Müslümanlara Allah ve Resu
lü'nün yolunu anlatmaya çalışmıştır. Endonezya'da, Kanada'da, Mısır'da,
Türki devletlerde, Kamer adalarında ve birçok yerde irşadlarda bulunmuş,
bu sayede İslam aleminin birçok yerinde medreseler, okullar, Kur' an kurs 
lan, kreşler açmış ve birçok talebeler yetiştirmiştir.
Bunlara ilaveten onun en büyük özelliği ise sadece bir işle yetinme
yip aynı anda birden çok işle meşgul olabilmesi idi. İşte bu sebeple Allah
onun ömrüne bereket vermiş, bu kısa ömrüne rağmen ı oO'e yakın eseri
İslam alemine kazandırmayı başarmıştır. Bu eserlerin-den birçoğu birçok
dile çevrilmiştir. Bunlar arasında en önemlilerinden birisi de "Mefahim
Yecibu En Tusahhaha " isimli eseridir. Bu eserinde Üstadımız İslam ale
minde bazılan tarafından yanlış anlaşılan bazı mefhumlan yeniden ele
almıştır. Onlara cevap verirken kendi görüş-Ierinden ziyade onlann da
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kabul ettikleri alimlerin göıüşlerine yer vererek deyim yerindeyse onlara
cevap verecek alan bırakmamıştır. Bunu yaparkende her zamanki gibi
Peygamberimizin metodunu izleyerek; şefkatli, merhametli üslubu ile
izahlarda bulunmuştur.
Seyyid Muhammed Alevi Hazretleri vefat etmeden önce son olarak
Türkiye 'ye ziyarette bulunmuş, Nevşehir'e de gelmişti. O zaman en bü
yük isteklerinden birisi "Mefahim Yecibu En Tusahhaha " isimli eserinin
Türkçe'ye kazandınlması olduğunu defaatle söylemişlerdi.
Bugün bu isteğinin yerine gelmesi bizlere ayn bir mutluluk vermek
tedir. Bu sebeple bu kitabın basılmasında, tercümesinde, yayınlanmasın
da emeği geçenlere özellikle teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun
ve çalışmalanm hayırlara vesile eylesin.

Mustafa Yiğitarslan
Nevşehir
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Çevirmenin notu

Tercümede esas aldığımız metin, kitabın 2005 tarihli son baskısı
dır. Kitabın içerdiği meseleleri Türk okuyucusunun zihnine yaklaştı
rabilmek için, konu başlıkları Türkiye'de tartışıldığı ve bilindiği şek
liyle tarafımızdan belirlenmiştir.
Kitap için yazılan takrizler fazla yekün tutmakla birlikte, Türkçe
baskı için kitaba yeni takrizler eklenmesi ile bu yekün oldukça artacaktı.
Bundan dolayı takrizlerin kitabın içeriği ile alakalı olan ve daha fazla
ehemmiyete haiz olanlarını -yer yer kısaltarak- çevirerek, takriz ve im
zaları bulunan diğer alimlerin isim listesini vermekle yetindik. Zaten
rahmetli Üstadın kendisi de, bazı takrizleri yer olmadığı gerekçesiyle ya
yayınlayamamış ya da kısaltarak yayınlamak zorunda kalmıştır.
Üstadımız Seyyid Muhammed Alevi, kitabını, başta bulunmuş oldu
ğu coğrafyadaki söylemin istidlallerindeki sorunları ortaya koymak için
kaleme almıştır. Kitap, özellikle Hicaz coğrafyasında büyük yankı uyan
dırmış, üzerine birçok reddiyeler yazılmıştır. Üstada reddiye sadedinde
"Hezihi Mefahimuna " ve "Hıvar mea '[-Maliki " gibi kitaplar yazıldığı
gibi birçok makale de kaleme alınmıştır.
Üstad kitapta söylediklerinin her birini Kur'an ve sünneten açık delille
re istinad ettirmiştir. Ona karşı yazılan reddiyler için aynı şeyi söylemek ise
oldukça zordur. Bu kitap ve makalelerde iddiaları deliHere dayandırmaktan
ziyade insanların duygularına hitap eden iknai bir üslup benimsenmektedir.
Bu durum, muhaliflerin iddialarını temellendirme sorunu yaşadığını gös
termekte ve üstadın haklı olduğunu bir kez daha ispatlamaktadır.
İnsan idraki, gerekli terbiyeden geçirilmemişse, hakikati hakkıyla algı
layabilme istidadından mahrumdur demektir. Bu mahrumiyetin tezahürü,
hayatını İlime ve tefekküre adamış olanlarda dahi görülebilmekte iken, ilmi
ve fikri bir sermayesi olmayan normal insanların halinin hangi noktalarda
olabileceğini anlamak zor olmayacaktır.
Değil midir ki insanoğlu bu idraki kasır ile mücerred ve u1vi manaları
algılayamayarak sürekli çıkmaz sokaklarda kendini kaybetmekte, ulvilerin
ulvisi yüce Mevla'mızı kaba müşahhaslara hapsederek tecsime ya da put
perest1iğe sapabilmektedir.
Allah hepimize hakka ittiba devletini nasip etsin.
Hasan Ali Yaşar
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TEVBİD VE ŞİRK

1

iMAN iLE KÜFRÜ AYıRT ETMEK

Bir Müslüman'ın İslam dairesinden çıkmasını gerektiren sebepleri layı
kıyla bilen İnsan sayısı oldukça azdır. Bu husustaki cehalet yüzünden, sırf
kendilerinden farklı düşünüyorlar diye Müslümanlan küfiirle itham eden in
sanlar çoğalmıştır.
Biz, gelişigüzel küfiir ile itham etmekten çekinmeyen bu kardeş-Ierimize
de hüsnü zan besliyor, emri bi'l-ma'rilf ve nehyi ani'l-münker vazifesini yeri
ne getirme gayretlerinden dolayı onlan mazur görüyor ve iyi niyetli olduklan
na ınanıyoruz.
Fakat onlara şunu hatırlatma1ıyız ki Kur 'an, emri bi'l-ma'rilf ve nehyi
ani'l-münker vazifesinin vaciplerini; bilgi, güzelce nasihat etmek ve eğer
durum gerektiriyorsa uygun şekilde muhaliflerle tartışmak olarak sırala
mıştır:
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"Rabbinin yoluna hikmet, güzel nasihat (mev'ize) ile davet et ve
onlarla en güzel şekilde (tartışarak) mücadele et. " (NalıI 1 2S)
Bir kimsenin hakikati kabul etmesi ve tebliğin amacına ulaşması için takip
edilmesi gereken en doğru yol budur. Farklı bir yol kullanarak tebliğ

so

Düzeltilmesi Gereken Kavramlar

yapmaya uğraşanlar, ya bilmeden bu hataya düşmekteler, ya da bu, ahmaklık
lanndan kaynaklanmaktadır.
Namaz kılan, her türlü farzı eda eden, haramlardan sakınan, Allah -celle
celtiluhu-'nun dinini yayan, mescitler inşa edip rabbine verdiği ahdini boz

mayan iyi bir Müslüman'ın, bir mesele hakkında hata yaptığını düşündüğü
müzde, ilk önce durum gözden geçirilmelidir. Kardeşimizin hata yaptığını
düşündüğümüz o mesele, eğer alimlerin farklı görüşler ileri sürdüğü, bir
kısmının reddedip bir kısmının kabul ettiği ihtilaflı bir mesele ise onun hak
kında hüküm vermek için aceleci olmamalıdır.
Bir Müslümanı, başka alimlerin dediğini yapmayı tercih ediyor ve bi
zim gibi hareket etmiyor diye küfür ile itham etmek büyük bir günahtır.
Allah -celle ceIa.luhu- bize hikmet ve güzelce nasihat etmeyi emrettiği hal
de bu şekilde davranırsak çok çirkin bir iş yapmış oluruz.
Allame Seyyid Ahmed Haddad bu hususta şu açıklamaları yapar:
"Ehli kıbleden olan, yaratıcının varlığını inkar etıneyen, te'vile ih
timali olmayan apaçık bir şirk işlemeyen, icma ve tevatür yoluyla
sabit olmuş zaruri din hükümlerini ve nübüvveti inkar etmeyen biri
sinin küfürle itham edilemeyeceğine dair bütün alimlerin ittifakı
vardır."

Tevhid, Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in son pey
gamber olması, diğer tüm peygamberlerin peygamberliği, ölümden sonra
dirilmek, hesap günü, cennet ve cehennem gibi inkar edildiği takdirde kişinin
küfrünü gerektirecek, dinin zaruri hükümleri bilinmektedir. Bu meselelerin
bilinmiyor olması, İslam'a yeni girenler dışında hiç kimse için mazeret kabul
edilemez. Yeni Müslüman olmuş birisi de, bunları öğren-mesine rağmen inka
ra devam ediyorsa o mazur görülemez.
Bir de inkarı mümkün olmayan 'mütevatir' haberler vardır. Müte
vatir: "yalan üzerine ittifak etmesi mümkün olmayacak derecede kalaba
lık bir topluluğun, kendileri gibi yalana ihtimal bırakmayacak derecede
kalabalık başka bir topluluktan rivayet ettiği habere" denir. ' Tevatür' ya
senet ve rivayet zincirinde olur .

..;I.llI 6A o AiA L� 1.1Aa.L.ı � ":-lls 6A
"Benim adıma yalan uyduran cehennemde yerini hazırlasm " hadi
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İman ile Küfrü Ayırt Etmek

sinde olduğu gibi.
Ya da Kur'an ' ın tevatüründe olduğu gibi her devirde yaşayan insan
topluluklarının bir sonraki nesile nakletmeleri sonucu olur. Kur' an,
dünyanın her yerinde ders okutulup ezberlenerek, kitlelerin kitlelerden
nakletmesiyle, rivayet zincirine ihtiyaç duymaksızın 'mütevatir' seviye
sine ulaşmıştır.
Bazen de 'tevatür' , nübüvvet asrından bu yana kitlesel bir şekilde
amel edilen bir uygulama ya da herkesin gördüğü bir mucizenin kitlesel
bir rivayetle bize ulaşmasıyla olur. Her mucizenin bize ulaşması
mütevatir yoluyla olmasa da bazıları bu şekildedir.
Bu saydığımız mahallerin dışında bir Müslüman' ı küfür ile itham et
mek çok tehlikeli bir iştir. Hadisi şerifte buyrulur:

Wı�I 4-: �4 .li.! .)1..S 4 4..p.� �.JI Jı'! i jl

"Bir adam kardeşine ey kafir derse o söz ikisinden birine döner." ı
Tekfir, küfre girmeyi gerektiren hususları ve İman ile küfür arasındaki ke
sin sınırları, şeriatın nunınu iyi bilen insanların verebileceği bir karardır.
Hiç kimsenin, acelecilikle meydana çıkıp sağlam bir mesnet ve delile
dayanmadan, zan ve vehme dayanarak insanları tekfir etmesi caiz değildir.
Aksi takdirde ölçüsüzlüğün doğurduğu bu vehim bir sel gibi tüm vadileri
basarak, bütün herkesi kınp geçirecek, bundan çok az kimse kurtulabile
cektir.
Nasıl ki kelimeyi şahadeti ikrar ve tasdik eden birisi, bir takım günah
lar işliyor diye tekfır edilerniyorsa, bu gibi ihtilaflı meselelerden birinde
herhangi bir tarafı tercih eden Müslümanları da tekfır etmek caiz değildir.
Hz. Enes -radıyallahu anh-' dan rivayet olunan bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
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Buhari, Ebü Hureyre' den rivayet etmiştir.

• �

_

52

Düzeltilmesi Gereken Kavramlar

" Üç şey imandandır; "la ilahe illallah' diyene bir şey yapmamak, günah
işliyor diye birini İslam 'ın dışında kabul etmemek, cihada Allah'ın -celle
celiiluhu- beni gönderdiği günden, ümmetimin ahiri deccal ile çarpışana
kadar devam etmek. Bu hükmü ne bir zalimin zulmü ne de bir adil in adaleti
,,1
değiştiremeyecektir. İman kader iledir.
İmamu'l-Harameyn bu hususta bizlere şu ölçüyü verir:
"Küfrü gerektiren ve gerektirmeyen ifadeleri birbirinden iyi ayırmalı
yız. Bu ayrımı tam olarak ortaya koyabilmek, aklın ihtimal vermedi
ği , aşılması ümit edilemeyecek kadar zor bir yoldur. Böyle bir hükmü
vermek için tevhid kaidelerinden istifade edilmelidir. Bir kimse,
"kavramları" hakkıyla anlayabilecek geniş bir ilmi birikime sahip de
ğilse, nelerin tekfıri gerektirdiğini bilemez."

İşte bu yüzden, aktardığımız hususlar dışında kalan meselelerden dolayı
birisİni gelişigüzel tekfir etmekten şiddetle sakındırmaktayız. Zira bu çok
tehlikeli bir iştir. Allah doğru yola ulaştırandır. Dönüş onadır.
a. Muhammed bin Abdulvahhab'm tekfır hakkındaki görüşleri

Tekfirle alakalı meseleler gündeme geldiğinde, referans olarak Merhum
Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab'ın adı çokça tekrarlanmaktadır. Muham
med bin Abdulvahhab'm yolunu takip ettiklerini iddia ederek, kendilerine
muhalif olan insanları rastgele kümr ile itham etmekten çekinmeyen birçok
kim-se bulunmaktadır. Onlar aslmda şeyhin kendisine muhalefet etmektedir
ler. Şeyh Muhammed, bu hususta kendisine isnat edilen iftira ve safsataları
bizzat kendisi reddetmektedir. Kasim ehline gönderdiği mektubundct kendi
itikadım anlatırken şunları söylemektedir:
"( . . . ) Siz de biliyorsunuz, Süleyman bin Suhaym'm mektubu size de
ulaşmıştır. O, ilimle meşgul olan bazılarım ya1l11la kabul ettikten sonra kendi
onayıyla sizin oralara yollamıştır. Allah biliyor ki bu adam benim söylemedi
ğim, aklıma bile gelmeyen birçok şeyi bana iftira etmektedir. Ben dört mez
hebin bütün kitaplarım geçersiz kabul ediyormuşum. İnsanlar altı yüz senedir
hiçbir şey yapmamıştır demiş, müçtehid olduğumu iddia ederek herhangi bir
müçtehidi taklit etmekten vazgeçmişim. Ve ben dij

Ebü Diivud rivayet etmiştir
Muhammed bin Abdulvahhab' ın İmam Muhammed bin Suud İslam üniversitesinde
yayınlanan tüm mektuplarının yer aldığı eserde birinci mektuba bakılabilir.
2
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yormuşum ki: "Ulemanın mÜlafı zahmet ve sıkıntıdan başka bir işe yara
madı." Salih kullarla tevessül eden herkesi ve 'ey mahlukatın en kerernlisi'
dediği için İmam Busayri'yi tekfir ediyormuşum.
Ben: "Eğer Rasulüllah'ın kabrinin kubbesini yıkmaya gücüm yetseydi el
bette onu yıkar, Kabe'nin (altın) oluğunu alır ve onu tahtadan yapardım" di
yormuşum. Rasulüllah -sallallahu alcyhi ve sellem-'in, kişinin kendi anne ve
babasının veya bir başkasının kabrini ziyaret etmeyi haram görüyormuşum.
Allah adı geçmeden yemin edenleri, Ömer İbni Farid ve Muhyiddin İbni Ara
bi'yi tekfir ediyormuşum. 'Delailü'l-Hayrat' ve 'Ravzu'r-Reyahin' adlı kitaplan
yakmak istiyormuşum. 'Ravzu'r-Rcyahin' (güzel kokanların bahçesi) adlı kita
bın adını 'Ravz'u'ş-Şeyatin' (şeytanların bahçesi) diye değiştirmişim.
Bu meselelerle alakalı cevabım şudur; "Allahım seni tenzih ederim
bu büyük bir iftiradır, " Bundan önce de Peygamberimiz -sallallahu
aleyhi ve selem- 'e, İsa -aleyhisselam-'a ve bazı salih insanlara hakaret edi

yor diye iftira atılmıştı. Yalan ve iftirada kalpleri birbirine benziyor. Al
lah -celle celtiluhu- buyurur:
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"Allah'ın ayetlerine inanmayanlar ancak yalan iftira atarlar,"
-sallallahu aleyhi ve sellem-'in "Me
lekler bana, İsa -aleyhisseltim- ve Üzeyr -aleyhimasseltim - 'ın cehennem
(Nahl 1 05). Bazıları Peygamberimiz

de olduğunu söylediler" dediğini söyleyerek ona iftira attıklarında şu
ayetler nazil olmuştu:
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"Kendilerine tarafımızdan güzellik verilenler, işte onlar cehen
nemden uzaktırlar," (Enbiya ıoı)"
Bir ara, Irak ulemasından es-Süveydi namında bir zat, Muhammed bin
Abdulvahhab 'a bir kitap yollayarak insanlann o kitap hakkında söyledikle
rini anlatarak bazı sorular sormuştu. Muhammed bin Abdulvahhab da ona
cevap olarak gönderdiği mektubuna şunlan söylemiştir:
"İftira öyle bir şeydir ki, "falan adama şöyle şöyle bir iftira atmışlar"
diyerek bu iftirayı başkasına anlatmaktan bile utanılmahdır. Nerede
kaldı birine iftira atmak. Siz diyorsunuz ki ben bana tabi olanlar dı
şında herkesi tekfır ediyormuşum. Şaşırtıcı! Böyle bir
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şey akıllı bir adamın aklına düşebilecek bir şey, Müslüman bir kimse
nin söyleyebileceği bir şey ınidir ki ben bunu söylemiş olayım. Siz
diyorsunuz ki: Ben irn1din bulsam Rasulüllah -sallallahu aleyhi ve
sellem- ' in kabrinin kubbesini yıkarmışım 'Delaili Hayrat' kitabını
okumayı haram etmişim, Rasulüllah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e
herhangi bir şekilde saHit getirmeyi yasaklamışım. Bunların hepsi bi
rer iftiradır. Müslüman o kimsedir ki, kalbinde Allah'ın kitabından
daha değerli hiçbir şey yoktur."

Aynı eserin 64. sayfasında merhum Muhammed bin Abdulvahhab
şunları söyler:
"Benim, 'ey mahlukatın en şereflisi ' dediği için İmam B usayri'yi ve
salih kullarla tevessül eden herkesi tekfır ettiğim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem-'in, kişinin kendi ana ve babasının veya
bir başkasının kabrini ziyaret etmesini kabul etmediğim, Allah'tan
başka bir şeyle yemin edenleri tekfır ettiğim yönündeki bütün söy
ledikleriniz için cevabım şudur; "Allah'ım seni tenzih ederim.

Bu büyük bir iftiradır."
b. Müslümanın Müslümana karşı tutumu nasıl olmalı?

Müslümanları çirkin görmek, onlarla bozuşmak ve onlardan yüz çe
virmek kesinlikle haram kılınmıştır. Müslümana hakaret eden fasık, helal
görerek onunla savaşan kimse ise kafir olur.
Halid bin Velid -radıyalltihu anh- hakkında gelen meşhur rivayet, böyle
bir şeyi kesin olarak yasaklamaktadır. Halid bin Velid, Beni Cüzeyme ka
bilesine bir seriyye yollayarak onları İslam'a davet etmek istemişti. Yanla
rına geldiğinde onlardan Müslüman olmalarını istediğinde onlar: "Biz za
ten Müslüman bir topluluğuz" demişlerdi. Halid bin Velid -radıyallahu
anh- bunun üzerine onlara "Silahlarınız bırakın ve bineklerinizden inin"
demiş fakat onlar: "Allah'a yemin olsun ki silahları bırakın diyorsan bu
savaş demektir. Zira biz sana ve senin yanındakilere güvenmiyoruz" de
mişlerdi. Bunun üzerine Halid -radıyalIahu anh- ' ın "Siz teslim olana kadar
size eman yoktur" demiş, bir kısım teslim olmuş ama bir kısmı olmamıştı.
Başka bir rivayette ise şöyle gelmiştir; Halid bin Velid -radıyallahu
anh- kavrnin yanına ulaştığında onlara sizin durumunuz nedir? -yani

Müslüman mısınız yoksa değil mi?- diye sordurduğunda, onlar: "Biz
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ler Müslümanız namaz kılar Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e
zekat'ı veririz. Memleketimizde mescidler inşa ettik ve orada ezan oku
ruz" demişlerdi.
Bir rivayette ise şu lafızlarla nakledilmektedir: "Onlar "Biz Müslüman
olduk" demek yerine "Biz din değiştirdik, din değiştirdik" demişlerdi. Bu
nun üzerine Halid bin Velid -radıyalldhu anh- "Niye silahlandınız?" diye
sormuş. Onlar da: "Araplardan bir kavim ile aramızda bir düşmanlık var.
Biz sizi onlar sanarak silahlandık" demişlerdi. Sonra Halid bin Velid radıyalldhu anh- "Silahları bırakın" diye emir vermiş ve onlar da silahlarını
bırakmışlardı. Daha sonra onların esir alınması istenmiş ve bağlanarak
ashab arasında taksim edilmişti. Seher vakti geldiğinde Halid bin Velid
radıyalldhu anh-'ın emriyle bir görevli "elinde esiri olan onu öldürsÜll"
diye ilan etmiş Benü Süleym kavmi, elindeki esirleri öldürmüş, Ensar ve
Muhacir ise -radıyalldhu anhum- bunu yapmamış ve esirlerini Medine 'ye
göndermeyi uygun gömüşlerdi. Bu haber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem-' e ulaştığında
-

"Allahım! Halid'in yaptığından beriyim ve sana sığınırım " diyerek bu

nu iki kere tekrarlamıştır.

Bu meselenin izahında şöyle denmektedir: Halid bin Velid radıyallahu anh- onların söyledikleri 'biz dinden döndük' sözlerini kibir
lenerek İslam'ı reddetmek için söylediklerini düşünmüştü. Fakat
. Rasulüllah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hz. Halid' in aceleciliğini ve esirle
rin 'biz dinden döndük' sözlerinin maksadını tam olarak anlamadan yap
tıklarını reddetmiştir.
Halid bin Velid -radıyallahu anh- da bu yaptıklarından mazurdur. Zira
Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- onun hakkında:
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"Halid, Allah'a güzel bir kul ve güzel bir dosttur. Allah'ın kafirler ve
münafıklar üzerine çektiği bir kılıcıdır" buyurmaktadır.
Usame bin Zeyd' in -o, peygamberimizin çok sevdiği Zeyd'in çok
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sevdiği oğludur- Buharl'nin Ebu Zabyan'dan rivayet ettiği kıssası da aynı
bunun gibidir.
Ebu Zabyan şöyle demiştir: Ben Usame bin Zeyd'ten işittim; o şöyle
demişti: "Rasulüllah -sallallahu aleyhi ve sellem- bizi 'Hurka' bölgesine
göndermişti. Sabah vakti saldırarak onları hezimete uğrattık. çarpışma
esnasında Ensar' dan bir zat yanımdaydı. Onlardan bir adamla karşılaştık.
Etrafını çevirdiğimizde adam 'la ilahe illallah' dedi. Arkadaşım ona bir
şey yapmaktan geri durmasına rağmen ben onu mızrağımla öldürdüm.
Geri döndüğümüzde bu haber Rasulül1ah -sallallahu aleyhi ve sellem-' e
ulaşmıştı. Bana:

"Ey Usame! Sen onu 'la ilahe illallah' dedikten sonra mı öldürdün ? " di
ye sorunca, ben "kendimi ondan korunmak için böyle yaptım" diye cevap
verdim. Ama o -sallallahu aleyhi ve sellem- tekrar tekrar bana aynı soruyu
sormaya devam ediyordu. Ben keşke o günden önce Müslüman olmasay
dım diye temenni ettiğimi hatırlıyorum.
Başka bir rivayette ise Rasulüllah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ona:

�:ıLS f'l JJl...ı::ıl � � � , �ıiV;1 'il
"Kalbini yardın da mı onun doğru mu yalan mı söylediğini öğrendin ? "

diye sorduğu, Usame -radıyallahu anh 'ın da: "Ben la ilahe illallah diyen
biriyle savaş etmem" diye karşılık verdiği anlatılmaktadır.
-

Hz. Ali -radıyallahu anh- kendisine muhalefet eden fırkalar hakkında
'onlar kafir midirler? ' diye soru ile karşılaştığında; "Hayır, onlar küfUr
den uzaktırlar" demiştir. Bunun üzerine: "Peki onlar münafık mı?" diye
tekrar sorulmuş. O da: "Hayır onlar münafık değillerdir. Münafıklar AI
lah'ı az anarlar onlar ise Allah'ı çokça anmaktadırlar" demiştir. "Öyleyse
onların durumu nedir?" diye tekrar sorduklarında Hz. Ali: "Onlara fıtne
isabet etmiş onlar da kör ve sağır olmuşlardır" diye cevap vermiştir.
c. Allah ile kulları arasındaki fark

Yaradan ile yaratılanlar arasındaki farklar, küfür ile iman arasındaki
kesin sınırı belirlemektedir. Biz, kendine mahsus bir takım husu
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siyetleri olan bu iki mevkiyi birbirine karıştırmanın küfre -bundan AI
lah'a sığınırız- sebep olacağına inanıyoruz.
Bu vesileyle, Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'i diğer
insanlardan ayıran ve üstün kılan bir takım özelliklerine temas etmemiz
gerekmektedir. Zira Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in bu özelliklerinin
bilinmiyor olması, düşünce yoksUllU art niyetli bir takım insanların,
Rasulüllah -sallallahu aleyhi ve sellem-' in ashabını bile küfürle itham etme
cüretinde bulunmalarına sebep olmuştur. Onlar, ashabı kiramın, Allah ile
kullarının mevkilerini birbirine karıştırarak, Peygamberimiz -sallallahu
aleyhi ve sellem- 'i ulfıhiyet mertebesine çıkardıklarını iddia etmektedirler.
Böyle bir düşünceden Allah'a sığınırız.
Bizler, Allah'ın fazl-u keremiyle Allah -celle celaluhu- ve Rasulüllah
sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında neye inanacağımızı, sadece Allah-celle
celaluhü-'nün ve Rasulüllah -sallallahu aleyhi ve sellem- ' e sadece kendine
mahsus olan özelliklerinin ne olduğunu bilmekteyiz. Nebi -sallallahu aleyhi
ve selem-'e Allah' a mahsus olan ihsan ve men' etme, menfaat ve zarar
verme gibi fiilleri nispet etmememiz gerektiğini, onu ulfıhiyet ve rububiyet
mertebesine çıkarmamamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Ona, her şeyi
kuşatan tam bir hükümranlık, bütün kemal ve celal sıfatları ile muttasıf
olma gibi özellikleri nispet etmiyor ve onun ibadete layık olması gibi sap
kın bir iddiayı da dillendirmiyoruz.
-

Ama ne var ki, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' e olan itaat
ve bağlılık duygularında taşkınlık olması dinen istenilen ve hoş görünen
bir şeydir. Nitekim hadisi şerifte buyrulmuştur:
�..JA �\ i.S jl..w:ıll\
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"Beni Hıristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övdüğü gibi övmeyiniz. "
Bu hadisten anlaşılan odur ki; İsa -aleyhisselam-'a yapılan övgü ve
medihler tarzında olmamak şartıyla Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem-' e övgüde bulunmak hoş karşılanmıştır. Bu hadis bu şekilde anla
şılmalıdır. Zira Allah resulünün muradı bu olmasaydı, medhetmenin ta
mamen yasaklanması gerekirdi.
En cahil Müslüman bile bilir ki Allah -celle celfiluhu- Kur'an-ı Ke
rim'de en mükemmel bir tarzda Efendimiz -sallallahu aleyhi ve selem-'i
övmüş ve yüceltmiştir. Öyleyse bize vacip olan da onu yüceltmektir. Ta
bii ki onu övmekten rububiyet sıfatlarından herhangi biriyle onu
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vasıflamaktan bahsetmiyoruz. Allah şu şiiri söyleyene rahmet etsin, ne
güzel söylemiş :

Hıristiyanların peygamberine söylediğini terkeyle
Sonra korkma! Onu dilediğin gibi medheyle
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'i rububiyet sıfatlarının dı
şında bir şeyle medhetmek asla küfiir ya da şirk olarak nitelenemez. Bi
lakis bu en büyük amellerden biridir. Allah'ın tazim ettiği ve yücelttiği;
peygamberler, melekler, sıddıklar, şehidler ve salih kullardan herhangi
birisine övgü ve tazimde bulunmak, insanı büyük ecirlere erdirir. Allah 
celle celtiluhu- buyurur:

"Kim ki Allah /ın şiarlarına tazim ederse bu kalbIerin takvasın
dan dolayıdır. " (Hac 32)
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"Her kim ki Allah/ın ihtiram ettiklerine tazim ederse bu rabbinin
katında onlar için en hayırlısıdır. "
Kabeyi Muazzama, Hacerü'l-Esved, Makamı İbrahim hep Allah -celle
celaluhu-'nun tazim ettikleri şeylerdir. Evet, onlar birer taş parçasıdır. Fakat
Allah -celle celtiluhu- Kabe'yi tavaf etmemizi, Rükni Yemani 'yi ellerimizle

sıvazlamamızı, Hacerü'l-Esved'i öpmemizi, Makamı İbrahim arkasında
namaz kılmamızı, Müstecar'da, Kabe'nin kapısında, Mültezem'de durarak
dualar etmemizi emretmiştir. Biz de bunları yaparken Allah'tan başkasına
ibadet etmiyor, başkasından menfaat ya da zarar gelebileceğini iddia etmi
yoruz. Biliyoruz ki bu güç sadece Allah -celle celtiluhu- 'nun elindedir.
d. Her insan aynı seviyede değildir

Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- de hastalık gibi diğer insanlara
arız olan problemlerin benzerlerini yaşayabilecek normal bir insandır.
Fakat böyle olmasına rağmen onda ürkütücü, tiksindirici bir kusuru ge
rektirecek bir hastalığın baş göstermesi mümkün değildir. Bu hususta
"Akide" sahibi şöyle söyler:
Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- kendi nefsine
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fayda ya da zarar veremeyen, hayata ve ölüme muktedir olamayan bizim
�
gibi bir kuldur. Allah -celle celiiluhu- şöyle buyurur:
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"De ki: ben kendi nefsime -ancak Allah 'ın dilediği müstesna
fayda ya da zarar veremem. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım elbette
ki daha fazla hayır işlerdim. Bana kötülük de dokunmazdı. Ben
ancak iman eden bir topluluk için müjdeleyici ve korkutucuyum. "
(Araf 1 88)

Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- risalet görevini hak
kıyla yerine getirmiş, ümmetine nasihat ederek emaneti yerine ulaştırmış,
gam bulutlarını dağıtmış, ölüm gelene dek Allah -celle celiiluhu- yolunda
cihad etmiştir. Allah -celle celiiluhu- şöyle buyurur:

'. LO" f'+l
, J �r..J �:.ı:ı:-Q �i
W�
�

•

"Muhakkak sen öleceksin. Ve muhakkak onlar da ölecekler. "
(Zümer 30)
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"Biz senden önce hiçbir beşere ebedi yaşam vermedik. Şimdi sen
öleceksin de onlar ebedi mi kalacaklar." (Enbiya 34)
Kulluk Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in şerefli va
sıflarından biridir. Bu yüzden:
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"Ben ancak bir kulum " diyerek bu özelliğiyle övünürdü.
Allah -celle celt1luhu- bu kulluk özelliğiyle onu en üstün makama çı
karmış ve şöyle buyurmuştur:
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"Kulunu gece yürüten A llah'ı tenzih ederim . . .
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"Allah'ın kulu kalkıp dua edeceği vakit cinler (onu dinlemek için)
nerdeyse üzerine yığılacaklardı." (Cin 1 9)
Onun asıl mucizesi, bir İnsan olmasıdır. O da bir beşerdir. Fakat onda
hiç kimseye verilmeyen, kimsenin kendisiyle denk olamayacağı üstün
özellikler bulunmaktadır. Kendisi -sallallahu aleyhi ve sellem- Sahih bir
hadisinde buyurmuştur:
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"Ben sizden biriniz gibi değilim; ben Rabbimin katında gecelerim. Beni o
yedirir ve içirir. "
Peygamberimizin beşer olmasının yanı sıra, kimsede bulunmayan bu
üstünlüklerini de hesaba katmamız gerekir. Diğer peygamberlerin de ma
kamlarını gerektiği şekilde değerlendirerek onlara layık olan saygıyı gös
termeliyiz. Zira onların üstün özelliklerini dikkate almadan onları normal
insanlarmış gibi değerlendirmek, Allah'a ortak koşmaya denk bir cahiliye
tavrıdır. Bu hususta Kur'an'da birçok delil mevcuttur. Kavminin Hz. Nuh
-aleyhisselfim- hakkında söyledikleri sözleri bize aktaran şu ayeti kerimeyi
okuyalım:

"Kavminden kafir olan bir topluluk ona: "biz seni ancak bizim
gibi bir beşer olarak görmekteyiz" dediler." (Hud 27)
Hz. Musa ve Hz. Harun hakkında kavimlerinin söyledikleri:
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"Onlar: "Kavimleri zaten bizim kölelerimiz olan bizler gibi iki
beşere mi iman edeceğiz" dediler" (Müminun 47)
Hz. Salih hakkında kaviminin söyledikleri:
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"Sen ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru sözlü isen bize bir
alamet getir" (Şuara 1 54)
Eyke ashabının peygamberleri Hz. Şuayb'a söyledikleri:
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"Sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen ancak bizim gibi bir beş er
sin ve biz seni yalancılardan sanıyoruz. " (Şuara 1 75-6)
Müşriklerin Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'i normal
bir insan gibi görerek sarfettikleri sözler de aynı kabildendir. Allah o
sözleri bize şöyle aktarır:
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"Onlar dediler ki: Bu ne biçim bir peygamber? Yemek yiyor ve
çarşılarda geziyor." (Furkan 7)
Rasulullah Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- de güvenilir birçok

hadiste, Allah'ın kendisine ikram ettiği diğer insanlara verilmeyen hari
kulade üstün vasıflardan bahsetmektedir. I
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"Benim gözlerim uyur kalbirn uyumaz. "
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"Ben sizi önümden gördüğüm gibi arkamdan da görmekteyim. "
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"Bana yeryüzü hazinelerinin anahtarları verilmiştir" hadisi şerifleri,
bu manaya delalet eden '5ahih ' rivayetlerdendir.
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve selem- ölmüştür. Fakat verilen se
lamları alıp kendisi için getirilen saHivatları işiten, ümmetinin amelleri
kendisine arz edilen, ümmetinden salih amel işleyenlere sevinip, günah
karları için istiğfar eden kamil bir berzah hayatı yaşamaktadır. Allah -celle
celiiluhu-, toprağın o -sallallahu aleyhi ve sellem-'in cesedine zarar vermesi
ni engellemiştir.
Evs ibni Evs -radıyallahu anh-' dan rivayet edilmiştir. Peygamberimiz
-sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
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Bu bahisle alakalı müstakil bir konu gelecektir.
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c.r"En faziletli gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratılmış ve o günde vefat
etmiştir. Ona o günde ruh üjürülmüştür. O gün sura üjürülecektir. O gün
bana çok salr1vat getirin zira salavatlarınız bana o gün sunulmaktadır. "
Ashab bunu üzerine şöyle sorar: "Ya Rasulallah! Senin bedenin yok
olacak bizim saHivatlarımız nasıl sana arz edilir?" O -sallallahu aleyhi ve
sellem-, şöyle cevap verir:
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"Allah yeryüzü ün peygamberlerin cesetlerini yemesini haram kılmıştır." 1
Celaleddin SuyCıti'nin, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in
bu gibi özelliklerini anlatan "İnbau'l-Ezkiya bi-Hayati'l-Enbiya" adlı müs
takil bir rİsalesi vardır.
İbni Mesud -radıyallahu anh- ' dan rivayetle Peygamber efendimiz
-sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurırıuştur:
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"Hayatım sizin için hayırlıdır; siz benimle, ben de sizinle konuşurum.
Ölümüm de sizin için hayırlıdır; sizin amelleriniz bana arzolunur. Eğer hayır
görürsem Allah 'a hamd eder, şer görürsem Allah 'a istiğfar ederim. "2
Ebu Hureyre -radıyallahu anh-' dan rivayetle Peygamber efendimiz
-sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurırıuştur:
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"Bir kimse bana selam verirse Allah benim ruhumu bedenime iade eder
ve onun selamına icabet ederim. ,,3
Bazı iilimler burada ruhum iade edilir kısmımı "Allah bana konuşma
melekesi verir" şeklinde yorumlamıştır.
1 Ahmed, İbni Davud, İbni Miice'de zikredilen bu hadis aynı zamanda İbni Hıbban'ın
sahihinde nakledilmiştir. Hiikim de bu rivayeti 'sahih ' görmüştür.
2 Heytemi: "bu hadisi Bezzaz güvenilir raviler ile rivayet etmiştir" demiştir.
3 Ahmed ve Ebu Davud rivayet etmiştir.
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Ammar bin Yaser -radıyallahu anh- ' dan rivayetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem- buyurmuştur:
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"Allah benim kabrimin başına tüm yaratılanların ismini bilen bir melek
tayin etmiştir. O melek kıyamet gününe kadar her kim bana salavat getirir
se, falan oğlu falan sana salavat getirdi' diyerek babasının ismiyle beraber
bana bildirir. "
Bezzaz ve İbni Hıbban aynı hadisi şu lafızlarla rivayet etmişlerdir:
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"Allah her mahlUkun ismini bir meleğe vermiştir. Ben öldüğümde be
nim kabrimin başında duracak ve biri bana salavat getirdiğinde 'ey Mu
hammed! Falan oğlu falan sana saltivat getirdi. Allah tebareke ve teala da
ona her saltivatı için bire on verdi diyecektir. "
Tabarani "Kebir" adlı eserinde buna benzer bir rivayet daha yapar ı
Müminler, peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ölmüş olmasına
rağmen, onun fazilet ve makamının Rabbi katında devam ettiğini bilirler.
Bundan dolayıdır ki O -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ile Allah -celle
celCiluhu- 'na tevessül eden kimse, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve
selem-'in üstün makamlara sahip olduğunu bildiği için, onun risaletine
olan imanına güvenir ve bu güvenle Allah'tan yardım ister.
Bu manada bir tevessül kesinlikle bazılarının id,dia ettiği gibi bir iba
det anlamına gelmez. Zira herkes bilir ki Peygamberimiz -sallallahu aleyhi
ve sellem-, Allah tarafından tazim görmüş ve makamı yükseltilmiş olma
sına rağmen, Rabbinin izni olmadan hiç kimseye zarar ya da

ı Kitabımızda buna benzer birçok rivayet, çeşitli münasebetlerle zikredilecektir. Ulema
mn bir hadisi farklı mahallerde delil olarak kullanmaları bilinen bir uygulamadır.
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ilDe ki: Ben de sizin gibi bir beşerim. Ancak bana vahiy ediliyor.
Sizin ilahınız tek bir ilahtır. " (Kehf 1 09)
e. Allah'ın bazı sıfatlarının kullara nispet edilmesi

Allah -ceZle ceIaluhu-'ya ait olan bazı özelliklerin kullarında da bulun
duğunu görmekteyiz. Bu gerçeğin farkına varamayanlar, böyle düşünme
nin şirke sebep olacağını ileri sürmüşlerdir. Peygamberimiz -saZlaZlahu aley
hi ve sellem-'in bazı hususiyetleri, l böyle düşünen insanların yanlış anladık
ları meselelerin başında gelir. Onlar, bu gibi özelliklerin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem-' e isnadını aşırı görerek onu uluhiyet mertebesine
çıkarmak anlamına geldiğini iddia ederler.
Bu düşünce kupkuru bir cehaletin ürünüdür. Allah -celle celfiluhu-, insan
lardan birine ikram ederek makamını yüceltmişse, bu, rububiyet ya da ulu
hiyet sınırlarının ihlal edildiği anlamına gelmez. Bu sınırlar Allah -celle
celfiluhu- 'nun makamına layık olduğu vecihle daima gözetiImiştir.
Allah'ta bulunduğunu bildiğimiz özelliklerden birisini bir insanın taşıdı
ğını gördüğünıüzde, bu özelliğin onda beşeriyet sınırlarına münasip bir şe
kilde bulunduğunu bilmeliyiz. Yani bu özellik ona Allah'ın ikram etmesin
den dolayıdır. Asla kulun kendi kuvvet ve hakimiyetinden kaynaklanınaz.
Kul her zaman aciz bir varlık olup kendi nefsine fayda ya da zarar verecek,
ölüm ya da hayat takdir edecek güce sahip değildir.
Allah -celle ceıazuhu-' da bulunan nice özellikler vardır ki, aynı özellikleri
peygamberlerine de ihsan etmiştir. Böyle yaparak onları ulUhiyet mertebesine
çıkarmış ve kendisine bir ortak mı nispet etmiştir? Tabi ki hayır.
Mesela ayeti kerimede buyrulduğuna göre şefaat Allah'a aittir:

ilDe ki: şe/aat Allah'ındır." (Zümer 44).
Ama aynı zamanda Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ' e ve
birçok insana bu özellik verilmiştir.
ı Kitabımızda bu konuyla ve ulemanm bu husustaki düşünceleri i le alakah özel bir bahis
gelecektir. Bu rivayet sadece bir örnek olması için burada zikredilmiştir.
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"Bana şefaat hakkı verilmiştir. "
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"Ben şefaat edecek ve şefaati kabul edilecek ilk kimseyim " hadisi şerifleri

buna delildir.

Gayb bilgisi de bu ortak özelliklerden biridir. Ayeti kerimede şöyle
buyrulur:
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"De ki: Allah'tan başka göklerde ve yerde hiç kimse gaybı bile
mez," (NemI 65)
Fakat ayeti kerimede söylenenlere rağmen bilinmektedir ki Allah celle celt1Zuhu. \ bir takım bilgileri peygamberine bildirmiştir:
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"O gaybı bilendir. Hiç kimse onun gaybına vakıf olamaz. Ancak
resullerinden razı oldukları müstesna." (Cin 26-7).
Hidayet etmek de sadece Allah'a ait olan özelliklerdendir. Allah
'
Teala şöyle buyurur:
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"Muhakkak ki sen istediğin kimseyi hidayete erdiremezsin. An
cak Allah dilediğine hidayet eder." (Kasas 56)
Fakat bir ayet daha vardır ki Peygamberimize hidayet etme özelliği
verildiğini bildirmektedir:
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"Elbette ve muhakkak sen doğru yola hidayet edersin."(şuara 52)
Yaratıcı ile kulları arasındaki farkı bilen aklı başında müminlerin anlaya
cağı üzere ilk ayetteki hidayet, ikincisinin aynısı değildir. Eğer bu mü'minler
tarafından anlaşılamıyar olsaydı, ayeti kerime "Sen doğru yola -anlatmakla
hidayet edersin" ya da "Sen, -bizim hidayetimizden başka bir
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hidayet ile- hidayet edersin" şeklinde açıklamalı bir şekilde ifade edilirdi. Fa
kat böyle olmamış, ayetler bir açıklama kaydı olmaksızın zikredilmiştir. çün
kü ayetlerin muhatabı olan tevhid ehli Müslüman, lafızların manalarını anlar;
aynı lafzın Allah'a nispet edildiğinde farklı, Resulüne nispet edildiği zaman
farklı anlamlara delalet edeceğini bilir.
Kur'an'da Peygamberimizin şefkat ve merhamet ile muttasıf olduğu
nu bildiren ayeti kerimeler ancak bu şekilde anlaşılabilir:
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"O(peygamber), müminlere şefkatli ve merhametlidir."(Tevbe 127)
Allah -celle celdluhu- birçok yerde kendisi için bu özelliklerin aynısını

zikretmiştir:
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"O (Allah) şefkatli ve merhametlidir." (Tevbe

1 1 7)

İlk ayetteki şefkat ve merhametin ikinci ayet ile aynı manada olmadı
ğı herkes tarafından bilinmektedir. Kendisinin bu sıfatlarla muttasıf oldu
ğunu bildiren Allah -celle celaluhu-, bir açıklama kaydı getirmeksizin aynı
sıfatların Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- de bulunduğunu söy
lemiştir. Zira mümin ve muvahhid olan herkes, yaratıcı ile kul arasındaki
farkı bilir ve bu ayetleri ona göre anlar.
Mü'minler bu gibi ayetleri böyle anlamıyor olsaydı Peygamberimizi
tavsif eden ayetlerde "O -bizim şefkat ve merhametimizden farklı olarak
şefkatli ve merhametlidir", ya da "O, -özel bir şefkat ve merhametle- şef
katli ve merhametlidir", ya da "O -beşeri bir şefkat ve merhamet ile- şef
kat ve merhametlidir" gibi izahlar yapılmalıydı. Ancak bunların hiç biri
olmamış ve herhangi bir kayıt olmaksızın şefkat ve merhamet özellikleri
mutlak olarak Peygamberimize isnat edilmiştir:
f. Uluhiyet ve Beşeriyet Arasında "Medizı Aklı"

'Mecazi akli' Kur' an ve Sünnet'te yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ayeti kerimede şöyle buyrulur:
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"Allah'ın ayetleri üzerlerine okunduğu zaman ayetler onların
imanlarını arttırır." (Enfal 2).
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Burada arttırına eyleminin 'ayetler'e isnat edilmesi mecazi aklidir.
çünkü ayetler sadece artmanın sebebidirler. Hakikatte imanı arttıran Al
lah -celle celazuhu-' dur.

"(...)Çocuklarınızı ihtiyarlatan bir günün azabından nasıl sakı
nacaksınız." (Müzzemmi1 1 7) ayeti kerimesinde ihtiyarlatma işleminin

'gün'e isnat edilmesi meciizi aklldir. Zira gün, sadece yaşlılığın kendisi
içinde gerçekleştiği mahaldir. Hakiki yaşlandırıcı ise Allah -celle celtiluhu
'dur.

" (...) -putlarınız olan- Yegus, Yeuk ve Nesr'i sakın bırakmayın.
Gerçekten bunlar çok kimseleri yoldan çıkardılar. " (Nuh 1 7-8).
Yoldan çıkarına eyleminin putlara isnat edilmesi de mecazi aklidir.
Çünkü bu putlar ancak yoldan çıkmanın sebebi olabilir. Hakikatte hida
yet veren de yoldan çıkaran da Allah'tır.
Allah -celle celtiluhu- Kur'an'da Firavunun şöyle dediğini nakleder:
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"Ey Haman bana bir bina inşa et. . . " (Gafır 3 6)
Bu ayeti kerimede bina inşa etme eyleminin Haman'a isnat edilmesi
mecazi aklidir. Çünkü Haman binanın yapılmasını işçilere emredecektir.
Yoksa bizzat kendisi o binayı yapmayacaktır. Öyleyse Haman, binanın
yapılmasının sebebi olup, gerçekte binayı yapacak kişiler ise işçilerdir.
Ehlinin bileceği üzere medizi akli içeren birçok hadisi şerif varid ol
muştur. Mecazi isnat ve hakiki isnat arasındaki farkı bilenler için misalle
ri çoğaltmanın bir anlamı yoktur.
İslam alimleri, bu şekilde mecaz ile maksadını ifade eden kimselerin
muvahhid bir Müslüman olmalarının, cümlenin mecazi manada kullandı
ğına delil olarak görüleceğini, bunun başka karine aramaya gerek bırak
mayacağını ifade etmişlerdir.
İnsanları da onların yaptıklarını da yaratan Allah'tır. Ölü veya diri
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başka bir kimse bu konuda asla bir tesire sahip değildir. Tevhid işte bu
dur. Bundan farklı inanan bir insan şirke düşer.
Bir cümlenin manasının anlaşılması için cümledeki eylem ve fiilin
kime nispet edildiği anlaşılmalıdır.
Doğru yoldan sapan bazı gruplar, karinelere bakıp cümlelerin maksa
dını anlamaya yanaşmayıp, lafızların zahirindeki şüphe eteklerine tutun
dukları için, varid olan iki farklı rivayet arasında çelişki gibi görünen ifa
deleri cem ve telfik ederek bir bütün şeklinde değerlendirmeleri mümkün
olamamıştır.
Mesela Kur'an'ın ' yaratılmış' olduğunu öne sürenlerin
G.ı"fo �rJ!� ��, U.I
�.

"Muhakkak biz Kuran'ı Arapça kıldık" . "

yanmaları, 'Kaderi' ı anlayışını kabul edenlerin:

"Elleriniz kazandıklarıyla

. . .

(Zuhruf 3) ayetine da

" (Şura 30) ve

"Ve sizin yapmakta olduklarınızı

. . .

" (Maide ı oS) gibi ayetleri daya

nak olarak kabul etmeleri, 'Cebri' kader anlayışını kabul edenlerin:

"Allah sizi ve yaptıklarınızı yaratmıştır" (Saffat 96) ile
" 4ll 1
ır.J
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"Attığın zaman sen atmadın fakat Allah attı"

(Enfal 1 7) gibi ayet

lere dayanmaları hep bu yanlış anlamalar yüzündendir.

Bu meseledeki karmaşanın giderilmesi de şu şekilde olabilir:
Kaderilerin dışında bütün ümmet, kulların yaptıklarının sadece Allah'ın
yaratmasıyla olduğunu kabul ederler. Zira Allah -celle celaluhuı

Kaderiler, rivayetlerden daha asrı saadet devrinde görülmeye başladığı anlaşılan, kulun
kendi fiilini yarattığını iddia eden gruptur. Bu anlayış sonraki devirlerde ' Mu'tezile'
mezhebi içinde kabul gömüştür. (ç)

İman ile Küfrü Ayırt Etmek

69

şöyle buyurur:

"Allah, sizi ve yaptıklarınızı yaratmıştır. " (Saffat 96)

�J U\ı 6ş..l:" ,:.ı;ı'oJ :LL ,:.ı;ı'oJ LA:"
"Attığın zaman sen atmadın fakat Allah attı" (Enfal

1 7) .

İnsanın kesbederek yapılan işlerde bir tesir sahibi olması, tüm yapı
lanların Allah'ın yaratmasıyla olmasına engel değildir.

"Herkesin kazandığı (kesp) kendi lehine yüklendiği vebali (ikti
sap) de kendi aleyhinedir" (Bakara 286)

"Elleriniz kazandıklarıyla " (Şura 30) gibi ayeti kerimeler insana
nispet edilen bir kesp eyleminin olduğunu açık bir şekilde beyan ederler.
. . .

Allah' ın güç ve kudreti sadece alemi yaratırken tecelli etmiş ama şu
anda işlevini tamamlamış değildir. Ezelde kainatı yaratmadan önce onun
kudreti nasıl kainatla bir çeşit irtibat içindeyse, yarattığı esnada ve sonra
sında irtibatını sürdürmüştür.
Öyleyse aynı fiilin hem Allah' a hem de kullarına nispet edilmesinden
ne anlamalıyız?
Anlattıklarımızdan açığa çıkmaktadır ki, bir şeye güç yetirebiliyor olmak
o şeyi yaratmak anlamına gelmez. Nitekim insanlar da Allah -celle celiiluhu
gibi bir şeylere güç ve kudret yetirebilirler. Ama buna 'yaratmak' değil
'kesbetmek' denir. Bir şeyi sadece Allah yaratabilir. Bir şeye gerçek anlam
da güç yetirip olmasını murad edecek sadece odur.
"Bu durumda, Allah -celle celiiluhu- yasakladığı bir şeyi irade etmiş
olmaz mı?" gibi bir soru akla gelebilir.
'
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"İnsanların çoğu -çok istiyor olsan da- mümin olmazlar"

3 0 1 ) ayeti kerimesinden anlaşıldığı üzere bir şeyi emretmek ile ira

(Yusuf
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de etmek aynı şey değildir. Zira ayetten anlaşıldığı üzere Allah -celle

celfiluhu- herkese imanı emrettiği halde bunu irade etmemiştir.

Bu durumda, her hangi bir fiilin insana nispet edilmesi, gerçekte bir
sebep ve vasıta olan insana nispet edildiği anlamına gelmektedir.
Bütün sebepleri ortaya çıkaran (müsebbibü'l-esbab) Allah -celle
celfiluhu- 'nun, bir şeyi yaratırken, araya bazı vasıtalar koyması ve o vası

talara bir şeyi meydana getiricilik özelliği vermiş olması bir çelişki de
ğildir. Herhangi bir şeyi meydana getirmesi için seçilen bu vasıtalar, ister
taş, felekler, yağmur ve ateş gibi düşünemeyen cansız nesneler olsun,
isterse melek, insan ve cin gibi akıllı ve canlı varlıklar olsun fark etmez.
Bunlardan herhangi birisine Allah -celle celfiluhu- eğer vasıta olmak gibi
bir görev vermemiş olsaydı onlar asla böyle bir şey yapabilecek özellik
kazanamazlardı.
g. Dilde Mecaz Kullanmak Kaçınılmazdır

Bir eseri iki müessirin ortaya çıkarması mümkün değildir. Bu yüzden,
normal şartlarda bir fiilin iki faile birden nispet edilmesi de olanaksızdır.
Yani kullanılan fiilin sadece bir anlamı var ama iki farklı mahalde kulla
nılmasını mümkün kılacak bir anlam genişliği yok ise bir fiil iki faile
birden nispet edilmez.
Birkaç manası birden olup farklı anlamlarda kullanılabilen kelimelere

'Müemel ' adı verilir. Bu durumda, aynı müşterek lafızlarda olduğu gibi,

bu kelimelerin iki anlamından her hangi birisini kullanmamıza bir engel
yoktur.
Şöyle ki; "padişah birini öldürdü" ve "ceWit birini öldürdü" dediği
mizde padişaha nispet edilen öldürme işi ile cellada nispet edilen öldür
me işi aynı değildir.
Bu durumda biz "Allah -celle celfiluhu- bir şeyi yapandır" dediğimiz
takdirde onun o işi yarattığını kastetmiş oluyoruz. İnsanın bir işi yaptı
dediğimizde ise; Allah' ın, o insanda, ilk önce ilim, sonra irade, sonra da
onu yapabilecek kudreti yarattıktan sonra, o kişinin o işi yapmış olduğu
nu söylemiş oluyoruz.
Allah'ın iradesinden sonra kulun güç yetirebilecek hale gelerek harekete
geçmesi sürecinde, Allah'ın dilernesi o işin illeti, kulun hareketi de onun
neticesi (ma'lul) olur. Yani Allah yaratmış, kul da onu yapmıştır.
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Eğer Allah'ın iradesinin taalluk ettiği mahal, bir insan değil de cansız
bir nesne olursa, nesnenin güç yetirmesi söz konusu olmadığından, du
rum sebep-müsebbep ilişkisi ile izah edilir. Yani Allah sebep, o hadise de
sebepten doğan neticedir (müsebbep).
Netice olarak; bir şeye güç yetiren, kudreti olan Allah'a ister 'yarat
mak' ister 'kesp etmek' anlamında olsun fark etmez- "o işin failidir" de
nilebilir.
Misalde olduğu gibi ölüm emrini uygulayan celHida bir itibarla katil
dendiği gibi emri veren padişaha da başka bir itibarla katil denebilmekte
dir. Her ne kadar itibarları farklı olsa da, öldürme eylemi ikisiyle de irti
batlıdır. Bir şeye ancak Allah'ın güç yetirdiğini, diğer taraftan aynı şeye
kullarının da güç yetirebileceğini söylerken tam olarak bu kastedilmekte
dir. Allah -celle celaluhu-'nun fiillerini bazen meleklerine, bazen diğer
kullarına, bazen bizzat kendine nispet etmesi böyle cümleler kurmanın
caiz olduğunu açıkça göstermektedir.
Allah -celle cezazuhu- buyurur:

ilDe ki: size canınızı almaya vekil kılınan öZüm meleği sizin ca
nınızı alacaktır. " (Secde 1 1 ) Bir diğer ayette:
1 '. -:"

'T:'.JA

'.

� ·Ui �,J-I:l
., �, �i
w:e- '�

"ÖZüm anında canları alan Allah'tır. . . " (Zümer 42) buyrulur.

"Söyleyin bakalım ektiğiniz tohumu?"

(Vakıa 63) ayeti kerimesinde

ekme işlemi kullara nispet edilmiştir. Ama diğer bir ayette ise:
r.:ı.:.. i :. ,A lir,jij (1:Jı �
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"Biz suyu (buluttan) nasıl yağdırmışız, sonra yeri nasıl yarmışız
da orada daneler bitirmişiz" (Abese 25-7) buyrularak ekip-büyütme fiili

Allah'a nispet edilmiştir.
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"Kendisine (Hz. Meryem'e) ruhumuzu gönderdik te ona düzgün
bir insan şeklinde göründü" (Meryem 1 7) ayeti kerimesinin yanında
• I�
'A .S I;:U;!
, ..JJ (>:4

� �

"Biz ona kendi ruhumuzdan üfürdük" (Enbiya 9 1 ) buyurmuş ve üf
leme eylemini yapan Cebrail -aleyhisselam- olduğu halde Allah -celle
celaluhu- bu fiili kendisine nispet etmiştir.

JJT) �Li ôU\) ij�
"Biz onu okuduğumuzda sen de okunuşunu takip et" (Kıyamet 1 8)
diye buyrulmuş olsa da hakikatte Kur'an'ı Peygamberimiz -sallallahu aleyhi
ve sellem-'e okuyan Allah -celle celCiluhu- değil, Cebrail -aleyhisselam-'ın
olduğu bilinmektedir.

"Onları sen öldürmedin fakat Allah öldürdü" (Enfal
"

IJ"'..J

1 7) ve
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"Attığında sen atmadın fakat Allah attı" (Enfal 1 7) ayeti kerimelerinde
fiiller Allah -celle celaluhu-'na nispet edilmektedir. Bu ayetler, Peygamberimiz
-sallallahu aleyhi ve sellem-'in tarihte hiç 'öldünne' ve 'atma' eylemlerini ger
çekleştinnemiş olduğunu bildinnek için nazil olmamıştır.

Kulların 'öldürme' ve 'atma' eylemleri Allah -celle celdluhu-'nun öl
dürmesi ve atması gibi değildir. Allah -celle celaluhu-, 'atma' ve 'öldürme'
fiillerini, kulların yaptığından farklı bir mahiyetle kendine nispet etmiştir.
Allah'ın öldürmesi veya atması o işi yaratması ve takdir etmesi anlamına
gelmektedir.
Allah -celle celdluhu- yukarıdaki örneklerde olduğu gibi yapılan işleri
bazen kullarına, bazen de kendi zatına nispet eder. Bazen de:

"Ne olurdu bunlar Allah'ın ve Resulünün verdiklerine razı olup
da bize Allah yeter, bize yakında fazlından Allah da verir resulü de"
(Tevbe 59) ayeti kerimesinde olduğu gibi hem kendine hem
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de Resulüne nispet etmiştir.
Hz. Ayşe -radıyalIahu anka- ' dan şöyle bir rivayet gelmiştir:
i) �
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"Allah bir çocuğu yaratmak dilediğinde, eline alıp şekil vermesi için ana
rahmine bir melek gönderir. O melek oradayken: "Allah'ım çocuk erkek mi
kadın mı, sağlam mı yoksa sakat mı olsun diye sorar. Allah da dilediğini
söyler sonra melek onu o şekilde yaratır.
1/

1/

Başka bir rivayet,
• " �lo ıillA.l I .J�
.,..... ,&
ô.Jl.l..!Ju• .Ji ô.lL...u.wıl C.J..J". ' 1 .ı...J �
•

�

"( . . . )melek sonra Icenin 'e şekil verir ve ona kötülerden (şah) ya da iyi
lerden (said) olan bir ruh ü!ürür" şeklinde bir ziyade ile gelmiştir.
Bir fiilin birbirleriyle çelişmeyen farklı anlamlarda kullanılabileceği
anlattıklarımızdan açıkça ortaya çıkmış olmalıdır.
Bir fiil bazen cansızlara bile nispet edilebilmektedir:
'
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"Ağaç her dem Rabbinin izniyle yemişini verir"

(İbrahim 25) buy

rulmuştur. Herkes bilir ki ağaçların meyvelerini vennek gibi bir özelliği
yoktur. Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' in kendisine
meyve ikram eden adama şöyle buyunnuştur:

"O meyveyi al! Sen onu getirmesen de o sana elbette gelir.

1/

Bu hadis Taberan! ve İbni Hıbban'dan rivayetledir. Bu rivayette
'gelme-getinne' fiili, hem adama hem de meyveye nispet edilmiştir. De
mek ki adama nispet edilen gelme fiili ile meyveye nispet edilen gelme
fiili aynı değillerdir. Bu rivayette fiilin adama nispet edilmesi ile Allah'ın
adamda, meyveyi getirecek kudret ve irade yaratması, meyveye nispeti
ile Allah'ın meyveyi getirecek birini sebep kılması neticesinde meyvenin
gelmesi anlamına gelen iki farklı mecaz kulla
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nılmıştır. Hakikatte her iki mahalde de meyveyı getiren Allah -celle
celaluhu- ' dur.
Yapılan her işte kullanılan vasıtalara, farklı farklı anlamlar yüklenebi
leceği için, söyleyen kimsenin neyi itibara aldığı dikkate alınmalıdır.
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"Ben bu mala sırfbendeki ilim sayesinde nail oldum" (Kasas 78).
Bir hadisi kudside de şöyle buyrulur:
(.)A)A ı;ill� �-J.J LLL ! � I..j� Jl! (.)A \..t! JlS.J � (.)A)A r.$ J.'+ (.)A �L
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"Kullarımdan bir zümresi bana inananlardan, bir zümre de kafirlerden
dir. Eğer ki birisi: "Bize yağan şu yağmur Allah'ın ihsanı ve rahmetiyledir"
derse bana inanmış ve yıldızlara küjretmiştir. Eğer ki: "Rüzgar çıktı sonra
şöyle şöyle oldu ve yağmur yağdı " derse bana değil yıldızlara inanmış
olur. "
Bu sözler yağmur eylemini gerçekleştiren rüzgar gibi vasıtaların ha
kiki müessir ve yaratıcı olduğunu itibara alarak söylendiğinde sahibinin
küfrüne sebep olurlar.
İmam Nevevi bu hadisi kudsinin izahında şu açıklamayı yapmıştır:
"Yağmur şu fırtınalı hava yüzündendir" gibi bir söz söyleyen kişi
hakkında İslam alimleri iki farklı görüş beyan etmişlerdir.
Birinci görüşe göre bu sözü söyleyenin imanı zail olmuş ve Allah'a
küfrederek İslam ümmetinden çıkmıştır. Fakat kişi, cahiliye devrinde bazı
larının düşündüğü gibi yağmuru oluşturan ve yağdıranın yıldızlar olduğuna
inanarak bu sözleri demiş ise küfrünü gerektirir. Elbette ki böyle düşünen
kafirdir. İmam Şafii'nin de aralarında bulunduğu cumhur ulema bu mese
leyi böyle kabul eder. Nitekim hadisi kudsi işte bu gerçeğe vurgu yapmak
tadır. Bu sadette cumhum ulema şöyle demiştir: "Eğer bir insan, bu işin
Allah'tan ve onun rahmetinden olduğuna inanarak "yağmur şu fırtınalı
havadan dolayı yağdı" derse, bakılır; bu sözü söylerken böyle havanın
ancak yağmurun vaktini belirleyen bir alarnet olduğunu kabul ediyorsa bu
kişi küfür ile itham edilemez. Zira bu ifade
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ler "falan vakitte yağmur yağmıştır" demek gibi olur." Böyle bir söz sarf
etmek �k:üfre de imana da delalet edebilecek muaWik bir ifade olduğu ve
sfıi zanna sebep olabileceği için- mekruh kabul edilmiştir. Ancak en isabet
li görüş bu mekruhun, işleyene günah terettüp etmeyen "tenzihen mekruh"
kabilinden olmasıdır.
İkinci görüşe göre, buradaki kürurden maksat küfranı nimet, yani ni
mete nankörlüktür. Nankörlük sayılmasının sebebi ise yağmur yağdırma
eyleminin Allah -celle celaluhu-'nun tesiri ifade edilmeden sadece sebeple
re nispet ediliyor olmasıdır. Hadisteki kürur ifadesinin hakiki kürur değil
de k:üfranı nimet manasına delalet etmesi, yıldızların kainatı kontrol al
tında tutan bir güç olmadığına inanan kimseler için geçerlidir. Bu hadisin
diğer bir rivayetinde "İnsanlardan bazıları şükreder, bazıları da küfre
der " şeklinde gelmiş ve 'küfreden' kelimesinin mukabilinde 'şükreden'
kelimesinin kullanılmıştır.
. . .

Ayrıca; "Ben kullarıma bir nimet vermiş olmayayım ki onlar o nimete
karşı nankör (kafir) olmasınlar" rivayetinde ve "Allah gökten bir bereket
indirmesin ki insanlardan bir kısmı o indirdiğimiz nimete nankör (kafir)
olmasın " rivayetlerinde de 'kürur' ifadelerinin nimet kavramıyla beraber

kullanılması ve "küfretme" fiilinin mefulü olan "ha" zamirinin 'nimet' i
işaret ediyor olması, bu rivayetlerdeki "kürur"den maksadın nankörlük
yani küfranı nimet olma ihtimalini oldukça kuvvetlendirmektedir. Yine
de Allah -celle celtiluhu- en doğrusunu bilir.
İmam Nevevi'nin açıklamalarından anlaşılmıştır ki: bir kimse, bir fiili, ya
ratan ve kainatı kontrol edebilen bir varlık olmadığını bilerek ve inananarak, o
fiili, ortaya çıkmasına sebep olan vasıtalardan birine nispet ederek o yaptı
diyorsa o vasıtayı sadece Allah'ın iradesine uygun hareket eden bir vesile ve
"
soma olacakların bir alameti olarak görüyor demektir ki böyle bir kimse alim
lerin ittifakıyla kafır olarak nitelenemez.
Bilakis dinin kendisi, fiillerin bazen asıl failine değil de, aradaki vası
ta olan insanlara nispet edilmesini mendup görmüştür. Nitekim Peygam
ber Efendimiz -sallaZlahu aleyhi ve sellem-:
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"Eğer birisi size bir iyilik yaparsa onu mükafatlandırın. Eğer mükafata
gücünüz yoksa ona dua edin. Böylelikle ona karşılık vermiş olursunuz. "

Düzeltilmesi Gereken Kavramlar

76

� i A rl (Ylüll A rl 6'"
"İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a hiç şükredemez "
Bu itibarla aradaki vasıtaların mü1ahaza edilerek zikredilmesi AI
lah'ın minnet ve yardımını görmezden gelmek anlamına gelmez. Bilakis
Allah -celle celiiluhu- insanların yapmasını irade eden, bizlerdeki yapma
kudretini yaratan olduğu halde, birçok mahalde insanoğlunu yaptıkları
işlerden dolayı övmüştür:
r• l.Jl �i• �i
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"O ne güzel kuldur o daima hakka dönücü idi. " (Sad 30)
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"İyilik yapanlar için iyilik ve daha fazlası vardır. " (Yunus 26)

lAl!J 6-t �l Ji
"Nefsini tezkiye eden muhakkak ki felaha ermiştir." (Şems 9).
Bir fiilin farklı itibarlarla kullanılabileceği gerçeği anlaşıldıktan sonra,
salim akıl sahipleri burada bir çelişki olmadığını rahatlıkla anlar.
Manalar lafızlardan, kalpler yazılan kitaplardan daha geniştir. Eğer
bazılarının ileri sürdüğü gibi lafızlarda haki'ki' anlamından başka medizi'
bir anlatım olmadığını kabul etmeye kalkarsak ayet ve hadislerde mevcut
olan zahiri ihtilafları cem etme ve neyin caiz olup olmadığını anlama
imkanımız ortadan kalkar. Allah -celle celiiluhu- İbrahim -aleyhisseliim-'ın
şöyle dediğini bize aktarır:

"Allah'ım! O putlar birçok insanı yoldan çıkardı." (İbrahim 36)
Şimdi Hz. İbrahim, cansız varlıklar olan putlara yoldan çıkarma fiilini
nispet ettiği için müşrik mi olmuştur? Halbuki Hz. İbrahim başka bir yer
de şöyle söylemektedir:
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"Kendi ellerinizle yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz? Sizi
de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır. " (Saffat 95-6)
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Netice olarak her kim, insan olsun olmasın, peygamber olsun olmasın
herhangi bir şey ya da kişiyi Allah -celle celiiluhu- 'ya ortak koşarsa o müş
rik olur. Eğer birisi, gerçek fail ve yaratıcının Allah -celle celiiluhu- olduğu
nun farkında olarak, fiili o vasıtaya nispet ediyorsa bu onu k:ifir yapmaz.
Hatta sebep olarak gördüğü o şey gerçekte bir sebep olmasa bile kişinin
küfrünü gerektirmez. Zira o kimse, her şeyin yaratıcısı olan Allah -celle
celiiluhu- hakkında değil sadece aradaki vasıta olan sebep hakkında yanıl
gıya düşmüştür. Bu da onu k:ifir yapmaz.
h. Tazim etmek ibadet etmek demek değildir

Saygı göstermek ile ibadet etmenin anlamları bilinmediği için, bu iki
kavram sürekli birbirine karıştırılmaktadır. Bu yanlışa düşenler her türlü
tazim ve saygıyı, tazim edilene yapılan bir ibadet olarak görürler.
Bu kimselere göre birisi için ayağa kalkmak, el öpmek, Peygamber
Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'e "Efendimiz", "Sahibimiz" gibi
ifadeler kullanmak, kabrini ziyaret esnasında önünde edep, vakar ve kalp
huzuruyla durmak, Allah'tan başkasına ibadet etmek anlamına gelen çok
ciddi birer yanlıştır. Bize göre bu iddialar Allah ve Resulünün razı olma
dığı, şeriatin ruhuna aykırı cahilane bir inattır.
Adem -aleyhisseliim-, insanoğlunun ilk ferdi ve Allah'ın ilk salih kulu
dur. Allah -celle celiiluhu- ona verilen ilme ve diğer mahlukat arasından
seçilmiş olmasına binaen, tüm meleklerine, Hz. Adem'e tazim anlamı taşı
yan bir secde yapmalarını emretmiştir. O şöyle buyurmuştur:
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"O vakti hatırla ki; Meleklere Adem'e secde edin dediğimiz za
man iblis dışında hepsi secde ettiler. İblis: "bir çamur halinde yarat
tığına secde edermiyim" dedi. Ve dedi ki: "bana haber ver şunu ki
benim üstüme mükerrem kıldın' (İsra 6 1 -2) .
.
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"Şeytan dedi ki: ben ondan daha hayırlıyım sen beni ateşten ya
rattın onu ise çamurdan" (Sad 76)
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"Meleklerin hepsi birden secdeye kapandılar. Ancak iblis secde
edenlerden olmaktan imtina etti" (Hicr 30- 1 )
Melekler, Allah'ın tazim ettiği bir kimseye tazim ettiler. İblis ise ça
murdan yaratılmış olan birine secde etmekten kibirlendi. O dinde kendi
kafasına göre kıyas yapanlann ilkidir. O: "Ben ondan hayırlıyım" demiş ve
bunu kendisinin ateşten Adem -aleyhisseldm- 'ın da topraktan yaratılması
safsatasıyla deli11endirmiştir. Bu sebeple Hz. Adem'e tazim ve secde et
mekten imtina etmiştir. O ilk kibirlenen kişidir. Allah'ın tazim ettiği bir
şeye tazim etmemiştir. Salih bir kul olan Adem -aleyhisseldm-'a kibirlendi
ği için Allah'ın rahmetinden kovulmuştur.
Buradaki secde Allah'ın emriyle yapıldığı ve hakikatte ona yapılmış ol
duğundan şeytamn bu tavn katıksız bir kibirdir. Allah, Adem -aleyhisseldm
'a bu secdeyi ikram etmiş ve onun için bir şeref kılmıştır. Evet, melekler
tevhid ehliydiler. Ama Allah, tevhid ehli olmalanm tek başına yeterli gör
memiş ve onlara tazim secdesi yapmalanm emretmiştir.
Salih insanlara tazim edilmesinin örneklerinden biri de Yusuf
-aleyhisseldm- hakkındaki şu ayetlerdir:
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"" . ebeveynini arşa yükseltti ve onlar onun için secdeye kapandı
lar. " (Yusuf 1 00)
Bu ayetler, Yusuf -aleyhisseldm-' a kardeşlerinin üstünde bir şeref ve
rildiği için ona tazim amacıyla secde edildiğini gösterir. Buradaki "sec
deye kapandılar" ifadesi, kardeşlerinin gerçekten secde edip bu secdenin
mecazi olmadığını göstermektedir.
Burada iki ihtimal vardır. Ya onlann şeriatinde birisine secde etmek
caiz görülüyor, ya da bu, Adem -aleyhisseldm-'a yapılan secde gibi bir
tazim secdesidir. Peygamberlerin rüyalan vahiy sayıldığı için Yusuf aleyhisseldm- daha önce görmüş olduğu rüya Allah'ın emri olarak kabul
edilmiş, bu yüzden kardeşleri ona secde etmiştir.
Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında Allah -
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celle celfiluhu- şöyle buyurmuştur:
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"Muhakkak biz seni bir şahit, müjdeleyici ve bir korkutucu ola
rak gönderdik. Allah'a ve Resulüne iman edip onu aziz bilip tazim
etsinler diye." (Fetih 9-10)
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"Ey iman edenler Allah ve Resulünün önüne geçmeyin."(Hucurat 1)
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"Ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesinden fazla yük
seltmeyin." (Hucurat 2)

"Peygamberi diğerlerini çağırdığınız gibi çağırmayın." (Nur 63)
Allah -celle celaluhu- Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'den ön
ce konuşmak suretiyle bir edepsizlik yapmaktan herkesi men etmiştir.
Sehl İbni Abdullah Hucurat suresinin ilk ayetlerini tefsir ederken şöy
le demiştir:"Ondan önce konuşmayın demek, o bir şey söylemeden önce
bir şey söylemeyin ve bir şey söylediğinde de susun ve dinleyin, o bir
şeye karar vermeden önce bir şeye karar vermeyin, savaş ya da bir dini
mesele hakkında o fetva vermeden fetva vermeyin anlamına gelmektedir.
Ayeti kerimenin son kısmında:
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"Allah'tan sakının. Muhakkak Allah işiten ve bilendir"

(Hucurat 1 )

denilerek herkes, bu emirlere muhalefet etmekten sakındınlmıştır."
Sülemi, bu son kısmın tefsiri ile alakalı şunlan söyler: "Yani, peygam
berin hakkım gözetememekten ve ona bir hürmetsizlik yapmaktan sakının.
Zira Allah -celle celaluhu- dediklerinizi duyuyor ve yaptıklanmzı biliyor. Bu
ayetten sonra, diğer insanlarla konuşurken yapılageldiği gibi Peygamberi
mizin sesinden daha yüksek bir ses tonuyla onunla konuşmak yasaklan
mıştır."
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Bazıları da: "Bu ayet; birbirinize ismiyle hitap ettiğiniz gibi ona is
miyle hitap etmeyin anlamındadır" demiştir.
Ebu Muhammed Mekki şunları söyler: "Ondan önce ve kaba bir şe
kilde konuşmayın. Birbirinizi çağırdığınız gibi onu da ismiyle çağırma
yın. Bilakis onu tazim edin ve saygı gösterin. "Ey Allah'ın Resulü", "Ey
Allah'ın Nebisi" gibi kendisine seslenilebilecek en güzel ifadelerle ona
hitap edin.

"Peygamberi diğerlerini çağırdığınız gibi çağırmayın"

(Nur 63)

ayeti kerimesi de bu ayeti kerime gibi bir mana ifade eder."

Diğer bazıları da bu ayetlerin tefsirinde şöyle demişlerdir:
"Ona sormadan onunla konuşmayın. Bu uyanlara rağmen eğer böyle
yapılmaya devam edilirse, Allah onları tüm amellerin mahvolması ile teh
dit etmiştir. Bu ayetler Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yanına
gelip "ey Muhammed yanımıza çık" diye kaba ifadeler kullanan bazıları
nın cehaletlerini zem etmek için nazil olmuştur. Allah -celle celiiluhu-, onları
ayıplayarak akılsız olmakla tavsif etmiştir."
Amr İbni As -radıyalliihu anh- şöyle demiştir:
"Hiç kimse bana Rasulüllah'tan daha sevimli değildir. Hiç kimse gö
zümde ondan daha büyük değildir. Ona hiçbir zaman hakkıyla tazim ve
saygı gösteremedim. Gereken saygıyla ondan bahsedebilmekten acizim.
Ona hiç layıkıyla saygı ve hürmet gösteremedim." ı
Tirmizi, Enes -radıyalliihu anh- dan şöyle rivayet etmiştir: "Rasulülah
Muhacir ve Ensar' dan bir topluluğun yanına uğramıştı. İçlerinde
Ebubekir ve Ömer de vardı ve herkes oturuyordu. Allah resulü içeri gir
diğinde Ebubekir ve Ömer' den başka kimse bakışlarını ona çevirmedi.
İkisi de Peygamberimize bakıp tebessüm ediyor, Peygamberimiz de onla
ra bakıp tebessüm ediyordu."
'

Usame bin Şerik'ten rivayet olunur: "Ben Rasulüllah -sallallahu aleyhi
ve sellem-' in yanına geldiğimde ashabı yanındaydı. Herkes başla
1 Müslim, İman Kitabı İslam'ın kendisinden öncekileri yıktığına dair olan babta bu
hadisi zikretmiştir.
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rında kuş vannış gibi hareketsiz duruyordu."
O, şunları da söyler: "Ashab, o -sallallahu aleyhi ve sellem- konuştuğu
zaman, üzerlerinde kuş vannış gibi başlarını önlerine eğerlerdi."
Kureyş'ten Urve bin Mesud, sözleşme (Hudeybiye' de, Müslümanla
rın bir sonra ki yıl umre yapmak için yaptıkları sözleşme) yılında
Rasulüllah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yanına geldiğinde ashabın ona
gösterdiği tazimi gönnüş ve şaşkınlıkla şunları söylemiştir:
"O -sallallahu aleyhi ve sellem-, ne zaman abdest alacak olsa herkes sü
ratle abdest suyuna hücum eder, adeta bunun için savaşırlardı. Tükürecek
ya da sümkürecek olsa, arkadaşları elleriyle yakalayarak yüzlerine ve
bedenlerine sürüyor, ondan bir kıl düşecek olsa hemen onu alıyorlardı.
Bir şey emredecek olsa süratle emrini yerine getiriyor, konuştuğu zaman
seslerini alçaltıyor ve hiç bakışlarını ona dikerek bakmıyorlardı. Her şeyi
ona saygı duydukları için yapıyorlardı."
Urve, daha sonra Kureyş ' in yanına geri döndüğünde onlara şunları
söyleyecektir: "Ben Kisra'yı Kayser'i ve Necaşi'yi kendi saltanatları
esnasında gördüm. Ve Allah'a yemin olsun ki Muhammed'in ashabı ara
sındaki mevkii gibi olan hiçbir kralın saltanatını gönnedim."
Başka bir rivayette bu ifadenin sonu "Ben, asla ashabının Muham
med'e gösterdiği saygı ve tazimi gösteren başka bir melik gönnedim"
şeklinde bitirilmiştir.
Şu hale bakın ki; bugünlerde O -sallallahu aleyhi ve sellem- 'e selam
venneyi bile çok gören bir topluluk türemiştir.
Taberani' de ve İbni Hıbban' ın "Sahih "inde nakledildiğine göre Usa
me bin Şerik -radıyallahu anh- şöyle demiştir: "Biz Rasulüllah' ın yanında
başlarımızın üstünde kuş vannış gibi oturuyorduk. Bizden hiç kimse ko
nuşmuyordu. Bazı insanlar çıkageldi ve "Allah' a en sevgili kul kimdir"
diye sordular. O -sallallahu aleyhi ve sellem- de:

"Ahlaken en güzel olanınızdır" diye buyunnuştu." ı
Ebu Yala'nın Bera bin Azib -radıyallahu anh-'dan 'sahih ' senetle nak
lettiği bir rivayette Bera bin Azib şöyle demektedir:
ı 'Tergib " 4/1 87 ' de böyle rivayet edilmiş ve sonra şöyle denmiştir: "Taberani 'nin
ravileri, sahih rivayetlerde güvenilir ravilerdendir."
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"Ben Rasulüllah -sallallahu aleyhi ve sellem- ' e bir şey sormak istemiş
fakat ona olan saygımdan iki sene boyunca yanına yanaşıp sorumu sora
mamıştım."
Beyhaki' nin Zühri 'den naklettiğine göre o şöyle demiştir:
"Ensardan güvenilir olan biri bana şöyle anlatmıştır: "Peygamber Efen
dimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- abdest alacak ya da burnunu temizleyecek
olsa, herkes onları yakalayıp yüzlerine ve bedenlerine sürüyorlardı. Bir kere
sinde bu olay üzerine Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-:

"Bunu niçin yapıyorsunuz " diye sormuş onlar da: "Biz bununla bere
ket umuyoruz demişlerdi." Bunun üzerine Rasulüllah -sallallahu aleyhi ve
sellem- onlara şöyle buyurmuştur:
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"Her kim Allah'ın ve Rasulünün sevdiği biri olmayı istiyorsa doğru söz
söylesin, emanete riayet etsin ve komşusuna eza etmesin. 1
,,

Netice olarak burada dikkat edilmesi gereken iki husus vardır;
İlk olarak; Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' e tazim
ve saygı göstermek ve onun diğer tüm mahlUkatın üstünde bir değere
sahip olduğunu kabul etmek herkesin üzerine vaciptir.
İkinci olarak; Allah -celle celazuhu- zatı, sıfatları ve ef' ali ile mahlüka
ta benzemediğini kabul ederek, rububiyete sahip yegane zatın o olduğuna
itikad etmelidir.
Her kim Allah'a ait olan bu hususlardan birisinin, herhangi bir mahlü
katta bulunduğunu iddia ederse, putlara ulühiyet isnat ederek onların iba
dete layık olduklarını iddia eden müşrikler gibi şirke düşerler. Aynı şekilde
Rasulüllah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in mertebesini olduğundan aşağı dü
şürmeye çalışan kimse de ya Allah'a asi, ya da kafır olur.
Ama eğer ki birisi Peygamberimize yapılması gereken tazim ve saygıda
-Dnu Allah -celle ceıazuhu-'ya ait bir vasıfla nitelemeksizin- mübalağa yapa
cak olursa, o kişinin yaptığına yanlış denemez. Bunu yapmakla kişi tayin
edilen rububiyet ve peygamberlik sınırlarını aşmış sayılmaz.
i

"Kenz " 8/228
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Bu hususta ifrat ya da tefrit içermeyen takip edilmesi gereken doğru
yol budur.
Eğer bir Müslüman' dan, herhangi bir fiili, Allah'tan başka birisine nispet
eden bir söz duyulacak olsa, bu ifadeyi medizi akli olarak kabul ederek onu
küfiirle itham etmekten sakınmalıdır. Mecazi akli, Kur' an ve sünnette kulla
nılmaktayken aksi bir değerlendirme yapmak asla caiz değildir.
i.

Şirkin gerçek sebepleri nelerdir

Yapılan işlerin asıl fail olan Allah'a değil de, fiillerin yaratılmasına
birer vesile olan mecazi faillere nispet edilebiliyor olması iyi anlaşılama
dığı için, iman ve şirk değerlendirmesinde sıklıkla hataya düşülmektedir.
Medizi ya da hakiki anlam ayrımını kabul etmeyen bazı insanlara gö
re, fiilin gerçekleşmesinde vasıta olan kişi için "işi bu kişi yapmıştır" gibi
bir şey söylendiği takdirde,
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"Biz o putlara, ancak bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye
ibadet ediyoruz" (Zümer 3) ayeti kerimesinin hükmü gereğince şirke se

bep olmaktadır.

Böyle bir iddia asla kabul edilemez. Bu ayetin bu şekilde bir delil ol
duğunu iddia etmek, ayeti bağlamından kopararak keyfe keder verilen bir
manadır.
Şöyle ki, bu ayeti kerime, müşriklerin Allah 'tan başka putları ilah edinip
Allah'ın rububiyetinde ortak gördüklerini ve o putlara ibadet ettiklerini açık
ça ifade etmektedir. Müşrikler, putları Allah'tan başka rabler kabul edip
onlara ibadet ettikleri için müşrik ve k&fır olmuşlardır. Yaptıkları bu ibadetin
Allah'a yakınlığa vesile olduğunu iddia etmektedirler.
Burada açıklanması gereken önemli bir husus daha vardır. Allah -celle
celaluhu-'nun bizlere aktardığı müşriklerin sözlerinden -müşriklerin ken
di iddialarına göre- şu anlaşılmaktadır: Onlar putlara ibadet ederken as
lında istekli değiller ve bu ibadeti yapmayı istemedikleri halde sadece
Allah'a yakınlığa sebep olduğu için yapmaktadırlar. Bu ayeti böyle an
lamak durumundayız. Zira eğer müşrikler ger
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çekten bu iddialarında doğru söylüyor olsalardı, doğal olarak Allah -celle
celfiluhu- ' yu o putlardan daha büyük görüp putlara değil de Allah' a ibadet
etmeleri gerekirdi. Müşrikler bu söylediklerini, şirklerinin üstünü örte
bilmek için bir mazaret olarak ileri sürmektedir.
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"Onların, Allah'tan başka çağırdıklarına sövmeyin ki onlar da bir
ilim olmaksızın Allah'a sövmesin. İşte biz böylece her ümmete yapıp
ettiklerini süsledik. Sonra rablerine döndürülecekler ve Allah onlara
kendi yaptıklarını haber verecektir" (En'am ı o8) ayeti kerimesi, Müslü

manları onların putlarına sövmekten alı koymuştur.

Abdürezzak, Abd İbni Humeyd, İbni Cerir, İbni Münzir, İbni Ebi
Hatem ve Ebu Şeyh, bu ayetin tefsiri ile alakalı Katade -radıyalltihu anh
'dan şu rivayeti nakletmişlerdir:
"Müslümanlar kafirlerin putlarına söverler onlar da bunun üzerine
Allah hakkında ileri geri konuşurlardı. Bunun üzerine:

"Onların, Allah'tan başka çağırdıklarına sövmeyin . . . "

(Enam ı o8)

ayeti kerimesi nazil oldu. Bu ayetin nüzul sebebi bu olaydır. Kur'an, Mekke
putperestlerinin tapındığı taşların kusur ve eksikliklerini dillendirmeyi ya
saklayarak haram etmiştir. Zira Müslümanların, putların kusurlarını ortaya
koyan sözleri, putların menfaat ve zarar verebileceğine gerçekten inanan
putperestlerin putlara besledikleri bağlılık duygularını tahrik etmekteydi.
Sinirlenen putperestler Müslümanlara ayni ile mukabele edip her noksanlık
tan münezzeh olan alemlerin Rabbine noksanlık izafe ederek sövmekteydi
ler.
İmdi eğer bunlar gerçekten Allah'a yakınlık için ibadet ettikleri iddia
sında tutarlı olsaydılar, intikam almak için kendi ilahları olduğunu söyle
dikleri Allah'a sövmezlerdi. Bu yaptıkları göstermektedir ki Allah'ın
onlar nezdindeki değeri, kesinlikle putlarından daha azdır.

"Eğer gökleri ve yeri kim yarattı diye onlara soracak olsan el
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bette Allah yarattı derler" (Lakman 25) ayeti kerimesi de bu manayı
teyid etmektedir. Yani eğer gerçekten putların değil de Allah'ın gerçek
yaratıcı olduğuna inanıyor olsalardı sadece Allah' a ibadet ederlerdi. Ya
da en azından Allah'a olan saygı ve hürmetleri putlardan daha fazla olur
du.
Şimdi soruyoruz: Putları hakkında söylenilenlerden tahrik olup Allah
-celle cezazuhu-' dan intikam almak adına putperestlerin bu yaptıkları, Al
lah'ı yüceltip saygı gösteren bir insanın yapabileceği şeyler midir? Elbet
te ki hayır.
Allah'ın müşrikler nezdindeki değerinin o taşlardan daha değersiz ol
duğuna delalet eden ayeti kerimeler sadece bunlardan ibaret değildir.

"Tuttular Allah'ın yarattığı ekin ve davarlardan ona hisse ayır
dı lar ve kendi zanlarınca "Bu Allah'ın, bu da Allah'a ortak koştu
ğumuz putların" dediler. Ortak koşulan putlar için olanlar Allah
tarafına ulaşmaz ama Allah için olanlar putların tarafına ulaşır. Ne
kötü hüküm veriyorlar " (En'am 1 36)
Eğer Allah'ın onlar nezdindeki değeri putlardan daha az olmamış ol
saydı, bu ayeti kerimenin bize hikaye ettiği tercihte asla bulunmazlar ve
Allah -celle celiiluhu-'nün

"Ne kötü hüküm veriyorlar"(Enam 136) kavline müstahak olmazlardı.
Ebu Sufyan -radıyallahu a nh ' ın Müslüman olmadan önce kendi ilah
-

larının ve ordusunun müminlere ve alemlerin rabbi olan Allah'a galip
olması için "Hubel aziz olsun" diyerek putları olan HubeI' e dua etmesi,
müşriklerin putlara ve Allah -celle celiiluhu- 'ya nasıl bakıp inandıklarını
göstermeye yeterli bir misaldir.
Anlattıklarımız iyi anlaşılmalıdır. Zira birçok insan bu noktayı anla
yamadıkları için, yanlış çıkarırnlar yapmakta ve batıl fikirlerini buna da
yandırmaktadırlar.
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Allah -celle celfiluhu- Müslümanlara namaz kılarken Kiibe'ye yönele
rek -yapılan ibadet Kiibe için yapılmadığı halde- ibadet etmelerini ve onu
kıble edinmelerini emretmiştir. Hacerü' l-Esved' i öpmek, Allah'a kulluk
ve Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ' e ittiba için yapılır.
Buna rağmen birisi Kiibe ya da Hacerü'l-Esved'e ibadet ettiğini düşünÜf
se, aynı putperestler gibi o da müşrik olur.
Bu durumda vasıta kullanan herkesi müşrik kabul etmek mümkün de
ğildir. Zira vasıta kullanmak kaçınılmaz bir durumdur. Aksi takdirde her
işinde bir vasıta kullanan insanlan müşrik addetmek zorunda kalınz.
Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'e Kur'an, Cebrail
aleyhisselfim- vasıtasıyla nazil edilmiştir. Peygamberimiz -sallallahu aleyhi
ve sellem- Sahabeyi kiram -radıyalliihu anhum- için en büyük vasıtadır. Sa
habe, sıkıntılı zamanlannda onun yanına sığınır, sıkıntılannı ona anlatır,
onu Allah'a vesile eder ve ondan dua isterlerdi. Onlann bu isteklerinin
üstüne Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- asla onlara: "Siz
müşrik ve kiifir oldunuz. Sıkıntılannıza benden çare aramanız ve benden
bir şey istemeniz caiz değildir. Gidin ve kendi başınıza size benden daha
yakın olan Allah'tan isteyin" gibi bir şey dememiştir. Bilakis, onlar adına
Allah'tan istekte bulunmuştur.
-

Bununla beraber elbette ki bütün sahabe kesin olarak şunu bilmek
teydiler; gerçekte istenileni verebilecek olan sadece Rezzak olan Allah celle celfiluhu-' dur. Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- de
verdiği şeyleri Allah 'ın izniyle vermektedir.

b Alı i.j �ll ul WL

•

"Ben ancak taksim ederim. Gerçekte veren Allah 'tır" diyen yine Pey
gamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in kendisidir. Öyleyse, herhangi

birisi için "o, sıkıntıyı giderdi ve ihtiyacımı gördü" demek, o işin olması
na vesile oldu demektir.
Kim, iki dünyanın en şereflisi, cinlerin ve insanlann efendisi, AI
lah'ın bütün mahlukatının her anlamda en değerlisi olan yüce Peygamber
-sallallahu aleyhi ve sellem-' e itiraz edebilir? O değil midir 'sahih ' bir riva
yette:
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"Kim ki mümin kardeşinin dünyada bir sıkıntısını giderirse . . " diye
buyuran. Müslüman, Allah resulü tarafından sıkıntıları gideren olarak
vasıftanmıştır.
.

4j �

"ıl" �j w\! 'ÜIJ:ı.A � illI" ULS 4ı.:.. 4...p.'i � 6A

"Kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse onun mizanı önünde duracak ve
ağır basmasını bekleyeceğim. Ağır gelmezse şefaat edeceğim " diye buyuran,
müminleri, "ihtiyaçları giderici" olarak tavsif eden o -sallallahu aleyhi ve
sellem- değil midir?
Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- 'sahih' rivayetlerde:
w..... � 6A

"Kim bir müminin ayıbını örterse . . . "

"Allah'ın öyle mahlUkatı var ki sıkıntılı anlarda onlara müracaat edilir"

4...p.1 w$' � �i rl.ı l.4 �i � � �i"
"Allah, kardeşine yardım ettiği sürece kulunun yardımındadır"

� �� 4j �i � {i • • ı . ı.!ı� l .
� �"
.
u""
�
•

"Kim sıkıntısı olan birisine yardım ederse Allah ona doksan üç hasene
yazarııı diye buyurmuştur.
Bu rivayetlerde müminler, sıkıntıyı gideren yardım eden, ayıpları giz
leyen ve kendisine müracaat edilen kişiler olarak tavsif edilmiştir. Halbuki
sıkıntıları gideren, ihtiyaçları veren, ayıpları örten ve yardım eden gerçekte
Allah'tır. İşlerin yerine getirilmesinde bir vasıta oldukları için, fiillerin
Müminlere nispet edilmesinde bir beis bulunmamaktadır.
İstiğfar eden ve mescitleri imar eden insanlardan dolayı, Allah'ın
yeryüzünden
azabı
kaldırdığına,
onlar
sayesinde
diğerlerini
rızıklandırdığına, belaları onlar sayesinde defettiğine delalet eden birçok
hadisi şerifbulunmaktadır.
ı

Ebü Ya'la, Bezzaz ve Beyhaki rivayet etmiştir
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Taberani "Kebir"de, Beyhaki' de "Sünen "de nakletmiştir: Mani ed
Deyıemi -radıyallahu anh- Rasulüllah -sallallahu aleyhi ve sellem-' in şöyle
buyurduğunu rivayet etmiştir:
I...-':ı.,;

(J.::,.,; � � � ı :ıa..ıı � � S.,; r-l'+:ıJ �.,; �J �.,; � .l� 'i-Jl

"Eğer yeryüzünde Allah'ın rükfi. eden kulları, süt emen sabiler, otlayan
hayvanlar olmasaydı, üzerinize azap yağdırır ve sizi helak ederdi. "
Buhari, Sad İbni Ebi Vakkas -radıyallahu anh-'ın şöyle rivayet ettiğini
nakletmiştir:

"Siz ancak aranızdaki zayıflar sayesinde yardım olunuyor ve
rızıklandırılıyorsunuz. "
Tirmizi ve Hakim 'sahih' bir senetle Enes -radıyallahu anh-'dan şöyle
nakletmişlerdir:

� . � ıillıı.l
4...ı. �
"Umulur ki onun sayesinde rızıklandırılırsınız. "
Abdullah İbni Ömer -radıyallahu anh-' dan naklen Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

clUJi � i..? c) (.)o'iLllI �l tJA:ı (.)o'iLll I �I..P-l � tw.. �J fo � wl
�W � i � i� ()4 wJl;a'i1
"Muhakkak Allah, insanların ihtiyaçları için kendilerine müracaat ede
cekleri insanlar yaratmıştır. İşte onlar Allah'ın azabından emin olanlar
dır. " ]
Cabir bin Abdullah -radıyallahu anh-' tan rivayetle Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

JJ..? uI.J-I�.lJ #,;j.>.U.l �iJ o .ılJ .ılJJ o .ılJ �i �jll C� � �i wl
1 Taberanİ' İn "Kebir"İnden, Ebu Nuaym ve Kazİ' den naklolunmuştur. Hadis, 'hasen '
mertebesİndedİr.
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� �I.ı LA �'" Y �I .l:ı.i.:ı. c) UJlIJ:ı 'ıl",
"Muhakkak Allah, salih bir adamın salihliğinden dolayı çocuğunu ve ço
cuğunun çocuğunu, beldesini ve çevresindeki beldeleri de salaha erdirir. Ve
o aralarında bulunduğu sürece onları muhafaza eder" ]
İbni Ömer -radıyallahu anh-' dan naklen Rasulüllah -sallallahu aleyhi ve
sellem- buyurmuştur:

flo� .uı� C,)A ü::: Jiı i J.JlA � ��I �L: �� �I wl
"Muhakkak ki Allah, bir salih kul vesilesiyle komşularından yüz evden
musibet ve belayı def eder" Sonra da İbni Ömer -radıyallahu anh- şu ayeti

okumuştur:

"Allah'ın insanların bazısını bazısıyla defetmesi olmasaydı el
bette yeryüzü fesada uğrardı." (Bakara 25 ı)2
Sevban, 'Merfu ' olarak Rasulüllah -sallallahu aleyhi ve sellem-' den şu
rivayeti yapmıştır:

� I j41 �4 � u.,ijji �'" w"'� �'" w"'� � � � JIJ:ı 'ıl
"İçinizde daima yedi kişi bulunur ki onlar sayesinde yardım olunur, on
lar sayesinde yağmur yağdırılır ve onlar sayesinde rızıklandırılırsınız. Al
lah'ın emri gelene dek bu böyle sürüp gider"
Ubade bin Samit'ten naklen Rasulüllah -sallallahu aleyhi ve sellem
şöyle buyurmuştur:

w"'� �'" w"'� �'" ô"ljji � �";)j �L c) JI �'i1
" Ümmetimde otuz tane 'abdal' vardır. Onlar sayesinde rızıklandırılır, onlar
sayesinde yağmur yağdırılır ve onlar sayesinde yardım olunursunuz. "3
ı

İbni Cerir tefsirinde 2/24 1 'de zikretmiştir. Nesai, "Tuhfe " 1 3/3 8S'de zikrettiği gibi
"Süneni Kübra "nın Mevaiz kısmında da zikretmiştir. Senedindeki bütün raviler Buhari
ve Müslim'in ravilerinin seviyesindedir. Fakat Nesai'nin naklettiği ravi güvenilir bir
ravi olsa da hakkında bazı şeyler söylenmiştir.
2 Taberani rivayet etmiştir.
3 Taberani rivayet etmiştir.
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Katade: "Sanıyorum Hasan Basri onlardan biridir" demiştir.
İbni Kesir bu son dört hadisi şerifi,

/i

Allah'ın insanların bazısını bazısıyla de/etmesi olmasaydı

. . .

"

(Bakara 2 5 1 ) ayetinin açıklamasını yaparken zikretmiştir. Hadislerin hepsi

nin toplamı, '5ahih' seviyesine çıkmakla delil olmaya salahiyetli hale
gelmiştir.
Enes -radıyallahu anh- ' dan rivayetle Rasulüllah Efendimiz -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
i..ıı

UJ� �.J w� � �...,JI � � �J �) 6" wAJ'J I .jli.:j wl
�T "-.j1.S.t �I J-\ll 'i l .l:ıı.l � ül..ıı

"Yeryüzü, Halilü'r-Rahman Hz. İbrahim gibi kırk kişiden asla boş kalma
yacaktır. Onlar sayesinde yağmur yağdırılır ve yardım olunursunuz. Ne za
man onlardan biri vefat etse Allah yerine bir başkasını koyar. ,, 1
Tevhid ve iman günü olan mahşerde, arşın açığa çıktığı o günde vasıtayı
uzına olan vesilelerin en büyüğü meydana çıkar. O, livaü'l-hamd'ın, ma
kam-ı Mahmud'un ve havz-ı kevser'in sahibi, şefaati asla geri çevrilmeyen
şefaatçi, ümmetini hüsrana ve üzüntüye düşürmekten sakınan, aldığının kar
şılığını muhakkak veren, hüsnü zanlan boşa çıkarmayan vaatlerin sahibi
olan Muhammed Mustafa -sallallahu aleyhi ve sellem-' dir.
O gün, tüm insanlar ona yönelecek ve ondan şefaat dilenecek o sallallahu aleyhi ve sellem- de, Allah'ın "ey Muhammed! Şefaat et, kabul

edilecektir. İste, Sana verilecektir" hitabında vücud bulan, ihsan hırkası ve
ikram tacı sayesinde ümmetinin isteklerine karşılık verecektir.

1 Taberani "Evsat "ında 'hasen ' bir senetle zikretmiştir. "Mecmau 'z-Zevaid"te de geç
mektedir.

2

HAKİKATİ KİM TEMSİL EDİYOR

Hakikatin, yegane sahibi olduğunu iddia eden birçok insan vardır
ki, hakikatin dili olsa, onlarla hiç bir ilişkisi olmadığını haykınrdı. Bu
tip insanlar, daha önce kimsenin beklemediği davetsiz bir misafirin
gelip evin döşeğine kurulması gibi "hakikat" döşeğinin üzerine kuru
lur ve ahkam kesmeye kalkarlar. Şair ne güzel söylemiş:

Herkes Leyla'ya vasıl alduğunu söyler
Ama Leyla onlardan çok uzaktır.
Bu davetsiz misafirin çevresindekileri rahatsız edici hal, şu nebevi
buyruktaki ince benzetmeye tam uymaktadır:
•

lo

�\ ı.....ı c:-" �'-:A\I
J.JJ �.jJ �� Ja.ı \
..

•

•

"Kendisinin olmayan bir şeyle avunan kimse zahid olmadığı halde
zahid elbisesine bürünen kimsenin haline benzer. "
Maalesef ki, Müslümanların saf zihinlerini bulandıran, baba oğul
arasına düşmanlık tohumları ekip insanları tefrikaya sürükleyen bu
insanlar, ümmeti Muhammed içinde oldukça fazladır.
Bu insanların daha İslam'ın emirlerine boyun eğmemişken İslami
kavramları tashih etmeye kalkarlar. Aslında selefi salihini reddetmele
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rine rağmen, selefin rivayetlerine sarıldıklarını iddia ederler. Bu insan
lar Allah'ın hikmetle güzel nasihatle şefkat ve merhametle yapmamızı
emrettiği davet ve tebliği, sert kaba ve edepsiz tavırlarla yapmaya ça
lışmaktadırlar. Bu durum büyük bir musibettir.
Bu şahıslar, mahiyetini kavramaktan çok uzak olmalarına rağmen
kendilerini tasavvufa nispet etmeye de cüret ederler. İnsanların kalple
rini kırmak ve incitmek marifetinden başka bir şeye sahip olmayan
üstadlarının tasavvufun hakikatini yaşadıklarını iddia ederek tasavvufi
anlayışı da ifsat etmişlerdir.
Biz, hurafe ve aldatmacalarla bezenmiş bir tasavvuflan bahsetmiyoruz.
Felsefi nazariyelerin, yabancı fikirlerin, şirke sebep olacak 'hulul' ve 'itti
hat' gibi anlayışlann olduğu bir tasavvufu tanımıyoruz.
Böyle bir tasavvuf anlayışından Allah'a sığınınz. Te'vil kaldırmayacak
şekilde Kur'an ve sünnete muhalif olan her şey, günahkar ya da bilgisiz
zayıf meşrepli insanların elleriyle sonradan dine sokulmuş yalanlardır.
Bizler tasavvufu bir ilim, irfan ve fikir mektebi olarak tanımakta
yız. Tasavvuf, herkese örnek teşkil edecek en mükemmel edep anlayı
şını ve İslam fikriyatındaki zirve ufku yakalamıştır. İmanda, islamda,
hayatın her noktasında mükemmelliği amaçlar. Rabbani hakikatleri
yaşayarak tertemiz bir ihlasa eriştirir.
Tasavvuf, sıdktır, güvendir, vefadır, diğergamlıktır, keremli olmak,
zayıfa ve muhtaca yardım etmek, iyilik ve takvada yardımlaşmak, birbi
rine hakkı ve sabrı tavsiye etmek, hayır işler yapmakta yarışmaktır.
Bunların hepsi, ideal bir topluma vücud veren temel unsurlardır.
İşte etrafına hoş kokular bırakan tasavvuf hayatı sayesinde ilk as
rın kahramanları ve önderleri zuhur etmiştir. Bu zat1ar bize Müslüman
şahsiyetini en iyi şekilde tanıtmışlardır. Giyildiği zaman göz kamaştı
ran bir elbise gibi en güzel ahlaki vasıflarla bezenrnek hususunda üs
tün bir örnek olmuşlardır. Şerefin, iftiharın, izzetin, cihadın ve müca
delenin tarihi olan İslam kültür mirasının tüm öğretileri bu insanlar
sayesinde bize intikal etmiştir.
Yakinen biliyoruz ki, İslam tarihinde bilinen en büyük ilerleme,
kamil bir ruh ve imana tesis edebilecek yegane şey olan üstün bir ah
laka istinaden olmuştur.
Bu ahlaki ve ruhi üstünlükler, her milletin sermayesi olup, insanlık

Hakikati Kim Temsil Ediyor

93

kervanını büyük hedefine taşıyabilecek en değerli azığımızdır. Selefi
salihin ve geçmiş büyüklerin hayatlarına bakan herkes görecektir ki
böyle insanlar İslam tarihinde görülen büyük sıçramaların asıl sebep
leridirler. Bunların hali imanın en üstün mertebesidir. Bu, şevk ve
muhabbete dayanan dipdiri bir iman ateşidir. İşte bu, daima Allah'a
yönelmiş kalplerde bir meşale gibi parlayan imandır.
Onlar daima ihsan makamında yaşarlar. Her yerde, her hareketin
de, hatta her nefesinde -"huluI" ve "İttihat" gibi mülhidçe fikirlere asla
yer vermeden- Allah'ı görebilmektedirler. Bu öyle bir imandır ki sahi
bini, tüm hayatı kuşatan, kainatın her yerine sirayet eden rabbaniliğe
dalıp gitmek olan "ihsan" mertebesine ulaştırır. Böyle bir halde yaşa
yan kişi, kalbin temayüllerini, gizli vesveseleri, gözün hıyanetini ve
kalbin gizli hallerini bilir.
a. Hakkın anlaşılabilmesi için önemli bir kavram; 'Bid'at'

Selefin yolundan gittiklerini iddia eden bir takım insanların, sahip ol
dukları kabalık, körü körüne taassup ve kasır akıl, onları faydalı olsa dahi
yeni olan her şeyi bid'at olduğu iddiasıyla reddeden hastalıklı bir anlayışa
sürüklemiştir. Şeriatin ruhu ve aklıselim, bizlere bid'ati "hasene" ve
"seyyie" olarak ikiye ayırmamız gerektiğini gösterir. Ama onlar yine de
her çeşit yeniliğe sapkınlık diyerek savaş açarlar.
İz bin Abdüsselam, İmam Nevevi, Süyuti, Mahalli ve İbni Hacer gibi
büyük usul alimleri -rahimehumullah-, bid'ati bu şekilde ikiye ayınrlar.
Hadisi şerifler birbirlerini tefsir eder ve tamamlarlar. Dolayısıyla
hadisleri ehli nazar arasında kabul gören metodlarla, şeriatin ruhuna
uygun bir şekilde bütüncül bir şekilde anlamaya çalışmalıyız.
Hadisi şeriflerin bütününün anlaşılması için, ümmetin durum ve
ihtiyaçlarını iyi kavramış, Kur' an ve sünnetin belirlediği sınırları aş
mayan, şeriati garra ile beslenmiş zevk sahibi bir kalbe ve isabetli fi
kirleri olan bir akla ihtiyaç duyulmaktadır.
Her hadis gibi, "Her bid'at sapkınlıktır" hadisi şerifi de ehlince yapıla
cak bir tefsire ihtiyaç duymaktadır. Dikkatli düşünüldüğünde görülecektir
ki buradaki bid'atten maksat, şeraitte yeri olmayan 'bid'ati seyyie' dir.
Burada bid'atin manasını daralttık. Mananın daraltılmasını gerektiren
bu tarz gizli kayıtlar, başka hadislerde de bulunmaktadır. Mesela;
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"Mescide komşu olan bir kimsenin namazı olmaz. Onun namazı ancak
mescitte olur" hadisi bu kabildendir. Bu hadis, zahiren mescide komşu

olan birinin evinde kıldığı namazı yasaklıyor gibi görünse de, hadisi
şerifterin bütününe baktığımızda, bu manayı daraltan ve hadisteki 'na
mazı olmaz' ifadesininin 'namaz, kamil bir namaz olmaz' şeklinde anla
şılması gerektiğini gösteren kayıtlarla karşılaşınz. Mescide komşu olan
birinin namazının olup olmadığı meselesi, ulema arasında farklı görüş
lerin ileri sürülmesine sebep olmuştur. Fakat şunu söylemeliyiz ki buna
benzer ifadelerin yer aldığı birçok rivayet bulunmaktadır.

�ls1ı.l! ;� ; � �
"Yemek hazırken namaz olmaz " hadisi de bu şekildedir. Bu hadisin

tefsirinde namaz olmaz ifadesinden kastın 'tam bir namaz olmaz' şek
linde olduğu, alimler tarafından izah edilmiştir.

� � l..ıı �'i � � rs�I 64';: �
liKendisi için istediğini kardeşi için de istemeyen kişi mümin olmaz "

hadisi şerifi de bu şekildedir. 'Mümin olmaz ' ifadesi 'kamil bir mümin
olamaz' anlamındadır.
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- bir gün:

64';: � Alı!" 64';: � Alı!" 64';: � Alı!"
liVallahi mümin olmaz, Vallahi mümin olmaz, Vallahi mümin ol
maz, " diye buyurur. Bunun üzerine ashab: "Kim mümin olmaz ya
RasulaHah" diye sormuş o -sallallahu aleyhi ve sellem-:

�!� o..;L+ �L:ı � 64
"Komşusunun şerrinden emin olmadığı kimse mümin olmaz " diye

cevaplamıştır.

ı.::ıüi �! �J; �
"İftira atan cennete giremez

ii
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"Sıla-ı rahmi kesen ve ana babaya itaat etmeyen cennete giremez "

hadisi şerifleri de aynı şekilde değerlendirilmelidir.

Ulema, bu hadisleri izah ederken şu açıklamalarda bulunurlar:
"Buralardaki 'cennete giremez' ifadelerinin manaları, 'böyle yapan
kimse ilk olarak cennete giremez' ya da 'bunu helal görerek yapan
kimse cennete giremez' şeklinde anlaşılmalıdır.
Her halükarda ulema, bu hadisleri zahirinden anlaşıldığı şekliyle
değil, te 'viI ederek anlamışlardır. Bid'atlerin sapkınlık olduğunu ifade
eden hadisi şerif de diğer benzerleri gibi bu şekilde te'vil edilmiştir.
Zira hadislerin geneli ve Sahabeyi kiram' ın tatbikatları, buradaki
bid'atten maksadın, şeriatte asli bir temele istinat etmeyen 'bid'ati
seyyie' olduğunu açıkça göstermektedir.
Bu hadisin böyle anlaşılması gerektiğini, Peygamber Efendimiz saZlaZlahu aleyhi ve sellem- şu ifadeleriyle kendisi göstermiştir:
�y:i.ll r-J-J �l

l+: � (.)A -F.-1" lA-F.-1 4J c.:ıLS � ti...ı � (.)A

"Kim güzel bir yol ihdas eder ise, bu yolun ve onunla amel eden her
kesin sevabı o kimseye de yazılır. "
• .l..!al ..;-.tl
u:!

�(.i�
9- I.i.liJI ti...ı" � r::.. .

"Benim ve raşid halifelerimin sünnetine yapışın. "
Hz. Ömer -radıyallahu anh- teravih namazı hakkında "Bu ne güzel
bir bid'at'tir" demiştir?
b. Her yenilik sapkınlık değildir

Bazı kimseler, bid'atin ' hasene' ve ' seyyie' diye taksim edilmesini
tenkid ederek, böyle bir taksimin meşruluğunu şiddetle reddederler.
Bazıları daha da ileri giderek, "Her bid'at sapkınlıktır" hadisi şerifine
muhalefet ederek yeni bir şey ihdas ettikleri için bu şekilde bir taksim
yapanları sapıklık ve dalaletle itharn etmektedirler.
Onlara göre; hadisin lafzı, bütün bid'atlerin sapkınlık olduğunu sa
rih bir şekilde ifade etmektedir. Şeriatin sahibi ve hüküm koyma yet
kisi elinde olan Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ' dir. Bu du
rumda, O -sallallahu aleyhi ve sellem- bu sözü söylemişken, rütbesi ne
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olursa olsun hiç bir müçtehid: "Her bid'at sapkınlık değildir; kimisi
hasene, kimisi seyyiedir" deme şansına sahip değildir.
Birçokları bu yanlış ön kabul yüzünden aldanarak, dinin maksat ve
ruhunu anlamayanlar kervanına katılıp salih insanlara dil uzatma hata
sına düşmüşlerdir.
Hadisin zahirinden anlaşılan manaya bağlı kalınması gerektiğini
iddia eden bu kimseler, hayatlarında yaptıkları ve bildikleri şeyler
arasındaki çelişki yüzünden oldukça müşkül duruma düşerler. Her
yeni olanı reddetmek zorunda olduklarundan hayatta çok az şey yap
mak zorundadırlar. Ancak yaşayabilmek istiyorsa, kısa zaman içinde
bir çıkış yoluna ihtiyacı olduğunu fark eder. Öyle ya aksi takdirde
hiçbir şey yiyip içerneyecek, barınamayacak, giyinemeyecek, evlene
meyecek, ailesi, Müslüman kardeşleri ve toplumun hiçbir kesimiyle
herhangi bir ilişki kuramayacaktır.
Düştükleri bu halden kurtulmak için ileri sürdükleri alternatif il
ginçtir. Bid'ati 'dini' ve ' dünyevi' bid'at şeklinde ikiye ayırmak.
Subhanellah! Ne acayip öyle değil mi? Her bid'ati sapkınlık olarak
gören bu adamlar, kendi kendilerini kandırmak pahasına bu hileye
müracaat ederek, daha önce görülmemiş yepyeni bir şey olmasına
rağmen, bu ayrımı yapmakta bir beis görmezler.
Onlar, "Lafız olarak olmasa da mana itibariyle böyle bir taksim
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- zamanında vardı" deseler
bile, kesin olarak biliyoruz ki böyle bir isimlendirme o asırda asla
yoktu. Dolayısıyla, nübüvvet asrında görülmemiş yepyeni bir isimlen
dirme yaptıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Şimdi soruyoruz; daha önce görülmemiş bu yepyeni ayrım ve
isimlendirmeyi nereden çıkarıyorsunuz?
Eğer bize "bid' ati hasene ve seyyie diye sınıflandırmak kanun ko
yucu olan Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' den gelmiş bir
şey değildir ve böyle bir ayrım ona muhalefet etmektir" diyorsanız,
bize şu soruyu sorma hakkı doğar: "siz makbul olmayan dini bid'at ve
makbul olan dünyevi bid' at şeklinde yaptığınız bu ayırımı neye daya
narak yapıyorsunuz? Bu yaptığınız daha önce rastlamadığımız yeni bir
bir ayırım değil midir?"
Evet, aynı bize dediğiniz gibi; kanun koyucu olan Peygamberimiz

-sallallahu aleyhi ve sellem-:
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"Her bid'at dalalettir" buyurmakta. Ama sizler: "Hayır! Her bid'at mut

lak anlamda dalalet değildir. Bid'at, sapkmbk olan dini bid'at ve caiz olan
dünyevi bid'at diye ikiye aynbr." diyorsunuz. Bizden ne farkınız var? İşte
tam burada, birçok sorunu çözecek mühim bir meseleyi izah edebiliriz.
Bize bu ve bunun gibi hakikatleri açıklayan yegane hüküm ve ka
nun koyucu olan Allah'tır. Onun bu hakikatleri bize açıklarken kul
landığı dil, özel bir dil olan şeriat dilidir. Bu dili ancak ve yalnız şeria
tın bizlere kendi bildirdiği ölçüler vasıtasıyla anlamak zorundayız.
Bid'at, benzeri olmayan her yeni şey için kullanılan bir kavram
olduğuna göre, zemmedilen ve reddolunan yeniliklerin, dine bir ek
olarak sonradan eklenmek istenilen yeni şeyler olmalıdır. Peygambe
rimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' e nispet edilerek, dine yapılan her
türlü ziyade, bizzat Peygamberimizin:
.i.;

� 4..l.t � i...a \ � üjAl c) I!ı�l DA

"Her kim ki şu işimizde (dini meselelerde) ondan olmayan yeni bir
şey ihdas ederse, o şey reddolunur" fermanıyla yasakladığı bir şeydir.
"Şu işimizde" ifadeleri, söylemek istediğimizi net bir şekilde izah et
mektedir

,
Bizim, 'bid'ati hasene' ve 'bid'ati s eyyi e diye yaptığımız ayrım,
bid' atin "yeni bir şey ortaya koymak" anlamına gelen lugavi manasına
binaen yapılan bir taksimdir. Elbette ki şeriatte bir bid'at ortaya koy
mak sapkınlık ve fitnedir ve reddolunmuştur.
Dediklerimizi reddedenler eğer burada anlatmak istediğimizi kav
ramaya çalışırlarsa, ortak noktalarımızın daha fazla ve tartışmamızın
da gereksiz olduğunu anlayacaklardır. Meselenin anlaşılmasını kolay
laştıracak bir iki noktaya temas edelim;
Bizim bu şekilde bir sınıflandırına yapmamızı kabul etmeyenlerin,
mecbur kalarak bid'ati, dini ve dünyevi diye ikiye ayırmalarından da
anlaşıldığına göre, onlar da dinde ortaya konulacak olan bir bid'ati
inkar etmektedirler.
Bid'ati, 'hasene' ve 'seyyie' olarak ikiye ayıranlar, bid'at kavra
mının lugavi manasını murat ederek bu sınıflandırmayı yapmışlardır.
Çünkü 'hasene' ve 'seyyie ' şeklinde bid'ati tasnif edenler de dindeki
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her yeniliği dalalet ve büyük bir günah sayarlarr. Bu durumda iki grup
arasındaki ihtilaf sadece lafzi' bir ihtilaf olarak kalmaktadır.
Bid'ati ' dini" ve ' dünyevi" olarak ikiye ayıran ve diğer tasnifi red
deden kardeşlerimiz, dikkatli bir sınıflandırma yapamamışlardır. On
lar, dini bid'at dalalettir -ki bu doğrudur- dünyevi bid'atte ise bir beis
yoktur dediklerinde yanlış bir hükme varmaktadırlar. Zira bu şekilde
bir ayrım, her dünyevi' bid' at ve yeniliğin mübah olduğunu ifade etmiş
olur ki, bu, çok büyük bir musibete kapı aralar. Bu durumdan kurtul
mak için zaruri bir tasnife daha ihtiyaç duyulmaktadır. Dünyevi'
bid'atler, hayır olanlar ve şer olanlar diye yeniden ikiye ayrılmalıdır.
İşte bu müşkile düşmernek için bid'atin lugavi manası kastedile
rek, 'hasene' ve 'seyyie' diye ikiye ayrılması yeterli olur. Bizim ayı
rımımıza göre, diğerlerinin 'bid'ati dünyevi" dediğine biz 'bid'ati
hasene ' demiş oluyoruz.
Bizim de kabul ettiğimiz bu sınıflandırma, yeni olan her şeyin,
şeriate ve dini kaidelere uygunluk arz edip etmediğini, Müslümanların
yapageldikleri her dünyevi işte, şeriate uygunluğun aranması gerekti
ğini ifade ettiği için, gayet ihtiyatlı ve dikkatli yapılmış bir ayırımdır.
Bu mühim nokta, usul alimlerinin yaptığı bu dikkatli tasnif saye
sinde anlaşılabilmektedir. Eksiklik ve tahrif olmadan, te'vile ihtiyaç
duymadan, bizleri, doğru manalara taşıyan doğru lafızları kullandıkla
rı için Allah -celle celfiluhu- usul alimlerimizden razı olsun.
c. Tasavvuf ehlinin durumu

Tasavvuf, çeşitli haksız ithamlara maruz kalmıştır. Bazı yerlerde ta
savvufa insaf nazarıyla bakanları bulmak oldukça zordur. Ehli tasavvu
fu itham etmekteki cüret utanmazlık derecesine ulaşmış, "birinin tasav
vuf ile olan alakası, adaletini zedelediği için şahit1iği reddolunmalıdır",
"falan kişi güvenilir değildir ve ondan gelen bir habere güvenilmez zira
o tasavvuf ehli'dir" diyebilecek kadar haddi aşanlar olmuştur.
Bazı tasavvuf münkirlerinin tasavvufu sürekli zemmetmelerine, ta
savvuf ehlinin büyüklerine karşı adeta harp açmış olmalarına rağmen,
ders kürsülerinde ve Cuma namazlarında daha önceki ithamlarından
haya etmeden bu tasavvuf ehli büyüklerinin sözlerini insanlara nak
letmeleri şaşırtıcı bir çelişkidir. Onlar, hiç utanmadan ve gayet rahat
bir şekilde: "Fudayl bin İyaz dedi ki, Cüneyd Bağdadi' dedi ki, Hasan
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Basri, Sehl bin Tüsteri, Muha.sibi ve Bişri Hafi dedi ki" diyerek
nakiller yapabilmektedirler.
Bu zatlar, tasavvufun imamları, kutupları ve temel taşlarıdır. Ta
savvuf kitapları, bunların sözleri, menkıbeleri ve hayat hikayeleri ile
doludur. Bu nakilleri yapanlar, cahil ya da körler mi, yoksa öyle gö
rünmeye mi çalışmaktadırlar? Anlaşılır gibi değil doğrusu.
Tasavvufun temelini atan bu büyük insanların durdukları yeri an
layabilmek için, onların dini mübini İslam hakkındaki bazı sözlerini
aktarmak istiyorum. Zira birinin görüşlerini en iyi kendisi bilir ve biri
sini en iyi kendisinden öğrenebiliriz.
Cüneyd Bağdadi şöyle der: "Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem- 'in yoluna ve sünnetine uymak ve onun izini takip etmekten
başka bütün yollar insanlara kapalıdır. Çünkü bütün hayır yolları, sa
dece Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' e, onun izini takip edip
ona tabi olanlara açıktır, başkasına değiL."

Ebü Yezid Bestami bir gün talebelerinin yanına gelmiş ve şöyle
demiştir: "Kalkın ve şu Allah' ın dostu diye bilinen falan adamı ziyaret
edelim." Bayezid Bestami, talebe1eri ile beraber dışarı çıktığında o
adamın mescide doğru geldiğini fakat gelirken de kıble yönüne tükür
düğünü görür. Bunun üzerine Bayezid Bestami, yolunu değiştirip ona
selam vermeden geri döner ve yanındakilere: "Rasulüllah -sallallahu
aleyhi ve sellem-'in bir edebini yerine getirmekte kendisine güveneme
diğimiz birisinin, sahip olduğunu iddia ettiği velayet ve sıdk makamla
rında olduğuna nasıl güvenebiliriz" der.
Zünmln-u Mısri şöyle der: "Sadece dört şey, hakkında konuşulmaya
değerdir. Bunlar; Celil olan Allah'ı sevmek, zelil olan dünyadan nefret
etmek, Kur'an'a tabi olmak ve bu halin değişmesinin tehlikelerinden
korkmaktır. Allah'ı seven bir kimsenin alameti, Allah'ın sevgilisi Pey
gamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' in ahlakına, yaptıklarına, emret
tiklerine yani sünnetine tabi olmaktır."
Sırrı Sakati şöyle der: "Tasavvuf şu üç şeye verilen isimdir; AI
lah'ı bilmek, ona karşı olan korku ve saygıyı sürdürmek, batından
gelen bir keşfi bilgiyi kitap ve sünnetin zahirine muhalif olduğu müd
detçe anlatmamak, zuhur eden kerametlerin Allah'ın haram sınırlarını
aşmaya sebep olmaması."
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Ebu Nasır Bişr bin Haris Hafi der ki: "Bir gün Peygamberimiz
sallallahu aleyhi ve sellem-'i rüyamda gördüm. O bana şöyle sordu: "Ey
Bişr! Neden Allah seni akranlarının üstünde bir mertebeye çıkardı
biliyor musun?" Ben de "Hayır ya Rasulallah, neden?" diye sordum.
O cevaben bana: "Sünnetime ittiba etmen, salihlere hizmet etmen,
kardeşlerine nasihat etmen, ashabıma ve ehli beytime olan muhabbe
tinden dolayı seni ebrar kullar zümresine ilhak etti" buyurdular."
-

Ebu Yezid Tayfur bin İsa el-Bestami şöyle der: "Bir ara Allah'a,
benden yemek yeme ve kadınlara meyil etme sıkıntısını giderınesi için
dua etmek istedim. Ama sonra kendi kendime: "Allah'ın Rasulü böyle
bir şey istememişken ben nasıl isterim" dedim ve bu işten vazgeçtim.
Sonrasında ise Allah -celle celfiluhu-, önümde bir kadın mı var yoksa
duvar mı diye fark edemeyecek derecede kadınlara olan meylimi ben
den giderdi."
Şöyle diyen de yine odur: "Havada uçan, kerametleri olan bir
adam bile görseniz, Allah'ın emir ve yasak sınırlarına olan riayetine,
ve şeriati nasıl yaşadığına bakınız."
Ebu Süleyman Abdurrahman bin Atıyye bin Darani der ki: "Ne
zaman sufı nüktelerinden bir şey kalbime doğsa, adil birer şahit olan
Kur'an ve sünnetle onu desteklemeden kabul etmem."
Ebu Hasan Ahmed bin Hıvari: "Rasulüllah -sallallahu aleyhi ve
sellem- 'in sünnetine tabi olmadan yapılan her amel boştur" demiştir.
Ebu Hafs Ömer bin Müsellem Haddad şöyle demiştir: "Her kim ki
yaptığı ve söylediği şeyleri daima kitap sünnet terazİsiyle ölçerse, in
sanların mahkeme edildiği günde onları itiraf etmek zorunda kalmaz."
Ebu Kasım Cüneyd bin Muhammed: "Kim Kur'an'ı hıfzetmemiş ve
hadis öğrenmemişse o kişiye tabi olunmaz. Zira bizim bildiğimiz her
şey Kur'an ve sünnet kontrolündedir" demiştir. Şu sözler de ona aittir:
"Bizim yolumuz Kur'an ve sünnetin kontrolü altında, bütün ilmimiz
Rasulül1ah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hadisleriyle örülüdür."
Ebu Osman Said bin İsmail el-Hiu bir gün bir baygınlık geçirdi.
Oğlu Ebubekir, ne olduğunu anlamak için aceleyle gömleğini yırtarak
bir şey olup olmadığına baktı. Baygınlık hali geçince parçalanmış göm
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leğinin halini gören el-Hıri: "Oğlum! Zahirde görülen sünnete muhale
fet, batında yer alan bir riyanın alametidir" demiştir.
O, şöyle de demiştir: "Allah -celle eelaluhu- ile olan beraberlik; edepli
olmak ve daima onu ve heybetini hatırlamakla, Peygamberimiz -sallallahu
aleyhi ve sellem- ile olan beraberlik; onun sünnetine ittiba etmek, fıkıh neyi
gerektiriyorsa onu yapmakla, Allah dost1anyla olan beraberlik; onlara
hümıet ve hizmet etmekle, aile ile olan berberlik; onlara güzel ahlakla
muamele etmekle, Din kardeşlerinle olan beraberlik; harama düşmernek
şartıyla onlarla görüşmeye ve sohbete devam etmekle, Cahillerle olan
beraberlik ise onlara şefkat ve dua ile yaklaşmak ile olur."
Şu sözler de ona aittir: "Kim sünneti kendi sine lider kabul ederse
hikmet ile konuşur, kim hevasını kendine lider seçerse bid'atten bah
setmeye başlar. Allah -celle eelaluhu- şöyle buyurmuştur:

"Eğer peygambere itaat ederseniz hidayete erersiniz" (Nur 54)."
Ebu Hasan Ahmed bin Muhammed en-Nuri şöyle demiştir: "Her
kim kendisinde Allah ile olan berberliğinden dolayı, şeriatin dışına
çıkan bir takım haller yaşadığını iddia ediyorsa ondan uzak durun.
Zira o bid'atçi biridir."
Ebu Fevaris Şah bin Kirmani şöyle demiştir: "Kim gözünü haram
dan sakınır, nefsİni şehvetlerden korur, batınını devamlı murakabe,
zahirini sünnete ittiba ile mamur eder ve helal yemeyi alışkanlık hali
ne getirirse; feraseti ona hata yaptırmaz."
Ebu Ahmed bin Muhammed bin Sehl bin Ata eı-Ademi şöyle söy
ler: "Kim şeriatin ölçülerine yapışırsa, Allah -celle eeldluhu- onun kal
bini marifet nuruyla doldurur. Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem-'in ahlakı ile ahlaklanıp, yaptıklan ve emrettiklerine ittiba et
mekten daha şerefli bir makam yoktur."
Şu ifadeler de onundur: "Sana bir şey sorulduğu zaman iliminle
cevabını ara, orada bulamazsan hikmet meydanına bak, orada da bu
lamazsan onu tevhit tartısıyla tart, bu üç alan sana onu doğrularnıyorsa
onu şeytanın yüzüne çarp."
Ebu Hamza Bağdadi el-Bezzaz şöyle demiştir: "Hakkın yolunu bi
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lene orada yürümek mümkündür. Hakkın yolu, ancak yapılan ve söy
lenen her şeyde Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'e ittiba et
mekle bulunabilir."
Ebu İshak İbrahim bin Davud er-Rıkki demiştir ki: "Allah -celle
celiiluhu- 'yu sevmenin alameti ona itaat ve Peygamberimiz -sallallahu
aleyhi ve sellem- ' e ittiba etmektir."
Mümşad ed-Dinveri şöyle der: "Müridin edebi; meşayıha hürmet, din
kardeşlerine hizmet, şeriatin hududunu muhafaza etmektir."
Ebu Muhammed Abdullah bin el-Menazil demiştir ki: "Her kim
farzlardan birini yerine getirmiyorsa mutlaka öncesinde sünnetleri terk
etme musibetine maruz kalmıştır. Kim sünnetleri terk ediyorsa daha
öncesinde bid'atleri işleme musibetine uğramıştır."]
d. Kelam alimlerinin durumu

Bazıları, cehaletlerinden dolayı Allah'ın sıfatları ile alakalı görüş
lerine binaen Eş' ari mezhebi mensuplarını dinden çıkmış sapkın fırka
lar arasında saymaktadırlar.
Eş'ari mezhebi hakkında var olan bu cehalet, Ehli Sünnet'in birliği
ve beraberliğine zarar verici boyutlara ulaşmıştır.
Anlamakta güçlük çekiyorum. Nasıl oluyor da bazıları, hakiki iman
ehli olan Ehlisünnet ile bazı sapkın grupları birbirine bu kadar yaklaştı
rabiliyor, Mutezile ve Cehmiye gibi fırkaların ileri sürdükleri görüşler
ile Ehli Sünnet'in dediklerini birbiriyle aynı kabul edebiliyorlar.

"Müslümanları mücrimler gibi mi kabul ediyorsunuz. Size ne
oluyor; nasıl hüküm veriyorsunuz." (Kalem 3 5-6).
Eş 'ari' ler, ilimIeri ile dünyayı bir uçtan bir uca doldurmuş olan
Müslümanların hidayet imamlarıdır. İnsanlar onların ilim fazilet ve
1 Allame Şeyh Abulhafız Mekki, "Mevkıfu eimmeti 'l-haraketi 'a-selefiyye mine 't
tasavvuj ve 's-sufiyye " adlı esaslı bir eser hazırlamıştır. Burada İmam Ahmed bin
Hanbel, İbni Teymiye, İbni Kayyım, Zehebi, İbni Kesir, İbni Receb ve Muhammed
bin Abdulvahhab 'ın görüşlerini toplamış, onların tasavvufa bakışlarını doğru bir
şekilde anlatmış ve tasavvuf büyüklerine olan övgü ve medihlerini aktarmıştır.
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dindarlıklarına şahittirler. Onlar Mutezile'nin sapkınlıkları karşısında
durmuş, Ehlisünnet' in en faziletli üstadlarıdırlar.
Onlar hakkında Şeyhü1islam İbni Teymiye, "Feteva "da Ebu Mu
hammed'den bir söz nakletmiştir: "Alimler, din ilimIerinin (ulumu'd-din)
yardımcılan, Eş'ariler ise dinin asıllarının (usulu'd-din) yardımcılarıdır." !
Onlar muhaddis, fakih ve müfessirlerden müteşekkil büyük imam
lar topluluğudur. Ulemadan hiç kimsenin mustağni kalamadığı
Buhari'nin meşhur "Fethu 'l-Bari " şerhinin müellifi olan muhaddislerin
tartışmasız imamı Şeyhulislam Ahmed bin Hacer Askalani, Eş' arı
mezhebindendir.
Ehli Sünnet ulemasının imarnı, Sahihi Müslim' in şarihi ve birçok
eserin müellifi İmaın Nevevi de Eş'arı mezhebindendir.

"El-Cami li Ahkami'l-Kur'an " tefsirinin sahibi İmam Kurtubi de
Eş'arı mezhebindendir. "Ez- Zevacir an İktiraji'l-Kebair" kitabının sahi

bi İbni Hacer el-Heytemi, büyük fıkıh ve hadis alimi imam Zekeriya
el-Ensari de Eş' arı mezhebindendirler.
İmam Ebu Bekir Bakıllani, İmam Kastanarri , İmam Nesefi, İmam
Şerbini, "Bahru'l Muhit" tefsirİnin sahibi Ebu Hayyan en-Nahvi, "Teshil
ji Ulumi't-Tenzil " kitabının sahibi İmam İbni Cüz'a ve daha birçokları
Eş' an imamlarındarrdır1ar.
Eğer ilimIeri dünyayı doldurmuş fakih, müfessir ve muhaddis olan
bu büyük Eş' ari imamlarının tamamını burada saymaya kalkacak 01sak birçok cilt yazmaya ihtiyaç duyardık. Bizler, Peygamberlerin
Efendisi -sallallahu aleyhi ve sellem-' in şeriatine hizmet eden bu büyük
imarnlara en güzel şekilde muamele edilmesi gerektiğini, ehli ilmin
ancak faziletle anılması gerektiğini hatırlatırız. Bu salih imamları sap
kınlıkla itham etmekle ne gibi bir hayır umulmaktadır acaba?
Onların İslam yolundan saptıklarını iddia ettiğimiz halde, Allah celle ceıazu hu- ' nun, onların ilimIerinden istifade kapısını bizlere açma
sını nasıl bekleriz.

Ben diyorum ki; asrımızın müthiş zekalarından, akademisyenle
rinden kim Şeyhülislam İbni Hacer Askalani'nin, İmam Nevevi'nin 
Allah -celle ceıazuhu- onları rahmet ve rızasıyla kuşatsın- sünneti nebe
ı
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viye yaptığı katkıyı yapabilmiştir.
Bu iki imarnın ve diğer Eş' ari büyüklerinin ilimIerine ihtiyaç du
yarken, onları nasıl dalalet ve sapkınlık ile suçlarız.
Eğer onlar gerçekten dalalet üzereyseler, biz onlardan ilim
alabilinniyiz ki? İbni Sirin: "İlim dindir. Öyleyse dininizi kimden aldığı
nıza iyi bakın" demiyor mu?
Bazıları bu büyük imamların fikirlerine katılmıyor olsalar da "Bu
imamlar içtihad etmişler ama Allah'ın sıfatları hususunda hataya düş
müşlerdir" diyerek onları dalalet ve sapkınlıkla itham etmekten uzak
dunnaları daha doğru olmazmıydı? Böylesi bir tavır, bu zatları Ehli
sünnet imamları olarak kabul eden bizlere köpürüp dunnalarından
daha iyi bir yoldur.
İmam Nevevi, Askalani, Kurtubi, Bakillani, Fahru'r-Razi, Heytemi,
Zekeriya Ensari ve diğer büyük alim ve eşsiz üstadlar, eğer Ehlisünnet
değillerse, söyler misiniz kim Ehlisünnet o zaman?
Son olarak, İslam'a davet ve tebliğ ile meşgul olan herkesi, ümmeti
Muhammed hakkında, özellikle de ümmetin değerli alimleri hakkında
söylediklerine dikkat etmeye davet ediyoruz. Ümmeti Muhammed kı
yamet gününe kadar hayır üzeredir. Eğer alimlerimizin kadir kıymetini
bilmezsek bizde bir hayır kalmaz. ı
e. Kelami tartışmaların bazı sakıncaları

Ulema arasında, bazı akaid meselelerine dair yapılan bazı tartışma
lar, Allah -celle cezazuhu-'nun bizi bilmekle mükellef kılmadığı bir ta
kım ayrıntıların gündeme gelmesine sebep olmuştur. Bu durum bazı
hakikatlerin mühim yanlarının gölgede kalarak anlaşılmasına engel
olmuştur. Bununla alakalı birkaç örnek verelim:
Peygamberimiz'in Miraç gecesi Rabbini görmesi:

Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Miraç gecesinde AI
lah'ı görmesinin keyfiyeti hakkında uzun uzadıya yapılan tartışmalar
bu hususta iyi bir örnek teşkil eder. Kimisi Peygamberimiz -sallallahu
aleyhi ve sellem-'in kalbiyle, kimisi de gözüyle gördüğünü iddia ederek
davalarını destekleyici deliller serdetmişlerdir.

ı Şeyh Allame Muhammed Ali Sabuni'nin Eş'ari'ler hakkında yaptığı uzun ve
önemli bahisleri içeren kitabına bakılabilir.
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Biz bunları, faydası olmayan, zararının menfaatinden daha fazla
olduğu gereksiz tartışmalar olarak görmekteyiz. Özellikle avam insan
lar bu meseleleri duyduğunda, kalplerine şüphe ve tereddüt doğması
kaçınılmazdır. Eğer bu şekilde sorular soracağımıza bu hakikati bize
geldiği gibi kabul eder ve sadece "Peygamber Efendimiz -sallallahu
aleyhi ve sellem- Rabbini gönnüştür" diyerek tafsilatını bir kenara bıra
kacak olursak, meselenin insanlar nazarındaki değeri ve azameti de
zarar gönnemiş olur diye düşünüyoruz.
Allah -celle celaluhu-nun konuşması:

Hz. Musa -aleyhisselam-'ın Allah -celle celaluhu- ile yaptığı konuş
ma kıssasında, Allah -celle celaluhu-'nun konuşmasının keyfiyetine dair
yapılan tartışmalar da bu kabildendir. Kimisi, Allah -celle celaluhu
kendine mahsus olan bir kelamı nefs! ile konuşmuştur. Kimisi de bil
diğimiz harf ve sesler ile konuşmuştur demişlerdir.
Bu tartışmalar bizce gereksizdir. Fakat kesin olarak bildiğimiz bir
şey daha var ki, bu görüşlerin ikisi de, Allah -celle celaluhu-'yu noksan
lıklardan tenzih etme gayesini güttükleri için herhangi bir şekilde şirk
ile nitelenmesi asla mümkün değildir.
Allah'ın konuşması, Kuran' da geçen ve inkarı mümkün olmayan
bir hakikattir. Allah için kelam sıfatının var olması, ilahi mükemmel1iğe bir noksanlık getinnez. Allah -celle celaluhu-'nun Kur'an'da anlat
tığı sıfatlara iman etme zorunluluğumuz varken başka bir şey de düşü
nülemez. Allah -celle celaluhu-'yu kendisinden iyi hiç kimse bilemez.
Bizim tavsiye ettiğimiz şey, bu meselelerin keyfiyet ya da şekline
dalmaksızın kabul edilmesi yönündedir. Biz, Allah'ın harf ve ses ol
mayan kelam-ı nefs! ile mi, yoksa harfleri ve sesleri kullanarak mı
konuştuğunu tasavvur etmedende Allah'ın kelamı olduğunu kabul
edebiliriz. Bu ayrıntılara dalmak, tevhidin sahibi olan Muhammed
Mustafa -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in bize bahsetmediği konulardır.
Bu hususlarda ortaya çıkan ihtilafların, hiç bir şeyden memnun olma
yan bir ruh halinden ortaya çıkan gereksiz tartışmaların ürünü olduğu
nu düşünüyoruz. Bizce bunlar birer bid'attir. Allah'ım seni tenzih ede
rim bu büyük bir iftiradır.
Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-, Allah'ın huzu
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runda toplandığımız zaman bizlere bu meselelerden bahsedecektir. O
zaman meselenin hakikatini tam olarak öğreniriz. Öyleyse bu ve bu
nun gibi konularda konuşurken; meselenin keyfiyetine, şekline, sure
tine dair fikir beyan etmekten sakınmalıdır.
Peygamberlmiz'in, arkasından görmesi:

Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in:
�lAı 6-t �\)

W c)li. 6-t �\) �J

"Muhakkak ki ben sizleri önümden gördüğüm gibi arkamdan da gö
rebilmekteyim hadisi şerifi etrafında yapılan tartışmalar da bu hususa
ii

bir örnektir.

Meseleyi izah etmek için, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem-'in arkasında da aynı öndeki gibi gözleri olduğunu, ön taraftaki
gözlerine verilen kuvvetle arka tarafı gördüğünü ya da Allah'ın arka
tarafta olanları görmesi için Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem- için ön tarafa aksettirdiğini iddia edenler olmuştur. Tatmin ol
mayan bir memnuniyetsizlikle ortaya atılan bu yorumlar yüzünden
hadisenin kalplerdeki pmltı ve heybeti gölgelenmektedir.
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in ön tarafından gördü
ğü gibi arkasından da görmesi, sahih rivayetlerle bize ulaşmış olup
inkarı mümkün değildir. Ancak bizim buradaki tavsiyemiz de geride
olduğu gibi, bu meseleyi keyfiyet ve şekline değinmeksizin bize nak
lolunduğu gibi kabul etmektir. Böyle bir olayın olması ve bize bildi
rilmesindeki semere ise; bir ve tek olan Allah -eelle eelilluhu-'nun kah
redici gücünü bize gösteren, sebeplerin işlemez hale geldiği bu hariku
Iade sahneyi tasavvur ederek Peygamberimizi anlamamızdır.
Cebrail -aleyhisselam-'ın insan suretine girmesi:

Dehşete düşürücü yaratılışına rağmen Cebrail -aleyhisseIam-'ın bir
insan suretine girmesinin keyfiyeti de ulema arasında tartışılan konu
lardandır. Bu hususta; Allah -eelle eelfiluhu-, yarattığı kanatları gibi
fazla azalarını ortadan kaldırarak ya da diğerlerinin içine saklayarak
onu insan şekline getirmiştir gibi görüşler ileri sürülmüştür.
Bu hususta zikredilen bu görüşler de, faydası olmayan gereksiz, yo
rucu tartışmalardır. Bizim inancımız sadece her şeye güç yetiren Al
lah'ın buna da güç yetirmiş olduğu ve birçok sahabenin Cebrail'i bu
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şekilde gördüğü yönündedir. Bizler, bir meleği insan suretine sokarken,
Allah'ın nasıl bir yol izlendiğinin bizi ilgilendinnediğini düşünüyoruz.
İlim talebesi kardeşlerimize de bu hakikati bu şekilde kabul etmelerini
ve ötesinde ki tartışmalara ginnemelerini tavsiye ediyoruz. Böylelikle
meselenin kalplerdeki azarnet ve heybeti de zarar gönnemiş olur.

3

TEVESSÜL VE MAHİYETİ

Tevessül, bir kısım insanlar tarafından yanlış anlaşılan bir kav
ramdır. Tevessülün ne anlama geldiğini tafsi1atıyla anlatacağız. Ama
daha öncesinde bazı temel meseleleri hatırlatmamız gerekmektedir.
Tevessül sadece Allah' a yönelmek anlamı taşıyan bir duadır. Te
vessülde asıl maksad Allah -celle ceıaıuhu- dür. Yesile, Allah'a yakınlık
tesis etmeye sebep olan bir vasıtadan ibarettir. Tevessüle bundan farklı
bir anlam yükleyen kimse Allah' a şirk koşmuş olur.
Vesile edinen bir kimse, Allah -celle celiiluhu- 'nun bir şeyi ya da
kişiyi sevdiğinden dolayı onu sever ve Allah'ın değer verdiği o şeylere
olan sevgisine güvenerek onları Allah'a vesile eder. Tevessülde bun
dan farklı bir amaç güdüyorsa, vesile o kişiden beridir zaten.
Tevessül eden kişi, ve sil e edindiği şeyleri, Allah -celle celiiluhu- gibi
menfaat ve zarar verebilecek bir şey olarak kabul ediyorsa müşrik olur.
Tevessül yapılması zaruri bir şey değildir. Tevessüldeki asıl gaye;
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"Kullarım sana beni sordukları zamani ben muhakkak onlara
çok yakınım" (Bakara 1 86)
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ilDe ki: ister Allah diye dua edin, ister rahman diye dua edin.
Hangisi ile dua etseniz nihayetinde en güzel isimler o 'na mahsus
tur" (İsra 1 ı o) ayetlerinde ifade edilen mutlak anlamdaki duadır.
a. Tevessülde bütün alimlerin kabul ettiği ölçü

Hiçbir Müslüman, işlemiş olduğu ameli salihlerin Allah'a yakınlık
için birer vesile olduğunu inkar edemez. Oruç tutulduğu, namaz kılın
dığı, Kur' an okunup sadaka verildiğinde hepsinin Allah'a yaklaşmak
için birer vesile olduğunu herkes bilir.
Yesile; istenilenin gerçekleşmesi için yapılan duanın kabulünü ko
laylaştırması umulan makbul bir şeydir. Mağara ağzının kaya ile ka
panması yüzünden içeride mahsur kalan üç kişinin kurtuluş hikayele
rinden bahseden hadisi şerif bu noktada delil olarak yeterlidir. Rivayet
te; herkes bir amelini Allah'a tevessül ederek Allah'tan yardım istemek
tedirler. Birisi ebeveynine yaptığı iyilik, birisi tüm şartlann hazır olma
sına rağmen zina cürmünden geri durmak, bir diğeri de birisinin malını
muhafaza edip tam olarak ona iade etmesi sebebiyle tevessül etmiş,
Allah ta onlan bu ameller hürmetine mağaradan kurtarmıştır. Bu tarz
bir tevessülün faziletlerine dair merhum Şeyh İbni Teymiye "Kaidetün
Celileh ji't-Tevessül ve'l-Vesile" adlı eserinde izahlarda bulunmuştur.
Kişinin kendi amellerinin dışında bir şahsı vesile edinmesinin caiz
olup olmaması hususunda ihtilaf edilmiştir. Yani "Allah'ım! Ben sana
peygamberin Muhammed Mustafa'yı vesile ediyorum," ya da
"Eblibekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi vesile ediyorum" gibi ifadelerle
dua etmek caiz midir değil midir diye ihtilaf edilmiştir. Bazılan işte bu
çeşit tevessülü caiz görmemiştir.
Bizce burada görünüşte bir ihtilaf vardır. Zira şahıslar yapılan te
vessülde de her insan nihayetinde amellerle tevessül etmiş olmaktadır.
Amellerle tevessülü anlattığımız gibi herkes kabul etmektedir. Mese
leyi, inat ve ön yargıyla değerlendirme adeti bir kenara bırakılırsa,
Müslümanlara şirk ve sapkınlık ithamıyla saldırmaya sebep olan şey
lerin kendiliğinden ortadan kalktığı görülecektir.
Birazdan açıkça anlaşılacaktır ki bir şahıs ile tevessül eden kimse

III

Tevessüı ve Mahiyeti

de aslında o şahsın yapmış olduğu amelleri vesile edinmektedir. Bir
kimse birisini vesile ediniyorsa; onun salahına, velayetine ve faziletine
olan hüsnü zannından ve ona olan muhabbetinden dolayı vesile edini
yordur. Yani tevessül eden kişi, tevessül edilen bu zatın Allah'ı sevdi
ğine ve onun yolunda çalıştığına,
J ...
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"Allah onları sever, onlarda Allah'ı" (Maide 54) ayeti kerimesinde

işaret edilen Allah'ı seven ve Allah'ın da kendisini sevdiği kullardan
olduğuna olan inancından dolayı onunla Allah'a tevessül etmektedir.
Dikkatli düşünüldüğünde, vesile edilen şahsa karşı duyulan bu
muhabbet ve güvenin, onun işlediği salih ameller yüzünden olduğu
anlaşılır. Yani tevessül eden kişi, tevessül ettiğinde sanki şöyle demiş
olmaktadır: "Allah'ım! Ben falan kişinin seni sevdiğine senin için
amel edip yolunda çalıştığına inanıyorum. İnanıyorum ki sende onu
seviyorsun ve ondan razısın. İşte bunun için onu seviyor ve ona olan
muhabbetimden dolayı şöyle şöyle yapmanı istiyorum."
Tevessül eden kişi, yaptığı ile bunu demek istemiştir. Vesile eden
kimse bu niyetini açıkça söylemez zira yerde ve göklerde olan her şeyi,
gözlerin görmediği, kalplerde gizli olanları bilen Allah'tan hiçbir şeyin
gizli olmadıklarını bilir ve bu yüzden çoğu zaman böyle uzun uzadıya
ifadeler kullanmadan, kısaca "onu vesile ediyorum" demekle yetinir.
Bir kimsenin "Allah'ım ! Senin peygamberini vesile kılıyorum"
demesi ile "Allah'ım! Senin peygamberine olan sevgimi sana vesile
kılıyorum" demesi arasında hiçbir fark yoktur. Zira ilk ifadeyi söyle
mesi de sadece peygambere olan iman ve muhabbeti sebebiyledir. Bu
muhabbet olmasa zaten onu vesile kılmazdı. Velileri ve salih insanları
vesile etmek aynen peygamberlerle yapılan bu tevessül gibidir.Bu
anlattıklarımız vesile edinme konusundaki ihtilafın sadece sureta bir
ihtilaf olduğunu ve hakiki olmadığını göstermektedir. Bu durumda, bu
tefrikaya ve oluşan suni düşmanlıklara, peygamberlerle ve salih zatlar
la vesile yolunu tutan kimseleri küfürle itham etmeyi gerektirecek
hiçbir sebep kalmamaktadır
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"Allah'ım seni tenzih ederim bu büyük bir iftiradır" (Nur 1 6)
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b. Hz. Adem 'in peygamberimizle tevessülü

Allah -celle celfiluhu- şöyle buyurur:
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"Ey iman edenler Allah'tan korkun ve ona vesileler arayın."
(Maide 35)

Allah'a yakınlık sağlayan ve ihtiyaçların karşılanmasına yarayan
her şeye vesile denir. Buradaki püf noktası; vesile olması için kullanı
lan şeyin vesileyi kabul etmesi umulanın yanında bir değer ve kıymete
sahip olmasıdıf.
Ayeti kerimede geçen 'vesile' ifadesi, hayatta veya vefat etmiş
olan peygamber ve salih kullarla, hem de salih amellerle vesile edile
bileceğini ortaya koyan umumi ifadelerle zikredilmiştir. Bu gerçek,
birazdan görülecek hadisi şerif ve rivayetlerle açıkça anlaşılacaktıf.
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ile doğmadan önce ve hali
hayatlanndayken tevessül edildiği gibi, vefatından sonra ya da kıyamet
günü diriltildiğimiz zaman da onunla tevessül etmemiz caizdir. Bu haki
katin kabul edilmesi için, sadece anlatılanlara kulak vennek yeterlidir.
Bir hadisi şerifte varİt olduğuna göre Hz. Adem, Peygamberimizle
tevessül etmiştir. Hakim "Müstedrek" adlı kitabında aktanr: "Ebu Said
Amr bin Muhammed bin Mensur el-AdI, Ebu Hasan Muhammed bin
İshak bin İbrahim el-Hanzali'den, o, Ebu Haris Abdullah bin Müslim
el-fehri 'den, o, İsmail bin Müselleme'den, o, Abdurrahman bin Zeyd
bin Eslem' den, o, babasından, babası dedesinden, dedesi de Hz. Ömer
-radıyallahu anh-' dan rivayet etmiştir ki Allah Resulü -sallallahu aleyhi
ve sellem- şöyle buyunnuştur:
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"Adem -aleyhisselam- hata işlediği zaman: "Allah'ım senden Muham
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med'in hakkı için bağışlanmamı istiyorum " diye dua etmişti. Allah -celle
celfiluhu- ona: "ey AdemI Sen Muhammed'i nereden biliyorsun ben daha onu
yaratmadım " diye sorunca O: "Ya rabbil Sen beni yaratıp ruhundan üfürdü
ğün vakit ben başımı kaldınp gökyüzüne baktım ve arşın üstünde "la ilahe
illallah Muhammedün rasülullah" yazdığım gördüm. Sen birisini, isminin
yanında zikrediyorsan o sana mahlUkatın en sevgilisi olmalıdır. " Allah -celle
celfiluhu-'da bunun üzerine:"evet ey AdemI Doğru söyledin muhakkak ki o,
bana insanların en sevgilisidir. Onun hürmetine benden iste bende seni bağış
layayım. Muhammed olmasaydı seni de yaratmazdım. "
Bu hadisi Hakim "Müstedrek"te (2/6 15), ı Hafız Suyuti "Hasfiis'i
Nübüvve"de zikretmiş ve 'sahih' kabul etmişlerdir? Beyhaki "Delfiili'n-

1 Bu hadisi şerifi el-Hakim rivayet etmiş ve sahih kabul etmiştir. Çünkü o: "bu hadisin
isnadı sahihtir" dediği zaman o hadisi sahih kabul ettiği anlamına gelir. Burada da öyle
demiştir. Bu sözünden hadisin sahih olduğunu anlamamızın birçok sebebi daha vardır:
1 - el-Hiikim, "Müstedrek" adlı kitabında sadece sahih hadisleri rivayet edeceğini
söylemiştir. Kitaptaki her hadis, onun şartlarına göre sahihtir. Öyleyse bu hadisleri
nakleden bir kimse "el-Hiikim bu hadisi sahih görmüştür" diyebilir.
2- Usuli hadiste kabul edilmiştir ki, güvenilir bir hadis hafızı bir hadisin senedine sahihtir
dediği zaman bunu metin sahihtir şeklinde de anlamalıyız. Her ne kadar senedin sıhhati
metnin sıhhatini gerektirmese de. Iraki "Elfiye " adlı kitabında şöyle demiştir:
"Bir metnin senedine 'sahih ' ya da 'hasen ' dendiğinde metne sahih denmemiş olsa
bile, metni sahih kabul edebilirsin; eğer bunu güvenilir biri söylemiş ve hadisi zayıf
lıkla itham etmediyse."
Hafız Suyuti kendi "Elfiye " sinde şöyle demiştir:
"Eğer güvenilir bir hafız, senede 'sahih ' ya da 'hasen ' diye hükmetmiş ve metinde
bir illet veya şazlık yok ise, bu metnin de sahih olması anlamına gelir."
Suyuti "Tal'afi '/ Envar" adlı kitabında şöyle söylemiştir: "Sened için 'sahih ' ya da 'hasen '
dennıişse, onu mutlak sahih kabul edebilirsin. Eğer bu hükmü güvenilir biri vermişse."
3- el-Hiikim'den hadis nakleden el-Kastallani, ez-Zarkani ve es-Subki gibi iilimler
"el-Hiikim bu hadisi sahih görmüştür" ifadesini kullanmışlardır. Bu, muhaddislerin
çokça kullandığı bir ifadedir.
2 Suyuti "ed-Dürrü/ Mensur ", "Hasais " ve "Riyadu 'l Enikafi Şerhi Esmai Hayri 'l
Halika " (s/49) kitaplarında ,bu hadisi zikretmiş ve şöyle demiştir: "el-Hiikim
"Müstedrek " kitabında bu hadisi rivayet etmiş ve 'sahih ' kabul etmiştir." EI
Beyhaki de bu hadisi "Delaitü 'n-Nübüvve " adlı kitabında zikrettikten sonra şöyle
demiştir: "Bu hadisi sadece Abdurrahman nakletmiştir. Ve o zayıf bir ravidir. Fakat
Beyhaki aynı hadisi kitabında 'Hasais' babında İbni Abbas'dan yapılan bir rivayeti
şahid olarak zikretmiş ve sonrada o hadis için: "el-Hiikim bu hadisi rivayet etmiş ve
sahih görmüştür" ifadelerini kullanmıştır.
Beyhaki'nin "Menahilü 's-Safa " adlı kitabında "bu hadis zayıftır. Yani İbni Ömer
tarikiyle gelen" ifadesi ile başka bir yerde açıkça: "bu hadisin İbni Ömer rivayetiyle
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Nübüvve"de (S/489) 'de zikretrniştir. Bilindiği gibi Beyhaki kitabının
rnukaddirnesinde 'mevzu' rivayetleri asla nakletmediğini söyler. Ez
Zerkani "Mevahibü'l-Ledüniye"de, ı es-Subki "Şijau's-Sikam "da bu hadisi

zikretmişler ve sahih kabul etmişlerdir. EI-Kastallani de aynı şekilde ha
disi sahih görmektedir. Hafız Heytemi hadis hakkında şöyle demektedir:
"Bu hadisi et-Taberani "Evsat" ve "Sagir" kitaplannda zikretmiştir. Fa
kat senedinde benim bilmediğim biri vardır" demiştir. 2
Bu hadis, İbni Abbas -radıyallahu anh- 'dan başka bir senetle nak
ledilmiş ve orada:
-.JWI 'i.J �I 'i.J �..iT

cil.i. LA � 'i.,Jl!

"Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım. Muhammed olmasaydı
cennet ve cehennemi de yaratmazdım "3 lafzı ile rivayet edilmiştir.
U1erna, hadisin derecesiyle alakalı ihtilaf etmişlerdir. Zehebi'nin içle
rinde bulunduğu bazı iilimler hadisin 'Mevzu' olduğunu iddia ederek
gelen tariki zayıf senedIe rivayet edilmiştir" ifadelerinden anlaşıldığına göre, bu
hadis hakkında söylediklerini, İbni Ömer tarikıyla gelen hadis için söylemiştir.
Hulasa bu hadis şahidIeri ve senedIeri bir bütün olarak değerlendirilirse ona göre de
'sahih ' bir hadis olmaktadır.
ı EI-Kastallani, Daru 'l Kütübü'l İlmiye baskısı olan "Mevahib " kitabının birçok ye
rinde bu hadisi 'sahih ' olarak kabul etmiştir. Kastallani'nin bu eserindeki kendi ifade
leriyle, Onun bu hadisi 'sahih ' kabul etmediğini iddia edenlerin görüşlerinin yanlış
olduğu net bir şekilde görülür. Bu kitapta sahih ifadesini kullandığı son yer 2/392'dir.
Ez-Zarkani ise "Şerhi Mevahib " kitabında birçok sebepten dolayı bu hadisi 'sahih '
kabul etmiştir. Ebü Cafer'in Malik'e dua esnasında kabre yönelmenin hükmü hakkında
soru sormasından dolayı Malik'in ona: "o kabir senin ve senin baban olan Adem
aleyhisselam-'ın vesile edindiği bir şeydir. Ondan yüzünü çevirme." Dediğini nakleden
Zerkani sonra şunlan söyler: "Kadı İyaz, bu rivayeti "La be 'sefih " bir isnatla "Şifa " adlı
kitabında zikretmiştir. Hatta rivayetin sahih olduğu da ifade edilmiştir." C:7 S :3 14.
Zarkani bu ifadeleri Adem -aleyhisselam-'ın biraz önce zikredilen tevessül ile alaka
lı rivayeti için söylemiştir.
Zerkani'nin İbni Abbas'dan 'muallak' olarak rivayet ettiği hadis esnasında --ki bu bile
tek başına kuvvetli bir şahiddir- kullandığı şu ifadelere bakalım: "el-Hakim bunu sahih
görmüş es-Subki "Şijau 's-Sikam "da, el-Belkini "Fetava "sında bunu onaylamıştır. Bu
sözler öylesine söylenmiş değildir. Bu durumda hadis 'meifu ' kabul edilmelidir."
Zerkani'nin bu ifadelerini destekleyen başka ifadeleri de vardır. Onun söylemiş olduğu,
kendi kitaplarında teyid ettiği ve uyulmasını istediği görüşü de bu doğrultudadır.
2 Heytemi "Mecmeu 'z-Zevaid" 8/253
3 Hakim "Müstedrek" 2/6 1 5 ' de bunu rivayet etmiş ve "isnadı 'Sahih ' tir" demiştir. Şey
hülislam Belkini "Fetava "sında rivayeti 'Sahih ' kabul etmiştir. Şeyh İbni Cevzi "Vefa "
adlı kitabının evvelinde, İbni Kesir' de "Bidaye " 1/8 1 ' de bu hadisi zikretmişlerdir.
-
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reddetmişlerdir. Kimisi hadisin 'Zayıf' kimisi de 'Münker' olduğunu ileri
sürmüşlerdir. Yani alİmler hadisle alakalı bir görüş üzere ittifak etmemiş
tir. ı Kimisi reddetmiş, kimisi kabul etmiş, kimisi de tevakkuf ederek hiç bir
tarafı tercih etmemişlerdir.
Tabi bu ihtilafların hepsi hadisin senediyle alakalı tartışmalardır.
Yoksa bu ihtilaflar hadiste geçen mananın merdut olduğu anlamına
gelmemektedir. Hadisin manası ile alakalı sözü Şeyhü1islam İbni
Teymiye'ye bırakalım.
İbni Teymiyye bu hadisteki manayı teyid eden iki rivayet daha
zikrederek, bu hususta şunları söylemiştir:
"Ebı1'l-Perec İbni Cevzi, senediyle birlikte Meysere' den şunu nak
leder: "Meysere şöyle anlatmıştır: "Ben bir gün: "Ya Rasulanah! Sen
ne zaman peygamber oldun?" diye sormuştum O -saZlaZlahu aleyhi ve
sellem-'da şöyle cevaplamıştı:
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Allah, yeryüzünü yaratıp semaya yönelerek onu yedi kat olarak dü
zenlediği zaman, arşı yaratıp, arşın direklerine peygamberlerin sonuncusu
Muhammed Allah'ın resulüdür diye yazdığı zaman, cenneti yaratıp oraya
A dem ve Havva'yı yerleştirip, oradaki bütün kapılara ağaçların yaprakla
rına, atağıarına ve kubbelerine benim ismimi yazdığı zaman, A dem ruh ile
ceset arasındayken ben yaratılmıştım. Allah, A dem -aleyhisseltim-ı diriltti
if

ı Bu faideli özet, meseleyi etraflıca ifade etmiş ve taasubtan uzak doğıu bir hükme
bağlamıştır. Bu konuyla alakalı yazılan hiçbir kitap, üstad Seyyid Alevi'nin ilmi
dirayeti, insafı ve çarpıtmadan uzak yorumlarının derecesine ulaşamamıştır. Zira
üstad, hadis hakkındaki ihtilafı, açık bir şekilde ortaya koymakla piyasada muhaddis
kimlikleriyle bilinen kimselerin, hadisler hakkında söylemesi gerekenleri kasten
söylemediği ithamlarına ve hakkındaki "o, sanki hadisi herkes ittifaken sahih kabul
ediliyormuş gibi göstermektedir" iddialarına cevap vermiştir. Böylelikle müellif
hakkında okuyucuları kuşkulandırmaya çalışanlar hedeflerine ulaşmamışlardır. Mü
ellif, -Allah ondan razı olsun ve ecrini kat kat versin- hadis hakkında yeteri kadar
tafsilatlı izahlar vermiştir.
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ği zaman arşa bakıp ismimi görmüş, Allah ona: "o senin çocuklarının
efendisidir" diye bildirmişti. Şeytan, Adem ve Havva'yı aldattığında be
nim ismim ile Allah 'tan şefaat dileyerek tövbe etmişlerdir."
Ebu Nuaym Hafız "Delailü 'n-Nübüvve" adlı kitabında Ebü'l-Ferec
tarikıyla şu rivayeti yapar: "Süleyman bin Ahmed, Ahmed bin
Reşideyn' den, 0, Ahmed bin Said el-Fehri'den, 0, Abdullah bin İsmail
el-Medeni' den 0, Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'den, 0, babasın
dan, ° da Ömer bin Hattab -radıyallahu anh- 'dan şöyle rivayet etmiş
tir: "Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

4! �"l � �fo 'il � � �.)4 Jl..i! �l.) �.) �I rJ\ ��l W
i j� �fo �l �l.) �.) � �l W clil �.) 4 Jl:d � WA" � \"Q"
.:.ı.iJ jı � � rfil .ul � �i J."....). � �i 'il .ıJ1 'i �jLS.O �
� \"Q o'i.,l" �)j WA �L+.U� I .F-\ .;kı" ıAL .:.ıfo .ıi � Jili &....ı l (:4 � i
"Adem, hata işlediğinde, başını kaldırmış ve: "ya Rabbi Muhammed
hürmetine beni affet" diye dua etmişti. Ona: "Muhammed kimdir" diye
sorulmuş, O da: "ya Rabbi sen beni yarattığında başımı arşa kaldırdım ve
gördüm ki orada 'La ilahe illallah Muhammedun rasulüllah' yazılıydı.
Onun ismini kendi isminin yanına koymandan, onun, senin katında mahlU
katın en değerlisi olduğunu anladım. Allah -celle celalühü- ona şöyle bu
yurmuştur: "evet öyle! Ben de umduğun gibi seni bağışladım. O senin zür
riyetinden gelecek son peygamberdir. O olmasaydı seni de yaratmazdım.
ii

Bu hadis, öncesinde naklettiğimiz hadisin manasını teyid etmekle
beraber, diğer hadisleri şerh edici mahiyettedir." ı
Şeyh İbni Teymiyye'nin bu rivayetleri, yukanda zikrettiğimiz teves
sül hadisini tefsir ve izah için getirmiş olmasından anlıyoruz ki, o, bu
rivayetleri 'sahih' kabul etmiştir. Zira mevzu ya da batıl rivayetler mu
haddisIere göre delil kabul edilmezler. Diğer hadisin manasını teyid eden
rivayetleri zikretmesinden onlan da delil kabul ettiği anlaşılmak1adır. 2
ı

"Fetava " 2/1 50
Bazıları, İbni Teymiyye' den gelen bu açık ifadeleri inkar ederek boş tartışmalara
girişmişlerdir. Onlar: "İbni Teymiyye bu hadisin 'Mevzu ' kabul etmektedir" demek
tedirler. Fakat Şeyh İbni Teymiye, burada iki tane hadis zikrederek onlarla 'Sahih '
bir hadisi tefsir ederek böyle düşünmediğini ortaya koymuştur. Yani o, bu rivayetleri
ilk hadisin manasını teyid etmek için kullanmış, bunu da açıkça ifade etmiştir. Bu
2
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Şeyh İbni Teymiye bu meseleyle alakalı basiretli, dengeli ve çok
güzel bir açıklama yapmıştır. 0, her ne kadar, şartları el verdiği kada
rıyla ulaşabildiği kaynaklar doğrultusunda bu manada gelen hadisi
şeritlerin senetlerinin 'sahih ' olmadığını kabul etse bile hadisin delalet
ettiği manayı teyit eden dahice bir izahat yapmıştır.
yaptığı bu açıklamalarla -Hz. Adem rivayetini sahih kabul et
mediğini düşünsek bile- hadisin delalet ettiği manayı doğru kabul etti
ğini ortaya koymuştur. Böylelikle Şeyh, bu rivayette anlatılmak isteni
lenleri kabul etmenin şirk ve küfür olacağını, bu rivayetin asla gerçek
olamayıp, tevhid ve tenzih ilkesine zarar veren batıl bir manaya delalet
ettiğini iddia edenleri açık bir şekilde reddetmiş olmaktadır.
0,

Bu tarz iddialar, körlük, anlayışsızlık ve akılsızlığın eseridir. Allah
bizlere basiret versin ve bizleri doğru yola eriştirsin. Doğru yola ulaş
tıran sadece odur.
Şeyh İbni Teymiye "Fetava " (92/ 1 1 ) adlı eserinde aynen şu açık
lamaları yapar:
"Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-, mahlftka
tın en şereflisi, beni Adem' in efendisidir. Bu yüzdendir ki kimisi: "Al
lah onun sebebiyle alemi yaratmış, o olmasaydı arşı, kürsüyü, güneşi,
ayı, yeri ve göğü yaratmazdı" demişlerdir. Onlar her ne kadar böyle
durumuda soruyoruz; "Büyük muhaddis ve usulü hadis alimi ŞeyhÜıislam İbni
Teymiyye, batıl ve 'Mevzu ' bir hadisin delil ve şahid olarak zikredilmeyeceğini
bilmiyormuydu da bu hadisleri hemde senediyle beraber rivayet etmekten çekinme
di? Allah'ım seni tenzih ederim, bu büyük bir iftiradır.
İnsaf sahibi hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir takım zorlama te 'villerle bu söyle
nilenleri kurtarmaya çalışmışlarsa da boşunadır.
Doğru olan şudur ki, bir kimse bir hadisi herhangi bir yerde herhangi bir mÜllasebet
le zikrediyorsa onu 'Sahih ' kabul etmiş ve 'münker ' bir rivayet olarak görmediği
anlamına gelmektedir. Eğer bu şekilde bir rivayet yapmasına rağmen başka bir yerde
o hadisin 'Mevzu ' olduğunu söylüyorsa; bu ya onun bir çelişkisidir, ya da içtihadını
sonradan değiştirdiği anlamına gelir. Eğer çelişki var kabul edilirse, şeyhin iki görü
şü birden sakıt olur ve geçerliliğini yitirir. Eğer içtihatta bir değişiklik olduğu kabul
edilirse, içtihad sahibinin hangi görüşü tercih ettiği bilinmiyorsa, herhangi bir görü
şün daha evla olduğunu kimse iddia edemez.
Bizim için önemli olan, İbni Teymiyye'nin ifadelerinden, hadisi 'Sahih ' kabul etmiş
olduğunun açıkça anlaşılıyor olmasıdır. Eğer bundan sonra onun sözlerinde bir çe
lişki olduğu düşünülüyorsa ona da ayrıca bakılmalıdır.
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demiş olsalar da, bu konuda 'sahih ' ya da 'zayıf' bir hadis varid olma
mıştır. Hadis ilmiyle meşgul olan hiçbir ehli ilim de böyle bir rivayeti
bize nakletmemiştir. Bu, sahabeye de isnat etmemiz mümkün olma
yan, sahibi bilinmeyen bir sözdür. Ama bu sözü tefsir edecek olursak
sahih bir izahı yapılabilir.
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"Allah, göklerde ve yerde olanları size hizmetkar kılmıştır" (Lok
man 20)

" . . . kendi izniyle denizde yüzmek üzere gemileri emrinize verdi.
Nehirleri de emrinize verdi. Düzenli olarak seyreden güneşi ve ayı
da sizin emrinize verdi. Gece ile gündüzü de sizin emrinize verdi.
O size isteyebileceğiniz her şeyden vermiştir. Eğer Allah 'ın nimet
lerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Doğrusu insan pek zalim
ve çok nankördür. " (İbrahim 32-4) ayetleri ve bunun gibi ayeti kerime

ler Allah'ın bütün mahhIkatı Memoğluna hizmet etsin diye yarattığını
bildirmektedir. Ayetlerde zikredilen ay, güneş gibi cisimlerin, anlatı
lan hizmetkar olma özelliklerinden daha fazla belki daha önemli bir
çok hikmetleri olduğu da bilinmektedir. Buna rağmen bu nesneler,
ayeti kerimede, Memoğluna verilen nimetler ve bunların faydaları
beyan ederken zikrolunmuşlardır.

"Falan kişi şunun için şunu yapmıştır" gibi bir söz, o şeyi yaparken
orada başka hikmet ve sebep gözetilmemiş olduğu anlamına gelmez. İşte
bunun gibi "şu olmasaydı Allah şunu yaratmazdı" gibi ifadeleri kullanan
lar, bu ifadeleriyle daha büyük başka hikmet ve sebepleri yok saydıklan
anlamına gelmez. Bilakis bu ifadeler insanoğlunun en üstünü olan Salih
kullann en salihi Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yaratılmasının diğer
her şeyin yaratılmasından çok daha büyük bir hikmete dayanmakta oldu
ğunu ortaya koymakta, hilkatin asıl maksadının o olduğunu bildirmekte,
mahlükatın mükemmelliğe ancak O -sallallahu aleyhi ve sellem- yaratıldık
tan soma erişebilmiş olduğunu ortaya koymaktadır."
İbni Teymiye'nin bu ifadelerinde, onun takipçisi olduğunu iddia
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edenlerin gözünden kaçan mühim bir nokta var ki, ona dikkat çekme
den geçmeyelim.
Kimi muhaddislerin 'hasen ' dediği, el-Hakim'in 'sahih ' kabul etti
ği, biraz önce isimlerini sıraladığımız muhaddislerin hepsinin rivayet
ettiği, Adem -aleyhisselam- ' ın tevessülü ile alakalı hadisi İbni Teymiye
büyük bir vukufiyetle izah etmiş ve o sırada bir şey söylemiştir:
"( . . . )Ama bu sözü tefsir edecek olursak sahih bir izahı yapılbilir."
Şuraya bir bakınız! Bu şekilde düşünen herkesi şirk, küfür, bid'at,
tahrif ve İslam'dan çıkmakla itham edip dünyayı ayağa kaldıran, İbni
Teymiye 'nin takipçisi selefiler olduklannı iddia edenlerin söyleyip dur
duklan şeyler nerede, İbni Teymiye'nin bu izahı nerede. Gerçekte bun
lar İbni Teymiye' den de selefilikten de çok uzaktadırlar. Selefi olduğu
nu söyleyenlerin bu tavırlan bununla sınırlı da değildir. Onlar her mese
lede İbni Teymiye'ye bağlı olduklannı söylerler. Ama İbni Teymiye ne
zaman Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'e tazim içeren,
onun değerini azametini ve yüce mevkiini ifade eden bir şeyler söylese,
birden durup düşünmeye başlarlar. Sonra da, tevhid'i muhafaza etmek
iddiasıyla, İbni Teymiye'nin söylediklerini de reddederler. Allah'ım
seni tenzih ederim bu ne büyük bir iftiradır.
c. Tevessülün meşru olduğunu gösteren diğer rivayetler

İbni Münzir, tefsirinde Hz. Adem' in tevessülü ile alakalı hadisi şe
rifi destekleyici Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ali'den bir riva
yet nakleder:

r..lT 1.:ı J1..Ai r�\ � J:ı� o�� "-'a..ı.i ..Il.!ıIJ 4.:JS � �I r..lT y�l W
J. ri Jli J:ı� 1.:ı efi Jli � � �i yji: (,?lll �� Y4 US cl.I..il JA
Jli (olAlı 6A �i �l �l �� � (..I.AIJ o� cl;ı.) � �� (,?LLL cl.ıtl.ı
� i 4.lJ cl.IAlI <Ll <Ll 4t� 'i o �J �i 'il 4.l1 'i Ji! Jli J:ı� 1.:ı IjL..a J.;iU
� .I 'i t..r ..r J �
� J�
\�
.:. i i O ..i.u
� ,J+J� �:' ..>:..Ii � � (,J-Ile: ı.s..r.j 4.L.S ..;-:�. 4....Jo4:!
�J � U..JL::ı �l Y,) ü.il 'il <Lll 'i ı!l�J � I ı!l..i� J� ,j\i;jh.:.:
ı!l� � 0\+.1 cl.il....ıl �l � I ü.il 'il y�ll ı .;ii.: 'i 4,j1 � fo L! ��I
J1..Ai ı :ı. � 6A r..lT 1.:ı �I J1..Ai r..lT Jai! Jli � � � wL � .ı..:lAIJSJ
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�I.J �I,J �I,J �I,J �i � t� u..ıi! C,J.;l1 ;; � W Iili! '":l.J l:ı
� JJ 4ı� 'i oJ:ıı.,J 'i! JJ! 'i �.;ll �.;ll .ılı ı � 4jiS.ıa &� JI....ıı us
�i � J...ıj4
ı ı# 'i,J �jiA &.ı Fi �i )1 us- .,;i rJ wi .ılı i JJ...ı.Jı
.ili ��,J � 4 -li,J ci.l.w:ı Jl.! � � ro.,;S1 �i �
"Hz. Adem hataya düştüğü zaman çok üzülüp pişman olmuştu. Ceb
rail -aleyhisselam- ona gelerek "ey A dem, sana Allah 'ın tövbeni kabul ede
ceği bir tövbe kapsından haber vereyim mi" diye sordu. O da: "bildir ya
Cebrail " diye karşılık verdi. Kalk ve daha önce Allah'a münacatta bulun
duğun şu yere git. Sonra ona övgülerde bulunarak hamdüsenada bulun.
Zira Allah'a, hamd etmekten daha makbul bir şey yoktur. Bunun üzerine
Hz. A dem "peki sonra ne diyeyim ya Cebrail ? " diye sorar. O da: "hiçbir
ilah yoktur ancak Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd
ona mahsustur, o diriltir ve öldürür. O Hay'dır ve asla ölmez. Bütün ha
yırlar onun elindedir. O her şeye gücü yetendir" de ve yaptığın hatadan
bahsettikten sonra şöyle de: "Allah'ım seni tenzih eder ve hamd ederim.
Senden başka ilah yok. Rabbim ben kendi nefsime zulmettim ve kötü bir
şey yaptım. Beni bağışla. Günahları ancak sen bağışlarsın. Kulun Mu
hammed'in senin yanındaki değeri ve makamı hürmetine senden beni ba
ğışlamanı istiyorum. " Hz. Adem denilenleri aynen yaptıktan sonra Allah celle celfiluhu- ona: "böyle dua etmeyi sana kim öğretti ? " diye sormuştur.
Bunun üzerine o: "Allah'ım sen bana ruh üjürdükten sonra; işiten gören
ve akıl eden tastamam bir insan olduğumda; arşın direklerinde "Allah'tan
başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Muhammed onun resulüdür"
yazdığını gördüm senin isminin yanında onun isminden başka, ne bir
mukarreb meleğin, ne de bir peygamberin isminİ görmedim. Böylelikle
anladım ki senin katında O, mahlUkatın en değerlisidir. " Bunun üzerine
Allah -celle celaluhu-: "Evet doğru söyledin. Tövbeni kabul ettim ve günah
larını bağışladım " buyurmuştur. "1
Ebu Bekir el-Acurri'nin "Şeriat" adlı kitabında (2/246) tevessül ri
vayetini destekleyici bir şahid zikreder:
ı Suyuti "Dürrü '[-Mensür " 1 /60. Muhammed bin Ali bin Hüseyin, Ebü Cafer Bakır
ile aynı kişi olup Kütübü Sitte sahiplerinin, kendisinden rivayette bulunduğu tabiinin
güvenilir ravilerinden biridir. Kendisi, Cabir, Ebu Said İbni Ömer ve diğerlerinden
rivayetlerde bulunmuştur.
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"Harun bin Yusuf et-Tacir, Ebu Mervan el-Osmani' den, o, babası
Osman bin Halid'den, o, Abdurrahman bin Ebu Zenad'tan o da baba
sından naklen Hz. Adem' in tövbesinin kabulüne sebep olan kelimeler
ila alakalı şöyle bir rivayette bulunmuştur:

�i Jli � � � ıillL...ı1 �} � i Jl! rJ1 � Lf.: �i "':-lü �i ��i 6A
4J} 'ıl &fo � 4� U:ıl,) �LJ �J "':-lJ4 JL! � LA aı..J..l:ı lA,J �\.a.:j
� rJSI �l � �i J�J � �i 'ıl}
"Hz. Adem: "Allah'ım ben senden Muhammed'in hakkı ile istiyorum "
diye dua edince Allah: "Sana Muhammed'i kim bildirdi ey Adem " diye
sormuştu. Hz. Adem cevaben: "Ya rabbi! Gökyüzüne başımı kaldırdığım
zaman senin arşında "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun resu
lüdür" diye yazıldığını gördüm. Anladım ki senin katında mahlilkatın en
değerlisi O'dur" demiştir. "
Bu rivayet, Abdurrahman bin Zeyd'ten yapılan diğer rivayeti daha
da kuvvetlendirmektedir.
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- cennete girmeden önce
hiçbir peygamberin cennete girmeyeceğini bildiren bir hadisi şerif
vardır. Bu rivayet, o -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in, -Hz. Adem' in ken
disiyle tevessül etme arzusunun gösteren rivayette olduğu gibi- üstün
bir mertebeye sahip olduğunu bildirmektedir,
Ömer bin Hattab -radıyallahu anh-' dan rivayetle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur

�l �..ı:i � ��i � �-F",J 9- \.::u"'i1 � �-F" �I
"Ben girmeden cennete girmek, diğer peygamberlere haram kılınmıştır.
Ümmetim girmeden cennete girmek, diğer ümmetlere haram kılınmıştır. 1
,,

Mele-i a'la'nın her tarafında, Peygamber efendimiz -sallallahu aleyhi
ve sellem-' in isminin yazılmış olduğunu bildiren rivayetler, o -sallallahu
aleyhi ve sellem-' e Allah tarafından verilen üstünlüğü göstermeye yeter.
Ka'bu' l-Ahbar şöyle nakleder: "Allah, Adem -aleyhisselam-'a pey
1
"Mecmau 'z-Zevaid" (69/1 0) de: "Bu hadisi Taberani "Evsat " ta zikretıniş,
Heyteıni de isnadı 'hasen ' görmüştür" denıniştir..
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gamberlerin sayısı kadar isyankar kul olduğunu bildirmiştir. Hz.
Adem, oğlu Şit'e: "Oğlum, sen benden sonra bana halife olacaksın.
Bu hilafeti takva ile imar ederek, insanların tutunabileceği sapasağlam
bir kulp olarak kabul et. Ne zaman Allah'ı zikredersen yamnda Mu
hammed ismini de zikret. Zira ben ruh ile ceset arasındayken onun
ismi arşın direkleri üstünde yazıyordu. Bana hayat verildiğinde onu,
orada yazılı olarak gördüm. Bütün semavatı dolaştım nereye baktıy
sam onun isminin yazdığım gördüm. Allah beni cennete yerleştirdi
ğinde gördüğüm her sarayda, her odada onun isminin yazdığım gör
düm. Hurilerin gerdanlarında, cennetteki her fidanda, tuba ağacında,
sidretü'l-müntehamn yapraklarında, meleklerin kaşlarımn çevresine ve
gözleri arasına hep onun isminı gördüm. Öyleyse sen de onu çokça
zikretmelisin. Melekler de her zaman onun adını zikrederler."ı
Şeyh İbni Teymiye: "Allah -celle celaluhu- 'nun Peygamberimiz saZlallahu aleyhi ve sellem-'in ismini arşın direklerine, cennetteki her

kapıya, her kubbeye ve her yaprağa yazdığım anlatan rivayetler var
dır" diyerek, Peygamberimizin üstün makamım ve onu anmamn öne
mini vurgulayan, buna benzer birçok rivayet sıralamıştır.

Geride zikretmiştik; İbni Cevzi, Meysere ' den şöyle bir rivayette
bulunmuştur: "Meysere şöyle anlatmıştır: "Bir gün Allah Resulü'ne
"Sen ne zaman peygamber oldun diye sordum." Bu sorunun cevabında
Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-:
� u!ı�1 �J �I.JAWI � �i� � lA..JI JL ��IJ �}JI .ılı1 � W
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"Allah, yeryüzünü yaratıp semaya yönelerek onu yedi kat olarak dü
zenlediği zaman, arşı yaratıp, arşın direklerine peygamberlerin sonuncusu
Muhammed Allah'ın resulüdür diye yazdığı zaman, cenneti yaratıp oraya
A dem ve Havva'yı yerleştirip, kapılarına ağaçların yapraklarına, otağları
na ve kubbelerine benim ismimi yazdığı zaman, A dem ruh ile ceset arasın
dayken ben yaratılmıştım. Allah, Adem -aleyhisselam-'ı dirilttiği zaman
arşa bakıp ismimi görmüş, Allah ona: "O senin çocuklarının efendisidir"
1

Kastallani, "Mevtihibu 'l-Ledünniye " 1 86/1
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diye bildirmişti. Şeytan, .Adem ve Havva'yı aldattığında, onlar benim is
mim ile Allah'tan şefaat dileyerek tövbe etmişlerdir. 1
11

Bu rivayetlerde Allah Resülü -sallallahu aleyhi ve sellem- ile yapıldığı
bildirilen tevessül, O daha yeryüzüne teşrif etmediği zamanlarda ger
çekleşmiştir. Geride de zikrettiğimiz gibi tevessül meselesinde altının
çizilmesi gereken önemli nokta, tevessül edilen kişi ya da şeylerin Allah
katında üstün bir mevkiye sahip olmalandır. Tevessül edilen kişilerin
dünyada yaşıyor olmalan şart değildir.
Dolayısıyla "Birisiyle tevessül etmek, ancak, tevessül edilen kişi
hayatta ise caizdir" diyenlerin iddialan, hevaya istinat eden, delile da- .
yanmayan bir söz olmaktan öteye geçmemektedir.
Hakim, Suyuti, Subki ve Belkıni'nin de aralannda bulunduğu hadis il
minde güvenilirlik dereceleri bilinen birçok büyük hadis hafızı, ya bu hadi
si rivayet etmiş, ya da onu şahid olarak zikrederek '5ahih' kabul ettiklerini
göstermişlerdir. Beyhaki, hiçbir 'Mevzu' rivayet yapmadığını söylediği
"Deltiilü 'n Nübüvve " adlı kitabında bu hadisi nakletmiştir.
Zehebi, Beyhaki'nin bu kitabı hakkında: "Bu kitaba sımsıkı sanlın, zira
,,
oradaki her şey hidayet ve nurdan ibarettir 2 demiştir.
İbni Kesir "Bidaye"de bu hadisi zikretmiş, İbni Teymiye "Fetavaiıda
başka bir hadis için şahid olarak kullanmıştır.
Ulemanın hadis hakkında ihtilafa düşmüş olmalan; kimisinin ret
kimisinin de kabul etmeleri anormal bir durum değildir. Zira birçok
hadis ihtilaflı olup, daha fazla tenkitlere maruz kaldığı olmuştur. Hatta
bu ihtilaflar sonucunda büyük telif eserler oluşmuş, istidlaller yapıl
mış, her iddianın sahipleri diğer alimler tarafından sigaya çekilmiştir.
Fakat altının çizilmesi gereken bir şey var. Ulema arasındaki bu ihtilaf
lar, asla hadisin kuvvet derecesindeki bir tartışmadan öteye geçmemiş;
farklı düşünen tarafın şirk, küfiir ve sapkınlık ile itham edilmesine sebebi
yet vermemiştir. Hz. Adem'in tevessülü ile alakalı hadiste, diğer birçok
hadiste olduğu gibi, kuvvet derecesinde ihtilaf edilmiş olmaktan başka bir
farklılık söz konusu değildir ki hadisi '5ahih' kabul edenleri tekfir edelim.

1 İbni Teymiye, "Fetava " 2/1 50
"Şerhu 'l-Mevahib " 1 /62
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ç. Yahudilerin Peygamberimizle tevessülü

Allah -celle celalühü- şöyle buyurmuştur:

� W;':Wj', ıl) J;ıi � I�LS:' � � J� �I � � �UŞ � 9.t+ CJ:,
"
,<-, 4.ll1 a�.li 4..ı
'.1< i..J!fo
,, ' Gı �' ,9- �, � i..JJ' .1< ',W:tjll
, . i..JJ'.J:L)�' Wı ıs"Onlara ellerindekini tasdik etmek üzere bir kitap gelince ön
ceden kafirlere karşı istimdat edip durmalarına (onunla yardım
ummalarına) rağmen, tanıdıkları o peygamber gelince onu inkar
ettiler. İmdi Allah'ın laneti kafirler üzerine olsun" (Bakara 89)
Kurtubi bu ayette geçen "istiftah etmek" ifadesini "yardım dilernek
ve istimdat etmek" olarak tefsir etmiş ve sonra şunları söylemiştir:
"Bir hadiste "Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- m uhacirlerin
fakirleriyle istiftah ederdi" şeklinde rivayet edilmiştir. Bu rivayet onların
duaları ve namazları ile yardım dilerdi anlamına gelmektedir. Bu ayet
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". . . umulur ki Allah fetih ya da kendi tarafından bir emir getirive
rir" (Maide 52) ayeti kerimesi de aynı anlama delalet etmektedir. Ayetteki

"feth" kelimesi kapalı bir şeyi açmak ve yardım etmek anlamındadır,
Araplar "Kapı açıldı" derken de bu manayı kastederler, Nesai'nin, Ebu
Said el-Hudri'den yaptığı bir rivayette, Efendimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurmuştur:

�j,i,!..J f'+i�..J f'+i�� L+J� 4..ı�I � .:ı. �i � L..j !
"Allah, zayıfların duaları, namazıarı ve ihlasları sayesinde bu ümmete
yardım etmektedir, "Nesai, Ebu Derda' dan şöyle bir rivayet daha nakle
der: "Rasulüllah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
�l.ia..ı.:' :ı.ı
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"Bana zayıfları verin, Zira siz zayıf olanlarınız sayesinde yardım olu
nuyor ve rızıklandırılıyorsunuz,
"İbni Abbas -radıyallahu anh- şöyle anlatır: "Hayber Yahudileri,
Gatafan kabilesiyle savaşmış ve hezimete uğramışlardı. Bir daha onlarla
karşılaştıkları zaman: "Ahir zamanda yollamayı vaat ettiğin ümmi pey
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gamberin hakkı için bize yardım et" diye dua etmişler ve Gatafan kabi
lesini hezimete uğratmışlardı. Buna rağmen Peygamberimiz -sallallahu
aleyhi ve sellem- gelince ona inanmamışlardı. Bunun üzerine

J .aC o.L
', � i ı.r', ;'ie'i'
J t'.� QO'
, 1.j-J\�'.J "u:�' Wı ı.r1� JJlı Ai',i
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"Daha önce onlar kafirlere karşı (seninle ey Muhammed) is
timdat ediyorlardı (. . .)İmdi Allah'ın laneti kafirler üzerine olsun"
(Bakara 89) ayeti nazil olmuştur." 1
d, Tevessül edilen kişinin hayatta olması şart değildir
Peygamberimiz hayattayken onunla tevessül etmek:
Osman bin Huneyf -radıyalltihu anh-' dan nakledilir: "Kör bir adam
bir gün Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-' e gelmiş ve "Benden bu
kusuru giderınesi için Allah'a dua ederınisin" diye istekte bulunmuştu.
Efendimiz-sallallahu aleyhi ve sellem- ona:

�.J'- � �Wı wl.J Iillj �ji.l �Wı wl
"İstersen bunun ecrini ahirete bırak istersen şimdi dua edeyim " deyin

ce adam Allah resulünden hemen dua etmesini istemişti. Bunun üzerine
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ona güzelce abdest alıp iki
rekat namaz kılmasını sonra da şu duayı yapmasını söylemiştir:

�l � �jil �l �l:ı �) I � � ,j);li: �l �jil.J IillLl �l �i
� � �.J ;) � �i ($ ya: � � � �.)
"Allah'ım! Sana rahmet peygamberi Muhammed vasıtasıyla yöneli
yar ve onun hürmetine istiyorum. Ve ey Muhammed! Ben senin vesilenle
rabbime yöneliyor ve ihtiyacımı gidermesini istiyorum. Ey Allah'ım onu
benim hakkımda şefaatçi kıl ve şefaat talebimi kabul et. "
Hakim, bu hadis için: "Buhari ve Müslim'in şartlarına uygun olduğu
ı Kurtubi "el-Cami li-Ahktimi 'I-Kur 'an " 2/26-7
İbni Abbas' ın bu sözü meşhur olup, İbni Ebi Hatem, Taberi, Beğavi, Alusi ve
Şevkani gibi güvenilir hadis ve tefsir imamları tarafı ndan nakledilmiştir. İbni Kesir
her hangi bir itirazda bulunmadan "Bidaye " adlı eserinde bu rivayete yer vermiştir.
Bu rivayet tefsir ve esbab-ı nüzul sadedinde zikrolunabilecek makbul bir rivayettir.
Özellikle belirtmek gerekir ki Beyhaki bu rivayeti "Delail " adlı eserinde nakleder.
Mukaddimede beyan etmiştik; Beyhaki mevzu bir rivayette bulunmaz.
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halde onlann rivayet etmediği 'sahih' hadislerden biridir" demiştir. ! Zehebi
de hadis için 'sahih' demektedir.
Tirmizi, "Sünen " kitabının sonundaki 'Dualar Babı'nda bu hadisi zik
rettikten sonra hadisin "Hasen', 'Sahih' ve 'Garip " olduğunu ve sadece Ebu
Cafer'in -el-Hatami değil- tarikinden rivayet edildiğini söylemiştir.
Tirmizi her ne kadar ravinin başka bir Ebu Cafer olduğunu söylese de,
ravinin Ebu Cafer el-Hatami el-Medeni olduğunu düşünüyoruz. Taberani,
Hlkim ve Beyhaki ravinin ismini bu şekilde zikretmektedirler. Taberani
bunu "Mecmau's-Sagir"de de zikretmiştir. Tam adı, Umeyr bin Yezid olan
Ebu Cafer olup güvenilir hadis ravilerindendir.
Allame muhaddis Abdullah es-Sadık el-Gumari "İthaju 'l-Ezkiya"
adlı risalesinde:
"Senedinde meçhul bir ravi olmasına rağmen bir hadisin hadis ha
fızlan; özellikle de Zehebi, Münziri ve Hafız gibileri tarafından 'sahih'
kabul edilmiş olması mantıklı değildir" diyerek ravinin Tirmizi'nin
dediği o şahıs olmadığını ifade eder.
EI-Münziri, "Nesai, İbni Mace, Huzeyme'nin "Sahih"inde bu hadis
naklolunmaktadır" der. 2
Vafatmdan sonra peygamberimizle tevessül:

Tevessül etmek, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ha
yatta olmasıyla sınırlı değildir. Bilakis bazı sahabeler, hadisteki lafız
larla, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in vefatından sonra da onunla
tevessül etmişlerdir.
Taberani bu hadisi zikretmeden önce şöyle bir kıssa nakleder: "Bir
adam bazı ihtiyaçlan için sürekli Hz. Osman -radıyallahu anh-'a gidip geli
yor ama Hz. Osman onun istekleri ile ilgilenmiyordu. Osman bin Huneyf
ile yolda karşılaşan bu adam durumu ona anlatarak şikayetlenmişti. Osman
bin Huneyf ona: "Abdest aldıktan sonra mescide gidip iki rekat namaz kıl
ı

"Müstedrek" 5 1 91 1
El-MÜllziri "et-Terğib ve 't-Terhib " adlı eserinde "Nafileler kitabı" "haeel namazını
teşvik" babında 474/1 de bu hadisi zikretmiştir.
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ve şu duayı yap: "Allah'ım sana rahmet peygamberi, Peygamberimiz Mu
hammed -sallallahu aleyhi ve sellem- vesilesi ile yöneliyor ve istiyorum. Ya
Muhammed! Senin vesi1en1e rabbime yöneliyor ve ihtiyacımı gidennesini
istiyorum" duasını yaptıktan sonra ihtiyacını söyle" demişti.
Adam gidip denilenleri aynen yaparak: Hz. Osman'ın yanına tekrar
gitmiş, bu sefer kapıcı adamın elinden tutarak: içeriye almıştı. Hz. Osman,
onu kendi oturduğu minderin üstüne oturtup ihtiyacını yerine getirdikten
sonra o adama şöyle der: "Şu ana kadar bir ihtiyacın olduğundan haberim
yoktu. Eğer bundan sonra bir ihtiyacın olursa hemen bana bildir."
Adam, Hz. Osman'ın yanından çıktıktan sonra Osman bin
Huneyf1e tekrar karşılaşmış ve ona şöyle demiştir: "Allah senin hayırla
mükafat1andırsın. Daha önce benimle ilgilenmemişti. Ama sen onunla
konuştuktan sonra ihtiyacım görüldü. Bunları duyan Osman bin Huneyf
ona şöyle söyler: "Vaılahi ben onunla konuşmuş değilim. Ben bir gün
kör bir adamın Allah Rasulü -sallallahu aleyhi ve sellem-' e geldiğini ve
körlüğünden şikayetlendiğini ondan dua etmesini istediğine şahit ol
muştum. Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ona:

"Sabır etmez misin ? " diye sonnuş, o: "Bana rehberlik edecek birisi
yok, çok zorlanıyorum" demişti. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-:

"Git abdest al iki rektit namaz kıl ve bu duayı yap " diyerek sana verdi

ğim duayı söylemişti. Sonra, Allah'a yemin olsun daha oradan dağı1ma
mış ve konuşmamız bitmemişti ki kör adam sapasağlam içeri ginnişti."
E1-Münziri 1 : "Taberanİ bu rivayeti yaptıktan sonra, bütün rivayet yolla

rını

zikrederek hadise 'sahih' hükmünü venniştir" ifadelerini kullanır
Şeyh İbni Teymiye hadis hakkında şunları söyler:

"Taberani şöyle söyler: "Bu hadisi Şu'be, Ebü Cafer'den rivayet
etmiştir. Tam ismi Umeyr bin Yezid'dir ve güvenilir bir ravidir. Osman
bin Amr'ın Şu'be'den yaptığı bu rivayet, bu hususta tektir. Ebü Abdul
lah Makdisi de bu hadisi 'sahih' kabul etmiştir." ( . . . ) Ruh bin Ubade'nin
Şu'be'den yaptığı rivayet, Taberani'ye -büyük ilmi sennayesine rağmen
1 EI-Münziri "et- Terğib ve 't-Terhib " 1 1476, Heytemi "Mecmau 'z-Zevaid" 2/279
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ulaşmadığı için Hadisin tek bir rivayetle geldiğini zannetmiştir. Ruh bin
Ubade'nin rivayeti de sahihtir ve bu hadisin sadece Osman bin Amr
rivayetiyle gelmediğini göstermektedir." !
Böylelikle anlaşılmıştır ki Taberani de, Hafız Ebu Abdullah el
Makdisi de, bu hadisi ' Sahih' görmüşler, Hafız Münzir, Hafız Nureddin
Heytemi ve Şeyh İbni Teyıniye, onlann hadis hakkındaki görüşlerini
aynen nakletmişlerdir. 2
Hadisi kuvvetlendirici bir şahit niteliğinde olan bu kıssada, hadisin
ravisi olan Osman bin Huneyf ihtiyacı için halifenin yanına giden ama
işini bir türlü yaptıramayan adama bir dua öğretmiştir. Bu duada, vefat
etmiş olmasına rağmen Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ile te
vessül edilmiş, yardım ve istiğase için ona nida edilmiştir. Halife ihtiya
cını gördükten sonra adam, Osman bin Huneyf'in halifeyle konuşmasın
dan dolayı ihtiyacının görüldüğünü zannetmişti. Osman bin Huneyf ise
böyle bir şey olmadığını söyleyerek, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem-'in yanında şahit olduğu hadiseyi anlatarak, hadisi şerifi nakletmiş
ti. Adama, ihtiyacının görülmesinin Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve
sellem- ile yapılan tevessül, ondan istenilen yardım ve ona yapılan nida
sayesinde gerçekleştiğini, halife ile bu hususta konuşmadığını yeminle
ifade etmek zorunda kalmıştır.
İbni Ebi Dünya "Mecabi'd-Dua " adlı kitabında şunlan anlatır:
"Ebu Haşim, Kesir bin Muhammed bin Kesir bin Rufaa'dan şöyle
işitiğini anlatır: "Bir adam, Abdülmelik bin Said bin Ebcer' e muayene
için gelmişti. Abdülmelik onun karnını kontrol ettikten sonra "Sende
1

İbni Teymiye, "Kaidetün Celile fi 't-Tevessü/ ve '/- Vesile " s:98
Hafız MÜllziri "et-Terğib vet-Terhib " kitabında şöyle demiştir: "Taberani hadisin
rivayet tariklerini zikrettikten sonra "hadis sahihtir" ifadesini kullanmıştır. Bu mut
lak ifade açıkça göstermektedir ki Taberani hadisin bütün tariklerini 'Sahih ' kabul
etmiştir. Hz. Osman'a gelen adamın kıssası hakkında açıklama yapmamasından
anlaşıldığına göre onu da 'Sahih ' görmektedir. Hadisi şerifi de bu kıssayı da rivayet
eden kişi Osman bin Huneyfdir.
Hakim de bu bu kıssayı 'Sahih ' kabul etmiş ve şöyle demiştir: "Şubeyb bin Said, Ruh
bin Kasım'dan metin ve isnadında bir takım ziyadelerle beraber bu rivayeti nakletmekte
dir. Burada Şubeyb'in rivayeti tercih edilir zira o mevsuk ve güvenilir bir ravidir."
Rivayet "Müstedrek " 1 I526 'te de geçmektedir.
Zehebi'nin bu rivayete itiraz etmemiş olması onu ikrar ettiği anlamına gelmektedir.
Bu hususta bazı ilim ehli "e/-Menaru '/-Müniffi Hadısi Osman bin Huneyf" adında
müstakil bir risale yazmış ve bu hadisin bütün rivayet zincirlerini orada incelemiştir.
2
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devası olmayan bir hastalık var" der. Hasta adam "nasıl bir hastalık"
diye sorunca, Abdülmelik: "Sende insanın karnında büyüyen "dübeyle"
adında bir yara var. Her kimde bu yara çıkarsa, onu büyük ihtimalle
ölüme götürür" der. Bunu duyan adam çok üzülerek şöyle dua eder:
"Allah, Allah, Allah, ey Rabbim! Ben sana hiçbir şeyi ortak koşmadım.
Allah'ım, ben rahmet peygamberi Muhammed -saZlaZlahu aleyhi ve
sellem- vesilesiyle sana yöneliyorum. Ey Muhammed! Senin vesilenle
senin ve benim rabbim olan Allah'a beni bu hastalıktan kurtarması için
yöneliyorum." Bu duadan sonra tekrar adamın karnını kontrol eden
doktor şaşkınlıkla: "İyileşmişsin! Hastalıktan iz kalmamış" der.
Şeyh İbni Teymiye bu rivayetle alakalı şöyle söyler: "Selefin bu
ve bunun gibi duaları yaptığı rivayet edilmiştir." !
İbni Teymiye bu rivayeti, kendi düşünceleri doğrultusunda tefsir ,
etmek için zikretmiştir. Fakat burada önemli olan İbni Teymiye'nin,
selefin bu duayı şifa için kullanmış olmasını kabul etmesidir. Bizi ilgi
lendiren asıl kısım burasıdır. Kitabında bu rivayetin üzerine bina etmek
istediği hususlar, onun kendi görüşleridir. İbni Teymiye, bu rivayeti bir
delil olarak kabul ettikten sonra uygun gördüğü meseleler için kullana
bilir. Bizde uygun gördüğümüz hususta, onu delil olarak kullanabiliriz.
Tüm bunlara rağmen hala Hz. Adem' in tevessül ettiğini ortaya ko
yan hadisler ve Osman bin Huneyf'in naklettiği rivayetler çevresinde
tantanalar koparıp, bütün gayretlerini bu hadisleri reddedebilmek için
ortaya koyanlar vardır. Bu amaç uğruna hop oturup hop kalkmakta,
beyhude öfkelenip durmaktadırlar.
Bu hususta varid olan rivayetleri reddetmeye çalışmanın hiçbir fay
dası yoktur. Zira kendilerinin de sözlerine itibar ettiği ileri gelen birçok
alim tevessülü kabul etmişlerdir. İbni Teymiye ve İz bin Abdüsselam'ın
naklettiğine göre, tevessülü reddedenlerden daha akıllı, daha bilgili, çok
daha derin anlayış, ihlas ve takvaya sahip olan Ahmed bin Hanbel gibi
birçok alim tevessülü kabul etmektedir.
Üstelik İbni Teymiye'nin bizzat kendisi de tevessülü kabul etmek
tedir. Muhammed bin Abdülvahhab dahi tevessül edenleri tekfir etti
ğine dair kendisine yapılan ithamları reddetmiştir. İleride temas ede
ceğimiz üzere İbni Abdülvahhab "Feteva" adlı eserinde açıkça teves
ı

"Kliidetün Celile " s:91

Düzeltilmesi Gereken Kavramlar

1 30

sülü asli değil fer'i meselelerden kabul etmektedir.
Şeyh Allame Abdullah el-Gumari bu hadis hakkında "Misbiihu'z
Züciice ji Feviidi Saliiti'l-Hiice N adlı müstakil bir risale yazmış ve orada
fazla konuşmaya gerek bırakmayacak mükemmel izahlar yapmıştır.
İsteyen oraya bakabilir. Allah onu hayırla mükafatlandırsın.
Kıyamet gününde peygamberimizle tevessül:

Kıyamet günü Peygamberimizle yapılacak tevessül hakkında uzun
uzadıya konuşmayı gerektirecek bir durum yoktur. Zira bu hususu
teyid eden hadisi şeritler, tevatür seviyesine ulaşmıştır. Birçok delil
açıkça göstermektedir ki; mahşerde bekleme süresi uzadığı ve sıkıntı
şiddetlendiği zaman, herkes sıkıntının giderilmesi için peygamberler
den yardım isteyecektir. Hz. A.dem, sonra Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz.
Musa ve Hz. İsa'dan sırasıyla yardım istenecektir. Hepsi, yardım iste
yenleri Peygamberlerin efendisi Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem-' e göndereceklerdir. İnsanlar Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem-' den yardım istediklerinde, Efendimiz, onların isteklerini yerine
getirmek için "Ben şefaate yetkiliyim" diyerek secdeye kapanacak ve
"Başını kaldır! Şefaat et ki şefaatin kabul edilsin" diye nida olunana
kadar secdede kalacaktır.
Bu naklettiğimiz hadise, sıkıntılı anlarda Allah'a yakın kimseler
den yardım istenebileceğini, bunun büyük bir kurtuluş vesilesi olup,
alemlerin Rabbinin rızasına nail kılan bir hareket olduğunu, alemlerin
Rabbi olan Allah'ın insanların bu yardım arama çabalarını makbul
saydığını, tüm peygamberler ve müminlerin bu olayın içinde yer ala
caklarını göstermektedir.
e. İbni Teymiye'ye göre tevessülün şartları

İbni Teymiye, "Kiiidetün Celile ji't-Tevessül ve'l-VesileN adlı eserinde
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"Ey iman edenler Allah'tan korkun ve ona vesile arayın"

(Maide

3 5) ayeti kerimesi üzerine konuşurken (s:5) şunları söyler:

"Vesile aramak, ilk önce Allah' a iman ve peygambere ittiba teves
sülünü ifa etmiş kimseler için söz konusu olabilir. Peygamberimiz
-sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında ya da vefatından sonra
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iman ve itaat ile tevessül etmek, gizli açık her yerde ve herkese
farzdır. Deliller göstermektedir ki, hiç kimse herhangi bir mazeret
ileri sürerek, bu iman ve itaat tevessülünden beri olamaz. Allah ' ın
rahmetine giden ve azabından koruyacak olan iman ve itaat teves
sülünden başka bir çare yoktur. Nebi -sallallahu aleyhi ve selem-,
tüm mahlUkatın şefaatçisi, gelmiş geçmiş herkesin gıpta etmiş ol
duğu makamı Mahmud'un sahibi, şefaat yetkisi olanların makamı
Allah katında en yüce olanıdır. Allah -celle celıiluhu-, Musa -aley
hisselam- hakkında "O Allah katında mümtazdır" (Ahzab
69) İsa -aleyhisselam- hakkında: "O, dünyada da ahırette de
mümtazdır" (Ali İmran 45) buyurmuştur. Peygamber Efendimiz
-sallallahu aleyhi ve sellem- tüm peygamberlerden daha üstün bir
makama sahiptir. Fakat onunla tevessül etmek, ancak Allah Resu
lü'nün şefaat edip dua ettiği kimseler için söz konusu olabilir. Ya
ni Peygamberimiz her kime dua etmiş ve şefaat etmişse ancak o
kimse, onun şefaat ve duasıyla tevessül etme hakkına sahiptir. As
habı kiramın O'nun -sallallahu aleyhi ve sellem- şefaat ve duasıy
la tevessül etmesi ile kıyamet gününde herkesin tevessül etme ar
zusu bu yüzdendir."

Merhum Şeyh İbni Teymiye, UFetava'I-Kübra" ( 1 1 1 4) adlı eserinde
kendisine sorulan "Peygamberimizle tevessül etmek caiz midir" soru
sunun cevabında şöyle demektedir:
"Allah'a hamd olsun! Peygamberimize imanla, onu sevmekle, ona
itaat etmekle, ona salıitü selam getirmekle, onun kendi yaptığı ya
da nasıl yapmamız gerektiğini bize anlattığı her türlü yolla teves
sül edilebilir. 0, bir kimseye şefaat eder veya dua ederse o kimse
nin bu şefaat ve duayla tevessül etmesi bütün Müslümanların itti
fakıyla caizdir."

İbni Teymiye'nin bu sözlerinden iki şey anlaşılmaktadır:
Birincisi; Allah Resulü'nü seven, ona itaat eden, şefaatini kabul
eden her Müslüman, bu itaat, muhabbet ve şefaatine olan güveniyle
tevessül edebilir.
Allah biliyor ki, bizler de, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem
ile tevessül ettiğimiz zaman, ona olan iman ve muhabbetimizle, onun
fazilet ve şerefıyle tevessü1 etmekteyiz. Zaten tevessülden asıl maksat da
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budur. Tevessül eden Müslümanlardan her hangi birisinin bu manadan
başka bir şeyi kastedip onunla tevessül etmesi zaten düşünülemez.
Ama şu var ki, tevessül eden kişi, bazen bu asıl maksadı açıkça telaf
fuz eder, bazen de, açıkça "ona olan muhabbetimle tevessül ediyorum"
demez. Tevessülden asıl maksadın ona olan İman ve muhabbetin olduğu
nu herkesin bildiğini bilir ve sadece "onunla tevessül ediyorum" der.
İkincisi; İbni Teymiye demektedir ki: "O, bir kimseye şefaat eder
veya dua ederse o kimsenin bu şefaat ve duayla tevessül etmesi bütün
Müslümanların ittifakıyla caizdir."
Tevessül için İbni Teymiye'nin ileri sürdüğü şartları arasak dahi
bir şey değişmeyecektir. Zira birçok hadisi şerif, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem-' in ümmetine dua ettiğini göstermektedir.
Hz. Ayşe -radıyallahu anha-' dan şöyle bir rivayet gelmiştir: "Bir
ara Allah Resulü'nü neşeli bir halde gördüm ve ona "ya Rasü1allah
bana dua et" dedim. O da:

�l lA,J .:.ıy.ııl lA,J ji,l:i lA,J Lf+j,j 6A �..ı:i:i LA �W �i f+1l 1
"Allah'ım! Ayşe'nin geçmiş ve gelecek, gizli ve açık işlediği tüm gü
nahları affeyle n diye dua eder. Hz. Ayşe kendi hücresinde bu duayı

duymuş ve öyle bir gülmeye başlamıştı ki yorgunluktan başı önüne
düşmüştü. Rasülüllah -saIlallahu aleyhi ve sellem-;

"Duam seni sevindirdi mi? n diye sorduğunda. Hz. Ayşe: "Ben kim

oluyorum da senin duanla sevinmeyeyim ya Rasülallah" diye karşılık
verir, Peygamberimiz -saIlallahu aleyhi ve sellem- de şöyle buyurmuştur:

"Allah'a yemin olsun ki ben bu duayı her namazımda ümmetim için
yapmaktayım nI
Dolayısıyla bir Müslüman onu vesile ederken "Allah'ım senin
peygamberin Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-, ümmeti için dua
etmiştir. Bende ümmetin bir ferdiyim. Bu dua vesilesiyle senden mer
ı Bezzaz'dan rivayet olunmuştur. Senetteki tüm raviler sahih ravilerdir. Ravilerden
Ahmed bin Mensur er-Remadi sika ve güvenilir bir ravidir. "Mecmau 'z-Zevaid" 9/243
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hamet ve mağfıretimi istiyorum" şeklinde dua ederse, bütün aJimlerin
ittifak ettiği sınırlar içinde kalmış olur.
Bu durumda bir müslüman "Allah'ım ben sana peygamberin Mu
hammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'i vesile ederek yöneliyorum" diye
rek tevessül ederse, kalbinde var olan asıl maksadını açıkça söyleme
miş olması onu ittifak edilen sınırlar dışına çıkarmaz. Tabiidir ki, te
vessül eden kişi O -sallallahu aleyhi ve sellem-'e olan muhabbeti sebe
biyle onu vesile etmektedir. Tevessül esnasında O'nun ümmetine olan
dua ve şefaatini bilmekte ve Allah katındaki yüce makamını hesap
etmektedir.
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, berzah a1emindeyken vefat et
miş olmasına rağmen, yapılan salat ve selamları duyduğunu, kendisine
verilen selamı alarak veya selam veren için istiğfar ederek mukabelede
bulunduğunu hesaba katarsak, tevessülün anlamı daha iyi anlaşılır
kanaatindeyiz. Hadisi şerifte varid olmuştur:

w\.i � ��L �� � .!ı�..J w�.w � � C;w.J � � C;�
� .ıliı ��i i� ��.J wl.J .ılı! �� i� ��.J
"Benim hayatım sİzin için hayırlıdır; ben sizinle konuşurum sizde
benle konuşursunuz . . ÖZümüm de sizin için hayırlıdır; sizin amelleriniz
bana sunulur, hayır gördüğüm zaman Allah'a ham d eder şer gördüğüm
,,
zaman da sizin için istiğfar ederim. 1
Bu rivayetin açıkça gösterdiğine göre Allah Resulü -sallallahu aley
hi ve sellem- şu anda berzah aleminden ümmeti için istiğfar etmektedir.
İstiğfar da bir duadır ve ümmet bu dualardan istifade etmektedir.

r�\ .ı) � �.J.J � .ıli \ .ıj �L � � .l.!\,l 6A l.4
"Her kim bana selam verirse Allah ruhu m u bedenime iade eder ve
,,
m uhakkak onun selamına mukabele ederim. 2
Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellern- 'in her Müslüman'ın selamını
almakta olduğu bu hadiste açıkça görülmektedir. Selam, güvenlik
adlı kitabında bunu zikretmiştir.
i Hafız İsmail el-Kazi "Fadlü 's-Salat ala n Nebi
Heytemi de "Mecmau 'z-Zevaid" 9/24'da zikrettikten sonra: "Bezzaz bu hadisi rivayet
etmiş ve ravİlerini sahih görmüştür" diyerek bu hadisi o da 'Sahih ' kabul etmiştir.
2 EbU Davud EbU Hureyre'den nakletmiş, Nevevi "isnadı 'Sahih ' tir " demiştir.
'

-

"
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ve esenlik anlamına gelir ki bu da müminlerin nasiplendiği bir duadır.
Şeyh İbni Teymiye, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in
hayatında ya da vefat etmiş, yanımızda ya da gıyabında olması arasın
da bir fark olduğunu belirtmeksizin onunla tevessül etmenin caiz ol
duğunu söyle. Bu görüşlerini de Ahmed bin Hanbel' e ve İz bin
Abdüsselam'ın "Fetava'l-Kübra" adlı eserinde söylediklerine dayan
dırır. İbni Teymiye şunları söyler:
"Peygamberimizle tevessü1 etmenin caiz olduğu, Tinnizi' nin riva
yet edip 'sahih ' kabul ettiği hadisten de anlaşılmaktadır. Allah Resulü 
sallallahu aleyhi ve sellem- bir adama şöyle bir dua öğretmiştir:
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"Allah'ım! Rahmet peygamberi Muhammed'i sana vesile kılıyor ve
senden istiyorum. Ya Muhammed! Ben ihtiyacımı gidersin diye seni
rabbime vesile ediyorum. Allah'ım onu bana şefaatçi kıl. ,,1
Yine İbni Teymiye 'den:
"Seleften birisinin Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- dışın
da birisiyle tevessü1 etmesi, bazılarının 'istigase' demiş olduğu tevessül
çeşidi hakkında herhangi bir rivayet bilmiyoruz. Bilakis bu hususta
şeyhten -İz bin Abdüsselam'ı kastediyor- gelen bir yasaklama varid
olmuştur. Peygamberimizle tevessül etmek hususunda Nesai, Tirmizi ve
diğer hadis kitaplarında rivayet edilen hadisler vardır: "Bir gün bedevi
nin biri Peygamberimiz'e gelmiş ve körlük musibetinden dolayı kendi
sine dua etmesini istemişti. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ona:
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"Abdest al ve iki rekat namaz kıl sonra da şöyle dua et "Allah 'ım ben
sana peygamberin Muhammed vesilesiyle yöneliyor ve onunla senden
istiyorum. Ve ey Muhammed gözlerimin görmesi için senden şefaat dili
yorum. Allah'ım onu benim hakkımda şefaatçi kıl. " Peygamberimiz bu
duayı öğrettikten sonra bedeviye
ı

İbni Teymiye, "Fetavci "/\3/276
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"Eğer bir daha bir ihtiyacın olursa bunun aynısın yaparsın " demiştir.
Allah, o bedeviye bu şekilde şifa venniştir. İşte bu rivayetten dolayı
Şeyh, Peygamberimizle olan tevessülü yasağın dışında gönnüştür."ı
Şeyh aynı eserinin başka bir yerinde de şöyle der:
"( . . . )İşte bu yüzden Ahmed bin Hanbel, arkadaşı olan Mervezi'nin
zühdünü anlatırken: "O, duasında Peygamberimizle tevessül ederdi"
demişti. Fakat daha sonra İmam Ahmed bu düşüncesinden vaz geçmiş
ve şunları söylemiştir: "Bu, Allah'a başka bir şeyle kas em etmek gibi
dir. Allah'tan başka bir şey ile kasem etmek ise caiz değildir." bu iki
rivayetin ilkinden anlaşıldığına göre İmam Ahmed bir zamanlar AI
lah'tan başka şeylerle kasem etmeyi caiz gönnesine binaen tevessülü
,,
caiz gönnekteydi. 2
f. İ mam Şevkani'nin tevessüle dair görüşleri

Selefin yolundan gidenlerin imarnı, büyük muhaddis Şeyh Mu
hammed bin Ali eş-Şevkani "ed-Dürrü 'n Nazid fi İhlası Kelimetift
Tevhid " adlı risalesinde şu açıklamaları yapmaktadır:
"Bir kimsenin istediği bir şey için, mahlUkattan birisi ile Allah' ın
tevessül etmesi hususunda Şeyh İzzeddin bin Abdusselam şöyle de
miştir: "Eğer bu konuda varid olan hadisi şerif 'sahih' kabul edilirse,
sadece Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve selem- ile Allaha tevessül
etmenin caiz olduğunu söyleyebiliriz."
Şeyh İzzeddin bin Abdusselam hadis derken, Nesai'nin "Sü nen il
de, Tinnizi'nin "Sahih " inde, İbni Mace ve diğerlerinin de kendi eserle
rinde zikretmiş olduğu, a'ma adamın Peygamberimiz -sallallahu aleyhi

ve selem- ' e gelip dua istemesini anlatan rivayete işaret etmektedir.
( . . . ) iki çeşit tevessül vardır:
Birincisi; Hz. Ömer -radıyallahu a nh- 'ın "Ya Rabbi ! Biz sana Pey
gamberimizle tevessül eder ve bize yağmur yağdınnanı isterdik. Şimdi
ise Peygamberimizin amcası ile sana tevessül ediyoruz" diyerek yapmış
olduğu tevessüldür. Bu rivayet Buhari ve diğer hadis kitaplarında zikre
1

2

İbni Teymiye, "Fetava " 1 1 1 05
İbni Teymiye, "Fetava " 1 4011
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dilmiştir. Sahabe, Peygamberimiz -sallaZlahu aleyhi ve selem- hayatta
iken yağmur duası için onu vesile ederlerdi. 0, vefat ettikten sonra am
cası Hz. Abbas ile tevessü1 etmeye başladılar. Onların tevessül dedikle
ri, vesile ettikleri kişiyle beraber yaptıkları yağmur duasından ibarettir.
Peygamber amcası Hz Abbas, bu şekilde Allah'a 'yesile' kılınmış ol
maktadır. Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve selem- daha önce onlar
için şefaatçi ve duacı olmuştu.
İkincisi; hayatta iken, Peygamberimiz -saZlallahu aleyhi ve selem
'in vefatından sonra, onun huzurundayken veya gıyabında onunla ya
pılan tevessüllerin hepsini kapsar. Peygamberimiz -sallaZlahu aleyhi ve
selem- hayatta iken onunla tevessül yapıldığı herkesçe malumdur. O
vefat ettikten sonra başka kimselerle de tevessü1 edildiği sahabenin
sükfı.ti icmasıyla kabul edilmiştir. Hz. Ömer -radıyaZlahu anh-, Hz.
Abbas -radıyallahu anh- ile tevessü1 ederken sahabeden hiç kimsenin
buna müdahale etmemesi bu icmayı göstermektedir.
Bana göre, Şeyh İzzeddin bin Abdusselam'ın zannetmiş olduğu gibi
tevessü1ün sadece Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve selem- ile yapı
labileceği iddiası için geçerli bir sebep yoktur. Bunun iki sebebi vardır:
İlk olarak; Biraz önce bildirmiş olduğumuz sahabenin icması bunu
göstermektedir.
İkinci olarak; İlim ve fazilet erbabı ile Allah'a yapılan tevessül,
gerçekte onların salih amelleri ve Allah katındaki faziletleri ile yapılan
bir tevessüldür. Zira faziletli bir insan bu fazileti ancak amelleriyle
kazanabilir. Dolayısıyla, birisi "Allah'ım ben sana falan alim kulunla
tevessü1 ediyorum" dediği zaman aslında o kişideki ilim sebebiyle
böyle demektedir. Buhari, Müslim ve diğerlerinde nakledildiğine göre
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve selem- mağarada kayanın önlerini
tıkadığı üç kişinin durumundan bahsetmektedir. Onlardan her biri,
işlediği en güzel ameliyle Allaha tevessül ettikleri için kaya mağara
nın ağzından kaldırılmıştır. Eğer üstün amellerle Allaha tevessül et
mek, İbni Abdüsselam ve onun takipçilerinin zannettiği gibi caiz ol
masa, ya da bazı aşırıların zannettikleri gibi şirk olsa idi, Allah -eelle
eelriluhu- onların bu dualarına icabet etmez, Peygamberimiz -sallallahu
aleyhi ve selem- de bu kıssayı aktardıktan sonra muhakkak yanlışa de
ğinirdi. Bununla anlaşılmaktadır ki,
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"Biz O putlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet
ediyoruz" (Zümer 3)

I.fı.l �I � i� � Ll!
"Allah ile beraber hiç kimseye dua etmeyin" (Cin 1 8)
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"Allahtan başkasına dua edenlere hiçbir şekilde icabet olun
mayacaktır" (Ra'd 1 4) ayeti kerimelerini zikrederek, peygamberler ve

Salih insanlarla tevessülün caiz olmadığını iddia edenlerin sözleri doğ
ru değildir. Bu ayetler meseleyle alakalı bile değildir. Zira müşrikler,
"biz o putlara ancak bizi Allaha yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz"
sözleriyle açıkça putlara ibadet ettiklerini söylemekteler. Ama mesela
bir ilJim ile tevessül eden kişi asla ona ibadet etmemektedir. Tevessül
eden kişi, o ilJim zatın ilmi sebebiyle Allah katında bir değeri olduğu
nu bilir ve o ilim hürmetine Allah'a tevessül eder.

I.fı.l �I � i� � Ll!
"Allah'la beraber hiç kimseye dua etmeyin" (Cin 1 8) ayeti keri

mesi de aynı şekilde konuyla alakalı değildir. Zira bu ayeti kerime,
Allah ile beraber bir başkasına dua edilmesini yasaklamaktadır. Yani
bu ayet, bir kimsenin "ey Allah' ım ve ey falan kişi şöyle şöyle yap"
diyerek yapacağı duaları kapsamaktadır. Bir alim ile tevessü1 eden
kimse ise sadece Allah'a dua etmektedir. O kimseyle yapılan tevessül,
onların yapmış olduğu salih ameller sebebiyledir. Mağaralarının ağzı
na kaya düşen üç kişinin salih amelleriyle tevessül etmeleri gibi.
�jJ � 6�� 6;�IJ

"Allahtan başkasına dua edenlere hiçbir şekilde icabet olun
mayacaktır" (Ra'd 14) ayeti kerimesi de bu hususta delil olarak kulla

nılamaz. Ayette, kendilerine icabet edemeyecek şeylere dua eden, du
aya icabet eden rablerine ise dua etmeyen kimselerden bahsedilmekte
dir. Bir alimle tevessül eden kimse ise, ne Allah'tan başka ne de Allah
ile beraber hiçbir şeye dua etmiş değildir.
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Bu izahlardan sonra, tevessü1ü inkar edenlerin getirdiği bu ayetle
rin bir delil olmadıkları ortaya çıkmaktadır.
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"Sana din gününü ne bildirdi, sonra sana din gününü ne bildirdi.
O gün hiçbir kimse bir diğeri için bir şeye malik değildir. Hüküm o
gün Allah'ındır" (İnfitar 1 7-9) ayeti kerimelerinin delil olarak kullanıl

ması da isabetli değildir. çünkü bu ayeti kerime din gününde hükmün
yalnız Allah'ın olacağını bildirmektedir. Peygamberlerle ya da bir alim
le tevessü1 eden kişi, tevessül ettiği bu zatların din gününde hüküm sa
hibi olan Allah'a ortak olup onların da hüküm sahibi olacağını asla id
dia etmemektedirler. Peygamber olsun ya da olmasın herhangi bir kul
hakkında böyle bir şeye inanan kimse apaçık bir sapıklığa düşmüş de
mektedir. Tevessülü reddedenlerin,

�� jA'il � iili �
"(Kullanmın) iş (in) den hiç bir şey sana ait değildir" (Ali İrrıran 128)
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"De ki, ben kendim için bir zarar ya da men/aat vermeğe güç ye
tiremem" (Yunus 49) ayeti kerimeleri ile delil getirme çabaları da batıl

dır. Zira bu iki ayeti kerime de, Peygamberimizin, Allah'ın hükümle
rinden herhangi bir hükme sahip olmadığını, kendisine bir fayda ve
zarar vermeye muktedir alamıyacağını ifade etmek için nazil olmuştur.
Yoksa burada peygamberler, veliler ve alimlerle tevessü1 etmenin caiz
olmadığını bildiren herhangi bir delil yoktur.
Allah Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve selem-'e Makamı
Mahmud'u ve büyük şefaat makamını vermiş, insanları ondan şefaat
istemeye teşvik etmiştir. Allah, peygamberimize "iste verilecektir. Şe
faat et şefaatin kabul edilecektir" buyurmuştur. Rabbimiz yüce kitabın
da, şefaatin sadece kendi izniyile ve razı olduğu kimseler için bir hak
olarak kullanılabileceğini bildim1İştir.
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"Yakın akrabalarını uyar" (Şuara 2 1 4) ayeti kerimesi nazİ1 olduğu
zaman Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve selem- 'in

�'�j �\ 6A ı.ill .iLLA! 'i � ül:ı J..j� l:ı �'�I �\ 6A ı.dl .illA\ 'i u� 6: u� l:ı
"Ey falan oğlu falan, ben senin için Allah katında hiçbir şeye malik deği
lim. Ey falan kızı falan, ben senin için Allah katmda hiçbir şeye malik deği
lim " buyurmuş olması da, tevessülün caiz olmadığını gösteren bir delil

olmaktan uzaktır. Zira bu rivayet, Allah'ın zarar dilediği birisine menfaat
vermeye, menfaat dilediği birisine de zarar vermeye Peygamberimiz
sallallahu aleyhi ve selem-'in dahi güç yetiremeyeceğini ortaya koymakta;
akrabalanndan olsa bile hiç kimse için bir şey yapmaya yetkili olmadığı
m ifade etmektedir. Nerede kaldı ki akrabası olmayanlara fayda versin.
Bu hakikat her müslümamn bildiği ve kabul ettiği bir şeydir zaten. Bura
da tevessül edilemiyeceğini gösteren herhangi bir şey yoktur.
-

Tevessül, emretme ve nehyetme yetkisinin yegane sahibi olan AI
lah'tan bir şey isternek anlamına gelir. Tevessül eden kişi, duanın ica
betine sebep olabilecek bir sebep ortaya koyar ve isteyeceğini yine
Allah'tan ister. Öyle Allah ki, vermeye ya da mahrum etmeye yegane
gücü yeten ve din gününün sahibi olan o dur." Şevkanin'nin sözleri
burada bitmektedir.
g. Muhammed bin Abdulvahhab'm tevessüle dair görüşleri

Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab ' a, bazı alimlerin yağmur duası
hakkında açıklama yaparken "salih kullarla tevessül etmekte bir sa
kınca yoktur" sözlerinden ne kastettiklerini, "bir mahlüktan yardım
(istiğase) dilenemez" hükmüne rağmen, nasıl olupta İmam Ahmed'in
"Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve selem- ile tevessül etmekte bir
beis yoktur" diyebildiğini sorarlar. O, cevabında şu açıklamayı yapar:
"Aradaki fark açıktır. Bazılannın salih kullarla tevessüle izin verme
leri, bazılarının sadece Peygaınberimiz -sallallahu aleyhi ve selem
ile tevessüle izin vermeleri, alimlerin çoğunluğunun da tevessülü
yasaklayıp kerih görmüş olmaları, fıkha tealluk ettiği için
mevzumuzun dışında bir konudur. Her ne kadar bize göre doğru
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olan cumhurun bunu mekruh gönnesi olsa da, içtihadi meselelerden
birisinin muteber olmadığını ileri sürmek mümkün değildir. Bu
yüzden tevessül edenleri de reddedemeyiz. Bizim inkar ettiğimiz
şey, bir mahlUka, hem de Allah'a edildiğinden daha fazla dua edili
yor olması, şeyh Abulkadir ya da bir başkasının kabrine yönelip sı
kıntıların giderilmesi ve isteklerinin verilmesi için saygı ile ondan
istekte bulunulmasıdır. Burada nerededir sırf Allah'a dua etmek?
Nerededir Allah'la beraber hiç kimseye dua etınemek? Ama birisi
çıkar dua ederken "Allah'ım ben senden peygamberlerin ya da salih
kullarının vesilesi ile şunu şunu istiyorum" diye dua etse, sadece AI
lah'a dua ettikten sonra, herhangi bir kabrin yanında dua ediyor olsa
bile, bu bizim reddettiğimiz bir şey değildir." 1

Muhammed bin Abdulvahhab 'ın bu sözleri, tevessülün ona göre de
caiz olduğunu göstermektedir. Evet, ona göre tevessül, cumhur ulema
nın mekruh gördüğü birşeydir. Ama mekruh, haram bile değildir, nere
de kaldı ki bazılannın dediği gibi bid'at ya da şirk olsun.
Şeyh Abdulvahhab, 'Kasım' ahalisine gönderdiği mektubunda,
salih kullarla tevessü1 edenleri tekfir ettiğine dair iddialan şiddetle
reddetmektedir. O şöyle demektedir:
"( . . . ) Süleyman bin Suhaym bana demediğim birçok şeyi iftira
atmıştır. Dediği şeylerin birçoğu aklıma dahi gelmemiş şeylerdir.
Ben salih kullarla tevessül edenleri tekfır ediyormuşum, "Ey
mahllikatın en şereflisi" dediği için Busayrl'yi tekfır ediyormu
şum. "Del[iil-ül Hayrar kitabını yaktırıyormuşum. Tüm bu id
dialar için cevabım: "Allah'ım seni tenzih ederim bu büyük bir
iftiradır" demekten başka bir şey olmayacaktır.

'Mecma' ehline göndermiş olduğu başka bir mektubunda yukanda
söylediklerini teyit eden Şeyh Abdü1vahhab şöyle der:
"( . . . ) Bu açığa çıktıktan sonra iddia edilen meselelerden, benim
salih kullarla tevessül edenleri tekfır ettiğim, Busayri'yi tekfır etti
ğim C . . . ) söylentilerinin açık birer iftira olduğu anlaşılmaktadır."
Benim buna olan cevabım "Allah'ım seni tenzih ederim. Bu apaçık

1 Şeyh İmam Muhammed bin Abdulvahhab tüm eserleri 3 . kısım. S:68 İmam Mu
hammed bin Suud İslam fakültesinde Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab haftasında
neşrolunmuştur.
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iftiradır" sözümden başka bir şey olmayacaktır. , 1

h. Peygamberlere aİt olan eşyalarla tevessül etmek

Sahabeyi kiram, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve selem-' e ait
olan şeylerle teberrük ederler idi. Teberrük, Peygamberimize ait olan
eşyalarla Allah'a tevessül etmekten başka bir anlam ifade etmez. Te
vessül bir değil, birçok tarzda olabilir.
Sahabenin, Peygamberimizle değil de ona ait olan eşyalarla tevessül
ettiği varittir. Peygamberimizle tevessül caiz olmamış olsaydı, ona ait
olan hiç birşeyle tevessül etmek caiz olmazdı. Peygamberimize ait olup
değer verilen bir şeyle tevessül etmek o şeyin sahibi olan Peygamberi
miz -sallallahu aleyhi ve sel em- ' e ait olduğu için anlam ifade eder.
Tüm bunlara rağmen birileri kalkıp "Peygamberimizle tevessül
etmek caiz değildir" diyebilmektedir. Allah'ım seni tenzih ederim. Bu
apaçık iftiradır.
Bu hususta varid olan rivayetler oldukça fazladır. Biz sadece en
meşhurlarından bir kaçına temas edeceğiz.
Emire' l-müminin Ömer İbni Hattab -radıyallahu anh-, Rasulüllah
-sallaZlahu aleyhi ve selem- 'in yakınına defnedilmeyi çok istediği için,

vefatı yaklaştığında oğlu Abdullah'ı izin istemek için Hz. Ayşe

-radıyallahu anhfi-'ya göndermişti. Hz. Ayşe, Abdullah'a orayı kendisi

için düşündüğünü ama Hz. Ömer'i kendi nefsine tercih ettiğini söyleye
rek ona izin vermişti. Abdullah, bu büyük müjdeyi babasına iletince Hz.
Ömer "Allah'a hamdolsun! Benim için bundan daha önemli bir şey
yoktu" demişti. Bu kıssanın tafsilatı için Buhari'ye bakılabilir.
Biz buarada şunu sormak istiyoruz: Hem Hz. Ömer' in hem Hz.
Ayşe'nin orayı şiddetle arzulamalarının sebebi ne idi? Allah Rasulü
--sallallahu aleyhi ve selem-'in yanına defnolunmak neden Hz. Ömer
için en önemli şeydi? Hz. Ömer'in bu isteğinin, vefatından sonra bile
Peygamber -sallallahu aleyhi ve selem-' e yakın olmak sebebiyle teber
rük ve tevessül etme arzusundan başka bir anlamı var mıdır?
Ümmü Süleyın -radıyallahu anhfi-, Peygamberimiz -sallallahu aley
1 Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab 'ın mektuplarından bir ve onbirinci mektupları
na bakılsın. 5.kısıın S: 1 2, s:64
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hi ve sellem- 'in su içtiği kırbanın ağzını keserek saklamıştır. Enes
-radıyallahu anh-: "Bu parça hala bizim yanımızdadır" demişti.
Sahabe, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve selem- tıraş olduğu
zaman, saç ve sakalından bir tane alabilmek için yarışırlardı.
Esma binti Ebu Bekir -radıyallahu anhuma- Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selem-'in cübbesini saklamıştı. O şöyle demişti:
"Hastalar suyu ile şifa bulsun diye biz o cübbeyi yıkar idik."

Allah Rasulü -sallallahu aleyhi ve selem-'in mührü kendisinden sonra
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman -radıyallahu anhum- tarafından
muhafaza edilmiş ve Hz. Osman zamanında kuyuya düşüp kaybolmuştur.
Bu hadisi şeritlerin hepsini "Teberrük" bahsinde zikredeceğiz. Bura
da şu kadarını söyleyelim ki bu rivayetlerin hepsi 'sahih' tir. Şunu sormak
istiyoruz: "Sahabeyi Kiram, Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve selem-'in
ağzının değdiği kırba, onun saçı, sakalı, kanı, cübbesi, mührü ve seccade
si gibi şeyleri hangi amaçla muhafaza etmek istemiştir? Sırf hatıra olsun
diye ya da bu tarihi eserleri müzede sergilemek istedikleri için mi?
Hatıra olsun için yapmışlarsa, bir bela ya da hastalık isabet ettiğinde
neden bu eşyalarla Allah' a yönelerek dua etmeye önem göstermişlerdir?
Eğer müzeye koymak arzusunda idilerse bu müze nerededir? O
zamana dek görülmemiş böylesi bir fikri de nereden edinmişlerdi?
Allah'ım seni tenzih ederim. Bu apaçık iftiradır.
Sebep bunların hiçbiri olmadığına göre, Peygamberimize ait olan
bu eşyalarla teberrük etmenin, dua esnasında Allah' a tevessül etme
arzusundan başka bir anlamı olmadığı anlaşılır. Tevessül esnasında
kendisinden istenilen de İstenileni verecek olan da sadece Allah'tır.
Herkes onun kulu olup onun emri altındadır. Başka bir şey olması
nasıl düşünülebilir ki? Herkes, kendisi için olsa bile Allah -celle
cezazuhu-'nun izniyle bir şeye malik olabilirken başkaları için bir şeye
malik olmaları nasıl istenebilir?
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"Peygamberleri onlara (şunu da) söyledi: "Onun hükümdarlı
ğının gerçek alameti, size Tabut'un gelmesidir ki, içinde Rabbin
den bir ferahlık, Musa ailesinin ve Harun ailesinin geriye bırak
tıklarından (kutsal) bir bakiyye (kalıntı) vardır. Onu melekler
taşıyacaktır. Eğer iman edenlerdenseniz sizin için bunda kesin bir
alamet (işaret ve ibret) vardır. "" (Bakara 248)
Hafız İbni Kesir "El-Bidaye ve'n-Nihaye" adlı eserinde şöyle demiştir:
"İbni Cerir Tahı1t'un ne olduğundan bahsederken şunları anlatır:
"Onlar düşmanlarıyla savaştıkları zaman misak tabutunu, geride anlat
tığımız zaman kubbesinden 1 alır ve beraberlerinde götürürlerdi. Onlar,
Tabut, Allah'ın Tabut'a verdiği sekine, Tabut'un içindeki Musa ve
Harun'dan kalan eşyalar sebebiyle Allah'ın yardımına nail olurlar idi.
Gazze ve Askalan ehliyle yaptıkları savaşları bu Tabut sayesinde ka
zanmışlardır. Sonra Tabut'u kaybettiler."z
İbni Kesir: "Onlar, bu tabut sayesinde düşmanlarına karşı yardım
olunuyorlardı. Tabut'un içinde peygamberlerin kalplerinin yıkandığı
altın bir kap vardı" demektedir. 3
İbni Kesir tefsirinde ise şöyle der: "Tabut' ta, Musa ve Harun'un
asaları, Tevrat levhaları ve Hz. Harun'un elbiseleri vardır. Onların asa
,,
ve çarıkları vardır diyenlerde olmuştur. 4
Kurtubi şöyle söylemektedir: "Tabut Allah tarafından Hz. Adem'e in
dirilmiştir. Bu Tabut, Yakub -aleyhisselam-'a kadar gelmiştir. Bem İsrail
kimle savaşmışsa o tabut sayesinde galip olmuşlardır. Asi olduklan zaman
,,
ise, Amalika kavmi onları yenmiş ve Tabut'u ellerine geçinnişlerdir 5
Beni İsrail, Tabuttaki peygambelere ait olan eşyalarla tevessül et
mişlerdir. Savaşlarda önlerine Tabut'u koymalarının başka bir anlamı
olamaz. Allah bu amelden razı olmuştur ki, Tabut'u, Tahlt'un melik
olmasının sıhhatine bir ayet ve alarnet kabul ederek onlara venniştir.

ı

Tabutu muhafaza etikleri ketenden bir otağı (ç)
İbni Kesir "EI-Bidaye ve 'n-NiMye " 2/5
3 İbni Kesir "EI-Bidaye ve 'n-NiMye " 2/8
4 İbni Kesir "Tejsir " 1 /3 1 3
5 Kurtubı "El Cami li Ahktimi 'I-Kur 'an " 3/247
2
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Hz. Ali'nin annesi Fatma binti Esed vefat ettiği zaman, Peygambe
rimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- mevta daha kabre koyulmamışken
onun için kazılan kabre girmiş ve oraya uzanarak şu duayı yapmıştır:

� �'; .l.....ıl � 4..J::ı1.! �� fo ı .::.ı-JA:! 'i t..r "".; �.; � (ş.:ı.ıı �i
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"Allah yaşatan ve öldürendir. Hay ve ebedidir annem sayılan Fatma
binti Esed'i bağışla, ona lazım olanı (hüccetini) ona öğret ve yattığı yeri
genişlet. Senin peygamberin ve benden önceki tüm peygamberlerin hakkı
için ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. "
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ardından dört defa tekbir ge
tirerek Hz. Abbas ve Hz. Ebubekir ile beraber onu kabre yerleştirmiştir. ı
Bu hadisin ravilerinden biri olan Ravh bin Salah hakkında cerh ta
dil imamları ihtilafa düşmüşlerdir. İbni Hıbban ve Hakim bu raviyi
sika ve güvenilir görerek hadisi 'sahih' kabul etmişlerdir.
Heytemi, "Mecmau'z-Zeviiid"te şöyle der: "Hadisin senedinde geçen
Ravh bin Salah adlı raviyi İbni Hıbban ve Hakim güvenilir kabul etmişler
,,
dir fakat bu ravide bizce bir zaafvardır. Diğer raviler güvenilir ravilerdir. 2
İbni Abdilber İbni Abbas 'tan, İbni Ebi Şeybe de Cabir' den bu
hadisi nakletmiş, Deylemi ve Ebu Nuaym da ayrı rivayetlerde bulun
muşlardır. Netice olarak başka başka senetlerle rivayet edilen bu ha
disler birbirlerini kuvvetI endirmektedir. 3
i Taberani "Kebir " ve "Evsat " ta zikretmiştir. "Mecmau 'z-Zevaid"te de geçmekte
dir 9/257
2 Bu ifadeler Heytemi'nin hadisi sahih görmesinin vechini ortaya koymaktadır. Böyle
likle "Heytemi aslında bu hadisi sahih kabul etmiyor" diyenlerin sözleri de reddolun
muş olmaktadır. Ravh bin Salah, Ebu Hatem ve İbni Hıbban tarafından sika ve güveni
lir kabul edilmiştir. Ebu Hatem, Zehebi'nin: "onlardan birisi bir kimseyi güvenilir
gördü mü, ona azı dişlerinizle sımsıkı yapışın" diye nitelediği hadis imamlarının içinde
yer almaktadır. Zehebi'nin Şeyh Abdülfettah Ebu Gudde tahkikiyle yayınlanan "Zikrü
men Yu 'temedu Kavlühü ji 'l-Cerhi ve 't-Ta 'dU " adlı risalesine bakılsın.Yani netice
olarak Heytemi 'nin naklinde değil onu tenkit edenlerde bir çelişki vardır.
3 Müellif burada, bu muhaddislerin kıssanın aslını rivayet ederek 'müdelles ' (bir
ravinin diğerinden hadis almadığı halde almış gibi göstererek yaptığı rivayet. ç.) bir
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Şeyh Abdullah İbni Sıddık el-Guman hadis hakkında şunları söyler:
"Ravh İbni Salah bazı hadis imamlarına göre zayıf kabul edilmiş
tir. Bu ilimle iştigal eden herkesin kolaylıkla anlayabileceği gibi Hafız
Heytemi bu yüzden ravi için zaaf ifade eden bir kelime kullanmıştır.
Yoksa hadis 'hasen ' mertebesinden aşağı değildir. Hatta İbni
Hıbban'ın şartlarına uygun 'sahih' bir rivayettir." !
Burada dikkat edilmesi gereken bir şey daha var. Bu ve diğer riva
yederde Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in, Allah'a tevessül
ettiği peygamberlerin hepsi vefat etmişlerdir. Bu rivayetin ortaya koy
duğuna göre, "onun hakkı için" ya da "hak ehlinden olan kimseler
hürmetine" diyerek dua etmek caizdir. Üstelik bu zatların vefat etmiş
olmaları onlarla tevessül edilmesine engel değildir.
Ebu Said el-Hudri -radıyalltihu anh ' dan gelen bir rivayette Pey
gamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
-
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rivayet yapmadıklarını ifade etmiş olmaktadır. Nitekim 'müstahrac ' hadis kitapları
yazan alimlerin çokça yapmış olduğu bir tarzdır bu. Bu husus, usulu hadis kitapla
rında tafsi1atıyla açıklanmaktadır.
Müellif, Heytemi'nin hadis hakkındaki görüşlerini üzerinde bir şey söylemeden
aynen aktarmakla, mesuliyetten kurtulmuştur. Bazıları, hadiste geçen duanın sadece
Heytemi'nin rivayetinde yer alıp diğer rivayetlerde olmamasını sebep göstererek
rivayetin 'illet ' içerdiğini iddia etmişlerdir. Bu bir illet kabul edilemez. Zira bu riva
yette fazladan gelen ziyade 'münker ' ya da 'garip ' değildir ki biz onu reddedelim.
Üstelik bu hadisin manasında birçok başka rivayetler de vardır.
Hadis hafızlarının 'Sahih ' olduğunda ittifak ettikleri Osman bin Huneyf rivayetinde,
EbU Said el-Hudri'nin "Senden isteyenlerin hakkı için . . . " ifadelerinin yer aldığı
bilinmektedir. Şeyh İbni Teymiye'nin "el-Kelimü 't-Tayyib " adlı eserinde "Şu yürü
düğüm yolun hakkı için . . . " ifadelerinin geçtiği bir rivayet bulunduğu, Şeyh Mu
hammed bin Abdülvahhab'ın "Addbu 'l-Meşyi ila 's-Saldt" adlı kitabında zikrettiği
birçok rivayette bu lafızlarla dua edildiği görülmektedir.
ı Gumari, "İthafu 'l-Ezkiya " s:20
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"Kim evinden namaz için yola çıkarsa "Allah 'ımf Senden isteyenle
rin ve şu yürüdüğüm yolun hakkı için senden istiyorum. Gösteriş, riya
ve böbürlenmek için değil. Senin gazabından sakınmak, rızana nail olmak
için yola çıktım. Beni ateşten korumanı günahlarımı bağışlamanı istiyo
rum. Senden başka kimse günahları bağışlayamaz " duasını yapsın. Böyle
deyince Allah ona yönelir ve yetmiş bin melek ona istiğfar eder. "
Münziri, bu hadis için şöyle demektedir: "Hadis, tartışmalı bir se
netle rivayet edilmiştir. Şeyhimiz Hafız Ebu Hasan hadisi 'Hasen ' ka
bul etmektedir." ı
Hafız İbni Hacer "hadis 'hasen'dir" demiş, Ebu Huzeyme bu hadi
si "Kitabu 't-Tevhid "te zikretmiştir. İmam Ahmed, Ebu Nuaym, İbni
Sinni de hadisi rivayet etmişlerdir. 2
Iraki de "hadis 'Hasen 'dir" demiştir.3 Hafız Busayri "İbni Huzeyme
"Sahih "inde zikretmiştir" demiştir.4 Hafız Şerefliddin Dimyati "AI
lah'ın izniyle isnadı 'Hasen'dir" demiştir.5
Allame muhakkık muhaddis Seyyid Ali bin Yahya el-Alevi,
"Hidfiyetü 'l-Mütehabbitfn " adlı değerli risalesinde: "Hafız Abdülgani
el-Makdisi hadisi 'Hasen ' kabul etmiş, İbni Ebi Hatern'de makbul
görmüştür" demiştir.
Netice olarak bu rivayet, İbni Huzeyrne, Münziri, onun hocası Ebu
Hasan, Iraki, Busayri, -"Kaside-i Bürde" sahibi olan Busayri değildir
İbni Hacer, Şeref Dimyat!, Abdülgani el-Makdisi ve İbni Ebi Hatem gibi
büyük hadis imamlan tarafından 'Sahih' ve 'Hasen' kabul edilmiştir.
Artık hadis hakkında birisinin yeni bir şey söylemesine gerek kal
mış mıdır? İşinin ehli bu dev hadis alimlerinin söylediklerinden sonra,
hadis ilminde daha yeni erneklerneye başlayan acemilerin sözlerine
hangi akıl sahibi itibar eder? 6

ı

EI-Münziri, "et-Tergib ve 't-Terhib " 2/458
İbni Hacer, "Netaicü 'l-Efkar " 1 /272
3 Iraki'nin "İhyai Ulumiddin "in hadislerini tahriç için yazdığı "Muğni" adlı eseri 1/323
4 Busayri, "MisMhu 'z-Zücace " 1 /98
5 Dimyati, "el-Metcerü 'r-Rabih " s:47 1
6 Ebü Said el-Hudri'den "senden isteyenlerin hakkı için istiyorum Allahı m" ifadeleriy
le nakledilen hadisi şerifi Muhammed bin Abdülvahhab "Adabu 'I-Meşyi ila 's-Salat "
adlı eserinde zikretmiş ve onunla amel etmeye teşvik etmiştir. İbni Huzeyme ve diğer
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"Gözler kör olmaz ama göğüslerdeki kalpler kör olurlar" (Hac 46)
i.

Bir kimsenin hak ve hürmetine bir şey isternek

İmam Hafız Darimi "Sünen " adlı eserinde "Allah'ın, vefatından son
ra Peygamberimize verdikleri" başlığıyla açmış olduğu babta şöyle de
miştir: "Ebu Numan, Said bin Zeyd'ten, o, Amr bin Malik en-Nekri'den,
o da Ebu'l-Cevza Evs bin Abdullah'tan şunu rivayet etmiştir: "Bir ara
Medine'ye çok şiddetli bir kıtlık isabet etmişti. Herkes durumdan Hz.
Ayşe'ye şihiyetlenmişlerdi. Bunun üzerine Hz. Ayşe: "Peygamberimiz 
sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrine gidin ve gökyüzüyle arasında bir
engel kalmayacak şekilde çatısına bir pencere açın" diye talimat vermişti.
Gidip aynen dediğini yaptık. Akabinde, otlar yeşerip hayvanlar semizle
şinceye kadar yağmur yağınıştı. Hayvanlardan bol bol yağ temin ettiği
miz için bu seneyi ''yağ veren yıl" olarak anmaya başlamıştık." !
Sahabelerin bu yaptığı, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem
'in kabri ile tevessül etmektir. Kabir olduğu için değil, mahlukatın en
şereflisinin ve alemlerin Rabbinin sevgilisinin naşı bulunduğu için
arayla tevessül edilmiştir. Bu kabir, Peygamberimizi içinde barındıra
rak şerefe nail olmuş ve tevessül mertebesine erişmiştir.
Rivayetin senet tenkidi:

Hadisin senedinde adı geçen Ebu Numan, 'Arim' lakablı Mu
hammed bin Fazl alup Buhari'nin hocalarındandır. Hafız, "Takrib "
adlı eserinde onun için: "Sika ve güvenilirdir. Fakat ömrünün sonları
na doğru bu hali değişmiştir" demektedir.
Hafız' ın onun hakkında söyledikleri, onun güvenilirliğine bir zarar
vermeyip rivayetlerinde bir sorun teşkil etmez. Zira Darukutni onun
hakkında şunları söylemiştir: "Buhari, ondan yüzden fazla hadis riva
davet imarnlarının hadisi 'Sahih ' ve 'Hasen ' kabul etmesinden sonra hiç kimseye itiraz
etme imkanı kalmamıştır. Allah bizi yanlış anlamalardan muhafaza etsin.
ı "Sünen 'id-Darimi "1/43
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yet etmiştir. Onun halinin karışmasından sonra ise ondan bir rivayet
alınmamıştır." Damkutni, bu hususta açıklama yapabilecek en güveni
lir kimselerdendir.
Zehebi, İbni Hıbban'ın "Ebu Numan'dan 'münker' rivayetler gel
miştir" iddiasını reddederek, "İbni Hıbban, Ebu Numan' ın rivayet
ettiği iddia edilen bir tane bile 'Münker' hadis gösterememiştir. Nere
deymiş onun iddia ettiği şu 'Münker' rivayetler" demektedir. ı
Hafız İbni Hacer "Takrib "te, hadisin ravilerinden Ebu Said Zeyd ve
Aınr bin Malik için "Güvenilir ama vehimlidir" ifadelerini kullanmıştır.
Hadis aJimleri, İbni Hacer'in"Güvenilir ama vehimli" ifadesinin,
ravinİn zayıf değil de güvenilir ve sika olduğuna delalet eden ifadeler
den olduğunu belirtmişlerdir. "Tedrivü 'r-Ravi " de böyle zikredilmiştir.
Senetteki diğer isimlerden Ebu'l-Cevza'nın asıl adı Evs bin Ab
dullah er-Ribi olup Buhari ve Müslim' in güvenilir ravilerindendir.
Bu 'la bese bih ' bir senettir. Hatta bize göre 'ceyyid' bir rivayettir.
Ulema, bunlardan daha düşük seviyede birçok ravinin rivayetini bile
farklı meselelerde delil olarak kullanmışlardır.
Bazıları bu rivayetin Hz. Ayşe -radıyalldhu anhd-'ya kadar gelen
ama Peygamberimize dayanan bir senedi olmayan 'mevku!, bir rivayet
olduğunu iddia etmişlerdir. Bu rivayette anlatılanlar, Hz. Ayşe radıyalldhu anhd- ' nın kendi görüşü olsa bile Hz. Ayşe -radıyalltihu anhd'nın alim olduğu bilinmektedir. Üstelik bu amel, sahabenin diğer büyük
alimleri önünde gerçekleşmiştir. Bu rivayet 'Mevku!, kabul edilse bile
Hz. Ayşe bizlere uygulayarak göstermiştir ki Peygamberimiz -sallallahu
aleyhi ve sellem- vefat etmiş olmasına rağmen ümmetine acıyarak onlara
şefaat etmekte, kabrini ziyaret edip ondan şefaat isteyene şefaat etmek
tedir. Bu rivayetten bu hususun anlaşılması bizim için yeterlidir.
Milleti küfiir ve sapkınlıkla itham etme meraklılarının yaygaralarına
bakacak olsak, Hz. Ayşe -radıyalltihu anhti-'nın bu hareketini şirk olarak
kabul etmek gerekecektir ki bu asla mümkün değildir. Ne Hz. Ayşe, ne de
bu hadiseye şahit olan diğer sahabiler şirki bilmeyen insanlar değillerdi.
Bu kıssa, şirk iddiasında bulunanları susturmakta, vefat etmiş ol
masına rağmen Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, ümmeti
ı

"Mfzanü 'l-İtidal " 4/5
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ne ihtimam gösterdiğini ispatlamaktadır.
Hz. Ayşe 'nin şöyle söylediği rivayet edilmiştir: "Ben, Allah Resu
lünün ve babamın medflın olduğu evime ne zaman girecek olsam ör
tümü rahatça çıkarırdım. Zira biri benim eşim diğeri de babamdı. Ama
Ömer oraya defnedilince Allah'a yemin olsun ki ondan utancımdan
evime girdiğimde örtümü açamaz oldum." ı
Hz. Ayşe -radıyallfihu anhfi-, bu hareketini boşu boşuna yapmıyor
du. O gayet iyi bilmekteydi ki, Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem
'de yanındaki iki arkadaşı da, kabiderinin yanına gelenlerin kim 01
duklarını bilmekteydi.
Efendimiz -saZlallahu aleyhi ve sellem-, Muaz -radıyallfihu anh-' ı
Yemen' e vali olarak gönderdiği zaman ona:

i.j �-J i.j � .;Ai ı.illıı..l!
"Umarım benim kabrimi ve mescidimi ziyaret edersin ,,2 buyurmuş
tur. Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- vefat etikten sonra
Muaz -radıyalliihu anh-'ın ağlayarak Peygamberimizin kabrine gelişi
ne Hz. Ömer şahid olmuştur. Zeyd bin Eslem'in babasından rivayet
ettiğine göre o esnada Muaz -radıyalliihu anh- ve Hz. Ömer
radıyalliihu anh- arasında şu hadise vuku bulmuştur:
-

"Hz. Ömer -radıyalliihu anh- mescide gittiğinde Muaz -radıyalliihu
anh- 'ı Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabri başında ağ

larken bulmuştu. Hz. Ömer "niye ağlıyorsun ey Muaz" diye sorunca o:
"Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' den duyduğum

"Azıcık bir riya bile şirktir" hadisi aklıma geldi ondan ağlıyorum"

demişti.

ı
"Mecmau 'z-Zevaid" (7126) "Ahmed bin Hanbel 'den rivayet edildiğini, Hafız
Heytemi'nin ravilerin güvenilir olduğunu söylediğini aktarır. Aynı zamanda Hakim
"Müstedrek" te (417) rivayet etmiş ve Buhari ile Müslim'in şartlarına göre sahihtir
demiştir. Zehebi ona herhangi bir itirazda bulunmamıştır.
2 "Mecmau z-Zevaid te "Ahmed ve Taberani bu hadisi zikretmişlerdir. Tüm raviler
güvenilirdir fakat Yezid bin Kuteyb, Muaz -radıyalliihu anh-' dan hiç hadis dinle
memiştir" denmiştir.
'

"
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Hakim, bu hadis için "sahihtir ve illeti yoktur" demiştir. ı Zehebi
de ona muvafakat ederek "sahihtİr ve illeti yoktur" demiştir.
Münziri rivayet hakkında şunları söylemiştir: "Bu kıssayı İbni
Mace, Beyhaki de rivayet etmiştir. Hakim, bu rivayeti naklettikten son
,,
ra "Sahih'tir ve illet, de yoktur" ifadesini kullanmıştır. 2 Bu sözler,
Münziri'nin Hakim'in sözlerini onayladığını gösterir.
Hafız Ebu Bekir el-Beyhaki şöyle demiştir: "Ebu Nasr bin Katade
ve Ebubekir el-Parisi bize demişlerdir ki: "Ebu Ömer bin Matar, İbra
him bin Ali ez-Züheli'den, o, Yahya bin Yahya'dan, o, Ebu
Muaviye 'den, o, Ameş 'ten, o, Ebu Salih'ten, o da Malik'ten rivayet
etmiştir: Malik şöyle anlatmıştır:
"Hz. Ömer -radıyalldhu anh- zamamnda bize bir kıtlık isabet etmişti.
Bunun üzerine adamın biri Allah Resulü'nün kabrine gitmiş ve: "ey AI
lah'ın Resulü! Ümmetin helak oldu onlar için Allah'tan yağmur iste"
diyerek ondan yardım istemişti. Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-, o
gece adamın rüyasına girerek "Ömer'e git ve benden selam söyle! Ona de
ki yakında yağmur yağacak. Kaplanllizı hazırlayın." Adam giderek olan
lan haber vermiş Hz. Ömer -radıyalldhu anh- hazırlığılli yaptıktan sonra:
"Ey Rabbim! Ben elimden geleni yaptım yapmaktan aciz olduğurnun
peşini bıraktım" demiştir."
Bu, senedi 'Sahih ' bir rivayettir?
İbni Ebi Şeybe 'Sahih' bir senetle şu rivayeti nakleder: "Ebu
Muaviye Ameş'ten, o Ebu Salih Siman'dan, o, Malik ed-Dar'dan, -bu
Hz. Ömer'in hazinadarı idi- rivayetle bize şöyle anlatmıştır: Malik ed
Dar anlatıyor: "Bize Ömer zamanında kıtlık isabet etmişti. Adamın
biri Allah Resulü'nün kabrine gelmiş ve "ey Allah'ın Resulü! Ümme
tin helak oldu onlar için rabbinden yağmur iste" demişti . . . " diyerek
rivayeti sonuna kadar aktarmıştır.
Seyf, "Fütuh " adlı eserinde Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'i
rüyada gören şahsın sahabeden olan Bilal bin el-Haris el-Mezeni olduğu
nu bildirmiştir.
1

Hakim "Müstedrek " 1 /4
"et-Tergib ve 't-Terhib " 1 /68
3 Hafız İbni Kesir "Bidaye " (2/9 1 ) adlı eserinde "bu, hicretin 1 8 . yılında gerçekleşen
hadiselerdendir" demiştir.
2
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İbni Hacer "Bu rivayetin senedi Sahih'tir" demektedir." !
ı "Fethu 'l-Bari " 2/4 1 5
Bazıları, İbni Hacer'in hadisi 'Sahih ' kabul ettiğini inkar etmişlerdir. Edepsizce bu iddia
da bulunan bu şahıslar, birde hakikatin tarafında olduğunu iddia ederler. Bu ölçüsüzlüğü,
İbni Hacer'in "Fethu 'l-Bari "deki bu sözlerine rağmen yapmaları anlaşılır gibi değildir.
İbni Hacer'in "bu rivayeti İbni Ebi Şeybe 'Sahih ' bir senetle yapmıştır" şeklindeki sözle
rini, sonrasında da aktardığı bu kıssayı acelecilikten mi göremediler acaba?
Sonra İbni Hacer, Seyfin, "FüfCth " adlı eserinde Allah Resulü'nü rüyada gören saha
beden Bilal bin Haris'tir" sözünü aktannıştır. İbni Şeybe'den burada aktarılan kıssa ve
senet aynıdır. Dolayısıyla "bu rivayetin senedi sahihtir" hükmü hem Beyhaki'nin hem
de İbni Ebi Şeybe'nin rivayetleri için geçerlidir. İnsaf sahipleri artık durumun farkına
vannalıdırlar. İbni Hacer'in "isnat sahihtir" sözleri, "hayır İbni Hacer bu rivayeti sahih
gönnemiştir" diyenlerin yüzlerine gerçeği haykınnaktadır.
Bir de kalkıp İbni Hacer'in bazı sözlerini rivayetin zayıf olduğunu ispatlamak için kul
lanmaya kalkarlar. Bu hususta İbni Hacer'in sözlerinden medet umanlar ne olurdu diğer
meselelerde de İbni Hacer gibi düşünseydiler. İbni Hacer tevessülü ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrine ziyaret için yola çıkmayı kabul eden bir kimsedir.
Hadis ilminden nasibi olmayanlar inkar etseler de, İbni Hacer'in "isnad sahihtir"
sözleri aynı zamanda "metin sahihtir" anlamına da gelmektedir.
İbni Hacer'in rivayeti 'Sahih ' kabul etmediğini iddia eden bu cahil adamlar, b,r yandan
da sanki eğer İbni Hacer hadisi " Sahih " görse idi onu kabul edeceğini ve aslında ona
itimat ettiklerini ima etmeye çalışırlar. Bu iddialarına rağmen kalkıp hadisin tenkidini
kendileri yapmaya kalkarak rivayet zincirinde Ameş'in bulunduğunu ve onun da
"Müdelles " rivayetler yaptığı için hadisin zayıf kabul edilmesi gerektiğini iddia ederler.
Hale bakınız ki bunlara "Ameş ' in "Müdelles " rivayet yaptığını nerden biliyorsu
nuz?" diye sorsanız, onlarda yine İbni Hacer'den ve onun "ef-Takrib ve 't-Tehzib "
gibi kitabından diyeceklerdir. Hem İbni Hacer'e itimat etiğini söyleyeceksin, hem de
onun "Arneş'in "müdelles" rivayetler yaptığı" hükmünü yine ona karşı kullanarak
onun 'Sahih dediği rivayeti reddetmeye çalışacaksın. Bu açık bir çelişkidir.
Üstelik bunlar, daha bu ilmin mübtedilerinin bile yapmaması gereken bir hata yapmaktadır
lar. Nerede kaldı ki hadislerin "Sahih " ya da 'Zayıf' olduğunu tespit edebilecek birinden
böyle bir hata beklensin. Şöyle demektedirler: "Hadisin senedinde Ameş'in Ebü Salih es
Sirnan'dan rivayeti vardır. A'meş'in "müdelles " rivayetler yaptığı ittifakla sabittir.
'Müdelles ' rivayet yapan kişi, sika ve güvenilir de olsa rivayeti makbul değildir. Rivayetin
makbul olabilmesi için açıkça kimden işittiğini söylemesi lazımdır."
Bu kaideyi aktaranlar maalesef bir hata yapmıştır. Bu kaideden İbni Museyyeb ve
A'meş gibi "müdelles " ve "mürsel " rivayetler yapanlar ulema tarafından istisna
edilmiştir. Hafız Zehebi "Mizanü 'ı-jtidal " adlı eserinde bunu şu şekilde izah etmiş
tir: "A'meş'in, bazen kim olduğunu bilmediği zayıf bir raviden gelen rivayeti tedlis
ettiği olmuştur. Eğer "o bize anlattı" gibi raviden bizzat duyduğunu ifade eden bir
cümle kullanusa bir sorun yoktur. Ama eğer "ondan bana geldi" gibi kapalı bir ifade
kullanırsa orada tedlis ihtimali var demektir. Eğer "ondan bana geldi" ifadesi onun
çokça rivayet yaptığı İbrahim, İbni Ebi Vail, Ebü Salih es-Siman gibi hocalarından
biriyse burada tediis olmadığına ve rivayetin muttasıl olduğuna hükmedilir."
'

"
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Ne bu hadisi rivayet eden, ne de bu hususta kitaplar tasnif eden
büyük: hadis imamlarından hiç kimse, böyle bir hareketin küfür ve
sapkınlık olduğunu söylememiş, hadisin metnİni cerh edip inkar et
meye kalkmamışlardır.
İbni Hacer el-Askalani, hadisi zikrettikten sonra senedini 'sahih'
kabul etmiştir. Onun hadis alimleri arasındaki ilim ve fazileti, izah
edilmeye gerek olmayacak kadar açık bir durumdur.
j. Bir kimseyle gıyabında tevessül etmek

Hafız İbni Kesir, Yername mevkiinde, Müslümanların, Peygamberi
mizin gıyabında "ey Muhammed! Bize yardım eyle" (ya Muhammeda)
deme adetleri olduğunu anlatır.
Halid bin Velid, Müseyleme'yi yakalayıp onu öldürebilmek için
Müseyleme dağına gitmiş ve pusuda onu beklerneye başlamıştı.
Müseyleme döndüğünde onun ordusuyla karşılaşan Halid bin Velid iki
ordu arasında durarak onu teke tek çarpışmaya çağırmış ve "Ey Mu
hammed yardım eyle" (ya Muhammeda ) diyerek bağırmıştır.

1

Heysem bin Hıns 'tan rivayet edilmiştir: "Bir gün Abdullah bin
Ömer -radıyallahu anh-' ın yanındaydık. Birden ayağı kasılmış ve his
sizleşmişti. Adamın biri ona "en sevdiğin kimsenin adını zikret" demiş
o da "ey Muhammed" demişti. Sonra sanki ayakları bağdan kurtulmuş
gibi canlanıvermişti."
Mücahid'ten rivayet olunmuştur: "Bir gün İbni Abbas -radıyallahu
anh ' ın yanında adamın birinin ayağı kasıldı. İbni Abbas ona "En sev
diğin kişinin adını söyle" deyince o "ey Muhammed demiş ve ayağı
,,
nın kasılması gidivermişti. 2
-

Bu, Peygamberimize nida etme suretinde onunla tevessül etmekten
başka bir şey değildir.
Utbe bin Gazvan, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' den
şöyle rivayet etmiştir:

.ılıı .ı� 4 � �l Lf.: � WA)� ,JA.J U� .ıl) .J l lı:-'�j �.ı.:ı. l J,W:ıl ljj
ı

İbni Kesir "el-Biddye ve 'n-NiMye " 2/324
Şeyh İbni Teymiye "el-Kelimü 't-Tayyib " adlı eserinde 47. fasılda bu rivayeti zik
retrniştir. s: 1 6 5

2
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ıillj "':-I-F." Ji.; � i.; � tJ� � w� c;.#l
"Biriniz yolunu kaybeder ya da hiç kimsenin olmadığı bir yerde yar
dıma ihtiyacı olursa "ey Allah'ın kulları bana yardım edin " desin. Zira
Allah'ın sizin göremediğiniz kulları vardır. "
Bu, tecrübe edilmiştir." !

İbni Abbas 'tan rivayetle Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöy
le buyurmuştur:

"':-I1.....::ı1 ıj� �i JJ.; ()4 � LA w� �i � � uA}ıl � J.s..ı� � w}
�i J� L: c;.#l J� o� uA.J4 4fo ��l
"Hajaza meleklerinin dışında yeryüzünde Allah'ın melekleri vardır.
Onlar ağaçlardan düşen yaprakların sayısını bilirler. Eğer kimsesiz bir
yerde birinizin ayağına bir şey zarar verirse dahi "Allah'ın kulları bana
yardım edin " deyiniz. "2
Abdullah İbni Mesud' dan rivayetle Efendimiz -sallallahu aleyhi ve

sellem- şöyle buyurur:

w� i�i �i J� L: \�i �i J� L: J� o� uA.).: ��l �IJ ı.::.ılWI ij!
AI , "."1' uA}ıl � 1y.41..:ı. �
'I

"Birinizin bir hayvanı kimsenin olmadığı bir yerde kaçarsa "ey Al
lah 'ın kulları onu yakalayın, ey Allah 'ın kulları onu yakalayın " deyiniz.
Zira Allah'ın yeryüzünde onu yakalayıp durduracak hazır kulları vardır. "3
Bu rivayetlerde Allah ' ın bir takım salih kullarına nida etmek sure
tiyle tevessül edilmektedir.
Bir rivayette, Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in iki rekilt1ık
sabah namazını kıldıktan sonra şöyle dua ettiği nakledilmiştir:

ı Taberani rivayet etmiştir, Bazılarında bir takım zayıflıklar olsa da ravileri güveni
lirdir. Ancak ravilerden Yezid bin Ali, Utbe'yi görmemiştir.
2 Taberani rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir.
3 Ebu Ya'la ve Taberani rivayet etmiştir. Taberani'de "sizin için yakalarlar" ifadesi
fazladan zikredilmiştir. Raviler arasında Marufbin Hasan adında zayıf bir ravi vardır.
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.JI.ll I 6A � j�l �i �.J J.ı.l�.J �1y..w!.J J.ı� �.J r+lll
"Cebrail'in, İsrafil'in, Mikail 'in ve Muhammed'in rabbi olan Al
lah'ım. Cehennem ateşinden sana sığınınm. "
Nevevi "Ezkar" adlı eserinde bu hadisi İbni Sünni 'nin rivayet etti
ğini zikretmektedir. Hafız, hadisin değerlendirmesini yaptıktan sonra
"Hadis 'hasen' bir rivayettir" demiştir. ı
Özellikle bu meleklerin zikredilmesi onlar ile tevessül edildiği an
lamına gelmektedir. Yani sanki Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem- "Allah' ım senden Cebrail, İsrafi1 ve Mikail vesilesiyle istiyo
rum" demiş gibidir.
İbni Allan, "Şerhü 'l-Ezkar"da buna değinmiş ve şöyle demiştir:
"Özel bir hayat formunda hayatta olmak ile sorumluluk verilen bu
büyük ruhların tasarrufları ile tevessül etmenin, ihtiyaçları giderme ve
amaca ulaşma hususunda büyük tesirleri vardır."
İbni Allan, aynı eserde "Allah'ım! Senden isteyen kullarının hakkı
için senden istiyorum " hadisine bağlı olarak şunları söyler:
"Bu hadiste, "isteyen kullar" derken, hayatta ya da vefat etmiş bü
yük peygamberler gibi hayır erbabı olan herkes ile tevessül edilebile
,,
ceğine delalet eden genel bir ifade kullanılmıştır. 2

k. Hz. Ö mer'İn Hz. Abbas ile tevessülü
Buhari, Enes -radıyallahu anh- dan şöyle bir rivayette bulunur:
'

"Hz. Ömer -radıyallfihu anh-, kıtlık isabet ettiği zaman Abbas bin
Abdülmuttalib vesilesi ile yağmur talep etmiş ve o esnada "Allah'ım !
Biz peygamberinle tevessül ettiğimizde bize yağmur verirdin. Şimdi
de peygamberinin amcası ile tevessül ediyoruz bize yağmur yağdır
Allah' ım" diye dua etmişti.
Zübeyr bin Bekir "Ensab " adlı eserinde birçok tarikten ve daha
geniş bir şekilde bu kıssayı rivayet etmiştir. Kıssa özetle şöyledir:
Abdullah İbni Ömer rivayet etmiştir: "Hz. Ömer kum yılında ı

2

İbni Allan "Şerhu 'l-Ezkar " 2/1 39
İbni Allan, "Şerhu 'l-Ezkar " 2/39
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yağmursuzluktan her yer kum olduğu içİn o sene bu şekilde isimlendiril
mişti- Abbas bin Abdülrnuttalib vesilesiyle yağmur talebinde bulundu. O
sırada insanlara: "Ey insanlar! Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem- Abbas'ı bir evladın babasını gördüğü gibi görürdü. Siz de, Efen
dimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in amcası Abbas'a verdiği değer gibi ona
değer verin ve onu Allah'a vesile kılın" dedikten sonra Abbas'a dönerek
"ey Abbas ! Allah'a dua et" demişti. Hz. Abbas -radıyalldhu anh- da şöyle
dua etmişti: "Ey Allah'ım bela ancak günahlar yüzünden gelir ve ancak
tövbe ile defedilir. Bu insanlar benim peygamberin yanında olan konu
murndan dolayı sana yöneldiler. Günahlanmızla beraber ellerimizi açtık
ve tövbe ile sana yöneliyoruz. Amcasının peygamberinin katındaki değeri
hürmetine bizlere yağmur yağdır Allah'ım."
Sonra, gökyüzünü dağ gibi bulutlar kaplayarak yağmur boşanmış,
topraklar verimlenip insanlar rahata ermişti. Bunu görenler Hz. Ab
bas'ın yanına giderek ona dokunmaya ve ona "çok yaşa Haremeyn'e
yağmur yağdıran adam" demeye başlamışlardı. Hz. Ömer bu esnada
"Allah'a yemin olsun ki bu yaptığımız sadece Allah'a bir vesile tutmak
tır ve her şey Abbas'ın onun katındaki mevkiinden olmuştur" demiştir.
Bunun üzerİne Hz. Abbas' ın yeğeni Fazl İbni Abbas bin Utbe uzun bir
şiir söylemiştir. Şu beyitler o şiirdendir:

Allah amcam sayesinde suladı Hicaz 'ı ve ehlini
Ömer onu vesile etti, insanlar erdi rahata
Abbas ile yöneldi dua ederek Allah'a
Duayı tekrarlamadan yağmur boşanıverdi
İbni Abdilber şöyle demiştir: "Bazı rivayetlerde şöyle de gelmiştir:
"Gökyüzü dağ gibi bulutlardan tüm yükünü boşaItmış, yağan yağmur
dan tepeler ile çukurlar aynı seviyeye gelmiş, toprak mümbitleşmiş ve
insanlar rahata ermişlerdi." Bunun üzerine Hz. Ömer -radıyalldhu anh
"Allah ' a yemin olsun ki bu yaptığımız Allah -celle celiiluhu-'ya bir vesile
tutmaktır ve olanlar Abbas'ın onun katındaki mevkiinden olmuştur"
demişti. Hassan bin Sabit'te bunun üzerine şu şiiri söylemiştir:

Reisimiz Ömer dua etti kıtlıkta
Bulutlar yağmur verdi Abbas'ın hürmetine
O peygamber amcası ve baba yarısıdır
İşte bu yüzden o vesile edildi sadece
Allah onun hürmetine diriltti her tarafı
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Yemyeşil oldu her yer, o umutsuzluktan sonra
İbni Abdilber, "İstiab" adlı eserinde Hz. Abbas' ın tercÜ1nei halini
verirken bu kıssayı aynen nakletmiştir.
Yağmur duası yaparken duayı yaptınna hakkı aslında Hz. Ömer' de
idi. Fakat o, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'e ve onun ehline
olan taziminden dolayı hakkından feragat etmiş ve bu hususta Hz. Ab
bas'ı kendine tercih etmiştir. Tevessülde elinden geldiği kadar başanlı
olabilmek için insanlan da onu vesile etmeye teşvik etmiş, Peygamberi
miz hayatta iken onunla vesile ettikleri gibi amcasını onun yerinde vesile
ederek dua etmeyi uygun gönnüştür. Yağmur duası esnasında Peygambe
rimizin dua ettiği yerde dua ederek ve onun ehli beytine son derece saygı
göstererek, tevessülün mükemmelen olmasını sağlamıştır.
Hz. Ömer'in şu duası, vesile kılmak için neden Hz. Abbas ' ı tercih
ettiğini açıkça ifade etmektedir: "Allah'ım! Biz peygamberinle teves
sül ettiğimizde bize yağmur verirdin. Şimdi de peygamberinin amcası
ile tevessül ediyoruz bize yağmur yağdır. Allah'ım biz, Peygamberi
mizİn namazgahına çıkıp insanlara namaz kıldınnasını, onlar için dua
etmesini sana vesile kılardık. O vefat etti ve artık bu mümkün değiL.
Duamızın icabete mazhar olması için onun ehli beytinden hayatta ola
nı sana vesile ediyoruz."
Hz. Abbas -radıyallahu anh- da dua ederken Efendimiz -sallallahu
aleyhi ve sellem- ile tevessül etmiş ve "Allah'ım insanlar benim peygam

berin yanında olan mevkiim, akrabalığım ile sana tevessül ediyorlar.
Amcasının peygamberinin katındaki değeri hünnetine bizlere yağmur
yağdır" ifadelerini kullanmıştır. Yani aslında "Peygamberin -sallaZlahu
aleyhi ve sellem- hünnetine duamı kabul eyle" demek istemiştir.

Yağmur duası sadedirniz dışında olup tartışmanın odağındaki te
vessül meselesiyle alakası olmasa da kıssada dikkat çekmeye çalıştı
ğımız bir nokta var. Kıtlık isabet ettikten sonra yağmur duası yapmak
gerekmiştir. Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- hayatta iken bir
lider olarak yağmur duasını cuma ve hutbe gibi diğer İslami şiarlan
yerine getirdiği şekilde ifa etmekteydi. Vefatından sonra Peygambe
rimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- berzah alemine intikal etmekle bu
ameli yerine getiremeyeceğinden, dua ve liderlik için hayatta olan
birine ihtiyaç duyulmuştur.
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Hz. Ömer -radıyaZZfihu anh-'ın Hz. Abbas ile tevessül edip Efendimiz
-sallallahu aZeyhi ve sellem- ile tevessül etmemesini, Efendimizin vefat et

miş olmasına ve Hz. Abbas'ın da hayatta olmasına bağlamaya kalkanla
ra; ortada ölen birisi varsa sadece böyle düşünen kimsenin aklıdır deriz.
Bu şekilde düşünen birisi vehim çukurunda olup açıkça cehalet ve taas
subunu ortaya koymuştur. Zira Hz. Ömer -radıyaZZfihu anh- Hz. Abbas ile
sadece peygamberimizin akrabası olduğu için tevessül etmiştir. Hz.
Ömer'in "Şimdi de peygamberinin amcası ile tevessü1 ediyoruz bize
yağmur yağdır" ifadeleri bunu açıkça göstermektedir. Yani aslında bu
tevessül, Peygamberimizin bizzat kendisi ile yapılmaktadır.
Hayatta olan birisiyle tevessül etmenin caiz olduğunu kabul edip
de, vefat etmiş birisiyle tevessül edeni küfür ve şirk ile itham etmeye
kalkan bir kimse, hakikatin yanına bile yaklaşamamıştır.
Bu nasıl bir iddiadır. Eğer tevessül etmek şirk olacak olsaydı te
vessül edilen kişinin hayatta ya da vefat etmiş olması neyi değiştirirdi
ki? İster peygamber ister melek isterse veli olsun, Allah'tan başka bir
kimsenin rububiyetine ve ibadete layık olduğuna her hangi bir şekilde
inanmanın şirk ve küfür olduğu herkes tarafından bilinmiyor mu? O
kişinin hayatta ya da vefat etmiş olması bu hakikati değiştirmez ki.
Siz hiç "hayatta olan birisini Allah'tan başka Rab olarak kabul et
mek caizdir ama vefat etmişse caiz değildir" diyen birisini işittiniz mi?
Değerinden dolayı vesile edinilen bir kimse, putlara tapanların
yaptıkları gibi birer Rab olarak itikad edilmiyorsa, vesile edinmenin
ibadet diye nitelenmesi asla söz konusu olamaz.
Eğer ki bir kimse, Allah'ın vesile edinmemizi emrettiği bir şey ya
da kişi ile vesile ediniyorsa, bu, vesileyi emreden, tüm noksanlıklar
dan münezzeh olan Allah' a itaat etmek için böyle yapıldığı anlamına
gelir. Allah'tan başkasını Rab tanımak için değiL.
ı. Peygamberimizin kabrine gidip tevessül etmek

İmam, Hafız İmadüddin İbni Kesir şöyle demiştir: "Bazı ulemanın
rivayet ettiği, Şeyh Ebü Mansur Sabbağ'ın da "Şamil" adlı tefsirinde zik
rettiği Utbi' den nakledilen meşhur bir kıssa vardır:
"Utbi anlatır: "Bir gün Allah Rasulü'nün kabrinin yanında oturu
yorduk. Bir a'rabi geldi ve kabre yönelerek şöyle dedi: "Ya Rasülallah!
Biz işittik ki Allah -celle celfiZuhu-
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"Onlar, kendilerine yazık ettikleri zaman, (pişman olarak) sana ge
lip Allah'tan bağışlanmalarım dileselerdi, Peygamber de onlara mağfi
ret dileseydi, elbette Allah'ı, daima tövbeleri kabul edici ve çok mer
hamet edici bulurlardı." (Nisa 64) diye buyurmaktadır. Ben de günahla
rımdan istiğfar ettiğim halde ve senden Rabbime benim hakkımda
şefaatçi olmam dileyerek huzuruna geldim." Bunları dedikten sonra o
a'rabi şu şiiri okudu:

Ey toprakta yatanların en hayırlısı
Senin naaşın ile tüm ovalar ve dağlar şerefkazandı
Senin medfun bulunduğun kabre benim canım feda olsun
Ki o kabirdedir iffe t cömertlik ve şeref
Bunları söyledikten sonra a'rabi çekip gitmişti. O gidince bana
birden geçginlik hali gelmiş ve uykuya dalıvermiştim. Rüyamda Allah
Rasulü -sallaZlahu aleyhi ve sellem- 'i gördüm. Bana şöyle buyurdular:
"Git o a'rabiye yetiş ve Allah'ın onu bağışladığını müj dele"

İmam Nevevi "el-İzah " ı adlı eserinde, Hafız İmadüddin İbni Kesir
de meşhur te fs irinde

�i I� :LL �i :,l:,

"Onlar, kendilerine yazık ettikleri zaman

tefsir ederken bu kıssayı aynen nakletmişlerdir.

. . .

" (Nisa 64) ayetini

ı

Bu kıssayı aynı zamanda Şeyh Muhammed İbni Kudame "Mugn'i"
adlı meşhur eserinde, Şeyh Ebü'l-Perec "Şerhü 'I-Kebir, ,3 adlı eserinde,
Şeyh Mansur bin Yunus el-Behüti de Hanbeli mezhebinin en meşhur
,
kitaplarından biri olan "Keşşaju'I-Kına ,4 adlı eserinde nakletmişlerdir.s
1

"El-İzah " s:498
"el-Mugni" 3/556
3 "Şerhu 'l-Kebir " 3/495
4 "Keşşiifü 'l-Kznii " 5/30
5 "Rivayet edilmiştir" ifadesi, ister hadis olsun ister sahabe, tabiin ya da bir başkasının
sözü olsun, ister efendimize kadar uzanan 'merfo ', ister sahabeye kadar uzanan 'mevku/"
ister senedinde kopukluk olan 'munkati ' bir rivayet olsun; hepsi için kullanılan genel bir
ifadedir. Ulema bu ifadeyi her türlü nakil için kullanmıştır. Bu ehlinee malumdur.
2
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Müfessirlerin en güvenilirlerinden İmam Kurtubi "Camiu'l-Ahkam "
adlı meşhur tefsirinde benzeri bir kıssayı şu şekilde rivayet etmiştir:
"Ebu Sadık, Ali' den rivayet etmiştir. Ali şöyle demiştir: "Allah
Rasulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'i defnettikten üç gün sonra bir a'rabi
kabrinin başına gelmiş kendini kabrinin üstüne atarak kabrin toprakla
rını başına serpmeye başlamıştı. Bir taraftan da şöyle diyordu: "Ey
Allah'ın Rasulü! Senin sözlerini dinledik. Sen her şeyi Allah'tan, biz
de senden aldık. Allah'ın sana nazil ettikleri arasında

"Onlar, kendilerine yazık ettikleri zaman " (Nisa 64) ayeti
var. Ben de kendi nefsime yazık ettim ve benim için istiğfar etmen
için sana geldim."
. . .

A'rabinin bu konuşmasından sonra kabirden "Allah seni bağışla
dı" diye bir ses işitilir." ı
Bize göre, bu büyük alimlerin naklettiği bu kıssanın 'zayıf' ya da
'sahih' kabul edilip edilmemesi herhangi bir önem arz etmemektedir.
Zira önemli olan şudur ki, bu alimlerin hiçbirisi bu kıssayı, şirk, sap
kınlık, kabirlere tapmak ve putperestlik olarak gönnemişlerdir. Riva
yette geçenleri onayladıkları içindir ki kıssayı aynen nakletmişlerdir.
Buna rağmen onların sözlerine güvenmeyecek ve delil kabul et
meyecekler varsa şundan başka diyecek bir şeyimiz kalmıyor: "AI
lah'ım bu ne büyük bir iftiradır."
Utbi'nin Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' in kabri başında
okuduğu biraz önce naklettiğimiz şiiri, şu anda Efendimiz -sallallahu
aleyhi ve sellem-' in hücreyi saadetlerinin karşısındaki sütunların üstün
de yazılıdır. Yüzyıllardır onu herkes gönnektedir. Hatta merhum kral
Ama muhaliflerimiz bunun böyle olmadığını iddia eder ve "rivayet edildi" ifadesinin
sadece Peygamberimizden gelen hem de ona kadar uzanan 'merfu ' rivayetler için
kullanılan bir ıstılah olduğunu iddia etmektedirler. Böyle nesepsiz aslı astarı olma
yan daha önce hiç kimseden duyulmayan bu kaideyi nereden çıkardıklarını da bilmi
yoruz. İlim ehli gayet iyi bilmektedir ki usule taalluk eden hiçbir ıstılah nesepsiz ve
türedi bir içtihatla tesis edilemez.
Bazı alimlerin senetlerini zikretmeksizin birçok rivayeti kitaplarına aldıklarını bura
da hatırlatmalıyız. Buhari 'nin 'mualilik ' rivayetleri, "Muvatta " da İbni Malik'in
zikrettiği 'munkatı ' olan ve olmayan birçok rivayeti buna örnek teşkil ederler. Bu
rivayetlerde senetlerinin baş tarafını hazfettikleri hatta hiç zikretmedikleri zamanlar
olmuş, buna rağmen ulema "Buhari rivayet etti", "Malik rivayet etti" demekten
çekinmemişlerdir. Nevevi de "Ezkar "da bu şekilde rivayetlerde bulunmuştur.
ı "Climiu 'l-Ahklim i 'I-Kur 'an
51265
"
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Abdülaziz, kral Suud, kral Faysal ve kral Halid zamanında da ora
daydı. Şimdi de Kral Fahd zamanındayız (şimdi de kral Abdullah var
ç.) ve bu şiirler hala Mescidi Nebevi'deki diğer bütün eski eserleriyle
birlikte orada muhafaza edilmektedir.

m. Tevessül hakkında son bir değerlendirme
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Allah katında yüce bir
makam ve şerefli bir mertebeye sahip olduğundan hiç kimsenin bir şüphesi
yoktur. Şimdi sormak lazım; hem dünyada hem ahirette Peygamberimizle
tevessül edilebileceğine dair bunca rivayete rağmen hangi aklı veya şer'ı
delile istinaden tevessülün caiz olmadığı iddia edilebilmektedir?
Tevessül ederek ne Allah'tan başkasından bir şey istemiş ne de
başkasına dua etmiş oluruz. Sadece ve sadece ondan istiyor, ona en
sevdiği şeyler vesilesiyle dua ediyoruz. Ondan istediklerimizi, onu
hoşnut eden amellerimiz ile ya da onun sevdiği kullar vesilesiyle isti
yoruz. Adem -aleyhisselam-, Fatma binti Esed -radıyallahu anha-, ya da
Osman bin Huneyf -radıyallahu anh-' hakkında nakledilen rivayetlerde
olduğu gibi.
Bazen, Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in:

All ı ..:.ı..il �4 ı.illLI
liSenden istiyorum çünkü sen Allah'sın " ifadelerinde olduğu gibi
esmayı Hüsnası vesilesi ile dua ediyor, bazen de:

liSenin gazabından rızana, azabından da affına sığınıyorum " ifadele
rinde olduğu gibi sıfat ve fiilleri vesilesiyle Allah ' a dua ediyoruz.
Biz, muhaliflerimizin inatla reddetselerde, tevessülün dar bir alan
da sınırlı olmadığını söylüyoruz . . İster peygamber, ister bir veli olsun
Allah'ın sevdiği herhangi bir şey veya bir kişiyle tevessül etmek caiz
dir. Aklıselim sahibi herkesin anlayacağı gibi buradaki püf noktası
tevessül edilen şeyin Allah katında bir değere haiz olmasıdır. Aklı ve
nakli bir yasak olması söz konusu değildir. Bilakis böyle bir amel ak
len ve naklen caizdir.
Tevessül esnasında kendisinden bir şey istenilen bir peygamber,
bir veli, ölü ya da diri herhangi birisi değil, sadece tek ve hiçbir ortağı
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"De ki: "Hepsi Allah tarafından (var edilmiş)tir. " Böyle iken
bu topluluğa ne oluyor da, neredeyse hiç bir sözü anlamaz hale
geliyorlar?" (Nisa 78)
Eğer amellerle tevessül etmek caiz ise, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem- ile tevessül etmek haydi haydi caiz olmalıdır. Zira
o, mahlUkatın en değerlisidir. Amellerimizi de onun sayesinde gerçekleş
tirmekteyiz. Allah -celle celiiluhu-, amellerimizden de, mevcut her şeyden de
çok daha fazla Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'i sevmektedir.
Bir kimsenin tevessül için söylediği lafızlar, Peygamberimizin Al
lah katındaki değerinden başka ne ifade etmektedir ki, bazıları bunun
caiz olmadığını iddia edebilmektedirler. Tevessül eden kişi sadece Pey
gamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in üstün mevkini vurgular. O'nun
Allah katındaki değer ve makamını inkar eden kişi kafir olur zaten.
Tevessül, kendisiyle tevessül edilen şeyin büyük değere sahip ol
duğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, Peygamberimizle tevessül
etmek, onun Allah katındaki değeri sebebiyledir. Amellerle tevessül
edilebileceği herkesin kabul ettiği bir şeydir. Mağarada mahsur kalan
üç kişinin amelleriyle tevessül etmesini anlatan rivayetten hareketle,
peygamberlerle ya da salih kullarla tevessül edenlerin de hakikatte bu
zatların amelleriyle tevessül ettiklerini söylemek mümkündür. Bu du
rumda tevessülde herkesin kabul ettiği ölçü kabul edilmiş olmaktadır.
Bir insanla tevessül eden kimse, o kimsenin salih bir kul olmasın
dan dolayı onunla tevessül etmektedir. Yani tevessül, -bu bahsin ba
şında da söylediğimiz gibi- hakikatte bu salih insanların salih amelle
riyle yapılmış olmaktadır. Amellerle tevessül edilebileceğine de her
kes ittifak etmiştir.
Birisi çıkıp şöyle diyebilir: "Tamam diyelim ki hadisler tevessülü
ispatlamak için yeterli olsunlar. Ama bu sadece Peygamberimizin ha
yatta olduğu zamanlara mahsustur. Şimdi ise caiz değildir."
Böyle bir görüş için kesinlikle geçerli bir delil bulunmamaktadır.
Vefat edince, daimi idrak ve hissetme özelliklerine sahip ebedi ruha
sahip olan insanlarla tevessül edilemiyorsa, yaşayan insanlarla hiç
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tevessül edilemez.
Ehli Sünnet inancınca göre ölen birisi işitir ve idrak eder. Güzel
haberlerle sevinir kötü haberlerle üzülür ve sıkıntı çeker. Bu yüzden
Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-, Bedir gazvesinde
öldürülen kafirlerin çukurdaki cesetlerine "ey Utbe, ey Şeybe, ey Rebia "
diye seslenmiş, "Onlara nasıl seslenebiliyorsun onlar ölüler ya
Rasülallah" diye soru soranlara da "Siz onlardan daha iyi işitemezsiniz
sadece onlar cevap veremezler" diye karşılık vermiştir.
Peygamberimizin beşerin en mükemmel idrak ve his yetilerine sa
hip olduğunu, vefatından sonra dahi kendisine verilen selamları aldı
ğını, ümmetin amellerinin kendisine arz edildiğini ve onların günahla
rı için istiğfar edip haseneleri için Allah'a hamd ettiğini dikkate alır
sak, vefat etmiş olmasına rağmen, O -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in
normal bir insandan daha fazla tam bir idrak halinde olduğu anlaşılır.
Burada ölçü kişinin hayatta olup olmaması değil, idrak ve şuur
seviyesidir. Nitekim birçok hayatta olan vardır ki Allah onlara ahmak
bir tabiat vermiş, anlayış zevkinden ve insani şuurdan mahrum etmiş
tir. Onlara hiçbir şey fayda vermez. Onlar hakiki ölüler zümresinden
sayılırlar. Bundan Allah' a sığınırız.
Gerçek ölüler zümresinden olan bazıları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem-' in vefatından sonra hiçbir şey işitmediğini

göremediğini ve bizim için dua etmediğini iddia etmişlerdir. Bundan
daha büyük cüret ve daha büyük bir cehalet var mıdır acaba? Kafir
olsun Müslüman olsun her ölünün işitebileceğine dair onca rivayeti
görmezden geldiğimizi varsayalım. Ama Efendimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem-'in kadri kıymetini düşürmek için sarfedilen bu edepsiz sözleri
hiçbir yere koyamazsınız.
İbni Kayyım "Ruh " adlı eserinde "selef, ölülerin işitebilmesini
ittifaken kabul eder ve onlardan gelen rivayetler tevatür derecesinde
dir" demektedir.
Şeyh İbni Teymiye de sorulan bir soruda bu hususu teyid eden ce
vaplar vermiştir. ı
Eğer her insanın ölümden sonra işitebildiği kabul ediliyorsa, Mü
i

İbni Teymiye, "Fetava " 24/ 3 3 1 ve 362
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minIerin, tüm salih kulların, öncekiler ve sonrakilerin efendisi olan
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında ne demeliyiz?
Bu mesele hakkında üçüncü bölümde Peygamberimizin berzah
hayatı incelenirken tafsilat verilecektir.

n. Tevessülü kabul eden bazı alimlerin isimleri
Burada, tevessülü kabul edip delillerini zikreden büyük imam ve
hadis hafızlarının isimlerini zikredeceğim. ı
l -Hafız Ebu Abdullah el-Hakim "Müstedrek ala's-Sahihayn " adlı kita
bında Hz. Adem'in tevessü1 hadisini zikretmiş ve sahih kabul etmiştir.
2-İmam Hafız Ebubekir el-Beyhaki "Delfiilü'n-Nübüvve" adlı ese
rinde Hz. Adem'in tevessü1 hadisini ve daha başka rivayetler nakletmiş
tir. Kitabında 'mevzu' bir rivayette bulunmayacağını garanti etmiştir.
1 Müellif burada tevessülü kabul eden alimlerden sadece bir kısmını aktarmıştır.
Üstelik alıntı yaptığı kaynakları da açıkça belirterek şaibe bulutlarını dağıtmıştır.
İnsanların cehalet ve tassup ile yapabilecekleri tenkitlerden bizleri kurtardığı ve
insaf ölçülerine riayet ettiği için kendisinden Allah razı olsun.
Bu şekilde delilleri açıkça ortaya koymak, müellifin sürekli yaptığı bir uygulamadır.
Ama muhalifler, bu nakilleri açıkça zikretmekten çekinirler. Muhalifler, tevessül
meselesini itikadi bir mesele olarak kabul etmekle beraber, nasıl Hz. Adem'in ya da
Utbi'nin, tevessü1ü ispat ve teşvik eden kıssalarını nakledebilirler ki? Şimdi burada
sormak lazım; Tevessül ile alakalı bu rivayetleri yapan bu büyük alimler, bu rivayet
leri yaptıktan sonra neden tevessülün caiz olmadığına dair açıklamalarda bulunup da
bu yanlıştan (!) insanları sakındırmadılar? Bu, ya onların ihmalkarlığıdır �ki böyle
bir iddiadan Allaha sığınırız- ya da onların bu meseleyi onayladığı anlamına gelmek
tedir. Yaptığı nakillerin hepsi kaynaklarında mevcuttur.
Müellifin tevessül hakkında müstakil bir risalesi de vardır. Bu risalede, muhalifleri
nin mevcut hadisler hakkında zayıf ve merduttur iddialarını, tevessü1ü kabul edenle
rin söylediklerini tafsilatıyla orada incelemiştir.
Tevessülü kabul edip ona teşvik eden Kadı İyaz, Suyuti, İbni Hacer el-Askalani, Zerkani,
Hafaci gibi birçok alim vardır. Muhaliflerm, bu alimlerin aslında tevessülü kabul etme
diklerme dair olan iddiaları, asla kabul edilemeyecek, özrü olmayan büyük bir hatadır.
Nevevi "İzah " da açıkça, Peygamberimizin kabrini ziyaret etmeye, ondan şefaat
dileyip tevessül etmeye teşvik etmektedir. Nerede kaldı bundan menetmek. Muhalif
ler, ulemanın bu izahıarının varlığını inkar ederek çok çirkin bir yalan söylemişler
dir. Hafaci ise "Nesimü 'r-Riyaz " (c:3 s:398) ' Sahih' hadisler naklederek açıkça
tevessülü müdafa etmiştir. Kastallani " Mevahib " adlı eserinin "Darü' l-Kütüb"
kitabevi baskısı (c:2 s:392) de özel bir bahis açmış ve bütün gücüyle tevessüle teşvik
etmiştir. Burada her şeyi aktarmak mümkün değiL. Sadece bizim kabul edip ame!
edilmesine teşvik ettiğimiz, muhaliflerin ise batı! kabul ettiği tevessül meselesinde
hakikati açıklayıcı birkaç misal daha eklemek istedik.
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3-İmam Hafız Celaleddin es-Süyfiti "Hasaisü 'l-Kübra" adlı eserinde
Hz. Adem'in tevessüı hadisini ve daha başka rivayetler nakletmiştir.
4-İmam Hafız Ehı1'I-Perec İbni Cevzi "Vefa " adlı eserinde aynı
hadisi ve başka rivayetleri nakletmiştir.
S-İmam Hafız Kadı İyaz "Şifa fi't-Tarif bi-Hukuki'l-Mustafa" adlı
eserinde "ziyaret" ve "peygamberin faziletleri" kısımlarında benzer
birçok rivayette bulunmuştur.
6-Molla Aliyyü'l-Kari diye bilinen İmam Hafız Şeyh Nureddin el
Kari "Şifa " şerhinde az önce zikredilen ilgili bahislerde birçok rivayet
te bulunmuştur.
7-Allame Ahmed Şehabeddin Hafaci "Nesimü 'r-Riyaz " adıyla "Şi
fa "ya yazdığı şerhte zikredilen ilgili bahislerde birçok rivayette bu
lunmuştur.
8-İmam Hafız Şehabeddin el-Kastallani "Mevahibü 'l-Ledünniye"nin
birinci maksat başlıklı kısmında rivayetlerde bulunmuştur.
9-Allame Şeyh Muhammed Abdülbaki ez-Zerkani "Mevahib " şer
hinde ( 1 /44).
ı o-Şeyhulislam Ebu Zekeriyya Yahya en-Nevevi "İzah " adlı kita
bının altıncı babında zikretmiştir. (s:498)
i l -Allame İbni Hacer el-Heytemi

"İzah " haşiyesinde (s:499)

1 2-Hafız Şehabeddin Muhammed bin Muhammed el-Cevzi ed
Dimeşki "İddetü 'l Hısnu 'l-Hasın " adlı eserinde "duanın fazileti" baş
lığı altında tevessül hadislerini zikretmiştir.
1 3-Allame İmam Muhammed bin Ali eş-Şevkani "Tuhfetü 'z

Zakirin " adlı eserinde (s: 1 6 ı )

1 4-Allame İmam muhaddis Ali Abdülkafi es-Subki "Şifau 's-Sikam

fi Ziyareti Hayri'l-Enam " adlı kitabında

l S-Hafız İmadüddin İbni Kesir tefsirinde

"Onlar, kendilerine yazık ettikleri zaman " (Nisa 64) ayetini açık
larken Utbi'nin Peygamberimizin kabrine gelip şefaat isteyen bedeviyi
anlattığı kıssasını aktarmış ve bir itirazda bulunmamıştır. "el-Bidaye ve'n
Nihaye" ( 1 / 1 80) adlı eserinde de Hz. Adem'in Peygamberimizle tevessül
. . .
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etme kıssasım nakletmiş ve Imevzul olarak kabul etmemiştir.

"el-Bidaye ve'n-Nihtlye " ( 1 19 1 ) de Efendimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem-' in kabrine gelip tevessül eden adamın kıssasım nakletmiş ve
"isnadı sahih bir rivayettir" demiştir.

Ve yine "el-Bidaye ve'n-Nihaye " (6/324) de Yemame halkının "ey
Muhammed bize yardım et" (ya Muharnmeda) demek gibi bir adetleri
olduğunu aktarmıştır.
1 6-İmam Hafız İbni Hacer el-Askalani "Fethu 'l-Bari" (2/495)'de
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrine gelip onunla teves
sül eden adamın kıssasım nakletmiş ve senedini 'sahih' kabul etmiştir.
1 7-Müfessirlerin imam! Ebu Abdullah el-Kurtubi

"Onlar, kendilerine yazık ettikleri zaman o " (Nisa 64) ayetinin
tefsirinde konuyla alakalı rivayetleri nakletmiştir. (51265)
. .

4

ŞEFAAT VE YARDIM İSTEMEK

Yaşayanların, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' den şefaat
dilernesinin caiz olmadığını iddia edenler vardır. Daha aşırı bir grup ise,

"De ki: bütün şefaatler Allahfındır" (Zümer 44) ayeti kerimesine
dayanarak şefaat dilemenin şirk ve sapkınlık olduğunu iddia etmişlerdir.
Bu ayete dayanarak bu iddiayı ileri sürmek ancak onların sakat an
layışIarını gösterir. Böyle bir istidlal iki açıdan hatalıdır:
Evvela; ne Kur' an'da ne de sünnette şefaat istemekten men eden
her hangi bir nas varid olmamıştır.
İkinci olarak; bu ayeti kerime, diğer birçok benzer ayeti kerime gi
bi her yerde mutlak hükümranlığın Allah'a ait olduğunu bildirir ve
iddia edildiği gibi bir manaya delaleti söz konusu değildir. Mü1kün tek
sahibinin Allah olması, hiç kimseye bu mü1kü vermeyeceği anlamına
gelmez. Mülk onundur. Dilediğine verir ve dilediğinden alır.
Her şeyin tek sahibinin Allah olduğunu bildiren benzer ayeti keri
meler çoktur. Mesela;

Düzeltilmesi Gereken Kavramlar

1 68

"Mülk onundur ve hamd ona mahsusutur"

(TegabÜll 1 ) ayeti keri

mesinde Allah, mülkün tek sahibi olduğunu söyler. Diğer taraftan da,
9- �
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"Mülkü istediğine verir ve istediğinden de alırsın" (Ali İmran 26)

buyurarak başkalarına da mülk verdiğini bildirir. Bir taraftan;
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"Kim şan ve şeref istiyorsa, (Allah 'tan istesin ve bilsin ki) bü
tün yücelik Allah 'ındır" (Fatır 1 0) ayeti, diğer taraftan da;
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"İzzet, Allah'ın resulünün ve müminlerindir" (Münafikun 80) aye

ti varid olmuştur.

Şefaat meselesi ile ilgili ayeti kerimeler de bu ayetlere benzerlik
arzeder

"De ki bütün şefaatler Allah'ın dır" (Zümer 44) ayeti kerimesi bir

taraftayken diğer taraftan da;

f� �JlI � �i WA U! �ti��,ll 6�.y U
"Şefaate ancak Rahman katında bir ahdi olanlar sahip olabi
lir" (Meryem 87)
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"Allah'tan başkasına dua edenler şefaate sahip olamazlar.
Ancak bildikleri halde hakka şahit olanlar müstesna" (Zuhruf 86)
ayeti kerimeleri bulunmaktadır.

Allah -celle celriluhu-, mülkü dilediğine, izzeti, resulüne ve mümin
lere verdiği gibi, peygamberlerine, salih kullarına ve bütün müminlere
şefaat hakkı vermiştir. Bu hakikat, manevi tevatür derecesine varan
'sahih' hadislerde bu şekilde belirtilmiştir.
Bir insandan, sahip olduğu şeylerin bazısını istemekte nasıl bir
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problem olabilir ki? Hele birde istediğimiz kişi cömert, isteyen kişi
gerçekten muhtaç biriyse.
Şefaat duadan başka bir şey değildir. Herkesin dua etmesine izin ve
rilmiştir. Kim olursa olsun; peygamberler, salih insanlar ya da sıradan
bir mürnin, nerede olursa olsun; hayatta, kabirde ya da kıyamet günün
de fark etmez; şefaat hakkı, Allah katında bir ahdi olan ve tevhid üzere
ölen herkese verilmiş bir dua hakkıdır.

a. Sahabeler şefaat talep ederlerdi
Bazı sahabeler, Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem
'den şefaat istemişlerdir. Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' in onlara
"Senin şefaat dilemen şirktir. İstiyeceksen Allah'tan istemelisin! Rabbi
ne şirk koşma" gibi bir şey dediği de duyulmamıştır.
Enes -radıyallfihu anh-, "Ey Allah'ın resulü! Bana kıyamet gününde
şefaat eder misin?" deyince Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-:

�i � Wı wl � 1.! wl

Allah izin verirse ederim " ı buyurmuştur. Enes -radıyallfihu anh- ' ın

1/

dışında başka sahabelerde şefaat talep etmişlerdir.

Sevad İbni Karib -radıyallfihu anh-, Allah Resulü -sallallahu aleyhi
ve sellem- önünde şu şiiri söylemiştir:

Şehadet ediyorum ki Allah 'tan başka rab yoktur
Ve sen görünmeyen her tehlikeden güven içindesin
Sen peygamberlerden Allah'a vesile kılmmaya
En layık olanısın, ey şerefli insanların oğlu
Senden başka hiçbir şefaatçinin şefatinin geçmediği
O günde Sevad İbni Karib 'e de şefaat eyle.2
Rasülüllah -sallallahu aleyhi ve sellem- onun şefaat talebinde bulu
masını engel olmamış, dolayısıyla dediklerini ikrar etmiştir.
Mazin bin Gadube, Müslüman olup huzura geldiği zaman bir şiir söy
i Tirmizi bu hadisi "Sünen " de "kıyametin özellikleri" kitabının "sırat hakkında
varit olanlar" babında zikretmiştir ve 'hasen ' kabul etmiştir.
2 Beyhaki "Delailü 'n-Nübüvve " de, İbni Abdilber "İstiab "ta nakletmişler, İbni
Hacer de Sahih Buhari Şerhi "Fethu 'I-Bari " 7/1 8 'de Hz. Ömer'in Müslüman olması
başlığı altında zikretmiştir.
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lemiş ve Allah resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'den şefaat talep etmiştir.

Devemle avare dolaşıp sana geldim ya Rasülallah
Umman'dan Are/al büyük çöller aştım
Ey kumlara ayak basanların en hayırlısı! Bana şefaat eyle
Rabbim beni bağışlasın da kurtuluşla döneyim yurduma.2
Rasülüllah -sallallahu aleyhi ve sellem-, hesapsız cennete girecek yet
miş bin kişiden haber verdiği zaman Ukaşe bin Muhsan: "ey Allah'ın
resulü' Allah'a dua et de beni onlardan kılsın" diye istekte bulununca,
Efendimiz hemen orada, Allah'tan vahiy beklemeksizin:

"Sen onlardansın " diye buyurmuştur.
Mütevatir hadislerden anlaşıldığına göre hiç kimse, Peygamberi
miz -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in büyük şefaatine nail olmadan Hz.
Ukaşe gibi bir önceliğe nail olamaz. İşte şefaat talep etmenin amacı da
bu kurtuluşa ermektir zaten.
Hadis kitaplarında, dünya hayatındayken Allah Resulü'nden şefaat
istenebileceğine delalet eden bunun benzeri birçok rivayet bulunmak
tadır. Açıkça şefaat dileyenler, cennete girmeyi isteyenler, ilk önce
cennete girmeyi, havz-ı Kevser ehlinden olmayı ya da -Rebia el
Eslemi 'nin istediği gibi- cennette ona dost olmayı isteyenler olmuştur.
"Sana cennetle dost olmayı istiyorum ya Rasülallah" diyen Rebia el
Eslemi'ye Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-:

J�\ ofo. CLı..J.i � �L
"Bana bu isteğinde çok secde ederek yardımcı ol " buyurmuştur.
Ne ona, ne de diğer istekte bulunanlara: "Böyle yapmanız haram
dır. Şefaat istemenin vakti henüz gelmemiştir. Allah' ın bana şefaat
etmem için izin vermesini bekleyin, cennete girmemizi, Havzı Kev
ser' den içeceğimiz zamanı bekleyin" dememiştir.
Cennet ve havzı Kevser, büyük şefaatten sonra olabilecek şeyler
dir. Şefaat istemenin hedefi zaten bunlara nail olmaktır. Öyleyse mu
haliflerimizin iddia ettiği gibi oraya gittikten sonra şefaat talep etme
nin ne anlamı olabilir ki? Kaldı ki Peygamber Efendimiz -sallallahu
aleyhi ve sellem- sahabenin şefaat isteklerini yasaklamak yerine onları

ı Medine'ye 78 mil uzaklıkta Mekke ile Medine arasında bir yer

2

Ebü Nuaym. "Delailü 'n-Nübüvve " adlı eserinde zikretmiştir. 2/257
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sevindiren vaatlerde bulunmuştur.
Hakikati söylemek hususunda hiç kimsenin kınamasına aldırma
yan Allah resulünün, ortada bir yanlış olduğu halde yanlışa engel ol
madığını, yanlışın sebebini güzellikle izah etmeksizin bıraktığını iddia
etmek asla sözkonusu olamaz. Böyle bir iddiadan Allah'a sığınırız.
Efendimiz -saIlallahu aleyhi ve seIlem- hakikat sınırları içinde olan,
dinin temel kaidelerinden beslenen, her türlü batı1 ve nifaktan beri
olan şefaat talebinde bulunanları asla kınamamış, aksine onları hoşnut
edecek ifadeler kullanmıştır.
Dünyada şefaat dileyen, onun hakikatine ancak kıyamet günü nail
olabilir. Allah'ın şefaate dünyada izin vermesi, vaktinden önce şefaa
tin gerçekleşeceği anlamına gelmez.
Şefaat, bazı sahabelerin dünyada cennetle müjdelenmesine benzemek
tedir. Cennetle müjdelenrnek, kıyamet sonrasında ve Allah'ın izin verdiği
muayyen bir zamanda cennete girileceği anlamına gelir. Hiç kimsenin
dünyada ya da berzah iileminde cennete girilebileceğini iddia ettiği yok.
Aklı başında sıradan bir Müslüman dahi böyle bir itikada sahip olamaz.
Peygamberimiz -saIlallahu aleyhi ve seIlem- hayatta iken ondan şefa
at talep etmek caiz olduğuna göre, vefatından sonra talep etmenin de
caiz olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zira Ehlisünnet aJimleri, peygam
berlerin berzah hayatında da yaşadıklarını kabul etmektedirler.
Peygamberimiz -saIlallahu aleyhi ve seIlem- bu peygamberlerin tü
münden daha büyük bir makama sahiptir. Ona kabrinden konuşulanla
rı işitebilme özelliği verilmiştir. O, ümmetinin durumundan haberdar
olup günahlarına istiğfar, sevapIarına da hamd eder. Ona saHivat geti
renler çok uzaklarda olsalar dahi onları duyabilir. Peygamberimizin bu
özellikleri, hadis hafızı birçok muhaddisin 'sahih' kabul ederek rivayet
ettiği şu hadisi şeriften anlaşılmaktadır:
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"Hayatım sizin için hayırlıdır; siz benimle bende sizinle konuşurum.
Ölümümde sizin için hayırlıdır; sizin amelleriniz bana arzolunur. Eğer
hayır görürsem Allah'a hamd eder, şer görürsem Allah'a istiğfar ederim. "
Ebu Zür'a el-Iraki, Heytemi, Kastallani, Suyüti, İsmail el-Kadı gi
bi birçok hafız muhaddis bu hadisi 'sahih' kabul etmiştir. Hadisin se

Düzeltilmesi Gereken Kavramlar

1 72

net değerlendinnesini geride yapmıştık.
Eğer Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'den şimdi şefa
at talep edilecek olsa, hali hayatında yaptığı gibi Allah' a dua etmeye ve
ondan istemeye güç yetirebilir. Sonra da vakti geldiği zaman o kimse
Allah'ın izniyle şefaate nail olur. Tıpkı dünyada cennetle müjdelenen
birisinin vakti geldiği zaman Allah'ın izniyle cennete ginnesi gibi. İki
hususun birbirlerine denk olduğuna inancımız tamdır.

b. İbni Teymiye'nin şefaat hakkındaki görüşleri
İbni Teymiye'nin sözleri, Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi
ve selem-'den dünyada şefaat istemeye cevaz verdiğini gösterir.
Şeyh İbni Teymiye "Fetava " adlı eserinde, şefaatin fayda venne
yeceği için onu istemenin de mümkün olmadığı yerleri bildiren ayeti
kerimeleri sıralamış, bazılarının bu ayetleri yanlış yorumlayarak Pey
gamberimiz -sallallahu aleyhi ve selem-'den dünyada şefaat isteneme
yeceğine delil getirdiklerini anlatmıştır.
Şeyh İbni Teymiye'nin ayeti kerime ile alakalı açıklamalarından
anlaşıldığına göre; dünyada şefaat istemenin caiz olmadığını iddia
edenler, ayeti kerimeyi kendi davalarına delil getinnek için bağlamı
nın dışında yanlış tefsir etmişlerdir. Şeyh İbni Teymiye bu hususta
şunları söylemiştir:
"Şefaati inkar edenler şu ayeti kerimeleri delil getinnişlerdir;
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"Öyle bir günden korkun ki, (o günde azaptan kurtulmak için)
hiç bir kimse, bir başkası yerine bir şey ödeyemez. (Allah 'ın izni
olmadıkça) hiç kimseden şefaat kabul olunmaz; hiç kimseden be
del de alınmaz" (Bakara 48)
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"(Azaptan kurtulması karşılığında) kimseden fidye kabul
olunmaz, hiç kimseye şefaat (iltimas, kayırma) da fayda vermez. "
(Bakara 123)
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"Zalimlere ne bir yakın (akraba ve dost) ne de (sözü) dinlene
cek bir şefaatçi vardır" (Gafir 1 8)

W ��\ �� ?';ij'i
"Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez" (Müddessir 48).
Ehli Sünnet'in bu iddiaya cevabı sadedinde şunlar söylenebilir: Bu
ayeti kerimelerden anlaşılan iki husus vardır.
Birincisi, şefaatin müşriklere fayda vermeyeceğidir. Bu husus,

"Sizi kavurucu ateşe sokan nedir?" (diye uzaktan) sorarlar.
(Günahkarlar) derler ki: "Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula
yedirmezdik. (Kur'an'ın buyruklarını bırakıp, batıl şeylere) dalan
larla beraber biz de dalardık. "Ceza gününü yalan sayardık, niha
yet (bu halde iken) bize kesin olan (öZüm) gelip çattı " (derler). Artık
onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez." (Müddessir 42�8) ayeti ke

rimelerinde açıkça belirtilerek, kafirlere şefaat edenlerin şefaatlerinin
hiçbir fayda vermeyeceği bildirilmiştir.
İkincisi; bu ayeti kerime müşriklerin ve onlara benzeyen ehli
bid'atin iddia ettikleri gibi bir şefaati yasaklamamaktadır. Ehli kitabın
müşrikleri ve Müslümanlardan bazı bid'atçiler zannetmektedirler ki,
tıpkı bir insanın bir diğerine aracı olması gibi, bazılannın Allah'ın izni
dışında şefaat etmeye güç ve kudretleri vardır. Yani onlar, şefaatine
müracaat edilen kişinin -bir insanın bir diğerine aracılığı esnasında ol
duğu gibi- istekleri asıl verebilecek olan Allah'ın yanında bir hatın ol
duğunu, Allah'ın bu aracının hatnnı geri çeviremeyip isteklerini yerine
getirmek zorunda kaldığını düşünmektedirler.
Müşrikler, meleklerin, peygamberlerin ve salih kimselerin tasvirle
rini yaptıktan sonra onlann Allah'tan izni olmaksızın şefaat edebildikle
rine inanarak "Bunlar Allah'tan imtiyazlıdır" derlerdi."
İşte İbni Teymiye'nin sözleri aynen böyledir. Şeyh bu sözleriye, dün
yada Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' den şefaat isteneme
yeceğine ya da böyle bir isteğın şirk ve sapkınlık sayılacağına delil olarak
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getirilen ayeti kerime1erin asıl manalanın net bir şekilde ortaya koymuştur.
İbni Teymiye, bu ayeti kerimelerin müşriklerin anladığı şekilde bir şe
faati reddettiğini ve böyle bir şefaatin onlara fayda venneyeceğini ifade
etmektedir. Müşrikler, şefaat edecek kimsede, Allah'ın izni dışında bir güç
ve kudret olduğunu varsaydıklan için bu reddedilmiştir. İbni Teymiye'nin
ifade ettiği şey tam olarak budur. Bizde bu şekilde inanmaktayız..
Peygamberimizden şefaat isteyen bir kimse onun Allah'ın izni dışın
şefaat etmeye yetkisi olduğuna inanırsa şüphesiz ki şirk ve sapkınlık
içindedir. Haşa! Böyle bir şeye inanmaktan defalarca Allah' a sığınınz.
da

Birisinden şefaat istendiğinde kesinlikle biliyor ve inanıyoruz ki hiç
kimse Allah'ın izni ve nzası olmadan şefaat etmeye yetkili değildir.
Birisinden şefaat istemek, cennete ginneyi, Kevser havuzundan iç
meyi ve sırattan geçmeyi dilernek gibidir. Bunlann hepsi, Allah'ın izni ve
onun takdir ettiği vakitte yani ahırette olur. Selefin kitaplanndan çok azı
nı okuyabilmiş, bir nebze bilgiye sahip olan sıradan bir ilim talebesi, aklı
başında olan bir kimse bu hakikatten zerrece şüphe etmez. Allah'ım sağır
kalplerimize hakikatleri duyur ve gözlerimize keskinlik ver.
c. Allah'tan başkasından yardım istenir mi?

Birisinden bir yardım ya da başka bir şey istediğimizde kesinlikle
bildiğimiz bir şey vardır ki o da gerçek yardım eden ve isteklere karşılık
verenin sadece Allah olduğudur. Allah -celle celtiluhu- şöyle buyurur:
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"Allah'tan başkasına, sana ne fayda ne de zarar verebilecek
olan şeylere yalvarıp tapmaltapınma! Eğer (bunu) yaparsan o tak
dirde şüphesiz ki sen, (kendine) zulüm edenlerden olursun" (diye
emrolundum). Eğer Allah, sana bir zarar dokundurursa artık onu,
kendisinden başka kaldıracak (hiçbir güç) yoktur" (Yunus 106-7)
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"Rızkı Allah indinde arayın ve ona ibadet edin" (Ankebfrt 1 8)
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"Allah 'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendilerine cevap
veremeyecek olan(lar)a tapınan (ondan güç alıp ona sığınan) kim
seden daha sapık kim olabilir?" (Ahkaf 5)
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"Yahut darda kalmışın, dua ettiği zaman isteğini karşılayan,
kötüıÜğülzararı aç(ıp gider)en" (NemI 62)
Herhangi bir ibadetin, Allah'tan başka birisine -o kişi kim olursa
olsun- yapılması asla caiz değildir. İbadet yalnız Allah içindir.
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"De ki: "Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm iilem
lerin Rabbi Allah içindir. " O'nun hiç bir ortağı yoktur. Bana verilen
emir budur. Ben (bu ümmette) müslümanların ilkiyim. '''' (En'am 162-3).
Sadece Allah'a nezredilir, sadece ona dua edilir, sadece onun için kur
ban kesilir, yalnız ondan yardım istenir ve onun adıyla yemin edilir. Te
vekkül de, müşriklerin iddialanndan mÜllezzeh olan Allah'a mahsustur.
Bütün insanlan ve onların yaptıklarını yaratan Allah'tır. Ölü veya
diri hiç kimse, Allah ile beraber bir işi yapmak, rızık vermek, dirilt
mek ya da öldürmekte, bir ortaklığa sahip değildir. Tek başına ya da
Allah -celle celCiluhu- ile ortaklaşa hiç kimsenin en ufak bir şeyi yap
maya dahi güç yetirmesi düşünülemez.
Kainatta tasarruf eden Allah'tır. Bir kimse bir şey yapabiliyorsa, Al
lah onun tasarrufuna izin verdiği için yapabilmektedir. Hiç kimse kendisi
için menfaat ya da zarar, hayat, ölüm ya da yeniden diriltilrnek hususun
da bir güce sahip değildir. Nerede kaldı ki başkasına fayda sağlasın.
Bir kimsenin bir başkasına menfaat ya da zarar verebilmesinin sınır
ları bu şekilde belirlenmiştir. Her şeyin asıl sahibi Allah olduğuna göre,
bir işin bir insana nispet edilerek ifade edilmesi, o insanın o işe sebep
olması ve o fiili kesp etmesi haysiyetinden yapılmaktadır. Bu gibi ifade
ler elbetteki o fiillerin yaratıcısı, onlan ortaya çıkaran gerçek illet ve mü
essirin o insan olduğu anlamına gelmemektedir. Yani; fiillerin mahlukata
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nispetlerinde hakiki değil mecazi manalan kastedilmektedir. Bu gibi ifa
delerin hangi şartlarda kullanılması gerektiği ihtilaflı bir meseledir. ı
Kimi insanlar, mükemmel bir tevhid inancına sahip olmasına ve
Allah'ı noksanlıklardan tenzih etmesine rağmen, mecazi ifadeler kul
lanımında mubalağalı davranmışlardır. Bu aşırıya kaçan tutumlan, bir
takım karışıklıklara sebep olarak, aslında sözlerinden murat etmediği
manalann anlaşılmasına sebep olmuştur.
Kimileri de, hakiki manası murat edilen ifadeler kullanmakta, hatta bu
nu olması gerekenden fazla yapmakta, kendileri gibi yapmayıp mecazi
ifadeler kullananlan da bir takım ithamlara maruz bırakmaktadırlar. Bunla
nn mecazi ifadeler kullananlara küfiir ithamında bulunmalan da başka bir
aşırılıktıf. İtidalli olup bu iki aşırı uçtan da uzak durmak gerekmektedir.
Dini muhafaza ve tevhidi himaye açısından en doğru yol budur.
Şeyh İbni Teymiye, Allah -celle celaluhu-'ya mahsus olan özellikler
ile alakalı gayet veciz bir özetlerne yapmıştır. Bizim akidemiz selefİn
akidesi, yolumuz da Muhammedi yoldur. O yüzden İbni Teymiye'nin
burada dediklerine bizde ayniyle katılıyor ve kabul ediyoruz. İbni
Teymiye bu hususta şöyle söyler:
"Allah -celle ceZaluhu- kendisi için bir hak ve sınır belirlemiştir ki
hiçbir mahlük bu hususta ona ortak olamaz: Ondan başka hiç kimse
ibadete layık değildir. Ondan başka kimseye dua edilmez. Sadece ona
tevekkül edilir. Ondan başkasına yönelinmez ve ondan başkasından
korkulmaz. Ondan başka hiçbir sığınak ve kurtuluş yoktur. İyilikler
ancak onun için yapılır. Günahları da ancak o silebilir. Ondan başka
hiç kimsede güç ve kudret yoktur.
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"O (Allah Teala)nın huzurunda, kendisinin (layık olanlara şe
faat etmeleri için) izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fay
da vermez. " (Sebe 23)
4.jjL
"

,"

'ı ı ô �
,

, �O v
ı j
� (Ş jj i
,

. '

'-""

"O 'nun izni olmadıkça O 'nun katında kim şefaat edebilir?"
(Bakara 255)
1

Mecaz konusunu geride incelemiştik
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"Göklerde ve yerde olan herkes, Rahman'a bir kul olarak gele
cektir. O, bunların hepsini kuşatmış ve onların adedini sayıp tes
pit etmiştir. Ve onların hepsi de, kıyamet günü tek başına O 'na
gelecektir. " (Meryem 93-5)
Şu ayeti kerime itaatin ancak Allah ' a ve resulüne olacağını, takva
ve haşyetin ancak Allah için olması gerektiğini bildirir:
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"Kim Allah 'a ve Rasulü'ne itaat eder, Allah 'tan korkar, emirle
rine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır." (Nur 52)
Şu ayette, bir hususta karar verme hakkımn Allah ve resulüne aİt oldu
ğunu, tevekkülün ve rağbetin ancak Allah'a yapılması gerektiği bildirilir:
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"Eğer onlar, Allah ve Rasulü'nün kendilerine verdiği şeye razı ol
salardı ve: "Bize Allah yeter, yakında hem Allah, hem de Rasulü bize
bol lütfundan verecek. Biz, sadece Allah'a rağbet eden (ümit bağla
yan)larız " deselerdi (kendileri için ne iyi olurdu)." (Tövbe 59)" 1
d. Ashab-ı Kiram Peygamberimizden yardım isterdi
Daha önce ifade ettiğimiz gibi birisinden bir şey istendiği , birisi
yardım için çağırıldığı zaman, hakikatte yardım istenilen de yardım
edecek olan da sadece Allah -celle celCiluhu-'dur. Bu hususta asla şek ve
şüphe söz konusu değildir. Şüphesiz bizim inancımız da budur. Allah
celle ceIaluhu- şöyle buyurur:
-

' Il a'
1 �t ı.r.�' Ji r:
�'.J "",1oiiI.J
.

:'<
i

�

"Rabbiniz dedi ki: bana dua edin size icabet edeyim" (Gatir 60)
Ölü ya da diri herhangi birine seslenip yardıma çağıran kimse, yar
ı

İbni Teymiye, "Fetava " 1 l/98
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dım istenilen kişinin Allah'tan ayn, tek başına zarar ve fayda vermeye
güç yetirebildiğine inanıyorsa, Allah'a şirk koşmuş demektir. Ancak,
Allah insanlann birbirine yardım etmesine izin vermiş, ihtiyacı için
yardım isteyen kişiye icabet edip yardım etmeyi emretmiştir.
Sıkıntıda olanın sıkıntısının giderilmesi, muhtaç ve zorda olana
yardım edilmesi gerektiği ile alakah birçok hadisi şerif varid olmuştur.
Sahabe, sıkıntılara karşı yardım isternek için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem-' e müracaat etmiştir.
Hararetin arttığı, beklemenin sıkıntı ve zahmetinin uzadıkça uzadığı,
insanlann terlerine gömülüp konuşamaz hale geldiği kıyamet gününden
daha büyük bir sıkıntı olabilir mi? Sıkıntı son raddesindeyken mahlUkatın
en hayırlılan vesilesiyle herkes Allah'tan yardım dilemenin yollannı ara
yacaktır. Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur
&A
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"O kıyamette insanlar A dem 'den yardım isteyeceklerdir. "
Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- 'istiğase' kelimesini kullanmış
tır. Bu hadisi şerifbu lafızlarla Buhari'de varid olmuştur.
Sahabeyi kİram, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ' den şefaat
diler, hastalık, bela, borç gibi aciz olduklan herhangi bir durumda ona hal
lerini anlatır, sıkıntılar için ona müracaat eder, ondan yardım istederdi.
Böyle yaparken şunu gayet iyi biliyorlardı ki; Peygamberimiz -sallallahu
aleyhi ve sellem- menfaate nail olmak ve zarardan emin olabilmek için bir
vasıta ve sebep olup hakikatle her şeyi yapan Allah -celle celiiluhu-'dur.
Ebu Hureyre unutkanlığını Peygamberimize şikayet ediyor:

Buhari ve diğer kaynaklarda zikredilen bir rivayete göre Ebu
Hureyre -radıyalliihu anh- bir gün Peygamber Efendimiz -sallallahu aley
hi ve sellem-'e duyduğu hadisi şerifleri unuttuğuna dair şikayette buluna
rak, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' e şöyle der: "Ya
resulallah! Ben senden birçok hadis duyuyor ve unutuyorum. Duyduk
lanmı unutmak istemiyorum." Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem- bunun üzerine Ebu Hureyre'ye:

"Ridam yere ser " buyurdular. Ebu Hureyre ridasını yere serince

mübarek eliyle havada bir şeyi avuçla(r gibi)ya(pa)rak ridasına at(ar
gibi yap)mış. Sonra: "Ridam giy" buyurmuşlardı.

o

Diğer İnsanlar Gibi Değildir

1 79

Ebu Hureyre diyor ki: "Ondan sonra hiçbir şey unutmadım." ]
Dikkat edilirse Ebu Hureyre -radıyallahu anh- hiçbir şeyi unutma
mak için Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' e müracaat etmiş
tir. Bu Allah'tan başka hiç kimsenin veremeyeceği bir şey değil mi
dir? Ama Peygamberimiz onu şirkle itham etmemiştir.
Allah indinde değeri olan bir zattan bir şey istendiğinde onu yarat
masının istenmiş olmadığını herkes bilmektedir. Bir insandan bir şey
istenmesi, Allah'ın ona verdiği dua imkanını kullanarak, istenilen şey
için sebep ve aracı olınası anlamına gelmektedir. Üstelik bu rivayette
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-, dua etmeye ihtiyaç duyma
dan Ebu Hureyre 'nin isteğine hemen karşılık vermiştir. Ebu
Hureyre'den ridasını yere sermesini istemiş ve mübarek eliyle havada
bir şeyi avuçla(r gibi)ya(pa)rak ridasına at(ar gibi yap)mıştır. Allah fazlu keremiyle- bu hadiseyi Ebu Hureyre'nin ihtiyacını gidermek için
bir sebep olarak kabul etmiştir.
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ona: "Benden niye isti
yorsun Allah sana benden daha yakın" gibi bir şey de dememiştir. Her
şeyin anahtarını elinde tutanın Allah olduğunu herkes bilir. Birinden
bir şey istendiğinde oradaki püf noktası, istekte bulunulan kişinin AI
lah'a olan yakınlığıdır. Allah ' ın kula yakınlığı değiL. Allah herkese
yakındır ama herkes Allah'a yakın değildir.

Katade, iyileşmek için Peygamberimizden yardım istiyor:
Rivayet olunmuştur ki Katade bin Numan harpte gözünden isabet
almış ve gözü akınıştı. Yanındakiler gözünü çıkarıp almayı önerdiler
ama o: "Allah resulünden izin isteyeceğim" diyerek bunu reddetmişti.
Kendisinden bunun için izin İstenince Peygamberimiz: "Hayır öyle
yapmayın" buyurarak elini gözünün üstüne koymuş, biraz sıvazladıktan
sonra gözünün eskisinden daha iyi bir hale geldiği görülmüştü. 2

Yarasından kurtulmak için Peygamberimize gelen sahabe:
1

Buhari "ilim kitabı" "ilmi muhafaza etme babı"nda bu hadisi zikretmiştir.
Bagavi, EM Ya' la, Darukutni, İbni Şahin rivayeti nakletmiş, Beyhaki "De/aif " de,
Hafız İbni Hacer "lsabe " 3/225 de, Hafız Heytemi "Mecmau 'z-Zevaid" 4/297 de,
Hafız Suyuti "Hasaisü 'l-Kübra "da zikretmişlerdir.
2
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Muhlid bin Ukbe bin Abdurrahman bin Şurahbil, dedesi
Abdurrahman'dan, o da babasından şöyle rivayet etmiştir: "Elimde bir
beze oluşmuştu. Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yanına gel
dim ve ona "Ya Nebiyallah! Elimde bir beze çıktı. Bineğirnin dizginle
rini ve kılıcımı kavramama engel olmakta" deyince Nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem- ona: "Yaklaş bana" diye buyurdular. Ben yaklaştıktan
sonra, "Elini aç" buyurdular, bende açtım. "Elini kapat" buyurdular ben
de kapattım. Daha sonra "Yamma yaklaş " buyurdular. Yaklaştığımda
elimi açarak içine tükürüp elleriyle yarayı sıvazladılar. Elime baktığım
da hiçbir iz kalmamıştı."!

Muaz, Peygamberimiz'den kolunun iyileşmesini istiyor:
İkrime İbni Ebu Cehil bir savaş esnasında Muaz bin Amr'ın omzuna
bir kılıç darbesi vurmuştu. Hz. Muaz hadiseyi şöyle anlatır:
"Kolumu sadece bir deri parçası tutuyordu. Savaş yüzünden onun
la ilgilenmeye vakit bulamamış onu arkama bağlayarak tüm gün sa
vaşmak zorunda kalmıştım. Bana sıkıntı ve acı vermeye başlayınca
ayağımla kolumun üstüne basarak çekip kopardım."

"Mevahib " in aktardığına göre devamında Muaz ibni Amr radıyallahu anh- İkrime'nin darbesi yüzünden kopan kolunu yanına ala

rak Allah Resulü'nün yanına gelir. Kadı İyaz'ın İbni Vehb'ten nakletti
ğine göre "Rasülüllah -sallaLZahu aleyhi ve sellem- tükürüğü ile kopan kolu
,,
yerine yapıştırmıştır. 2
Bir kıtlık isabet ettiği ve yağmur kesildiği zamanlarda sahabenin
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' e müracaat ettiklerini, on
dan şefaat dileyip onun vesilesiyle Allah 'tan yardım istediklerini, baş
larına gelen belaları O -sallallahu aleyhi ve sellem-'na şikayetlendiklerini
bildiren birçok 'sahih' rivayet mevcuttur.

A'rabinin yağmur için yardım istemesi:
A'rabinin biri bir Cuma günü hutbe esnasındayken Peygamberimiz
-sallaZlahu aleyhi ve sellem-'e: "Ya Resulallah! Mallarımız helak, yolları
mız işlemez oldu. Yağmur yağdırması için Allah' a dua et" diye istekte
i

2

Taberani zikretmiş, Hafız Heytemi de "Mecmau 'z-Zevaid" 8/298 de nakletmiştir.
Zerkani bu kıssayı zikretmiş ve İbni İshak'a isnat etmiştir.
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bulunur. Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- dua etmiş ve bir
daha ki cumaya kadar sürecek bir yağmur başlamıştı. Bir daha ki Cuma
adam bir daha gelmiş bu sefer de: "Ya Resulallah! Yağmurdan evleri
miz yıkıldı yollanmız kapandı ve hayvanlanmız kırıldı" diyerek bu
sefer yağmurun kesilmesi için yine dua etmesini istemişti. Bunun üzeri
ne Resulül1ah -sallallahu aleyhi ve sellem- dua etmiş bulutlar dağılarak
yağmur şehrin dışına gitmişti." ı
Ebu Davud Hz. Ayşe -radıyalltihu anhti-'dan 'sahih' bir senetle ri
vayet etmiştir: "İnsanlar yağmur kesilip kıtlık olunca Allah Resulü 'ne
,
şikayetlenir1erdi. , 2
Beyhaki, "Delailü'n-Nübüvve" adlı eserinde Enes bin Malik radıyalltihu anh-' dan, senedinde 'mevzu ' rivayet yapmakla itham edilmiş
hiç kimsenin bulunmadığı3 şu hadisi nakletmiştir: "Bir bedevi
Resulüllah'a gelmiş ve "Ya Resulallah! Biz sana geldik zira bizim ,
kıtlıktan- ne sesi çıkan bir hayvanımız ne de bir çocuğumuz kaldı' 4 de
miş ve sonra da şu şiiri söylemiştir:

Sana geldik. Kızlarımız artık kendi çalışmak zorunda
Analar çocuklarıyla ilgilenemiyor artık
Açlıktan gençler el açar oldu, gururlarına rağmen
Hiç kimse acı tatlı bir kelime edemiyor zajiyetten
İnsanların yiyebileceği hiçbir şeyimiz kalmadı
Bu yılın acı kavun ve berbat ılhiz5 yemeğinden başka
Sıkıntıdan firarımız ancak sanadır ey Allah'ın Resulü
İnsanlar peygamberlerden başka kime müracaat edebilir ki
Bunun üzerine Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- kalkmış
ridasını alıp minbere çıkmış ve şu şekilde dua etmiştir:

1 Buhari bu hadisi "istiska kitabı" "insanların kıtlıkta imamlarından yardım istemele
ri" babında zikretmiştir.
2 Ebu Davud "namaz kitabı" "yağmur duasında elleri kaldırma babı" bölümünde
zikretmiştir.
3 Bu hususta İbni Hacer' e bakılabilir "Fethu '[-Bari " 2/495
4 Açlık ve kıtlığın şiddetini anlatmak için kullanılan bir kinaye
5 Açlık ve kıtlık zamanında yemek zorunda kalınan, kandan ve hayvan derisinden
yapılan bir karışım
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"Allah'ım! Bereketle, verimle yardım eden yağmurlar ihsan eyle. Her yere
bolca yağdır ama fayda getirsin zarar değil. Acilen yağdır Allah'ım. Hayvan
lar süt, topraklar ürün versin. Öldükten sonra diriltsin tüm toprağı. "
Hz. Enes devamla şöyle anlatır: "Resulüllah daha ellerini indir
memişti ki gökyüzünden yağmur boşanmaya başladı. Bunun üzerine
insanlar "boğulacağız boğulacağız" diye bağırışmaya başlayınca Pey
gamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-;
\.l.ık.
�

'1,J LW
� \.P-

"Allah'ım çevremize yağdır üstümüze değil " diye dua etmiş ve bu

lutlar şehrin üzerinden dağılıverrnişlerdi."

Dikkat edilmelidir ki Peygamberimiz -sallaZlahu aleyhi ve sellem- yar
dım etme ve menfaat verme fiillerini mecazi olarak yağmura nispet
etmiştir. Şair "Firarımız ancak sanadır ey Allah'ın Resulü" dernesine
rağmen Peygamberimiz onu müşrik addetmemiştir. Zira o bilmektedir
ki "firarımız ancak sanadır" derken tekid için kullanılan "ancak" keli
mesi Peygamberimizden başka kimseye firar edilemeyeceğini ifade
etmek için kullanılmamıştır.

1/

Allah'a firar ediniz" ayeti kerimesi, Peygamberimiz -sallallahu
aleyhi ve sellem- ' in bilmediği bir şey değildi elbette.
Bu durumda şairin sözlerini şu şekilde anlamalıyız: "Menfaat umu
labilecek, faydası diğerlerinden daha fazla olan firar, ancak sana yapıl
mış olanıdır ya Resulallah! Senden daha aşağıda olan birine firar etmek
yanlıştır. Müracaat, Peygamberlere olur; onlardan daha düşük olan biri
lerine değiL. Zira insanlar sıkıntıdan yanlarına sığındıklarında, Allah'ın
vesile olarak kabul edebileceği en üstün kişiler peygamberlerdir."
Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in adamın şiirinden
soma yardım edebilmek için süratle harekete geçerek hemen dua etmesin
deki inceliği iyi düşünmeliyiz. Adamı teselli etmek için dahi beklemeden
ridasını almış, dua için acilen minbere çıkarak yaradanından duasının ka
bulünü istemiştir. En üstün saHit ve selamlar ona ve aline olsun.

Hassan bin Sabit'in Peygamberimize yazdığı şiir:

o
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Hassan bin Sabit -radıyallfihu anh-, Peygamberimiz -sallallahu aley
hi ve sellem-' e hitaben bir şiir yazmış ve onu sığınılan bir korunak ve
dayanak o larak tavsif etmiştir:

Ey sana güvenenlerin dayanağı ve sığınanların korunağı
Ey hayrı arayanların sığındığı ve yardım isteyenlerin yardımcısı
Ey Allah'ın yaratmak için özel seçtiği
Ve tertemiz bir ahlak ile süslediği.
Sen peygambersin; fidemoğlunun en hayırlısı
Ey içi hazine dolu deniz gibi cömert olan
Mikail ve Cebrail senin yanına gelirler
Aziz ve kahhar olan Allah katında yardım etmen için.1
Sıkıntıları gideren Hamza:
İbni Şazan ' da, İbni Mesud'dan bir rivayet vardır: "Biz Allah Resu
lü'nün Hamza bin Abülmuttalib 'e ağladığı kadar daha önce hiç kim
seye ağladığını görmedik. Onu kıbleye karşı yerleştirdikten sonra ce
nazesinin başında durmuş, sesli bir şekilde ağlamaya başlamıştı. Göz
yaşları akarken bir yandan şöyle diyordu:

ôjA..2ı. l:ı �i�i � i.! Y ôjA..2ı. Y .ıJ�J .l...ıı\,J � i .l...ıı\,J � i J�J � Y ôjA..2ı. Y
� i �J �,J � ":lıj l:ı �4jS.l1 UJılS Y
"Ey Haınza! Ey Resulüllah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resu
lü 'nün aslanı Haınza! Ey Hamza! Ey hayırlar işleyen, sıkıntıları gideren
,,
Hamza! Ey Resulüllah'tan kötülükleri defeden Hamza. 2
Eğer birisi: "Allah Resulünden yardım istemek, şefaat dilernek ya
da kendi halinden şikayette bulunmak, o hayattayken mümkün idi.
Ama vefatından sonra böyle bir şey yapmak küfürdür. -ya da biraz
insaflılarının dediği gibi- küfür değilse bile caiz olmayan gayrı meşru
bir harakettir" diyecek olursa, ona şöyle cevap verilir:
Birisinden yardım isterneyi ya da tevessül etmeyi meşru kılan şey, si
zin ileri sürdüğünüz gibi hayatta olmak şartı olsa bile, unutulmamalıdır ki
peygamberler ve Allah'ın razı olduğu kulları kabirlerinde diridirler.
ı

2

"İstiab " 1 /264
Kastallani, "Mevahibü 'l-Ledünniye " 1 /2 1 2
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Vefatından sonra Peygamberimizden yardım isternek ya da onunla
tevessül etmenin meşruiyeti için delil aranıyorsa, hali hayatında onun
la tevessül edilmiş ve ondan yardım istenilmiş olmasına kıyas yapıl
ması yeterli olacaktır. O her iki cihanda da diridir. O, Allah'ın izni ile
ümmetin işleri ile alakah tasarrufta bulunmakta ve ümmetine yardım
etmektedir. Ümmetinin sayısı çok olmasına rağmen ona yapılan saHit
ve salarnlar kendisine ulaşmaktadır.
Ruhlann hallerine ve Allah'ın onlara verdiği özelliklere dair daha
fazla malumat edindikçe bu meseleyi anlamak ve kabul etmek daha kolay
olacaktır. Ruha dair hakikatler anlaşılmaya başladığında, ruhlann ruhu ve
nurIann nuru olan Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in
ruhu için bu özelliklerin ne boyutlarda olabileceği daha iyi anlaşılacaktır.
Eğer Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ile tevessül etmek
ondan yardım ve şefaat dilernek bazılannın zannettiği gibi şirk ve kü
für olsaydı, ne hayatında, ne vefat ettikten sonra, ne kıyamet günün
den sonra ne de önce hiçbir şekilde caiz olmaması gerekirdi. Zira şirk
her yerde şirktir ve her durumda reddolunmuştur.

e. Öldükten sonra ruhların dünyada tasarrufu mümkün mü?
Öldükten sonra insanlann toprak olup, hiçbir şeye güç yetirmeleri
beklenemeyeceği söylenir. Gerçekten öyle mi acaba? Bizce bu iddianın
sahipleri, ruhlann bedenlerden aynldıktan sonra da yaşamaya devam
ettiklerine dair Rabbimiz -ceZle celdluhu-' dan ve Peygamberimiz -saZlallahu
aleyhi ve sellem-' den bize gelen onca uyandan habersiz görünmektedider.
Onlar bilmiyorlar mı ki Bedir günü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem
öldürülen müşriklere:

Ll:J ü$..J 1.4 Li�.J Li) 6� � 1 6� l:!.J �J � � L:!.J �Wııı � .J� l:!
tb. �J $..J 1.4 ��.J JfA lb.
"Ey Amr İbni Hişam, ey Utbe bin Rebia ve ey filan oğlu filan! Biz
rabbimizin bize vaat ettiğini hakikat olarak bulduk. Siz de rabbinizin vaat
ettiğini hakikat olarak buldunuz mu ? " diye seslenmiş, olan biteni anla

yamamış olan ashabınada da:

o
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"Benim dediklerimi siz onlardan daha iyi duyamazsınız " cevabını

vermiştir.

Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- kabir ehline

Jy..l.ll
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"Esselamü aleyküm ey ehli diyar" diye selam verirdi.
Kabir azabı ve nimetlerine dair İslam'ın getirdiği naslar, hatta kadim
ve modem felsefenin ortaya koyduğu deliller dahi aynı gerçeği kabul eder
ler. Bu hakikati reddedenler, bize şu sorunun cevabıru verseler yeterli:
Kuran'ın ifade ettiği gibi şehidlerin Rablerinin katında diri olduk
larına inaruyor musunuz yoksa inanmıyor musunuz? Eğer inanmıyor
sanız başka bir şey konuşmaya gerek yoktur. Zira Kuran' ı inkar edi
yorsunuz demektir.
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"Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler fakat siz farkında değilsiniz" (Bakara 1 54)
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"Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetmeyin bilakis onlar diridirler. Rablerinin katında rızıklandırılmaktadırlar" (Ali İmran 1 69)
Eğer şehitlerin diri olduğuna inanıyorsanız unutulmamalı ki pey
gamberler ve Allah'ın birçok salih kulları şehit olmadan vefat etmişler
dir. Sahabenin büyüklerinin de şehitlerden daha üstün olduğunu kesin
olarak biliyoruz. Bu durumda şehitler için vadedilen hayatın, onlardan
daha üstün olan sahabeler için evleviyetle sabit olması gerekir.
Peygamberlerin vefatlanndan sonra özel bir hayat yaşadıklan ise
zaten 'sahih' hadislerde apaçık belirtilmiştir.
Birçok delil, ruhlann yaşadıklarını açıkça ortaya koymaktadır. Bi
ze düşen, bu hayatın hangi özelliklere sahip olduğunu bulmaktır. Öyle
ya! Hayat var ise onun bir takım özellikleri de olmalı. Eğer hayatta
olmanın lazımı olan bir takım özellikler bulunmuyorsa, melzum olan
hayatın kendisinden de bahsedemeyiz. Lazım-melzum kaidesi herke
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sin bildiği bir şeydir
Vefat etmiş birisinden yardım istemekte (istigase) aklen nasıl bir
engel olabilir ki? İnsan ihtiyaçlarının giderilmesi için nasıl bir melek
ten ya da bir başka insandan yardım isteyebiliyorsa, ruhlardan da iste
yebilir. Unutulmamalıdır ki insan ruhuyla insandır cesediyle değiL.
Ruhlar bir şeyde tasarrufta bulunurken bir alet ya da vasıtaya ihti
yaç duymazlar. Onlar bizim bildiğimiz kanunlara tabi değiller. Onlar,
artık başka bir alemdendir.

�j ;ıı � (,;)1 J! (,;)1 � Iill�t:.u..:,
"Sana ruhtan soruyorlar. De ki: ruh rabbimin emrindendir"
(İsra 85).

Ruhların tesirini inkar eden bu insanlar, meleklerin ve cinlerin, ya
pabildikleri insanüstü tasarruflar hakkında ne düşünüyorlar acaba?
Allah ruhlara, aynı hayatta olanlar gibi, kendilerine seslenenIeri du
yabilecek, yardım isteyene yardım edebilecek bir bağımsızlık ve hareket
gücü venniştir. Hatta ruhların tesiri hayattaki insanlardan daha fazladır.
Ruhların hala yaşadıklarını ve dünyadaki tesirlerini inkar edenler,
sadece beş duyu ile hissedilenleri kabul ettikleri için inkar ediyorlarsa,
bilsinler ki bu düşünce materyalistlerin inancıdır müminlerin değiL.
Peygamber ya da veli ruhlarının, yardım isteyenlere yardım etmeleri,
bu alemde mutlak tasarruf sahibi oldukları anlamına gelmez. Dolayısıyla
bu düşünce, ruhların cesetlerden ayrıldıktan sonra hiçbir şeye güç yetire
mez oldukları gerçeğiyle bir çelişki arzetmez. Ruhların, kendi kabirlerini
ziyaret eden ve onlardan yardım isteyen kimselere yapabilecekleri yar
dım, sadece onlara dua etmektir. Bu dua da aynı salih bir insanın bir baş
kasına yaptığı dua, bir kardeşin bir kardeşe yaptığı dua gibidir.
Bu zatların, vefatlarından ve ruhlarının cesetlerden ayrılmasından
sonra, idrak halinde oldukları bir hayat sürdüklerini reddedebilmek
mümkün değildir. Hatta şunu söyleyebiliriz ki ruhlar, topraktan yaratı
lan bedenin sebep olduğu beşeri arzulardan kaynaklanan engeller or
tadan kalktığı için, hayatta olan birisinden daha fazla malumat sahibi
olup, daha iyi idrak etmektedirler.
Bir hadisi şerifte, amellerimizin Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve
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sellem-'e arz edildiğini, onun iyi amellerimize hamdettiği kötü amelle
rimiz için de istiğfar ettiği anlatılmaktadıL 1
Tekrar hatırlatmakta fayda var ki; gerçekte yardım istenilen ve kendi
sinden talepte bulunulan sadece ve sadece Allah'tır. Ancak isteyen kişi
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i vesile ederek, Allah'tan ihtiyacını gider
mesini istemektedir. Gerçekte ise her şeyi yapan Allah'tır. Allah'tan bir şey
isteyen kişi, istediklerini, ona en yakın zat1arın vesilesiyle istemektedir.
Yani sanki şöyle demektedir: "Allah'ım ben Peygamberimizi çok seven ya da onun çok sevdiği- biriyim. Bu sebeple beni bağışla."
Unutulmamalıdır ki; Allah -celle celdluhu-, Peygamberimiz başta
olmak üzere peygamberler, salihler ve alimler hürmetine birçok kişiyi
bağışlayacaktıL

f. Allah'ın güç yetirebileceği bir şeyi başkasından isternek
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ile tevessül eden ya da
ondan bir şey ist�yen kişileri tekfir edenlerin batıl bir iddiaları daha
vardıL Onlar derler ki: "Vefat etmiş peygamber ya da salih insanlardan,
sadece Allah'ın yapabileceği şeyleri isternek şirktiL"
Bu düşünce, günümüze kadar süregelen kadim bir yanlış anlama
nın ürünüdÜL Bu insanlardan bir şey istemek, Allah -celle celdluhu-'ın
istenilen o şeyi yaratması için, dua ve şefaatlerini vesile etmekten baş
ka bir anlam taşımaz. Nitekim Peygamberimizin, gözleri kör a'rabi ve
diğer sahabelerin yardım ve şefaat taleplerini geri çevirmeyerek, ken
disini Allah'a vesile kılma çabalarına olumlu karşılık vermesi ve AI
lah ' ın izniyle onların isteklerini yerine getirmesi bunun içindiL Pey
gamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- onlardan hiç birine "Böy
le yapmakla sen Allah'a şirk koştun" dememiştiL
Amansız bir hastalığı iyileştirmek, bulut olmayan gökyüzünden
yağmur yağdırmak, eşyaları dönüştürmek, parmaklardan su akıtmak
ve insanlara yetmeyecek yemeği yetecek kadar çoğaltmak gibi hariku
Iade ve insan gücünü aşan şeyler kendisinden istendiği zaman Pey
gamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-, onlara: "Siz müşrik oldunuz.
İmanınızı tazeleyin! Çünkü benden, sadece Allah ' ın yapabileceği şey
leri istediniz" gibi bir şey dememiştiL
1

Bu hadis, birçok defa geride geçmiş ve senet değerlendirmesi yapılmıştır.
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Bu iddia sahipleri, tevhidi ve tevhid dairesinin dışına çıkaracak şey
leri Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- 'den daha mı iyi bilmektedir
ler? Peygamberimizden daha çok bilen birilerinin olduğunu, bırakın
alimlik iddiasında olan birisini, cahil bir insan bile dile getiremez.
Kur'an, Süleyman -aleyhisselam- 'ın insanlardan ve cinlerden müte
şekkil bir mecliste şöyle dediğini aktarmaktadır.
'
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"(Sonra Süleyman, emrindeki başkanlara:) "Ey ileri gelenler!
Onlar bana müslüman olarak (teslim olup) gelmeden önce, hangi
niz onun tahtını bana getirir?" dedi. " (NemI 3 8).
0, Yemen'deki büyük tahtı, Belkıs'ın iman etmesi için harikulade

ve insanüstü bir şekilde Şam' daki makamına getirmelerini istemiştir.
Cinni bir ifrit:
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"Makamından kalkmadan onu sana getiririm" (Nemi 39) demiş
ti. Ama Süleyman -aleyhisselam- "bana bundan daha hızlısı lazım"
demişti. Bunun üzerine meclis de bulunan sıddıklardan bir zat

"Gözün açıp kapayıncaya kadar onu sana getiririm"

(Nemi 40)

deyince Süleyman -aleyhisselam-: "Benim istediğim de budur" demiş
ve o zatı yanına çağırtmıştı. Tahtı getirmesini isteyince o da anında
tahtı getirivermişti.
Bu şekilde tahtı getirebilmek normalde sadece Allah'ın güç yetirebile
ceği ve hiçbir İnsan ve cinin yapamayacağı bir şeydir. Ama Süleyman aleyhisselam- bunu kendi meclisinden istemiş, meclisten salih bir zat: "ben
bunu yapabilirim" diye karşılık vermiştir. Şimdi soruyoruz "Allah'ın pey
gamberi Süleyman -aleyhisselam- bu istekte bulunduğu ve Allah'ın dostu
olan o zat da isteğe karşılık verdiği için haşa kafir mi olmuştur?"
İşin aslına bakarsak, Süleyman -aleyhisselam-'ın ve Salih zatın
sözlerideki fiillerin onlara nispet edilmesi mecazidir. Bu tarz ifadeler
kullanmak caiz olduğu gibi oldukça yaygındır da.
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Bu anlattıklarımıza rağmen anlaşılmayan yerler kalma ihtimaline
binaen şunları da ekleyelim; İnsanlar bu zat1ardan yardım istedikleri
zaman, sadece Allah katında şefaatçi olmalarını istemiş olmaktadırlar.
Bu da Allah tarafından bu zat1ara verilen bir özelliktir. "Ey Allah ' ın
peygamberi bana şefaat et" ya da "Şu borcumu eda et" dediği zaman,
bu, "Benim şifa bulmam için bana şefaat et, bana borcumu eda etmem
için dua et ve benim için Allah' a müracaat et" anlamına gelmektedir.
Dolayısıyla, bu zat1ardan bir şey isteyen insanlar, sadece Allah ' ın on
lara ihsan ettiği ve güç yetirebilecekleri bir şeyi yani şefaat ve dua
etmelerini istemektedir.
Bu hususta bizim inandığımız ve amel ettiğimiz ölçü budur. İnsan
ların konuşurken mecazi akli kullanmalarında hiçbir mahsur yoktur.
Zira Allah -celle celaluhu-:
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"O Allah'ı tesbih ederim ki tüm çiftleri yeryüzünün filizlen
dirdiği şeyden yaratmıştır " (Yasin 36) buyurmaktadır.
. . .

Bir hadisi şerifte de şöyle buyrulmuştur:

U(. )Baharın jilizlendirdiği bazı ürünler çok yenilirse öldürür ya da
. .

ağır hasta yapar "

Bu şekilde kullanımlar, Allah ve resulünün hususi ya da genel
buyruklarında oldukça fazla geçmektedir.
Böyle mecaz kullanmanın hiçbir mahsuru yoktur. Zira muvahhid bi
rinden böyle bir kelamın sadır olması, kastettiği mananın ne olduğunu
anlamak için yeterli bir karinedir. Edebe muğayir bir kulanım da değil
dir. Mecazi akli ile alakalı gerekli malumatı daha önce incelemiştik.

g. "İ stediğin zaman Allah'tan iste" hadisi ne anlama gelir?
Bir hadisi şerif var ki birçok kişi manasını yanlış anlayarak hiç
kimsenin, hiçbir durumda Allah'tan başka birisinden bir yardım tale
binde bulunamayacağına delil olarak kabul etmişlerdir. Bu fasid anla
yışa göre, başkasından bir şey istendiğinde dinden çıkarıcı bir şirk
işlenmiş olmaktadır.
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"Bir şey isteyince Allah'tan iste! Yardım istediğin zaman Allah'tan iste. " !
Bu şekilde anlaşıldığı zaman bu hadisi şerif, sebeplerin kullanıl
masını ve onlardan yardım alınabileceğini gösteren birçok ayet ve
hadis ile çelişki arz etmektedir.
Hadisi şerif zahirinden anlaşıldığı gibi Allah'tan başka hiç kimse
den yardım istenemeyeceğine delalet etmiyor. Bu hadis, iyilik yapan
kimselerin yaptıklan iyiliklerin dahi Allah'tan olduğu gerçeğinden
gafil olmamamız ve mahlUkat eliyle ulaşan her hangi bir nimetin dahi
Allah'tan olduğunu hatırlatmak için buyrulmuştur.
Bu durumda hadisi şerif şu anlama gelmektedir; "Birisinden yar
dım isteyeceğin zaman bu gerçeği unutma, Allah'a tam olarak güven
ve sebep perdeleri gerçek sebep olan Allah'ı gönnene engel olmasın.
Her şey arasındaki sebep müsebbep ilişkisini gören, her şeyi birbirine
bağlayıp bu ahengi kuran Allah -celle celtiluhu-' dan gafil olan diğer
insanlar gibi olma."
Yukanda geçen hadisi şerif, dediğimiz anlamı kuvvetlendiren baş
ka bir metinle de rivayet edilmiştir. O metnin devamında şöyle buy
rulmaktadır.

wı-.9 ıill kı � ..ı! �� 'il .!l� � .!l� wL � �i .,ı t.a�ı wl � 1-.9
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"Bil ki; eğer bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için bir araya
gelse, ancak Allah'zn sana yazmış olduğu hususta sana fayda edebilirler.
Bütün insanlar sana bir zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah 'zn
sana yazmış olduğu şey hususunda sana zarar verebilirler. "
Görüldüğü gibi hadisi şerif, Allah ' ın izni dahilinde, kullann da
.
fayda ve zarar verebileceğini ortaya koymaktadır.
Hadisi şerifin bu son kısmı, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem-'in muradının anlaşılması için yeterlidir. Üstelik Kur'an ve sün

net birçok yerde emretmişken, başkasından yardım isterneyi nasıl olur
da inkar edebiliriz? Allah -celle celfiluhu- şöyle buyurmuştur:
1

Tinnizi'nın İbni Abbas 'tan 'MerjU ' olarak rivayet edip " Sahih " gördüğü hadisi şeriften.
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"Sabır ve namaz il yardım isteyiniz" (Bakara 4S),

ôJ! J.a �I � � \-.9�tj
"Düşmanlarınız için güç ye tire bildiğiniz kadar kuvvet hazır
layın" (Enfal 60).
Salih kul Zülkameyn' den hikaye edilen bir söz vardır Kuran' da:
.. " �
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"Bana kuvvet ile yardımcı olun" (Kehf 9S).
Kitap ve Sünnet ile sabit olan korku namazı, yardımlaşma ve düş
mana karşı hazırlıklı olmayı emreden rivayetler vardır.
Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in ihtiyaç sahiple
rine, zorda kalan ve sıkıntısı olanlara yardım etmeye teşvik eden, bu
hususta ihmalkar olmaktan sakındıran birçok emri vardır. Kitap ve
sünnet bunlarla doludur. Buhari ve Müslim' den rivayet olunur:
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"Kim kardeşinin ihtiyacını görürse Allah'ta onun ihtiyacını görür. "
Müslim, Ebu Davud ve diğer bazı kitaplardan rivayetle Peygambe
rimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
�L
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"Allah, kardeşine yardım ettiği müddetçe kuluna yardım eder. "
Taberani rivayet eder, Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- şöy
le buyurmuştur:

1
. . . ı
o"" u.JolA'ıl clll-.9

üll
.A .tl
.....t...3ı...l 1� i.;-� rır:-,
u-ı

�

.

l _ _ i .,,'6\.,
\..ll l ıot..l
ç �L
�...I""':: u-ı
ç ..,.... rır-

� \ '":ll $.

t.:i..ü.. � u,I
•

"Allah, bazılarını, insanların ihtiyaçlarını gidersin diye yaratmıştır.
Bir ihtiyaçları olduğu zaman insanlar onlara sığınırlar. İşte bu kimseler
Allah'ın azabından emindirIer. "
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Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in:

"İhtiyaçları olduğu zaman insanlar onlara sığınırlar " ifadelerine bir

bakılsın. Böyle yaptıkları için onlar müşrik değil günahkar bile ilan
edilmemiştir.
Taberani 'Merfu ' bir senetle şunu rivayet eder:

"Allah'ın bazı kavimlere verdiği nimetler vardır. Gevşeklik göstermez
ve Müslümanların ihtiyaçlarını giderirlerse nimetin onlarda kalmalarına
izin verir. Gevşeklik gösterirlerse onlardan alıp başkalarına verir. "
Taberani ve İbni Ebi Dünya' dan rivayetle Peygamberimiz -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
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"Allah'ın bazı kavimleri vardır ki kullara faydalı olsunlar diye onlara özel
bazı nimetler vermiştir. Cömert oldukları sürece nimetler onlarda kalır. Eğer
insanları mahrum ederlerse ellerindekini onlardan alıp başkalarına verir. "
Hafız Münziri: "Hadis 'Hasen' seviyesindedir" demiştir.
Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurmuştur

\� ı.Ş � � � wl (J.4 J.4i1 �L=ı. � � � �l � rs�l � w�
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"Sizin bir kardeşinizin ihtiyacını görmek için yol yurumesi

-parmağıyla işaret ederek- benim şu mescidimde iki ay itiktif etmesinden

elbette daha hayırlıdır" ı
"İstediğin zaman Allah'tan iste" hadisi şerifinde birisinden bir şey

istemenin ya tevessü1 etmenin yasak olduğuna delalet eden hiçbir şey
yoktur. Hadisin zahirine bakıp böyle bir anlam çıkarmak, büyük bir hata
ve tam bir mugalata örneğidir. Zira peygamber ya da salihlerden birisini
ı

Hakim rivayet ederek "isnadı 'Sahih "tir " demiştir. Aynı zamanda "Terğib " 3/372
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vesile eden kimse, musibetin defini ya da hayra nail olmayı, vesile
ettiği kişi hürmetine sadece ve sadece Allah'tan istemektedir. Yani,
tevessül eden kişi, istediğini alabilmesi için Allah'm kullanmamızı iste
diği sebebi kullanmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Sebebin kendi
sinden değil, o sebebi sebep kılan Allah'tan istenmektedir.
Bir kimsenin "Ya Resulallah görmeyen gözlerimi iyileştir", "Benden
şu belayı gider", "Hastalığımı gider" diye isteklerde bulunması, gerçekte
Resulüllah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şefaati vasıtasıyla Allah'tan iste
miştir. Bu, aynen "Bana şu hususta dua et" ya da "Bana şunun için şefaat
et" demek gibidir. Şefaat ve dua istemek, murat edilen manayı daha açık
ortaya koymaktadır. Tevessül eden kişi "Peygamberin vesilesiyle şu işi
kolaylaştırmanı" ya da "Şu şerri def etmeni istiyorum" dediği zaman ihti
yacını sadece Allah'tan gidermesini istemiş olmaktadır.
Öyleyse; "İstediğin zaman Allah'tan iste" hadisi şerifi ile tevessülün
caiz olmadığına delil getirmek, Allah'tan başka hiç kimseden hiç birşey
istemenin caiz olmadığı gibi bir anlama gelir ki bu mugalatadan başka bir
şey değildir. Bu hadisi böyle anlayan birisi büyük bir hataya düşmektedir.
Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in İbni Abbas'a:
G+.ı Jı i
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"Allah'ın sana kendileri sayesinde menfaat vereceği bazı kelimeler öğre
teyim mi" diye sorarak, İbni Abbas'ı istemeye teşvik eden bir ifade kul

lanması, muhaliflerin delil kabul ettiği hadisi şerifi, aleyhlerine bir delil
haline getirmektedir. İbni Abbas o kelimeleri kendisine öğretmesi için
ricada bulununca, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'de öğretmiş
tir. İstemeye teşvik eden bundan açık bir delile ihtiyaç var mı?
Eğer bu çarpık istidIali doğru kabul edecek olsak; cahil birinin bir
alime soru sormaması, kaza geçiren birinin kurtulmak için birisinden
yardım, alacakImm borcunu, paraya ihtiyacı olanın borç isteyernemesi
lazım gelirdi. Hiç kimsenin kıyamet günü peygamberlerden şefaat
istememsi, Hz. İsa -aleyhisselfim-' m şefaat istememiz için bizleri Pey
gamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' e göndermemesi gerekirdi. Zira
bu batıl istidlale göre birinden bir şey istenmemesi emri umumi olup
zikrettiğimiz ve zikretmediğimiz her şeyi kapsamaktadır.
Biraz önce anlattığımız gibi "Herkesten değil, sadece vefat etmiş
peygamber ve salihlerden bir şey istenemez" gibi bir iddiada bulun
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mak geçersizdir.
Bu zatların berzah hayatlarının kendi makamlarına layık şekilde
olup denilenleri duyabilecek, şefaat ve duaya güç yetirebilecek şekilde
bir hayat sürdüklerini, onların dua ve istiğfarları ile faydalanılabilindi
ğini anlatmıştık.
Bu gerçeği inkar edenler, mÜffiinlerin berzah aleminde işitebildik
lerine, idrak edebildiklerine ve Allah' ın izin verdiği tasarruflarda bu
lunabildiklerine dair 'Mütevatir' seviyesindeki rivayetleri bilmiyor
olmalılar. Normal Müslümanlar dahi böyle bir özelliğe sahipse, berzah
aleminin en üstünleri olan peygamberler ve salih kulların nasıl olabi
leceğini siz düşünün.
Sahih ve meşhur olan "Miraç" hadisinde bildirildiğine göre peygam
berler, kendilerinden hayırlı olan Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve
sellern-'in arkasında namaz kılıp hutbesini dinlemiş ve semavatta ona dua
etmişlerdir. Hatta Hz. Musa bin İınran -aleyhisseltirn-'ın yol göstermesi ile
Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellern- defalarca şefaatte buluna
rak elli vakit olan namazın beş vakite inmesini sağlamıştır.
Anlattıklarımızia açığa çıkmaktadır ki; hadisi şerifi onların iddia
ettiği gibi yorumlamak batıldır. Bahsi geçen hadisi şerif, ihtiyacı ol
madığı halde heves ederek birinin malını istemekten sakındırmakta,
Allah'ın verdiği az bile olsa onunla yetinerek kanaatkar olmaya teşvik
etmekte, ihtiyacı olmadığı halde insanlardan istemeyip Allah'ın faz
lından istememiz gerektiğini bildirmektedir. Zira Allah -celle celtiluhu-,
insanların ısrarla kendisinden istemesinden hoşlanır. İnsanlar ise bu
nun tam tersidir. Şair şöyle der:

Allah gazap eder terk edersen isterneyi
İnsanoğlu nefret eder, çok yaparsan isterneyi
Bir kimsede, hayrette bırakan, heves edilen bir şey görüldüğü tak
dirde , onu ondan istemeyip Allah'tan isterneyi öğütleyen rivayetler,
kanaatkarlığı ve tamahkar olmamayı öğütlemektedir. Peygamberler ve
salihler vesilesiyle Allah'tan bir şey istenemeyeceği, Allah ' ın en bü
yük kurtuluş vesilelerinden biri kıldığı şefaatin peygamberlerden iste
nemeyeceği bu rivayetlerin neresinden çıkarılmaktadır.
İnsan hevasını binek yaptı mı akıl yoldan çıkarak vehim ormanıa
rında kaybolup gider.
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h. "Benden değil Allah'tan yardım istenir" hadisinin manası
Bir hadisi şerifte varid olduğuna göre, Peygamberimiz zamanında bir
münafık müminlere çok sıkıntı çektirmeye başlamış. Hz. Ebubekir: "Kal
kın resulüHaha gidip bu münafığa karşı yardım isteyelİm" demişti. Yanına
gittiklerinde Resulül1ah -sallallahu aleyhi ve sellem- efendimiz onlara:

�L.ı ı!ı� L.o.i\J � ı!ı� 'i 4..3\
•

�

,

�

,

"Benden değil Allah 'tan yardım istenir"l buyurmuştur.
Yardım istemenin caiz olmadığım ileri sürenler bu hadisi şerifi delil
getirmişlerdir. Fakat bu da batıl bir istidlaldir. Zira eğer hadisi bu şekil
de delil kabul edecek olursak hadisin zahirinden Resulul1ahtan hiçbir
şey istenerneyeceği anlaşılır. Böyle bir anlamlandırına, bizzat sahabeyi
kiramın ve Resulullah 'ın kendi tatbikatı ile çe1işmektedir. Sahabeyi
kiram Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ' den yardım istemiş,
ondan yağmur ve dua talebinde bulunmuşlar1ardır. O da, isteyenleri
memnun edecek şekilde isteklere icabet etmiştir. Naslarda çelişik ifade
lerin bulunmasına engel olmak için bu rivayeti hadislerin geneline uy
gun bir şekilde te'vil etmek zorundayız.
Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bu ifadelerden muradı, itika
dımızda olması gereken tevhidin hakikatine işaret etmektedir. Yani hadisi
şerif, gerçek yardım edenin Allah olup kullann ancak bir vasıta olduğunu
ortaya koymuş, Cennet'e girmeyi ve Cehennem'den kurtulmayı sağla
mak, hüsnü hatime ile ölmek, hidayete erdirmek gibi, kullann gücünü
aşan şeylerin onlardan istenınemesi gerektiğini ifade etmektedir.
Hadisi şerifte, hayattakilerden yardım istenebileceği ama vefat
edenlerden bir yardım istenerneyeceği aynmına delalet eden her hangi
bir işaret de yoktur. Bilakis hadisin zahiri, Allah ' ın gaynsında ölü ya
da diri herhangi birisinden yardım istenemeyeceğine delalet etmekte
dir. Maksadın bu zahiri mana olmadığını da biraz önce izah ettik.
Şeyh İbni Teymiye "Fetava " adlı eserinde bu tarz manalara deği
nerek, muhtemel yanlış anlamlara dikkat çekmiştir:
ı

Taberani "Mucemü '[-Kebir " de rivayet etmiş, "Mecmau 'z-Zevaid" 1 01 1 09 de
"hadisin ravileri ' Sahih'tir senedinde Abdullah bin Lehia bulunmaktadır" demiştir.
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"Allah ve Resulü'nün buyruklarından anlaşılması gereken mana,
bazen anlaşılamayıp kastedilmeyen taraflara çekilebilmektedir. Böyle
yanlış anlamalar reddedilmelidir. Taberani'nin "Mucemü 'l-Kebir" de
rivayet ettiği hadis buna iyi bir örnek teşkil etmektedir. Peygamber
Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- zamanında bir münafık müminle
re sıkıntı veriyordu. Hz. Ebubekir: "Kalkın Resulüllah'a gidip bu müna
fığa karşı yardım isteyelim" demiş ve hep beraber Allah resulüne git
mişlerdi. Yanına gittiklerinde, Resulüllah -sallallahu aleyhi ve sellem
efendimiz onlara: "Benden değil Allah'tan yardım istenir" buyurmuştur.
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- burada, sadece AI
lah'ın güç yetirebileceği şeylerin kendisinden istenmesini reddetmiş
tir. Yoksa sahabeyi kiram, "Sahih-i Buhari "de İbni Ömer' den nakle
dildiğine göre Peygamberimizden dua ve yağmur taleplerinde bulun
muşlardır. İbni Ömer şöyle anlatır: " . . . o sırada adam:

Hürmetine bulutlardan yağmur istenen asil insan
Sen yetimlerin sığınağı, fakirlerin barınağısın
şiirini söylüyor, ben de yağmur duası yaptığı esnada Resulüllah -sallallahu
aleyhi ve sellem-'in yüzüne bakıyordum. Yağan yağmurdan oluk1ar taşana
kadar Resülullah minberden inmemiş ve duaya devam etmişti."
i.

Mecazİ ifadeler yanlış anlaşılmaktadır

Peygamberimiz -saIrallahu aleyhi ve sellem-' i methederken kullanı
lan bazı ifadeler yanlış anlaşılmış ve bu ifadeleri kullananların bazı
kimseler tarafından küfür ile itham edilmelerine sebep olmuştur.
"Bizim Resulüllah'dan başka sığınağımız yoktur"
"Ondan başka kimseden bir şey istenmez"
"Ondan başka kimseden yardım istenmez"
"Musibetlerde tek sığınak O' dur"
"Sen varken kimden isteyelim ey Allah'ın Resulü" gibi sözler bu
kabilden ifadeler olarak değerlendirilmiştir.
Bu ifadelerden asıl maksat ilk bakışta anlaşıldığı gibi olmayıp şu
şekildedir:
"Bizim Resulüllah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den başka -mahlukat
içinden- hiçbir sığınağımız yoktur."
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"Ondan başka -insanlardan- kimseden bir şey istenmez,"
"Musibetlerde - mevla katında en değerli, istemeye ve yönelmeye
en layık o olduğu için insanlar arasında- sadece ona sığınılır,"
"Sen varken -Allah'ın kulları arasından- kim den isteyelim ey Al
lah'ın Resulü."
Biz, dua ve tevessüllerimizde bu şekilde ifadeler kullanmayız. Karı
şıklık ve yanlış anl ama ihtimallerine kapı aralayan bu ifadelerden uzak
durmayı, ihtilafa düşme şansı hiç bir zaman olmayan net ve açık lafızlar
kullan mayı tavsiye ederiz. Fakat her şeye rağmen. bu sözleri söyleyen
kimseler hakkında küfii r ithamında bulunmanın, çirkin, anlamsız ve
aceleci bir karar olduğunu düşünüyoruz. Z ira bu hükmü verirken, bu
sözleri sarf eden kimselerin, ' la ilahe iH allah Muhammedün resulüH ah'
diyen, namaz kılan, dinin tüm hükümlerini yerine getiren, Allah'a ve
Resulü'ne iman edip İslam'ı din olarak kabul eden birer muvahhid ol
duklarını hesaba katmak zorundayız. Bu yüzden bu kimseler Müslü
manların haklarına sahiptirler ve ona göre hürmet ve saygıyla muamele
görmelilerdir. Enes -radıyalliihu anh- rivayet
sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
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ilKim bizimle beraber namaz kılar, kıblemize yönelir, kestiklerimizden
yerse; o Allah ve resulünün zimmetinde bir Müslüman 'dır. Allah 'ın bu
zimmetini ihlal etmeyin. ,, 1
Bu hadisi şerift en, Allah'tan başka bir kimseye her han gi bir fi il n ispet
ediliyorsa, bunu mecaz kabul edip söyleyen kişiyi küfii r ile ithamdan sa
kın ınanı n üzerimize vacip olduğu anlaşıl makt adır. Mecazi aktı:, Kur'an ve

sün nett e kullanıl mıştır. Bu ifadeleri bir müminin kullanıyor olması, mecaz

olduğunu anlamamıza yeterli bir karine kabul edilmelidir. Z ira doğru
itikad, insanları ve on ların yaptıklarını Allah'ın yaratt ığına, bu hususta ölü
ya da diri hiç kimsenin bir tesiri olamayacağına inanmaktır. T evhid inan cı
budur. Bunun dışında bir inanç kesin likle şirktir. H içbir Müslüm an, Allah
istemediği halde bir kimsede, bir şeyi yapmak, rızk vermek, öldürmek ve
1

Buhari rivayet etmiştir.
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diriltmek gibi bir güç olduğunu iddia edemez.
Bu ifadeleri kullanan kişiler ise yaptıklarının birer vesile ve şefaat
dilerne olduğunu bilir ve ona göre kullanırlar. Asıl maksut, sadece
Allah -celle celtiluhu-'dur. Bir Müslüman'ı hatasından, cehaletinden,
unutkanlığından ya da bir içtihadından dolayı küfür ve şirk ile itham
etmekten Allah'a sığınırız. ı
Her ne kadar bazı insanlar, bizzat Peygamberimiz -sallallahu aleyhi
ve sellem-' den mağfiret edilmeyi, cenneti, şifa bulmayı ve kurtuluşa

ermeyi isteyerek ifade açısından bir hata yapıyor olsalar da bu onların
tevhid ve imanlarına bir zarar vermez. Zira niyetleri, bu vesile sebe
biyle şefaat dilemektir. Bu şekilde istekte bulunan kişiler sanki şöyle
demektedirler: "Ya Resulallah! Ben Allah'ın beni bağışlamasını isti
yomm, bu isteklerimin gerçekleşmesi ve sıkıntılarımın gitmesi için
seni Allah'a vesile kılıyomm."
Sahabeyi Kiram -radıyalltihu anhum- da, fakirlik, hastalık, borç ve
acziyetlerini Resulüllah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e arz eder, ondan
yardım ve şefaat isterlerdi.
Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in tek başına bu işleri yapa
mayacağı, tüm bunların ancak Allah'ın izni ve kudretiyle olabileceği
elbette ki herkes tarafından bilinmekteydi. Burada, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem-' e, risaletine ve üstünlüğüne iman eden kimse,
ona normal bir kul olmaktan başka bir anlam yüklemez. Ama Allah
indinde üstün bir makam ve değere sahip bir kul olduğunu da bilir.
Bundan farklı bir inanca sahip kimseler tereddütsüz bir şekilde şirke
girer. Peki, öyleyse bu çelişki gibi görünen rivayetlerin sebebi nedir?
Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- vahiy ya da başka
bir sebepten dolayı som soran ve dinleyen kişilerin yeterli itikad bilgi
sine sahip olmadığının farkında olduğu zaman ona göre konuşurdu. Bir
yerde "Ben tidemoğlunun efendisiyim " derken, başka bir yerde de "Efen
di Allah'tır" demektedir.
Bir yerde kendisinden yardım istenmesine teşvik edip ashabına teves
sü1ü öğretmesine rağmen başka bir yerde "Benden değil Allah'tan yardım
isteyin " buyurmuşlardır. Bir yerde kendisinden yardım istenmiş, o da
ı Bu konuyla alakah değişik münasebetler sebebiyle geride izahatlar yapm ş, "Me
ı
cazi akli" ile alakah müstakil bir bahiste yanlış anlamaları izale etmeye çalışmıştık.
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isteklere icabet etmiştir. Hatta "İstersen bu imtihana sabret ve cenneti ka
zan istersen onun senden gitmesini sağlayayım " diyerek istekte bulunan
kişileri iki şık arasında muhayyer bırakmıştır. A'ma olan a'rabi, saralı
kadın ve gözünü kaybeden Katade -radıyallahu anh- bu şekilde muhayyer
bırakılanlardandır. Bir yerde "Bir şey istediğiniz zaman Allah/tan isteyin,
yardım istediğiniz zaman Allah/tan isteyin " başka bir yerde ise "Her kim
bir müminin sıkıntısını giderirse . . . " şeklinde buyurmuştur. Başka bir yer
de de "Hayır ancak Allah/tan gelir" buyurmuştur.
Anlattıklarımızdan anlaşıldığı üzere bizim itikadımız açıktır. Allah
katında derecesi ne olursa olsun hiçbir kul, mahlukatın en hayırlısı
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- dahi tek başına bir şey yap
maya kadir değildir. Ancak Allah -celle celaluhu- 'nun izni ile zarar ya
da menfaat verebilir, isteklere karşılık vererek yardım edebilir.
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ' den bir şey istendiği
zaman o , mevlasına müracaat ederek ondan ister. Şefaatte bulunarak
dua eder. Sonra da duasına icabet olunarak şefaati kabul edilir.
Kendisinden bir şey istendiği zaman da isteyenlere: "Benden bir
şey istemeyin. Halinizi bana anlatmayın, Allah ' a yönelin ve Allah'tan
isteyin. Onun kapıları açıktır. O size yakındır ve dualarınıza icabet
eder. Bunun için herhangi birine ihtiyaç yok. Onunla mahlukatı ara
sında bir perde ve kapıcı yoktur" gibi bir şey dememiştir.
Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab, tevhidi koruma iddiasında olan
bazılarına göre kullananların müşrik sayılacağı bazı ifadelere dair güzel
bir açıklama yapmıştır. Muvahhid imam merhum Muhammed bin
Abdülvahhab, 'Mecmaa' ehlinin yöneticisi Abdullah bin Suhaym' e yaz
dığı mektupta aynen şunları söylemektedir:

"Ben dört mezhebin bütün kitaplarını iptal etmişim. İnsanlar altı yüz
senedir hiçbir şey yapmamıştır demiş ve müçtehid olduğumu iddia
ederek herhangi bir müçtehidi taklid etmekten vazgeçmişim. Ben
diyormuşum ki; ''ulemanın ihtilafı zahmet ve sıkıntıdan başka bir
işe yaraınadl." Salih kullarla tevessül eden herkesi ve 'ey mahhlka
tın en keremlisi' dediği için İmam Busayri'yi tekfır ediyormuşum.
"Eğer Rasulüllah'ın kabrinin kubesini yıkmaya gücüm yetseydi el
bette onu yıkar, Kiibe'nin (altın) oluğunu söker ve tahtadan yapar
dım demişim. Resulüllah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, anne ve
babanın veya bir başkasının kabirlerini ziyaret etmeyi haram görü
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yormuşUill. Allah adı geçmeden yemin edenleri tekfır ediyormu
ŞUill. Bu on iki iddiaya cevabım şudur: "Allahfım seni tenzih
ederim bu büyük bir iftiradır" (Nur 1 6). Daha önce bazıları,
Peygamber Efendimiz -saZlaZlahu aleyhi ve sellem-'in Hz. İsa aleyhisseIam-'a hakaret ettiği iftirasını atmışlardı. "Kalpleri bir
birine benziyor" (Bakara 1 1 8)" 1
Netice olarak; Allah'tan başka bir mahlukata yaratma iddiasında
bulunmadıktan sonra hiç kimse birinden yardım istedi diye tekfir edi
lemez. Yardım istenen kimsenin ölü ya da diri olması arasında da bir
fark yoktur. Zira bir insan, yardım istenilen kişinin -ister ölü ister diri
olsun- bir şey yaratabileceğine inandıktan sonra her halükarda kiifir
olur. Mutezile mezhebi yaratmanın başkasına nispet edilmesinin küfrü
gerektirmeyeceği iddiasındadır. Eğer yardım istenilen kişinin sadece
bir sebep olduğuna inanılıyorsa, hiçbir şekilde küfiir söz konusu de
ğildir. Yardım istenilen kişinin ölü ya da diri olması fark etmez.
İnsanların ölüler hakkındaki itikadları diriler hakkında olandan
farklı değildir. Hayatta olanlar gibi yardıma sebep olmaktan başka
tesirleri olmayıp bir ilah gibi yaratabilme özelliğine sahip olduğunu
kimse düşünmemektedir. Nasıl aksi olabilir ki? Ölülerin dirilerden
farklı olarak yaratma özelliğine sahip olduğunu kim ileri sürebilir ki?
Ölüler de diriler de ancak ve sadece yardıma sebep olmaktadırlar.
Bir kimse yardım isterken kullandığı ifadelerinde hataya düşmüş
se, onun da yardım istenilen kişinin bir sebep olduğuna inandığını
farzetmeliyiz. MÜillinlerin mahlükat hakkındaki görüşleri bu şekilde
dir. Aksini iddia eden zaten mümin olamaz. Bu sadette yapılan hata
lar, küfiir veya şirk sebebi sayılamaz.
Tekrar tekrar söylemek gerekmektedir ki; vefat etmiş insanların ya
şayanlardan daha fazla özellikler kazanarak yaratabilme özelliğine sa
hip olması düşünülebilecek bir şey değildir. Yaşayanlardan yardım is
temek, onu sebep kabul etmek anlamına gelirken -ki muhaliflerimiz
bile böyle düşünmektedir- vefat edenlerden yardım istemenin, o kişinin
bizzat yaratabildiğine ve gerçek tesir edenin o olduğuna inanmak anla
mına geldiği nereden çıkartılmıştır. Asla böyle bir şey düşünülemez.
Vefat etmiş bir kimseden yardım istemek en kötü ihtimalle kötü
ı Tüm eserlerinin yer aldığı kitabın 5 . bölüm (s:6 l ) ı ı . mektubunda bu şekilde geç
mektedir. Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab haftasında, Muhammed bin Suud
İslam Üniversitesi tarafından neşrolunan baskısından.
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rüm ve felç olmuş, yardım edemeyecek bir insandan -onun kötürüm
olduğunu bilmediği için- yardım isternek gibi değerlendirilmelidir.
Böyle bir istekten dolayı birisini tekfir etmeye kimin gücü yetebilir.
Üstelik vefat etmiş kimseler de yaşayanlar gibi dua ederek yardım
olunmamıza sebep olabilirler. Bilindiği gibi vefat etmiş ruhlar, akraba
larına dua ederler.
Peygamber Efendimiz -sallaZlahu aleyhi ve sellem- buyurmaktadır:

wLS wl.., A.: \.J�\ l.JP, wLS w\.! ı.:ı\.JA�\ 6A �jLl � �.;Ll � i wl
U:Y� LA �L �� � � 'i � \ \,jlı! ıill:ı J#.
"Sizin amelleriniz akrabaların ız ve ehlinizden vefat edenlere arz edi
lir. Eğer amelleriniz hayırlı ise onunla sevinirler. Eğer değilse "Allah'ım
bizi hidayete erdirdiğin gibi onları da hidayete erdirmeden canlarını al
ma " diye dua ederler. " l
İbni Mubarek, Ebu Eyyüb -radıyallahu anh- ' dan senediyle rivayet
etmiştir: "Yaşayanların amelleri vefat edenlere arz edilir. Onları güzel
gördüklerinde rahat1ayıp sevinir, kötü gördüklerinde de "Allah'ım onu
,,
bu işten döndür" diye dua ederler. 2

1 Ahmed bin Hanbel rivayet etmiştir. Birbirini destekleyen ve kuvvetlendiren farklı
senetlerle rivayet edilmiştir. "Fethu 'r-Rabbiini fi Tertibi Müsnedi İmam Ahmed bin
Hanbel eş-Şeybani" 7/89 ve Süyuti'nin "Şerhu 's-Sudilr " adlı eserlerine bakılsın.
2 İbni Kayyım'ın "Ruh " adlı kitabına bakılsın. s:7

II

PEYGAMBER VE
VELİLERİN ÖZELLİKLERİ

1

O DİGER İNSANLAR GİBİ DEGİLDİR

İslam alimleri, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in özellikle
rinin anlatılmasına çok önem vermişlerdir. Bu hususta müstakil eserler
kaleme almış, farklı konulara dair yazdıklan eserlerde dahi, bu konuya yer
yer değinme ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu eserlerin en meşhuru imam hafız
Celaleddin Süyfıti'nin "el-Hasiiisu 'l-Kübrt1" adlı kitabıdır.
Bu eserlerde, 'Sahih' ve 'Zayıf' rivayetler, sıhhat ve zayıflığında ihti
laf edilen rivayetler bulunmaktadır.
Ulema, kendi aralanda yaptıklan tartışmalann sonunda birbirlerine
yanlış düşündüklerini söylerler fakat bu tartışma, hiçbir zaman farklı dü
şündüğü için karşı tarafın küfürle itham edilmesi gibi bir netice doğur
mazdı.
Hadislerin makbul olup olmaması ile alakalı böyle ihtilaflar söz konu
su olmuş; isnat ve ravilerin değerlendirilmesindeki farklı düşüncelerden
dolayı kiminin 'sahih' gördüğü hadisi diğeri 'zayıf' görebilmiştir.
Bir kimse, 'Zayıf' bir rivayeti 'Sahih', 'Sahih' bir rivayeti de 'Zayıf'
görebilir. Dolayısıyla bir kimse, reddolunan bir rivayeti kabul eder, baş
kasının kabul ettiği bir rivayeti -kendisini farklı düşünmeye sevk eden bir
delilden dolayı- reddederse bu, onun sapkın bir yol tuttuğu anlamına
gelmez. Bu tarz farklı değerlendirmelerde bulunmak, aklı ve
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anlayışı olan bir insanın en doğal hakkıdır. Meydan geniş, kapılar açık,
ilim herkesin ulaşabileceği kadar yakındır.
Alimlerin efendisi, dahilerin imamı, yüce nebi, şerefli elçi Peygambe
rimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-, hata eden müçtehide bir, doğruya isabet
edene iki ecir vaat ederek bu ilmi faaliyeti teşvik etmiştir.
İslam alimleri, Peygamberimizin hasletlerine dair gelen rivayetleri helal ve harama taalluk eden fıkhi meselelerden olmadığı müddetçe
amel etmeye teşvik eden rivayetler (fezaili a'mal) kabilinden sayarak bu
rivayetlerle amel edilebileceğini ifade ederek müsamahakar bir tutum
sergilemişlerdir. Bu yüzden İslam alimleri, 'Mevzu ' bir rivayet olmadığı
müddetçe bu tip rivayetler1e -uygun şartlara haiz ise- amel edilmesine
izin vermişlerdir.
Bu tarz meselelerde "Sahih" hadis standartlarında bir rivayet arama şartı
yoktur. Eğer her rivayetin 'sahih' olma şartını arayacak olsa idik, peygambe
rimizin peygamberliğinden öncesi ve sonrasına dair bilgileri reddetmek zo
runda kalır ve hayatım yazmaya imkiin bulamazdık. Söylediklerine ve eserle
rine herkesin güvendiği Hadis hafızı alimler, bu müsamahakar tutumlanndan
dolayı, normal şartlarda zikredilmesi caiz görülmeyen birçok rivayete kitapla
rında yer vermekten çekinmemişlerdir. Bu alimlerinin eserlerinin "Maktil" ve
"Mürsel" rivayetlerle dolu olmasının sebebi işte budur. Zayıf rivayetlerin bu
sadette zikretmekte bir beis görmemişlerdir. Kimse bu rivayetleri kiihinlerden
almamıştır.
Selefi salihinin kitaplarına baktığımızda, birçok ulema ve fukahanın,
Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hasletlerine dair birçok
enteresan rivayetler naklettiklerine şahit oluruz. Eğer bu rivayetlerde, se
nedin 'sahih ' olma şartı koşulacak olsa, çok az bir kısmı dışında hepsinin
reddedilmesi gerekecektir.
Bu hüküm, faziletli ameller işlemeye teşvik eden rivayetler hakkında
olduğu için alimlerin eserlerinde zikrettikleri genel bir kuraldır.
Şeyh İbni Teymiye bile, bu meselelerde bilinen müsamahasızlığına
rağmen senedi 'sah ih ' olmayan birçok rivayeti naklederek farklı mesele
ler için delil kabul etmekten çekinmemiştir. Bu tarz 'zayıf' rivayetleri,
başka bir hadis ile alakalı yaptığı açıklamada şahid olarak getirdiği ol
muştur. "el-fetava 'l-Kübra" kitabında zikrettiği şu rivayet buna bir örnek
olabilir:
"Rivayet edildiğine göre, Allah -celle celiiluhu- Peygamberimiz -
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sallallahu aleyhi ve sellem-'in ismini arşa ve cennetin bütün kapılarına,
yapraklarına, çadırlarına ve kubbelerine yazmıştır. Bu rivayet, Peygam
berimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'i anınanın üstünlüğüne ve isminin
yüceliğine dair gelen birçok rivayeti te 'yid etmektedir. Bu hadisi şerifin
lafzı "Müsned"te Meyseretü' l-Fecr'in rivayetiyle gelmiştir. Peygambe
rimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' e "Sen ne zaman peygamber oldun"
diye sorulunca o:
�r
. �' jr.J
' ·J�.ii
.)" 'o::
• .J C
"

Adem ruh ile ceset arasındayken " diye cevap vermiştir.
Ebu Hüseyin Bişran, Şeyh İbni Ferec İbni Cevzi yoluyla "el-Vefa bi
Fezaili'l-Mustafa" adlı eserinde şöyle rivayet etmiştir: Ebu Cafer Muhammed

bin Aınr, Ahmed bin İshak bin Salih'ten, o, Muhammed bin Salih'ten, o, Mu
hammed bin Sina el-Ufi'den, ° İbrahim bin Tahman'dan o, Yezid bin
Meysere'den, o, Abdullah bin Süfyan'dan, ° da Meysere'den rivayet etmiştir
ki Meysere şöyle demiştir: "Ben: "Ya Resülallah! Sen ne zaman peygamber
oldun?" diye sordum. O da cevaben:
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"Allah yeryüzünü yarattığı, semaya yönelip onu yedi kat olarak düzenledi
ği, arşı yaratıp, arşın direklerine "peygamberlerin sonuncusu Muhammed AI
lah'ın resulüdür" diye yazdığı, cenneti yaratıp oraya Adem ve Havva'yı yerleş
tirip bütün kapılarına, yapraklarına, çadırlarına ve kubbelerine benim ismimi
yazdığı, A dem, ruh ile ceset arasında olduğu zaman ben peygamberdim. Allah,
Adem'i dirilttiğinde o başını kaldırıp arşa baktı ve ismimi gördü. Allah da ona:
"o senin çocuklarının efendisidir" diye bildirdi. Şeytan Adem ve Havva 'yı al
dattığında onlar benim ismim ile Allah'tan şefaat dilemişler ve tövbe etmişler
dir. " diye buyurdular." ı

1

İbni Teymiye "el-Fetava " 211 5 1
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a. İbni Teymiye'nin kerametlere bakışı
Sahabelerin kerametlerine dair yapılan rivayetler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem- 'in hasletlerine dair olan rivayetler gibi olup,
Helal-Haram meselelerindeki rivayetlerin kabulü için gerekli olan sıkı
şartlar aranmaz. Bu tarz rivayetler, faziletli amellere teşvik eden rivayet
ler ile aynı değerlendirmeye tabi tutulur. Bu yüzden şeyh İbni Teymiye
kerametlerle alakalı olan bu rivayetleri, Peygamberimizin hasletlerine
dair olan rivayetleri değerlendirdiği gibi değerlendirmektedir. Bundan
dolayı eserlerinde, ilk asırlarda vaki olduğu bildirilen birçok keramet ve
harikulade olay nakletmiştir.
Eğer bu rivayetlerin derecelerine bakacak olsak, 'Sahih', 'Hasen', 'Zayıf,
'Makbul', 'Merdud', 'Münker', 'şaz'l rivayetlerle karşılaşmak mümkün olacak
tır. Buna rağmen ulema, bu rivayetleri makbul kabul ederek rivayet etmişler
dir. İbni teymiye'nin naklettiği rivayetler şunlardır:

1 . Ümm-ü Eymen hicret için yola çıktığında yanında ne bir erzak ne

de su vardı. Susuzluktan ölecek hale gelmişti. Oruçlu olduğu bir gün tam
iftar vaktinde başını kaldırıp havaya baktığında havada asılan bir su kabı
görmüş ve ondan kanana kadar içmişti. Bundan sonra ömrünün geri kala
nında bir daha susuzluk hissetmemişti.
2 . Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-' in kölesi Sefine, elçi olarak
tayin edildiği yere giderken, kendisiyle yürüyen ve onu hedefine varana
kadar terk etmeyen bir aslandan bahseder.
3 . Bera bin Malik Allah'a yemin ettiği zaman Allah onun kasemle is
tediği şeye icabet ederdi. Savaş esnasına çatışma kızıştığı zaman Müslü
manlar: "Ey Bera! Rabbine kasem etsene" derler o da "bizim onları tepe
lememiz için sana kasem ediyorum Allah ' ım ' " der ve düşman hezimete
uğrardı. 'Kadisiye' savaşında "ya Rabbi! Bizim onları tepelememiz için
ve beni ilk şehid kılman için sana kasem ediyorum" deyince o savaşta
şehid olmuştur.
4. Halid bin Velid -radıyallfihu anh- bir kaleyi kuşatmıştı ama kale dire
niyordu. Kaledekiler: "Eğer şu zehri içersen size teslim oluruz" diyerek ona
zehir vermişlerdi. O da zehri içmiş, ama ona hiçbir şey olmamıştı.

ı Bu ifadelerin hepsi usulu hadis ilminde kullanılan senetlerin güvenilirliğine ya da
zayıflığına delalet eden kendine has manaları olan ıstılahIardır. Ne anlama geldiklerini
öğrenmek için hadis ıstılahlarına dair eserlere bakılmalıdır (ç)
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5. Hz. Ömer -radıyalldhu anh- Saıiye adında birinin liderliğinde sefere bir

ordu yollamıştı. Onlar seferdeyken Hz. Ömer -radıyalldhu anh- minberde hut
be veriyordu. Hz. Ömer hutbe verdiği esnada birden minberden "ey Sariye
dağa çekil, dağa çekil" diye bağırmıştı. Ordu geri döndüğünde harbin nasıl
geçtiğini soran Hz. Ömer'e Sariye: "düşman bizi hezimete uğratmışken "ey
Sariye dağa çekil dağa çekil" diye bağıran bir ses duyduk. Bizde sırtımızı da
ğa vererek düşmanı mağlup ettik" demiştir.
6. A ' la bin Hadrami -radıyaZZdhu anh- Allah Resulü -sallallahu aleyhi
ve sellem- 'in Bahreyn valisi idi. Dua ederken hep "ya alımü ya halimü ya
aliyyü ya azımü" diye başlar ve duası kabul edilirdi. Suları bittiği bir es
nada abdest almak ve sonrasında da su ihtiyaçlarını giderebilmek için bu
şekilde dua etmiş ve duasına icabet edilmişti. Giderlerken karşılarına
at1arıyla geçmeleri mümkün olmayan bir nehir çıktı. Yine bu şekilde dua
etmiş, atların eğerleri bile ıslanmadan karşıya geçmişlerdi. Vefat ettiği
zaman cesedini kimsenin görmemesi için dua etmişti. Bu yüzden kabrin
de cesedi kaybolmuştur.
7 . Ateşe atılan Ebu Müslİm Havlanı'nin de benzer bir kıssası vardır. Ebu
Müslİm, azgın dalgalarıyla ağaçları sürükleyen Dicle nehri üzerinde askerle
riyle beraber yürüyerek geçmiştir. Dicle'yi geçtikten sonra arkadaşlarına
"bir şey kaybeden varsa söylesin ben Allah'a dua eder ve onu bulurum"
deyince bir kişi ''ben yem torbamı kaybettirn " demişti. Bunun üzerine o
adama kendisini takip etmesini söylemiş. Bir süre sonra yem torbasını ne
hirde bir şeye takılı halde bulmuş ve sudan çıkarmıştır.

Esved el-Ansı peygamberlik iddia ettiği zaman onu alıkoymuştu. Ona
"Benim Allah' ın resulü olduğuma şahadet ediyor musun" diye sormuş, o
da: "seni duyamıyorum" diye karşılık vermişti. Esved: "Peki Muham
med'in Allah ' ın resulü olduğuna şahadet ediyor musun?" diye sormuş.
Ebu Müslim de cevaben "Evet" demişti. Bunun üzerine Esved onu ateşe
attırmış, o ise atıldığı ateşin içinde namaz kılmaya başlamıştı. Ateş onun
için serin ve selametli oluvermişti.
Ebu Müslim, Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- vefa
tından sonra Medine'ye döndüğünde Hz. Ömer -radıyaZZdhu anh-, onu Hz.
Ebubekir -radıyaZZdhu anh- ile kendi arasına oturtarak: "Allah ' a hamdol
sun ki ölmeden önce ümmeti Muhammed' den birinin ateşe atılan Hz.
İbrahim gibi olduğuna şahit oldum" demiştir.
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Cariyenin biri yemeğine zehir koymuş ama zehir ona zarar vermemiş
tir. Kadının biri hanımına bir hile yapınca ona beddua etmiş bu yüzden o
kadın kör olmuştu. Kadın ona gelerek özür dileyip tövbe edince tekrar
dua etmiş ve gözleri normale dönmüştü.
8. Said İbni Müseyyeb Mescidi Nebevi'nin boşalıp kendisinden başka
kimsenin kalmadığı sıcak günlerde namaz vakitlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem- 'in kabrinden ezan sesi duyardı.
9. Amr İbni Ukbe bin Ferkad bir kere sıcak bir günde namaz kılarken
bir bulut gelip onu gölgelemişti. O savaşlarda arkadaşlarına hizmet edip
yardım etmeye söz verdiği için onların bineklerine çobanlık ederdi. O
esnada da bir aslan onu himaye ederdi.

1 0 . Mutraf bin Abdullah bin Şihhir evine girdiği zaman evindeki kap
kaçak onunla beraber tesbih ederdi. Arkadaşıyla beraber karanlıkta yol
aldıkları zaman kırbacından çıkan ışık ile yollarını aydınlatırdı. 1
b. Şeyh İbni Kayyım'ın ilginç bir rivayeti
AIHlme ŞeyhulisHim İbni Kayyım, selefin büyük imamlarına nispet
ederek çok garip bir rivayet nakleder. Rivayet aynen şöyledir:
"Kadı demiştir ki: "Mervezi, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem
'in fazileti hakkında bir kitap telif etmiştir. O kitapta, Peygamberimizin arşın
üstüne oturtulduğundan bahsetmektedir."ı Bu hükmü aynı zamanda şu alinıler
de kabul etmektedir: Ebli Davud, Ahmed bin Arsam, Yahya bin Ebi Talib,
Eblibekir bin Hammad, Ebli Cafer ed-Dımeşki, Ayyaş ed-Devri, İshak bin
Rahevey, Abdülvahhab bin Varak, İbrahim el-İsfahfmi, İbrahim el-Harbi,
Harun bin Maruf, Muhammed bin İsmail es-Sülemi, Muhammed bin Mus'ab
el-Abid, Eblibekir bin Sadaka, Muham

ı İbni Teymiye "el-Felava 'l-Kübra " 1 1/28 1 .

2

Bu rivayet nakledenlere göre ' Sahih' kabul edilmektedir şüphesiz. Fakat müellif üstadı
mız Seyyid Alevi sadece Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' in hasletleriyle
alakalı rivayetlerde gevşek davrananlara örnek göstermek için bu alıntıyı yapmıştır. Pey
gamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in arşın üstünde Allah -celle celliluhu-'nun yanı
na oturduğuna dair bir şeyin kabul edilmesinden Üstad Seyyid Alevi'yi tenzih ederiz.
Zaten kendisi de sonraki sayfada böyle bir şeyin doğru olmadığını söyleyecektir. Ü stad
Zahid el-Kevserı "Seyjü 's-Sakıı " üzerine yazdığı ta'likatında böyle bir haberin
Darukutni'ye isnadını reddetmiştir. Nasıruddin Elbani bile "Muhlasaru 'l-Uluv " adlı ese
rinde bu haberin Darukutni'ye isnadını reddetmektedir.
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med bin Beşir bin Şerik, Ebu Kalabe, Ali İbni Sehl, Ebu Abdullah bin
Abdunnur, Ebu Ubeyd, Hasan bin Fadl, Hamn bin Abbas el-Haşimı, İsmail
bin İbrahim el-Haşimı, Muhammed bin İmran el-Farisı ez-Zahid, Muhammed
bin Yunus el-Basri, Abdulah bin el-İmam el-Mervezi, Bişri Hafi.
( . . . ) Ben diyomm ki: Bu İbni Cerir et-Taberi ve herkesin tefsirdeki imamı
olan İmam Mücahid'in ve Ebu Hasan el-Damkutni'nin de sözüdür. Şu şiir de
Damkutni'ye aittir:

Ahmed'in rivayeti şefaat hadisi,
Ahmed Mustafa'ya isnat edilir
Anlatır bir hadis onun oturmasını arşa,
Şefaatin hükmü gibidir bunu inkar etmeyesin
Hadisi yüzüne çarpın bunu inkar edenin,
Ve yaklaştırmayın ifsat ediciyi
Onun arşta oturduğunu inkar etmeyin,
İnkar etmeyin arşa oturtulduğunu. "1
c. Şeyh Mansur bin Yunus'un naklettikleri
AHarne, fakih, şeyh Mansur bin Yunus el-Behuti "Keşşdju'l-Kınd" adlı
eserinde, bu meseleleri anlamakta zorlanan birçok kimseyi çok şaşırtacak
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bazı özelliklerinden bahsetmek
tedir. Mesela; Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in normal insanlar
da necaset sayılan kan ve bevli temiz sayılır ve bunlarla şifa aranması caizdir
demektedir. Şeyh Mansur, Damkutni'nin rivayet ettiği Ümmü Eymen'in
RasuluHah -sallallahu aleyhi ve sellem-"in bevlini yanlışlıkla içmesi üzerine
Peygamberimizin:

"Bu durum da cehennem senin m idene zarar veremez " buyurduğu ri
vayetinden dolayı bu hükme varmıştır. İbni Hıbban bu rivayeti "Zuajd"
adlı eserinde zikrederek 'Zayıf' kabul etmiştir.
Bir köle Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' i hacamat ettikten
sonra çıkan kanı içmiş, bunun üzerine Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve

sellem-;

1 İbni Kayyım "el-Bedaiü '[-Fevaid" 4/40.
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"Yazık sana! Kanı ne yaptın " demiş, köle de "onu içtim" diye cevap

vermişti. Bunun üzerine Peygamberimiz:

j.lı ı � ;j)� .ij \:.ıj�i :ai �j1
.

"Hadi git! Kendini cehennemden azat ettin " buyurmuşlardır.
Hafız İbni Hacer "Bu, iki meleğin küçükken Peygamberimizin içini
yıkamasından kaynaklanmaktadır" demektedir.
EI-Behuti, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- nurani bir varlık
olup, gölge zulmetten kaynaklandığı için ne ay ne de güneş ışığında gölgesi
nin olmadığım söyler. İbni Akil gibi başka alimler de bunu böyle kabul eder.
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in: "Bütün azalarımı ve yöneldiğim
yerleri nur kıl Allah'ım " diye dua etmesini ve duasım "beni de nur kıl " diyerek
bitirmelerini bu görüş için delil olduğunu ileri sürerler.
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' in hacete çıktıktan sonra
büyük abdestini, yerin içine çektiği de söylenir.
Bazıları, makam-ı Mahmud, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem- 'in arş üzerinde oturmasıdır demiştir. Abdullah bin Selam'a göre

ise makam-ı Mahmud, Peygamberimizin kürsi üzerinde oturmasıdır. Bu
iki rivayette Bagavi kaynaklıdır.

Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hiç esnemediği de söy
lenmiştir.
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' in, Adem -aleyhisselam-'a
tüm isimlerin öğretilmesi gibi, Adem -aleyhisselam-' den kıyamete kadarki
tüm mahıukatı bildiği söylenmiştir.
Deylemi şöyle bir hadis rivayet eder:

L.f.L.S 9-�'iı �.ıı �\W L.f.L.S ��'i ı Ü.Jd �ıJ � LA.l4 lfi.ı.l\ � �
"Dünya benim için çamur ve sudan temsil edildi. Böylelikle A dem nasıl
ki her şeyin ismini öğrenmişti ben de her şeyi öğrendim. "
Taberani bir hadiste bütün ümmetinin Peygamberimize arz edilerek
tanıtıldığını nakleder:

� LA.l4 � ıJ.J� lA.J.i.IJ l+lJI ;�i o�
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"Bu sabah ş u taşın yanında bana başından sonuna kadar bütün üm
metim gösterildi. Bu bana çamur ve su ile tasvir edildi. Sizlerden birinizi
arkadaşlarınızla beraber ayırt edebilmekteyim. "
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in, kıyamete kadar ge
lecek bütün ümmetini bildiği, Ahmed bin Hanbel rivayetindeki şu
hadiste bildirilmektedir:

"Benden sonra ümmetimin karşılaşacaklarını, bazılarının diğer bazı
larının kanını dökeceğini gördüm. "
Darukutni'nin rivayetine göre kadın erkek herkese Allah Resulü -

sallallahu aleyhi ve selem-' in kabrini ziyaret etmek müstehabtır.

�� � �J\j wW �1.i,J � ı$ � )j,J � 6A
"Her kim bir hac yapar ve benim kabrimi ziyaret ederse sanki beni zi
yaret etmiş gibi olur. " i
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' in hasletlerine dair nakle
dilen bu rivayetlerden kimisi 'sahih' kimisi 'zayıf' olmakla beraber kimi
si hiçbir delil özelliği taşımamaktadırlar. Yine de sormak istiyoruz. Ehli
Sünnet' in bu büyük imamlarının naklettiği bu rivayetlerle alakalı, mu
haliflerimiz ne diyorlar acaba? Bu imamlar faziletli amellere teşvik
eden rivayetlerin zayıf da olsa naklinde müsamahakar davranılabileceği
kaidesine dayanarak bunları nakletmekte bir beis görmemişlerdir.
Bu rivayetler, muhaliflerimizin duyduklarında, hemen bunları söy
leyenleri şirk ve küfür ile itham etmekten çekinmeyecekleri şeylerden
bahsetmektedir.
Selefin büyüklerinden olan İbni Kayyım "Bedaiu'l-fcvaid" adlı eserin
de, Kur'an'dan bir ayeti, sünnetten 'sahih' ve 'merfU' bir rivayeti delil ge
tirmediği halde Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kıyamet gü
nünde Allah tarafından arşa oturtulacağı rivayetini nereden çıkarmıştır?
ı El-Behutl "Keşşafu '[-Kına " 5/30. Bu eser merhum kral Faysal bin Abdülaziz'in
emri ile basılmıştır.
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EI-Behüti'nin naklettiği, Peygamberimizin nur olup gölgesinin
olmadığına ve onun hacet gidermesinden sonra toprağın her şeyi yut
tuğunu söyleyen rivayetler nereden gelmiştir?
Şeyh İbni Teymiye, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in
isminin arşın direklerine, cennetin ağaçlarına, yapraklarına, meyvele
rine, kapılarına ve kubbelerine yazıldığını nereden çıkarmıştır?
Şu bizim meşhur muhakkikler neredeler acaba? Nasıl olmuş da bu
meseleler gözlerinden kaçıvermış? Neden bu rivayetleri tenkit etme
ihtiyacı hissetmemişlerdir?
Bazılarının Kuran ve sünnetin esaslarını ve bu eserlerde ki müellifle
rin ifadelerinde işlerine gelmeyen tarafları, heva ve heveslerindeki din
hayaline uydurmak için görmemezlikten gelerek kitaptan çıkartma çaba
ları onları kurtaramayacaktır. İşlerine gelmeyen tarafları kitaplardan çı
kartmak, büyük bir cürüm ve ihanettir. Kitapları tahkik eden kişilerin
yapmaları gereken şey, görüşlerine muhalif olsa da eser sahibinin rivayet
ve fikirlerini olduğu gibi naklettikten sonra varsa tenkidini yapmalarıdır.

d. Peygamberimiz cennetten yer verebilir mi?
DIerna, peygamber efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in haslet
lerini sıralarken, onun cennetten yer verebilme yetkisinden bahset
mektedir. Bu hususiyeti Zerkani, "Mevahibü 'l-Ledünniye " şerhinde,
Suyüti ve Kastallani de kendi eserlerinde zikretmişlerdir.
Cennetten bir yere sahip olmanın, sadece Allah' ın izin verdiği
tevhid ehli için söz konusu olabileceğini herkes iyi bilmektedir. Böyle
olmasına rağmen, Allah 'ın Peygamberimize vahyederek kimin cenne
te gireceğini bildirmesi, ya da onu böyle bir görevle görevlendirmesi
ile cennetten yer verebilmesi pek tabi mümkündür. Zaten Peygambe
rimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-;

'-- . �i.J �li üi
�

�i.

"Ben sadece taksim ederim gerçekte veren Allah'tır" diyerek buna

işaret etmişlerdir.

Cennet annelerin ayakları altındadır demek caiz olduktan sonra, ne
den cennet Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in emrine bağlı, ya
da onun ayakları altındadır demek caiz olmasın? Cennetin annelerin
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ayakları altında olduğunu bildiren rivayetteki anlam, basit bir talebenin bile
anlayabileceği üzere mecazidir. Cennetin, ancak ebeveyne bilhassa anneye
hizmet ve onları razı etmekle kazanılacağını anlatmaktadır. Ebeveyne göste
rilecek sevgi ve saygıdaki ölçü dahi onların Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve
sellem- 'ne olan itaat ve muhabbetleriyle belirlenir.
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bu özelliğine delalet eden
birçok rivayet bulunmakla beraber biz en önemlilerini burada zikredeceğiz.
Akabe biati, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in cennetten
yer tahsis etme özelliğini gösteren örnek bir hadisedir. Ubade bin Samİt radıyallfihu anh-' dan şöyle rivayet edilmiştir: "Ben ilk Akabe biatinde
bulunanlardan biriydim. Orada, Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem
'e, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etme
mek, çocuklarımızı öldürmernek, hiç kimseye iftira atmamak ve maruf
olan hiçbir şeyde ona asi olmamak üzere biat ettik. Bunun üzerine O
sallallahu aleyhi ve sellem- de şöyle buyurdu:
-

90Wı
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"Eğer sözünüzde durursanız cennet sizindir. Eğer bunlardan birisini
yapmazsanız işiniz Allah'a kalır; dilerse sizi bağışlar dilerse azap eder. "
İbni Kesir bu rivayeti "Ensar arasında İslam ' ın başlaması" başlığı al
tında zikretmektedir. ı

"Sahihi Müslim "de gelen bir rivayette, bu biatın karşılığında cennetin

vaat edildiği açıkça belirtilmektedir.

Ubade bin Samİt anlatır: "Ben Akabe' de Peygamberimiz -sallallahu
aleyhi ve sellem-'e biat edenlerin liderlerinden biriydim. Ona, Allah'a hiçbir
şeyi şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, İzin verilen yerler
dışında Allah ' ın haram kıldığı bir canı asla almamak, gasp etmemek ve asi
olmamak üzere biat ettik. Bunları yaparsak karşılığında cennet şart koşul
muştu."
Diğer bir rivayette de

1 İbni Kesir "es-Sfre " 21176
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"Kim sözünde durursa onun için cennet vardır" buyrulmuştur. !
Katade -radıyaIldhu anh -' dan gelen rivayette Katade, Peygamberimiz
-sallallahu aleyhi ve sellem-' e "Ya Rasulallah! Eğer sözümüzde durursak
bizim için ne var?" diye sormuş Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem- de: "Cennet" diye cevap vermiştir.2
İbni Mesud'dan rivayetle Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem
şöyle buyurmuştur:

"Eğer bunları yaparsanız sizin için cennet Allah 'ın da benim de üzerime
bir borç olur. ,,3
Akabe bin Amr el-Ensari -radıyaZZdhu anh- ' dan naklen Peygamberi
miz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
"Eğer bunları yaparsanız sizin için cennet Allah 'ın ve benim üzerime
bir borç olur. ,,4
Ebil Hureyre -radıyaIldhu anh- şöyle demiştir: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem- çarıklarını bana vermiş ve şöyle buyurmuştu:

�4 o� �i '11 4J) '1 61 � .6.ıWI I� � I'),J , �ıJ'il u.d �jı
"Git ve şu duvarın arkasında karşılaştıklarından 'la ilahe illaIlah ' diyen
herkesi cennetle müjdele. ,,5
İbni Abbas -radıyaIlahu anh- ' dan naklen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
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İbni Kesir "el-Bidaye ve 'n-Nihôye" 3/1 50
İbni Kesir "el-Bidaye ve 'n-Nihôye " 3 / 1 62
3 Taberani "Mecmau 'z-Zevaid" 6/47
4 İbni Ebi Şeybe ve İbni Asakir rivayet etmiştir. "Kenzü 'l-Ummal"e bakılsın. 1 167
5 Müslim "İman Kitabı"
2
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"Peygamberlerin oturmaları için nurdan minberler konulur. Beni cennete
koyar ve ümmetim benden sonra dışarıda kalır diye, minberime oturmadan
rabbimin önünde ayakta bekleyecek ve "ya rabbi ümmetim ümmetim " diyece
ğim. Allah: "ey Muhammed! Ümmetine ne yapmamı istersin ? " diye sorunca,
ben: "hesaplarını çabuk gör Allah'ım " diyeceğim. Bunun üzerine rabbim,
ümmetimi çağıracak ve hesaplarını görecek. Kimisi Allah'ın rahmetiyle kimisi
de benim şefaatimle cennet girecek. Ümmetimden cehenneme atılanların ora
dan çıkmaları için rabbim bana bir belge verinceye kadar şefaat etmeye devam
edeceğim. Cehennem bekçisi Malik: "Ey Muhammed! Ümmetin hakkında,
rabbinde gazap ve ceza isteği bırakmadın " diyene kadar şefaate devam edecegım. " ı
v .

Cabir -radıyalltihu anh- ' dan gelen bir rivayette o şöyle demiştir:
"Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'e, ne üzerine sana biat ediyo
ruz" diye sorunca o :

u.J�4 JA'l 1 �.J �i � �i �.J J...ıSl1.J .l::ıWı.ll1 � �1..l::ı.l1.J �i �
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"Yapmaya gönüllü ya da gönülsüz olduğunuz her hususta işitmek ve itaat
etmek, zor zamanda infak etmek ve emri bi 'l-ma'ruf nehyi ani'l-münker yapmak
üzerine. Bunları yaptığınız takdirde sizin için cennet var. "
Hafız İbni Hacer diyor ki: "Bu hadisin Cabir' den gelen başka bir tariki
de var. Cabir şöyle demiştir: "Abbas, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem-'in elini tutmuştu. Biatımız bitince Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve
,
sellem-: "Aldım ve verdim " buyurdular. ,2
Yani "Biatı aldım, cenneti verdim" demektir.
Başka bir rivayette bundan daha mübalağalı bir ifade kullanılmıştır.
Cabir demiştir ki: "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- onlara:
1 Taberani "Kehir" ve "Evsat " ta, Beyheki de "Yeniden Dirilme" babında bu hadisi
zikretmiştir. Münziri "ravileri arasında "metruk " bir ravi yoktur" demektedir.
2 İbni Hacer "Fethu '[-Bari " 7/223 . Ahmed bin Hanbel rivayet etmiştir. "Mecmau 'z
Zevdid" 6/48
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"Bana işitmek ve itaat etmek üzere biat edin " buyurmuş ve sözlerini
"Böyle yaparsanız sizin için cennet vardır" ifadeleriyle bitirmiştir.
Cabir diyor ki: "Allah'a yemin olsun ki biz ebediyen o biatın gerekle
rini terk etmedik. Biz biat ettik o da biatımızı alarak bize şart koştu. Kar
,1
şılığında da bize cenneti verdi.,
Ebü Hureyre -radıyalltihu anh- demiştir ki: "Osman, gerçek bir alış
verişle iki defa Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve selem- ' den cenneti
satın almıştır. ' Rume ' kuyusunu kazdığında , bir de zor bir orduyu si
,
lahlandırdığında. , 2
Aklı olan herkes bilmektedir ki, ister melek ister peygamber olsun,
derecesi ne olursa olsun hiç kimse cennet üzerinde bir tasarruf hakkına
sahip değildir. Cennet sadece Allah -celle ceZtiluhu- 'ın kontrolündedir.
Buna rağmen Allah, peygamberlerini diğer insanlardan ayrı gördüğü için
onlara cennetten yer verme hakkı verebilir. Peygamberlerin Allah katın
daki yüce makam ve değerlerinden dolayı, önceliği olduğu kesindir. AI
lah ' ın, peygamberlerin azametini insanlara göstermek için, onlara böyle
bir tasarruf yetkisini bir ikrarn ve lütuf olarak vermesinde hiçbir engel
yoktur.
Bu sebeptendir ki Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve selem-'in has1etleri
anlatılırken onun cennetten yer verdiği, cenneti elinde bulundurduğu cenneti
sattığı ya da cennetle müjdelediğine dair rivayetlerle karşılaşabilmekteyiz.
Yoksa bu meselelere dair bilgisi olmayan cahillerin dahi bildiği üzere cennette
sadece Allah -celle ceZtiZuhu- söz hakkına sahiptir.
Allah ' ım! Gözlerimizi nurIandır ve kalplerimizin duyması1l1 sağla.
Hakkı hak olarak göstererek ona tabi olmayı bizlere lutfet.

e. Mevlid gecesinin bir özelliği var mıdır?
Bazı alimler nebevi hasletlerden bahsederken mevlid gecesinin
ı . "Mecmau 'z-Zevaid" 6/46 da şöyle demiştir: "Heytemi "sünen ashabı onun baş tara
fını rivayet etmiştir" demektedir. Ahmed bin Hanbel ve Bezzaz da rivayet etmiştir.
Ahmed'in ravileri sahih ravilerdir."
2 Hakim "Müstedrek" 31107 hadisi "Sahih " görmüştür. Fakat orada "Maune kuyusu"
lafzı geçmektedir.
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Kadir gecesinden daha değerli olduğunu değinmiş, aralarında önemli bir
karşılaştırma yapmışlardır:
Mevlid gecesi derken, Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve se
lem-'in doğduğu geceyi kastetmekteyiz. Bu gece, yüzyıllar önce daha

Kadir gecesi ortaya çıkmadan önce tahakkuk etmiştir. Yoksa mevlid ge
cesi derken her sene Peygamberimizin doğumuna rastlayan ve tekrarla
nan o günün mevlid gecesi olduğunu iddia etmiyoruz.
İşin doğrusu bu meseleden bahsetmekte ciddi bir fayda da yoktur. Zi
ra bu hadiseyi kabul ya da reddetmek, akaitle alakalı bir mesele değildir.
Ama ne var ki İslam alimleri, bu meseleden daha ciddi olmayan mesele
ler hakkında dahi araştırmalar yaparak müstakil kitaplar telif ettiklerine
göre, bizde bu meseleye değinmekte mahsur görmüyoruz.
İşin aslma bakacak olursak, Peygamberimizin doğduğu gün olan
mevlid günü ve Kadir gecesinin arasında yapılacak bir karşılaştırmanın
ve bu husustaki bir tartışmanın bugün için bir anlamı yoktur. Zira Pey
gamberimizin doğduğu gece çoktan geçmiş ama Kadir gecesi her sene
tekrarlanmaktadır ve gecelerin en üstünüdür.

"Biz o Kur'an'ı kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne oldu
ğunu sana ne bildirdi. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir
1-3)

Bu ve benzer meseleler hakkında ulemanın gayret ve himmetıeri ol
muş ve selefin büyükleri de bu gibi konularda yer yer bir şeyler söyleme
ihtiyacı hissetmişlerdir.
Mesela şeyh İbni Teymiye, Kadir ve Miraç geceleri arasında bir muka
yese yaparak hangisinin daha üstün olduğuna dair derinlikli bir açıklama
yapmıştır. Üstelik İbni Teymiye, selef imamları ve ilk asır ulemasının,
sahabeyi kiram ve peygamber efendimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem- in hiçbir açıklaması olmamasına rağmen, bu mesele hakkında fikir
beyan etmekten çekinmemiştir. Şeyh İbni Kayyım nakleder:

"Biz merhum Şeyhulislam İbni Teymiye'ye şöyle sormuştuk: "Kimisi
Kadir gecesi Miraç gecesinden, kimisi Miraç gecesi Kadir gecesinden
daha üstün diyorlar. Acaba hangisi doğru?" Cevabında bize şöyle de
mişti: "Tüm hamdler Allah'a mahsustur. Miraç gecesi ve
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her sene tekrarlanan Mirac'a tekabül eden günler Kadir gecesinden üs
tündür diyenler, eğer o gecede namaz kılmak, dua etmek Kadir gece
sinden daha üstündür diyorlarsa hiçbir Müslüman daha önce böyle bir
şey dememiştir. Böyle bir iddia İslam dinine uymayan fasit bir düşÜll
cedir. Ama eğer Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in
Mirac'a çıktığı bu gecede, namaz kılmak ya da dua etmek daha fazilet
lidir iddiasında bulunmaksızın, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem- için diğer gecelerde hasıl olan şeylerden çok daha fazlası Mirac
gecesinde hasıl olduğu için kadir gecesinden daha üstündür denilirse bu
doğrudur." 1

f. İnsanları medhetmekteki ölçü
Bazı kimseler Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kendisinin
övülmesini yasakladığını ileri sürerler. Delil olarakta şu hadisi şerifi zik
rederler:
�jA �
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Beni Hıristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övdüğü gibi övmeyin "
Bu iddia sahiplerine göre Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve selem
'i övmek, şirke götüren bir aşınlıktu. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem- 'i kim över, onu diğer insanların üstüne çıkarır
ve ona diğer insanlardan üstün bir takım özellikler isnad ederse, bidat
işleyerek peygamber efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetine
muhalefet etmiş olur.
Bu sözler, hiçbir mesnede dayanmayıp ancak söyleyen kişinin akılsız
lığına delalet etmektedir. Zira Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem-, Hıristiyanların Hz. İsa'yı övdükleri gibi övülmekten, yani "AI
lah'ın oğlu" denilmesinden menetmektedir. Yani hadiste, her kim Pey
gamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'i Hıristiyanların övdüğü gibi överse
onlar gibi olur denmek istenmiştir.
Ama birisi onu beşeri özelliklerini yok saymadan, Allah'ın kulu ve resulü
olduğunu unutmadan ve Hıristiyanlann inançlanndan beri olduğu halde
medhederse, böyle bir kimse asla tevhid daireseinden çıkmış olmaz. Dahası
bu medih, onun mükemmel bir tevhid ehli olduğunu da gösterir.

1

"Zadü 'l-Mead" 1 /2 1
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Hıristiyanların peygamberleri hakkındaki iddialarını bırak
Sonra; onu dilediğin gibi medheyle
Zira yoktur peygamberin jaziletine bir sınır
Ki bir İnsan bu jazileti anlatabilsin
İlim, ulaştığı son noktada diyebilir ona: evet sen beşersin
Ama tüm mahlUkattan üstün bir beşer
ii

Allah -celle celaluhu- da kendi peygamberini -sallallahu aleyhi ve sellem
övmüş ve methetmiştir:
.ı:.", ..: i i i�' �r.J
� � ı..r.
&

"Muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzeresin" (Kalem 4).
Onunla konuşurken. ona cevap verirken edepli olmayı emretmiştir:
•
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"Ey iman edenler seslerinizi nebinin sesinin üstüne yükseltme
yin" (Hucurat 2).
Birbirimize davrandığımız gibi davranmaktan, birbirimizi çağırdığı
mız gibi ona seslenmekten menetmiştir:

"Resulü, birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın" (Nur 63)
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'e de diğer insanlara davranıl
dığı gibi aynı üslup ve muameleyi reva görenleri Kuran zem etmiştir.
UJLia.:ı �
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"Muhakkak o kimseler ki sana hücrelerin arkasından nida edive
rirler. Onların çoğu akılane düşünmezler" (Hucurat 4)
Sahabeyi Kiram da Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- 'i
överlerdi. İşte Hassan bin Sabit -radiyallahü anh- ' in şiiri:

Son peygamber olma şerefi ondadır
Buna herkes şahadet eder, Allah da şahadet eder
Allah nebinin ismini bitiştirdi ismine
Duymaz mısın beş vakit ezanda okur müezzin
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Sessizliği ismiyle bozar onun, tazimle
Arşın sahibine ve onun peygamberine tüm övgüler
Umutsuzken her şeyden, geldi bize nebi
Fetretteydik, herkes putlara tapardı
O kandil oldu bize, nur ve hidayet oldu
Parlak bir hind kılıcı gibi parladı aramızda
Ateşten sakındırdı cennetle müjdeledi
Bize İslam'ı öğretti. Hamdolsun Allah'a
Şu şiir de ona aittir:

Ey kendisine güvenenlerin dayanağı ve sığınanların korunağı
Ey hayrı arayanların sığındığı ve yardım isteynlerin yardımcısı
Ey Allah'ın yaratmak için seçtiği;
Tertemiz bir ahlak ile süslediği.
Sen peygambersin; fidemoğlunun en hayırlısı
Ey içi hazine dolu deniz kadar cömert olan
Mikail de Cebrail'de senin yanına gelir
Aziz ve kahhar olan Allah 'ın yardımını getirir.
Safiye binti Abdulmuttalib Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-' e
olan bir mersiyesinde şöyle söylemektedir:

Ey Allah 'ın Resulü! Sen bizim umudumuzdun
Bize hep nazik oldun kaba davranmadın
Şefkatli doğru yolu gösteren bir muallim oldun
Ağlasın şimdi ağlayanlar sana
Doğru sözünle davetini bize ulaştırdın
Sapasağlam, parlak ve tertemiz din ile geldin
Anam ve teyzem feda olsun Allah resulüne
Amcam, babam, canım, malım feda olsun
Ömrü ne yemin olsun ki nebiyi kaybettim diye ağlamam
Sadece korku ve kargaşadandır endişem
Muhammed'i andıkça kalbimde bir şeyler olur

o

Diğer İnsanlar Gibi Değildir

223

Onun vefatından sonra hiçbir şeyden korkmam artık
Eğer insanların rabbi bıraksaydı onu aramızda
Çok sevinirdik ama hüküm verildi artık
Sana Allah 'ın selamları olsun ey nebi
Sen Adn cennetlerinde mutlusun artık
Muhammed'in rabbi olan Allah rahmet etsin sana
Teşrifinden memnun olan topraktasın artık.
İbni Sa'd bu şiiri "Tabakat" adlı eserinde zikrederek Erva binti
Abdulmuttalib' e ait olduğunu söylemiştir.
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i metheden Ka'b bin Züheyr'in meşhur kasidesinin başındaki şu ifadelere bir bakın:

Suat'ı alıp götürdüler buruktur şimdi kalbim.
Gönlüm, azat nedir bilmez bir köle gibi hazin
Söylendi ki bana vaadi varmış Resülullah'ın
Affolunma umudu varmış onun yanında.
Resul bir nurdur ki herkes aydınlanır onunla
Allah'ın çekilmiş bir parlak kılıcıdır o.
Kureyş 'ten birisi dedi onlara Mekke'de,
Müslüman olduklarında "gidin buradan " diye.
Ak soy develer gibi yürüyüp gittiler. Düşmanlarını bekliyordu
Kaçan kölenin başına gelen.
Ebu Bekir Enbari'nin rivayetinde şiirin sadece "Resul bir nurdur ki
herkes onunla aydınlanır Allah ' ın çekilmiş parlak kılıcıdır o" kısmına
kadar olan bölümü vardır.
Bu şiiri söyledikten sonra Allah resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- Ka'b
bin Züheyr' e üstündeki hırkasını hediye etmiştir. Muaviye -radıyallahu
anh- hırkayı almak için ona on bin altın teklif etmiş ama Ka'b: "Ben Allah
resulünü hiç kimseye ve hiçbir şeye değişmem" diye karşılık vermiştir. Hz.
Muaviye -radıyallahu anh- beklemek zorunda kalmış ve ancak Ka'b vefat
ettikten sonra varislerine yirmi bin altın göndererek o hırkayı onlardan
alabilmiştir.
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Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- de kendisini övmekte ve met
hetmektedir

"Ashabı yemin'in en hayırlısı benim. Cennete ilk girenlerin en hayırlısı
benim. Ben iidemoğlunun en müttakisi ve Allah katında en değerli olanım.
Ama övünmek yoktur. " l

..# 'i.; U:ı.F-'il.; U:ıliıı �.;sl wl
" Öncekilerin ve sonrakilerin en hayırlısı benim. Övünmek yoktur. ,,2
� c� � 'il';:l Jll:ı �

"Benim neslimde zina ile bir araya gelen hiç yoktur ,,3
Cebrail -aleyhisseliim- demiştir ki: "Yeryüzünü bir uçtan bir uca do
laştım Muhammed'den daha faziletli kimseyi ve Haşim oğullarından
,,4
daha faziletli bir nesli görmedim.
Enes -radıyalliihu anh-' den rivayet edilmiştir: "Rasulullah Miraç ge
cesi Burak ismindeki bineğe binerken binek huzursuzlanıp zorluk çıkarır.
Bunun üzerine Cebrail: "Böyle yapıyor zira senden daha değerli hiç kim
se onun üstüne binmedi" der. Burak, bir müddet sonra sakinleşebilmiş
ti. ,,5
Ebu Said -radıyalliihu anh- ' den rivayet edilmiştir ki Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

�jÜlA.J:! � (.)A 1.4.; ..# 'i.; �i �i.jl 'i�'; ..# 'i.; 4...ıL:ıil1 �.J:! �jT ..ı.l.; � wl
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ı Taberani nakletmiştir. Beyheki de "Deldi!" adlı eserinde rivayet etmiştir.

2

Tirmizi ve Darimi rivayet etmiştir.

3

İbni Ömer el-Adeni "Müsned" de rivayet etmiştir.

4

Beyheki, Ebü Nuaym ve Taberani Hz. Ayşe -radıyalldhu anhd-'dan rivayet etmişlerdir.

5

Buhilri ve Müslim rivayet etmiştir.

-
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"Ben kıyamet günü ademoğlunun efendisiyim, övünmek yoktur. Hamd
sancağı benim elimde olacaktır, övünmek yoktur. A dem ve diğer nebiler be
nim sancağımın altında olacaktır. Kabrinden ilk kalkacak benim, övünmek
yoktur. ,,1
Enes -radıyallahu anh- ' den rivayetle Peygamberimiz -sallallahu aleyhi
ve sellem- şöyle buyurmuştur:
,
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"İnsanlar tekrar diriltildiğinde kabrinden ilk çıkacak kişi benim. Huzura
çıktıkları zaman sözcüleri, umutsuzluğa düştüklerinde müjdecileri benim.
Hamd sancağı o gün benim elimdedir. Ben rabbim katında ademoğlunun en
şereflisiyim; övünmek yoktur. ,,2
Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

.Jfo )L)L .JI u� � �t.s (I'.ıL:ı. u.ıl � u� �.J � (I'.ıT .ıJ.J (l'jSl üI.J
"Ben rabbim katında ademoğlunun en şereflisiyim. İnci gibi kimsenin
dokunmadığı bin tane hizmetçi çevremde dönüp durur. ,,3
Ebu Hüreyre -radıyallahu anh- Peygamber Efendimiz' den rivayet eder:
� u!ı.;a.ll � '-p (I'.;il � �I
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"Kabrinden ilk kalkacak benim. Cennet kıyafetlerini ilk giyecek benim.
Sonra arşın sağ tarafında olacağım ki benden başka hiçbir mahlUkat o makama
sahip değildir. ,,4
g, Peygamberler beşerdir ama bizim gibi değil

Bazı insanlar, "Peygamberler de aynı bizler gibi birer insandır" diyerek

1
2

Tirmizi rivayet etmiş, 'hasen ' ve " Sahih " bir hadistir demiştir.

Tirmizi
Darimi
4 Tirmizi rivayet ederek, hadis 'hasen ' ve " Sahih " tir demiştir.
3
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büyük bir hataya düşmüşlerdif. Bu iddia, Kur'an ve SÜllnet'in kesin delillerini
yok sayan büyük bir cehalet örneğidir. Peygamberler her ne kadar
• -:.'_ H':-, �
ı--"

ul WL u' ı�
.

"De ki: Ben de sizin gibi bir beşerirn" (Kehf 1 ı o) ayetinin beyan ettiği
gibi, beşeriyet hususunda ademoğlu ile ortak noktalara sahip olsalarda,
birçok sıfat ve özellikleri diğer insanlardan farklıdır. Zaten her hususta
diğer insanlarla aynı olsaydılar onların üzerine seçilmiş ve tercih edilmiş
olmalarının ne hikmeti kalırdı?
Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in dünyada ve berzah alemin
deki vasıf ve hasletlerine Kur'an ve Sünnet'in kesin delilleri ışığında bir
göz atalım.
Peygamberler, isabetli görüşler ortaya koyacak bir akıl, nübüvvet ve
hikmetle şereflenen, Allah'ın kulları arasından seçtiği pak ve temiz in
sanlardır. Onları, kendisi ve diğer insanlar arasında vasıta olsun, emirle
rini iletsin, azabından sakındırsın, dünya ve ahiret saadetine nail kılacak
hakikatleri onlara ulaştırsın diye seçmiştir.
İlahi hikmet, diğer insanlar onunla bir araya gelerek, öğrenmeleri gere
ken hakikatleri ondan gönül rahatlığıyla alabilsinler, onun yaptıklarını ve
ahlakını taklid edebilsinler diye peygamberlerin insan olmasını uygun gör
müştür. Evet, beşeriyet peygamberlerin de aciz olduklarını gösterir. Fakat
beşer cinsinden olmaları, hiç kimsede olmayan bazı özellikler taşımalarına
engel değildir.
Peygamberlerde, herkeste olan nonnal beşeri özelliklerden başka hiç
bir hususiyet olmadığını iddia etmek, cahiliye devri müşriklerinin bakış
açısıdır. Bu hususta Kur' an ve Sünnet'te birçok delil mevcuttur.
Nuh kavminin Nuh -aleyhisselam- 'ın söylediği ve Allah -celle celaluhu
'nun bizlere aktardığı şu sözlere bir bakalım:

"Kavminin inkarcı ileri gelenleri de: "Biz, seni, ancak bizim gibi
bir insan olarak görüyoruz" dediler. " (Hud 27).
Kendi kavimlerinin Musa ve Harun -aleyhimesselam- hakkında söyle
diği şu sözler:

o

227

Diğer İnsanlar Gibi Değildir

'. J..ıti:.
W.J
•

WJ

. ,, {\ ı '"
\-,-.J!.J
_ili!
' v.�u.ı �.J-I
'A� 'A' � ' �
, , u:!
.,

'

"Kavimleri (olan İsrailoğulları) bize kölelik ederlerken, şimdi bi
zim gibi iki insana mı iman edeceğiz? " dediler" (Mü'minun 47).
Semüd kavminin Salih -aleyhisselam-' a söylediği şu sözler:
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""Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Eğer doğru
söylüyor isen haydi (bize) ayet (mucize) getir!'''' (Şuara 1 54)
Eyke ashabının peygamberleri Şuayb -aleyhisseIam-'a söyledikleri:
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"Dediler ki: "Sen ancak (iyice) büyülenmişlerdensin. " Sen de bi
zim gibi bir insandan başkası değilsin. Doğrusu biz senin yalancı
lardan olduğunu sanıyoruz. " (Şuara 1 85-6).
Müşriklerin Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- hakkın
da söylediği ve adeta beşer olmakla suçladıkları şu sözleri:
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"(Bir de) dediler ki: "Bu nasıl Peygamberdir ki (bizim gibi) hem
yiy(ip içiy)or, hem de çarşı(-pazar)larda geziyor?" (Furkan 7).
h. Peygamberlerin üstün özellikleri

Peygamberler, yiyip içmek, hasta olmak, evlenmek, çarşılarda gez
rnek, yaşlılık ve ölüm gibi acziyet, gösteren beşeri durumlarla karşı kar
şıya kalsalarda, onları herkesten farklı kılan üstün vasıflara sahiptirler.
Bu özellikler, peygamber olabilmeleri için olmazsa olmaz zaruri birer
gerekliliktir.
Sıdk, tebliğ, emanet, fetanet, itici ayıp ve kusurlardan beri olmak ve
ismet sıfatları olarak sıralanabilecek bu vasıflar, akaid kitaplarında tafsi
latıyla izah edilmiştir. Bunları tek tek izah etmeye kalkmak bizleri sade
din dışına çıkaracağı için, burada peygamberleri diğer insanlardan ayıran
üstün özelliklerden sadece birkaç örneğe değineceğiz:
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Peygamberimiz, arkasından da görebilmektedir:

Buhari ve Müslim, Ebu Hureyre -radıyalldhu anh- ' dan rivayet etmiş
tir. Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Sadece önümü gördüğümü mü zannediyorsunuz Allah 'a yemin olsun
ki sizin rükiilarınız ve secdeleriniz bana gizli değildir. Ben arkamdan da
görmekteyim.
Müslim, Enes -radıyalldhu anh- ' dan rivayet etmiştir ki Peygamberi
miz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

ulya,i'l4 'J.; (l'l:ıil4 'J.; .i�4 'J.; t.JS)4 �� � �LA! �! �Lll l l+,ıl
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"Ey insanlar ben sizin imamınızım. Rükiida, secde de, kıyamda ve selam
verip namazdan ayrılırken benden önce davranmayın. Zira ben sizi önüm
den de arkamda da görmekteyim.
/i

Hakim, Ebu Nuaym ve Abdürrezzak'ın "Musanne!" inde Ebu
Hureyre -radıyalldhu anh- ' dan nakledildiğine göre Nebi -sallallahu aleyhi
ve sellem- şöyle buyurur:

"Ben önümü görebildiğim gibi öteleri de görmekteyim. "
Ebu Nuaym, Ebu Said el-Hudd -radıyalldhu anh- ' den rivayet etmiştir,
Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurur:

"Ben sizi arkamdan da görmekteyim.

/i

Peygamberimiz, görülmeyeni görür duyulmayanı duyar:

o
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Ebu Zer' den naklen Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle bu
yurmuştur:
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"Ben sizin görmediklerinizi görür duymadıklarınızı duyarım. Semadan
gelen ve gelecek olan sesleri duyarım. Semada bir meleğin secde etmediği
dört parmak miktarı bir yer bile kalmamıştır. Allah'a yemin olsun ki eğer
bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar ve az güler, kadınlardan tat almaz ve dağ
lara çıkar ve bağırarak Allah'a yakarırdınız. "
Ebu Zer -radıyallahu anh- bu hadis üzerine "birisinin yaslandığı her
hangi bir ağaç olmayı çok isterdim" demiştir. ı
Peygamberimiz'in mübarek koltuk altları:

Buhari ve Müslim, Enes -radıyallahu anh-' den şöyle rivayet etmiştir
"Ben Allah resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'i dua ederken gördüm, elle
rini kaldırmıştı. Öyle ki, koltuk altlarının beyazını gördüm."
İbni Sa'd, Cabir -radıyallahu anh-'dan şöyle rivayet etmiştir: "Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem secde ettiği zaman koltuk altlarının beyazı görünürdü"
Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in koltuk altının beyaz olma
sı bir grup sahabeden gelen farklı rivayetlerle teyit edilmiştir.
El-Muhibbu't-Taberi demiştir ki: "Peygamberimiz -sallaZlahu aleyhi ve
sellem- dışında tüm insanların koltuk altlarının rengi aynıdır. Kurtubi de
aynı rivayeti zikretmiş ve "koltuk altlarında hiç kıl yoktu" kaydını da
eklemiştir.
Peygamberimiz esnemezdi:

Buhari "Tarih", İbni Ebi Şeybe "Musanne!", İbni Sa' d "Tabakat" adlı
eserlerinde, Yezid bin el-Esam' dan rivayet etmiştir: "Nebi -sallallahu aleyhi
ve sellem- asla esnemezdi."

ı

Ahmed bin Hanbel, Tirmizi ve İbni Mace rivayet etmiştir.
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İbni Ebi Şeybe, Müselleme bin Abdülmelik bin Mervan'dan şöyle ri
vayet etmiştir: "Nebi asla esnemezdi."
Peygamberimiz'in mübarek terleri çok güzel kokardı:

Müslim, Enes -radıyaııahu anh-' den rivayet etmiştir: : "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem- bir gün bize gelip kaylüle uykusuna yatmıştı.
Uyurken terliyordu. Bunun üzerine annem elinde bir kapla gelerek onun
terini sıyırmaya ve bir kaba koymaya başladı. Bu esnada Allah resulü bir
den uyanarak:

nNe yapıyorsun ey üm mü Süleym " diye sormuş, o da: "ey Allah'ın re
sulü, terini koku yapacağım. Bu en güzel kokulardan daha güzel koku
yor" diye karşılık vermişti."
Başka bir senetle yine Enes -radıyaııahu anh-'dan şöyle rivayet edilmiştir:
"Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- Ümmü Süleym'in yanına gider ve
kaylüle uykusuna yatar, Ümmü Süleym onun -sallallahu aleyhi ve sellem- üstü
ne uyurken bir deri parçası örterdi. Peygamberimiz uyurken çok terlerdi.
Ümmü Süleym de bu terleri koku olarak kullanmak için bir kaba koyardı.
Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- onu farkettiğinde:

nBu yaptığın nedir ey Ümmü Süleym ? " diye sorar. O da: "Senin ko

kunla diğer kokuları karıştırıyorum" diye cevap verir.

Peygamberimiz'in boyu herkesten uzun görünürdü:

Beyhaki, İbni Asakir, İbni Ebi Hayseme de "Tarih " adlı eserinde Hz.
Ayşe -radıyaııahu anha dan rivayet etmişlerdir: "Rasulullah -sallallahu
aleyhi ve sellem- ne çok uzun ne de çok kısa boylu idi. Tek başına yürü
düğü zaman orta boylu görünürdü. Boyu uzun birisi ya da iki kişi onunla
beraber yürüyecek olsa Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- onlar
dan uzun görünürdü. Onlardan ayrılıp tek başına yürümeye başladığı
zaman yine orta boylu görünürdü."
-'

İbni Seb ' "Hasais " adlı eserinde bu rivayeti zikrederek "Oturduğu
zaman Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-' in omuzları oturan her
kesten yukarda görünürdü" kaydını da eklemiştir.
Peygamberimiz'in gölgesi bulunmazdı:

Hakim ve Tirmizi, Zekvan'dan, Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in
ne güneşte ne de ayda gölgesi olmadığına dair bir rivayet nakletmişler

o

Diğer İnsanlar Gibi Değildir

23 1

dir. İbni Seb' "Hasais" de der ki: "Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem
'in gölgesi yerde görünmezdi. O bir nurdu. Güneş ya da ay ışığında dolaştığı
zaman onun gölgesi görünmezdi."
Bazıları "Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-' in "beni nur kıl "
şeklinde dua etmeleri bunun delilidir" demişlerdir.
Peygamberimiz'in üstüne sinek konmazdı:

Kadı İyaz "Şifa" da, Azfi "Meviid" te Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve
sellem-'in üzerine sinek konmadığını anlatmışlardır. İbni Seb' "Hasais " te "EI
biselerinİn üzerine asla sİnek konmazdı" ifadeleriyle bu görüşü destekleyerek,
"Ona pireler de sıkıntı veremezdi" ifadesini eklemiştir.
Peygamberimiz'in kanları:

Bezzar, Ebu Yala, Taberani, Hakim ve Beyhaki, Abdullah İbni
Zübeyr'den şöyle nakletmişlerdir: "Abdullah bir gün hacemat yaptırırken
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yanına gelmişti. Hacemat bittikten son
ra Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-
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"Abdullah! Git bu kanı seni kimsenin görmediği bir yerde dök" diye

buyurdular. Abdullah ise gitmiş ve o kanı içmişti. Geri döndüğünde

"Ne yaptın Abdullah" diye soran Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve
şellem- ' e "İnsanların göremeyeceği bildiğim en gizli yere onu sakladım"
diye cevap vermiş bunun üzerine nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-:
"Onu içtin mi yoksa" diye sorunca "evet" cevabını veren Abdullah

ibni Zübeyr'e:

"Senden dolayı insanların, insanlardan dolayı da senin çekeceğin var"

buyurmuştur.

İnsanlar, Abdullah bin Zübeyr' deki kuvvetİn bu kandan olduğunu dü
şünürlerdi.
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Peygamberimiz'in gözleri uyur kalbi uyurnazdı:

Buhari ve Müslim, Hz. Ayşe -radıyallahu anh{t- 'den şöyle rivayet et
miştir: "Hz. Ayşe Peygamberimize: "Ey Allah'ın resulü! Sen vitir kılma
dan önce uyuyor musun" diye sorunca o:
. ta uı 'i
• i 4..Ju� Lı
: � W,
'r.-'
r' � -J WL4ü:i �
�
.

"Ya Ayşe! Benim gözlerim uyur kalbim uyumaz" diye cevap vermiştir.
Ebu Nuaym, Ebu Hureyre -radıyallahu anh dan rivayet etmiştir:
"Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-:
-'

. ıa r'uı 'i-J i.#' r'ü:i
�
�
.

"Benim gözüm uyur kalbim uyumaz " buyurmuşlardır."
Buhari ve Müslim Enes bin Malik -radıyallahu anh-' dan rivayet etmiş
lerdir. Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:
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"Peygamberlerin gözleri uyur kalpleri uyumaz. "
Peygamberimiz'inailevi münasebetleri:

Buhari, Katade ' den o da Enes -radıyallahu anh-' den rivayet etmiştir:
"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- on bir hanımını bir gece de ziyaret eder
di." Ben bunun üzerine Enes' e. "Buna nasıl güç yetirebilir?" diye sorun
ca, o: "Biz ona otuz kişinin gücünün verildiğinden bahsederdik" diye
cevaplamıştı" demektedir.
Peygamberimiz hiç ihtilam olmamıştır:

Taberani İkrime ' den, o da İbni Abbas 'tan, Dinveri ve Mücahid te ay
nı şekilde İbni Abbas 'tan naklen şöyle rivayet etmişlerdir: "Nebi hiç ihti
lam olmamıştır. Zira ihtilam şeytandandır."Netice olarak; bu hususta,
kiminin senedi 'zayıf kiminin 'sahih', kimisi de ihtilaflı olmak üzere bir
çok rivayet varit olmuştur.
İslam aJimleri, bu ve bunun gibi hususlarda tartışırken, hiçbir zaman öl
çünün dışına çıkmamışlardır. Aynı görüşte anlaşamazlarsa birbirlerine

o
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yanlış düşündüklerini söylerlerdi. Ancak karşı tarafı katir ilan edip sadece
kendilerini mümin addeden türedi anlayış asla söz konusu değildi. Nebevi
özelliklerle alakalı, kimisi 'Sahih' kimisi 'Zayı!" kimisi 'Makbul' kimisi
'Merdud' birçok rivayet naklettik. Böyle yaptık ki hadis imamlannm ten
kide tabi tutmadan bu tarz rivayetlerde nasıl müsamahakiir davrandıklannı
göstermiş olalım. Bu rivayetleri nakletmekteki amacımız, şu rivayet 'Sa
hih', öbürü 'Zayı!"� o delil olur, diğeri delil olmaz şeklinde bir tartışma baş
latmak değildir. Dediklerimiz iyi düşünülürse ne demek istediğimiz anlaşı
lacaktır. ı

ı Merhum Üstad Seyyid Alevi Hazretleri, herkesi tekfir etme yolunu tutan muhalif grup
ların dahi sözlerine itibar edip referans kabul ettiği aJimlerin, bu muhalif grupların red
dettiği birçok mesele hakkında rivayetler yaptıklarının altını çizmekte, dolayısıyla bu
alimleri takip ettikleri iddialarında samimi olmadıklarına dikkat çekmektedir. Görüldü
ğü gibi bu taifenin de itibar ettiği alimlerin hepsi, kendilerinin küfür sebebi saydıkları
meseleleri meşru görmüşlerdir. Buradan, bu hususların küfür sebebi sayılmalarının,
sadece kendi iddiaları olduğu anlaşılmaktadır. Bu alimlerin muteber kabul ettikleri riva
yetleri 'Sahih ' kabul etmeselerde bir şey değişmeyecektir. Zira rivayetleri reddetselerde,
bu alimlerin, rivayetlerin delalet ettiği anlamı kabul ettikl eri gerçeğini değiştinnezler.
Görüşlerine mesnet kabul ederek sürekli kendilerinden nakiller yaptıkları bu alimleri
cüret edip tekfir de edemeyeceklerdir. Aksi takdirde kendi bindikleri dalları kesmiş
olurlar. (Ç)

2

BİR MUHABBET TEZAHÜRÜ "TEBERRÜK"

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ve ona ait olan eşyalarla, onun ehli
beytiyle, ya da peygamber varisleri olan alimler ve evliyalarla teber
rük l etmenin mahiyeti, bazı nsanlar tarafından doğru kavranamamıştır.
İdrak etmekten aciz oldukları meseleleri nasıl değerlendireceklerini
bilemedikleri için, klasik tutumlarını burada da sergileyerek, 'teber
rük' fiilini caiz görenleri küfür ve sapıklıkla itham etmişlerdir.
Teberrük'Üll cevaz ve meşruluğuna delalet eden delilleri ortaya kay
madan önce, teberrük edilen eşya, mekan ya da bir şahsın, sadece Allah'a
vasıl almak için edinilen bir vesileden ibaret olduğunun altını çizmeliyiz.
Bir şahısla yapılan teberruk, o kişinin Allah'a olan yakınlık ve fazi
letine inanıldığı için yapılmaktadır. Teberrük eden kişi, kendisiyle te
berruk edilen zatın, sadece Allah'ın izniyle bir hayra sebep olabileceği
ni, bir kötülüğü de, ancak onun izniyle defedebileceğini bilmektedir.
ı Bir kimseye olan muhabbetten dolayı, o kimseye gösterilen tazim, ona ait o lan
eşyalara, onun yaşadığı yerler ve geçtiği yollara karşı gösterilen özel ihtimam ve bu
mekanları ziyaret etmek gibi eylemler, çoğalma, artma ve hayır anlamlarına gelen
bereket kökünden türeyen, hayır ve bereket ummak anlamına gelen 'teberrük' , keli
mesiyle ifade edilmiştir. Üstadın da ifade ettiği gibi teberrük, o zata duyulan muhab
betten dolayı, o zatın Allah'a vesile edilmesinden başka bir şey değildir. (Ç)
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Fazilet erbabı olan bu zatlara ait olan eşyalar, Allah'ın o zatlara de
ğer veriyor olmasından değer kazanmış, bu yüzden önemsenmişlerdir.
Onların yaşadığı ve uğradığı mekanlar, mekan olmaları açısından
herhangi bir üstünlüğe sahip değillerdir. Eğer bu mekanların bir değeri
varsa, salih kulların namaz oruç gibi ibadetlerini, hayır hasenatını o
mekanlarda yapmış olmalarındandır. Salih amellerin işlendiği bu me
kanlara rahmet inmiş, melekler orada hazır bulunmuş bu yüzden orala
ra huzur ve sükunet hakim olmuştur. Bu hususiyetlerinden dolayı bu
mekanlara ihtimam gösterilerek onlar ile teberrük edilmiştir.
Böyle mekanlarda, Allah'a dua ve istiğfar ederek bereket aranır. O
mekanlarda gerçekleşen büyük hadiseler hatırlanır, insanın himmet ve
gayreti buradaki salih insanlara benzemek arzusuyla dolup taşar.
Şimdi, bu hususta daha önce yazmış olduğumuz kitabımızda zik
rettiğimiz delilleri burada sıralayabiliriz.
a. Peygamberimizin saçıyla teberrük

Cafer bin Abdullah bin Hakem rivayet etmiştir: "Halid bin Velid radıyalldhu anh- 'Yermük' gününde takkesini kaybetmişti. Herkesten onu

aramalarını istemiş, ama kimse bulamamıştı. Tekrar arattırmış ve sonun
da takke bulunmuştu. Bulunan takkenin eski ve değersiz olduğu herkes
tarafından görülünce, Halid şu açıklamayı yapmak zorunda kalmıştı: "Al
lah resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- bir gün umre yapmış ve tıraş olmuştu
herkes saçından bir parça alabilmek için uğraşıyordu. Ben de perçemin
den bir parça almış ve onu bu takkenin içine koymuşturn. Bu takkeyle
hangi savaşa katıldıysam Allah bana zafer nasip etmiştir." ]
Malik bin Hamza Ebu Useyd es-Saidi el-Hazreci'den, o babasından,
o, dedesi Ebu Useyd'den nakleder, "Benim -Ebü Useyd- Nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem-'in içine tükürdüğü "Budaa" adında bir kuyum var. Bu
,
kuyudan içerek bereket umardım. Bu kuyu Medine'dedir., 2

i Heytemi şöyle demiştir: "Bu rivayeti Taberani yapmış, Ebü Ya'la da benzer bir na
kilde bulunmuştur. Ravileri sahih ravilerdir. Cafer birçok sahabiden hadis dinlemiştir
ama Halid'den dinleyip dinlemediğini bilmiyorum." "Mecmau 'z-Zevaid 9/349. İbni
Hacer' de "Metalibu 'I-Aliye " 4/90 de zikretmiş ve orada Halid'in "yüzümü hangi yöne
döndürdüysem oranın fethini nasip etmiştir" ifadesini nakletmiştir.
2 Taberani rivayet etmiş ve ravileri güvenilirdir demiştir.
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b. Peygamberimizle beraberken Sahabelerin hali

Buhari Müsevvir bin Muhrime ve Mervan'dan senediyle rivayet
etmiştir; ikisi de şöyle demişlerdir:
"( . . . )Urve ibni Mesut, gözlerini Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'e
dikerek öylece bakakalmıştı. Daha soma arkadaşlarına şunları anlatır:
"O, tükürecek ya da sümkürecek olsa onları elleriyle yakalayıp yüzle
rine ve bedenlerine sürüyorlardı. Herkes süratle abdest suyuna hücum
ediyor, adeta bunun için harp ediyorlardı. Bir şey emredecek olsa sü
ratle emrini yerine getiriyorlar, ona saygı duydukları için konuştukları
zaman seslerini alçaltıyor ve bakışlarını ona dikmiyorlardı.
Soma Kureyş' e müşrik arkadaşlarının arasına geri döndüğünde on
lara: "Ey kabilemin insanları! Ben birçok padişaha; Kisra'nın Kayser'in
ve Necaşi'nin huzuruna elçi olarak çıktım Allah'a yemin olsun ki asha
bının Muhammed'e saygı gösterdiği ve tazim ettiği gibi hiçbir tebaanın
kralına saygı gösterdiğini görmedim. 0, tükürecek ya da süınkürecek
olsa onları elleriyle yakalayıp yüzlerine ve bedenlerine sürüyorlardı.
Herkes süratle abdest suyuna hücum ediyor, adeta bunun için harp edi
yorlardı. Bir şey emredecek olsa süratle emrini yerine getiriyorlar, ona
saygı duydukları için konuştukları zaman seslerini alçaltıyor ve bakışla
rını ona dikmiyorlardı." demiştir." ı
İbni Hacer bu konu hakkında şöyle bir açıklama yapar:
"Bu rivayette sÜillüğün ve vücuttan ayrılan saçın temiz olduğunun,
salih insanların temiz olan artık ve eşyalarıyla teberrük yapılabileceğinin
delili vardır. Sahabeyi kiramın Urve'nin önünde bu işi mübalağa ile
yapmalarının sebebi, sanırım Allah Resulü'nün yanından asla ayrılma
ihtimallerinin olmadığını Urve'ye göstermek istemelerindendi. Yani san
ki sahabeyi kiram lisanı halleriyle ona şöyle diyorlardı: "Bir kimse lideri
ni bu şekilde sever ve bu şekilde tazim ederse, yanından uzaklaşmaları ya
da onu düşmanlarına teslim etmeleri düşünülemez. Bizler akrabalık bağı
yüzünden birbirine bağlı olup birbirlerini gözeten kabilelerden çok daha
fazla onun dinine ve zaferine önem veriyor ve onu destekliyoruz." Bu
rivayetten, kişinin kendi amacına meşru olan her hangi bir yolla ulaşma
,,
ya çalışmasının caiz olduğu da anlaşılmaktadır. 2
ı

2
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c. Peygamberimizin abdest suyu ile teberrük
Talik bin Ali anlatıyor: "Biz Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve
sellem-'nün huzuruna çıktık. Ona biat edip beraber namaz kıldık. Sonra
bizim memleketimizde olan bir kiliseden bahsettik. Bize temizlendi ği
suyun artığını vermesini istedik. O -sallallahu aleyhi ve sellem-, su isteyip
onunla abdest alıp ağzını çalkalamış, sonra da onu bir kaba dökerek
bize şunu emretmişti:
� .Jli.:il.J
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"Gidiniz, topraklarınıza vardığınız zaman o kiliseyi yıkıp o mekanı bu
suyla yıkayın. Sonrada, orayı mescit olarak kullanın. " Biz: " Topraklarımız

uzak hava da sıcak. Bu su yolda kurur" dedik. Bunun üzerine o:

� 'il 0.l:!J:ı 'i �� 9-WI 6-4 o.J:iA
"Ona su katabilirsiniz. Su kattığınızda çoğalan su da temizdir" bu

yurmuşlardı. ı

Peygamberimizle ve ona ait olan şeylerle teberrük edilebileceğine
delalet eden meşhur ve muteber hadislerin en açık ve net olanı bu ha
distir. Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- abdest suyunu bir
kaba koyarak onlara vermiş, kendisinden istenileni yerine getirmiştir.
Bu insanlan özellikle Peygamberimizden su istemeye, bildikleri önem
li bir sırnn sevk ettiği muhakkaktır. Medine'de kendi beldeleri de su ile
dolu iken, azıcık bir su için, sıcak güneşe ve uzun mesafeye rağmen bir
beldeden diğerine taşıma zorluğuna katlanınanm anlamı başka ne olabilir
ki? Onları, bu meşakkati önemsemeden suyu taşımayı göze aldıran şey,
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ve ona ait olan eşyalarla teberrük
etme gayretinden başka bir şey değildir. İşte bu yüzden onlar bu sıkıntıların
hiç birisini önemsemiyorlardı. Beldelerinde her şey mevcut olsa da, orada
bulunmayan tek şey de işte bu bereket idi. Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve
sellem-'nÜll "Ona su katabilirsiniz" ifadeleri, bu işten razı olduğunu ve onay
ladığmı göstermektedir. Böylelikle suya sirayet etmiş olan bereketin, üze
rine yeni su katılsa da, devam edeceğini bildirmiştir.

i Nesai rivayet etmiştir. "Mişkat " da zikredilmektedir 7 1 6. hadis

o
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d. Peygamberimizin saç ve sakalıyla teberrük etmek

Osman bin Abdullah bin Mevhib'den şöyle rivayet edilmiştir: "Ai
lem bir kadeh su ile beni Ümmü Seleme'ye göndermişlerdi. Ümmü
Selerne, elinde Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in saç ve sakal
kıllarının bulunduğu gümüş bir kap (cülcül) getirmişti. Bir insana göz
değdiğinde ya da başka bir hastalık isabet ettiğinde genişçe bir kabı
(mihdab) Ümmü seleme'ye gönderirlerdi.
Osman şöyle demiştir: "Ümmü Selerne kabı açtığında oradaki kızıl
kılları görmüştürn." ]
Hafız İbni Hacer "Fethu 'I-Bari "de şöyle der: "Cülcül, Allah Resulü
-sallallahu aIeyhi ve sellem-'nün kıllarını muhafaza için yapılan Ümmü

Seleme'nin yanında olan çana benzer gümüş bir kaptır. Bu kap gümüşten
yapıldığı gibi pirinç ya da bakırdan da imal edilmektedir. Taş bir kapak
ile kapatılır, korunmaya ihtiyacı olan şeyler içine konulurdu."z
İmam Aynı demiştir ki: "Bu rivayetin açıklaması şöyle yapılabilir.
Ümmü Selerne de Allah Resulü -sallallahu aIeyhi ve sellem-'e ait kızıl
kıllar bulunmaktaydı, Bunlar cülcül gibi bir kabın içinde muhafaza
edilmekteydi. İnsanlar hasta olduklarında onunla teberrük ediyor ve
bereketinden şifa umuyorlardı. İnsanlar o kılları alır su dolu bir kabın
içine koyar ve o sudan içerler ve bu şekilde şifa hasıl olurdu. Osman'ın
ailesi o kıllardan alarak gümüş bir kadehe koymuş ve ondaki suyu içe
rek şifaya kavuşmuşlardı. Sonra Osman bu kadehi Ümmü Seleme'ye
göndermiş, o da bu kadehi cülcülün içine koymuştu. Osman cülcülün
içine baktığında orada kızıl kılların bulunduğunu görmüştü.
Bu durumda rivayetteki "Birisine göz değdiğinde ya da başka bir şey
isabet ettiğinde beni Ümmü Seleme'ye gönderirdi . . . " ifadeleri, Osman bin
Abdullah'ın sözleri olup "ailem beni gönderirdi" şeklinde anlaşılmalıdır.
Kirmani de bu rivayeti bu şekilde açıklamıştır. Bazıları da "gönderir idi"
fiilindeki zamirin 'insanlar' kelimesine raci olup "ailem gönderirdi" değil
de "insanlar gönderirdi" şeklinde anlaşılması gerektiğini söylemişlerdir.
Fakat Kirmani'nin yaptığı açıklama daha doğrudur. Yani birisine bir göz
değip bir hastalık isabet ettiğinde ailesi Osman'ı, genişçe bir kap (mihdab)
ile Ümmü Seleme'ye gönderir, kabın içine su ve Peygamberimizin müba
ı

2

Buhari "Libas kitabı" "Yaşlılıkta zikredilenler babı"
İbni Hacer "Fethu '[-Bari " 1 0/290
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rek kıllardan koyarlar, sonra da şifa için kabın içine girerlerdi. Daha sonra
kıllar tekrar cülcülün içine geri konulurdu." ı
e. Peygamberimiz, kendi saçlarını bölüştürüyor

Müslim, Enes -radıyallahu anh-'dan rivayet etmiştir: "Nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem- Mina'ya gelmiş, Cemre'ye gelip şeytan taşlamış, sonra
Mina' daki yerine dönerek kurbamm kesmişti. Daha sonra berbere ilk önce
sağ sonra sol tarafım işaret ederek "buraları al" diye buyurarak saçlarını
kestirmiş, kesilen saçlanm insanlara böıüştürmüştü."
Tirmizi Enes -radıyallahu anh-'dan rivayetle şöyle nakleder: "Al
lah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- Cemre' de şeytan taşladıktan son
ra kurbamm kesmiş, başının sağ tarafını berbere kestirip kesilen saçla
rı Ebu Talha'ya vermiş, sol kısmını da kestirdikten sonra:

"Bunu insanlar arasında paylaştırın " diye buyurmuşlardı.
Tirmizi rivayetinin zahirinden anlaşıldığına göre sol kısımdaki
saçları taksim etmesi için yine Ebu Talha'yı görevlendirmişti. Müs
lim'in İbni Uyeyne'den gelen rivayeti de bu şekildedir. Ancak Hafs
bin Gıyas ve Abdula'la'nın rivayetlerinde insanlar arasında taksim
edilen tarafın sağ taraf olduğu söylenmektedir. Bu iki rivayette Müs
lim' de geçmektedir.
Hafs'ın Müslim'deki başka bir rivayetinde dağıtmaya sağ taraf ile
başlamp saç tanelerinin tek tek bölüştürüldüğü, sonra sol tarafa da
aym şekilde yapıldığı nakledilmektedir.
Ebu Bekir'in Hafs 'tan olan rivayetinde Allah Resulü -sallallahu
aleyhi ve sellem- berbere, eliyle sağ tarafını işaret ederek kesmesini söy
lemiş ve onu yanındakilere böıüştürmüştür. Sonra sol tarafını kestir
miş ve bu kısmı Ümmü Sü1eym'e göndermiştir.
Ahmed bin Hanbel'in "Müsned" de yaptığı rivayete göre, Allah
resulü saçlarının sağ tarafını, Enes' e vererek, Ebu Talha 'nın da hanımı
olan kendi annesine yani Ümmü Süleym'e göndermesini istemiştir.
Zira bu rivayette şöyle denmektedir: "Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve
sellem- Mina' da traş olduğu zaman sağ tarafa ait olanları elleriyle ayır

ı El-Ayni

"Umdetü 'l-Kari Şerhi Sahihi 'l Buhari " 22/49
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dı ve bana teslim ederek:

"Ya Enes! Bunları al ve Ümmü Süleym'e götür " buyurmuşlardı.
Enes anlatmaya şöyle devam eder: "Sağ tarafın saçlarını bize tahsis
ettiğini gören insanlar diğer taraftan alabilmek için mücadele etmeye
başlamışlardı. Herkes bir miktar alıyordu."
Görüldüğü gibi bu husustaki rivayetler muhteliftir. Bazısından sağ
tarafı Ebu Talha'ya vermiş sol tarafı insanlar arasında bölüştürmüş,
bazısında da tam tersi nakledilmiştir. Bazısında ise sol tarafı Ümmü
Süleym' e vermiştir.

"Müfhim " kitabının sahibinin yaptığı şekilde bu rivayetleri ce
metmek mümkündür. O şöyle demiştir:
"Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in tıraş olduğu zaman sağ
tarafinı Ebu Talha'ya vermesi İkinci rivayete çelişik değildir. Zira o sağ
taraftakileri insanlara bölüştürmüş, sol taraftakileri de Ümmü Süleym'e
vermiştir. Ümmü Süleym, Ebu Talha'nın hanımı ve Enes'in annesidir. Bu
rivayetlerin hepsini toplayınca şu ortaya çıkmaktadır; Nebi --sallallahu
aleyhi ve sellem- sağ tarafını tıraş ettiği zaman onu insanlar arasında bölüş
türsoo diye Ebu Talha'ya vermiş ve o da bunu yapmıştı. Sol taraftakileri de
yanında kalmasını istediği için Ebu Talha'nın hanımı Ümmü Süleym'e
göndermişti. Böylelikle rivayetlerde hangi işi kime nispet edildiyse hepsi
doğru olmaktadır. Allah en doğrusunu bilir."
El-Muhibbu't-Taberi bu eserinin bir yerinde rivayetlerin cem edi
lebileceğini söylemektedir. O şunları söyler:
"Doğru olan şudur ki; Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem
'in insanlara paylaştırdığı kısım sağ taraftır. Sol kısmı ise Ebu Talha
ve Ümmü Süleym' e vermiştir. İki rivayet arasında bir çelişki yoktur.
Zira Ümmü Süleym Ebu Talha'nın hanımıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem- Ebu Talha'ya vermiştir ama verme fiili
bazen ona, bazen de hanımına nispet edilmiştir."
Bu rivayette Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-' e -babam anam
canım ona feda olsun- ait olan eşyalarla teberrük etmenin örneği vardır.
Ahmed bin Hanbel "Müsned "de İbni Sirin'den şunu rivayet etmiştir:
"Abidetü's-Selmani -bu hadisi kastederek- bu hadisi bana rivayet etmiş
ve şöyle demiştir: "Yeraltında ve üstündeki tüm beyaz ve sarı madenIerin
yerine, onun bir tek kıh benim için kesinlikle daha değerlidir."
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Birçok kişiden rivayet edilmiştir ki Halid bin Velid -radıyallahu anh
takkesinde Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in saçlarından birini
taşıyordu. Bu yüzden yüzünü döndüğü her yeri fethetmiştiL Molla'nın
"Siret" de zikrettikleri de bunu teyit etmektedir. O şöyle demiştir:
"Halid, Ebu Talha Allah Resulü'nÜll saçlarını insanlara bölüştürürken
özellikle perçemindeki saçlardan istemiş ve istediğini de almıştı. Allah Resu
lü'nÜll perçeminin ön kısmındarı alınan bu saç, öne atılarak yöneldiği her
yerin fetih olunması arzusuna daha uygunluk arz etmektedir.")
f. Peygamberimizin teriyle teberrük

Sümame, Enes -radıyallahu anh-'dan rivayet etmıştır: "Ümmü
Sü1eym, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e bir deri döşek serer o da
onun üzerinde kaylule uykusu yapardı. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem
uyuduğu zaman Ümrnü Sü1eym onun terini ve dökülen saçlarını top
lar, bir kaba doldurarak onları elindeki kokularla karıştırırdı. Enes bin
Malik vefatı yaklaştığı sıralarda, öldüğünde cesedine bu kokudan
,,
sürmemi istemişti. Dediği gibi yaptık. 2
Müslim'deki rivayette şöyle gelmiştir: "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem
bize gelmiş ve kaylule uykusuna yatmıştı. Uyurken terlemişti. Bunun üze
rine Ümmü Süleym gelerek onun terini sıyırmaya ve bir kaba doldurmaya
başlamıştı. Bu esnada nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- uyanmış ve:

"Ne yapıyorsun ey Ümmü Süleym ? " diye sormuş. O da: "Terini

elimizdeki kokularla karıştırıyorum. Terin bütün kokulardan daha gü
zel kokuyor" diye karşılık vermişti . .
İshak bin Ebu Talha'dan gelen rivayette şöyledir: "O -sallallahu
aleyhi ve sellem- uyurken terlemiş ve teri yatağın üstündeki bir deri
parçasının üzerinde birikmişti. Ümmü Süleym, o teri bir beze emdire
rek bir kabın içine sıkıyordu. Allah Resulü o sırada uyanıp :

"Ne yapıyorsun ? " diye sorunca o da: "Çocuklarımız için bereketini

umuyoruz" diye cevaplamış, bunun üzerine Allah resulü:

"İsabetli davrandın " diye karşılıkta bulunmuşlardıL"
Ebu Kalabe rivayetinde: "Ümmü Süleym terleri topluyor ve koku
ı

2

Ayni "Umdetü 'l-Kari" 8/230-1
Buhari "İstizan kitabı" "onun yanlarında kaylüle yaptığı kişiler babı"
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kabına koyuyordu.

"Bu nedir" diye soran Allah Resulü 'ne Ümmü Süleym: "Terinizi

elimizdeki kokularla karıştırıyoruz" diye cevap vermişti."

Bu rivayetlerden Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Ümmü
Süleym'in yaptığı işi fark ettiğini ve tasvip ettiğini anlamaktayız Ümmü
Süleym'in "güzel koktuğu için" ya da "bereket için terini topluyorum"
demesi arasında bir çelişki YOktuL Bilakis her ikisi için de bu işi yaptı
ğını kabul etmek en dOğrusudUL"]
g. Peygamberimizin cildine dokunarak teberrük.

Abdurrahman bin Ebu Leyla'dan, o da babasından rivayet etmiştir:
"Üseyd bin Hudayr -radıyaZUihu anh- mütebessim, nükteli bir kimseydi.
Bir ara Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in de bulunduğu bir
mecliste insanları konuşturup güldürmeye başlamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem- parmağını onun beline bastırarak onu uyarmak
istemişti. Bunun üzerine Üseyd: "Canımı yaktın ey Allah'ın resulü "
diye mukabele etmişti. Allah resulü -sallallahu aZeyhi ve selem-'de:

"Kısasını yap " buyurmuşlardı. Üseyd: "Ey Allah'ın resulü! Benim
üstümde gömlek yoktu senin ise var" deyince Allah Resulü -sallallahu
aleyhi ve sellem- gömleğini çıkarmıştı. Bunun üzerine Ü seyd, Allah
Resulü'ne sarılarak onun böğrünü öpmeye başlamıştı. Sonrada şunları
söylemişti: "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü! İstedi
ğim şey sadece bu idi."
Hakim: "Bu hadis Buhari ve Müslim'in rivayet etmediği ama onla
rın şartlarına göre 'sahih ' olan bir hadistir" demiştiL Zehebi' de onunla
aynı görüşte olup hadise 'sahih' demiştiL2
Ebu İshak, Hıbban bin Vasi'den, o da kavminin bazı şeyhlerinden
şöyle rivayet etmiştir: "Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- Bedir
günü ashabının saflarını düzenliyordu. Bunu elinde tuttuğu bir çubuk
yardımıyla yapıyordu. Beni Adi bin Neccar'ın müttefiklerinden Sevad
bin Gaziyye -radıyalltihu anh- safın dışında duruyordu ki Allah resulü
elindeki çubukla onun karnını dürterek:
1

İbni Hacer "Fethu '[-Bari " 1 1/2
İbni Asakair Ebü Leyla (r.a)' dan benzer bir rivayette bulunmuştur. "Kenz " de bu
şekilde gelmiştir. 7/30 L . Ebü Davud ve Taberani, Üseyd bin Hudayr' dan benzer bir
rivayet yapmışlardır "Kenz "de bu şekildedir 4/43
2
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"Safi düzeU ey Sevad " diye uyarı da bulunmuşlardı. Bunun üzerine
Sevad: "Canımı yaktın ey Allah'ın Resulü! Allah seni hak ve adaletle
gönderdi kısas istiyorum" demişti. Allah Resulü -saZlallahu aleyhi ve
sellem- karnını açarak:
"Kısası yap " diye karşılık vermişti. Sonrasında Sevad, Allah Resu
lü'ne sarılarak onun karnını öpmeye başlamıştı.

.I1� l.: i� � � LA
"Bunu neden yaptın ya Sevad " diye sorunca o da: "Bunu yaptım zi

ra eğer sizi son defa görüyorsam, tenimin teninize dokunmuş olmasını
arzu ettim" diye cevap vermişti. Allah resulü -sallallahu aleyhi ve
sellem- bunun üzerine ona hayırla dua etmişlerdi." ]
Abdurrezzak Hasan'dan şöyle rivayet etmiştir: "Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem- elbisesi sarıya boyanmış bir adama rastlamış
tı. Elinde bir hurma dalı olan nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-' onu bu
dalla dürtmüş ve:

i� {fo- �i rJI (jIl.J.J �
"Sarı boyalı çizgili elbise! Ben size bunu yasaklamamış mıydım ?" diye
sormuşlardı. Hurma dahnın temas ettiği bölge yaralanmış ve kanamıştı.
Bunun üzerine adam: "Kısas isterim ey Allah'ın Resulü" demiş, oradaki
ler ise hiddetle: "Allah Resulünden mi kısas istiyorsun" diye çıkışmışlar
dı. Adam ise "kendi tenimden değerli başka bir ten bilmiyorum" diyerek
isteğinde ısrar etmişti. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- karnını açmış
"Kısasını uygula " buyurmuşlardı. Adam ise, Nebi -sallallahu aleyhi
ve sellem-'in karnını öperek: "Hakkımdan, kıyamette bana şefaat etmen
,,
şartıyla feragat ediyorum ey Allah'ın resulü" demiştir. 2

İbni Sa'd, Hasan'dan şöyle rivayet etmiştir: "Allah Resulü -sallallahu
aleyhi ve sellem- Sevade bin Arnr'ı o elbisesiyle görmüştü. İsmail şöyle
der: "o elbiseyi giymiş olan adama Nebi -sallallahu aleyhi ve selem-:

"Çizgili sarı elbise, çizgili sarı elbise" buyurarak, misvak ya da bir tahta
parçasıyla onun karnını dürtrnüştü." Rivayetin devamında bu hareketin

ı İbni Kesir "el-Bidaye ve 'n-Nihaye " 4/271
"Kenzü 'l- Ummal " 1 5/9 1
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adamın karnını yaraladığı anlatılarak benzer bir kıssa nakledilmiştir."!
Abdurezzak'da İbni Sa'd gibi Hasan'dan rivayet etmiştir: "Ensardan
Sevade bin Atm -radıyallahu anh- denen bir adam vardı. Haluk2 koku
suyla kokulanmış ve adeta bir urcun gibiydi.3 Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem- onu böyle görünce bu halinden vazgeçmesi için onu uyarmıştı. O
adam başka bir gün yine aynı şekilde ortaya çıkınca, nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem- elindeki çubukla onu dürtmüş, neticede bu hamle onu
yaralamıştı. Sevade: "Kısas isterim ya resulallah" deyince Allah Resulü
-sallallahu aleyhi ve sellem- elindeki çubuğu ona vermiş ve üzerindeki iki
kat kıyafetin ikisini de çıkarmıştı. İnsanlar onu engellemeye çalışmış
fakat o vazgeçmemişti. Sevade, Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem
in yanına geldiğinde sanlıp onu öpmüş ve: "Ya Nebiyallah! Bana kı
,,
yamette şefaat etmen şartıyla hakkımdan feragat ediyorum" demiştir. 4
Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-:

JU�� �J ü:i:ı.l4 � ij
"Zahirı bizim çölümüzı biz onun şehriyiz " buyurmuşlardır.
Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- Zahir'i çok severdi. Bir
gün çarşıda gezerlerken onu görmüş arkasından ona yaklaşarak elle
riyle yakalamış ve onu arkasından sarmalamıştı. Zahir, onun Allah
Resulü olduğunu anlamış ve daha sonra olayı şu ifadelerle nakletmiş
tir: "Bereket umarak sırtımı onun göğsüne yaslamıştım."
Tirmizi "Şemail " adlı eserinde "Allah Resulü onu arkasından sar
malamıştı. Zahir onu göremiyordu. Zahir: "Kimsin sen. Bırak be
ni"diyerek arkaya doğru bakmaya çalışmıştı. Allah Resulü -sallallahu
aleyhi ve sellem- olduğunu anlayınca, onun göğsüne yapışıkolan sırtını
ayırmak için hiçbir gayret göstermemişti. Allah Resulü:

"Bu köleyi kim satın almak ister" diye seslenmiş, Zahir: "Ben hiç
para etmem ya Resülallah zarar edersin" deyince o -sallallahu aleyhi ve
selem-: "Sen Allah katında pahalısın " buyurmuşlardır.
i

İbni Sad "Tabakat" 3/5 1 6
Zaferan ve birkaç farklı ottan teşkil edilen bir koku
3 Urcun üzüm salkımlarının ağırlığından aşağı sarkan dal demektir. Süslü giyinmek
ten kinaye olarak kullanılmaktadır (ç)
4 "Kenz " 7/302. Bagavi' de benzer bir rivayet vardır. "İsabe " 2/96 böyle bir rivayet vardır.
2
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Tinnizi'nin bir rivayetinde de "Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-:

"Fakat sen Allah katında ucuz de!ilsin " ya da "Sen Allah katında
pahalısın " buyurmuştur" demektedir.
h. Peygamberimiz'in kanıyla teberrük edenler

Amir bin Abdullah bin Zübeyr -radıyallfthu anh-' den rivayet edil
miştir ki babası ona bir gün Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in
yanına gelip onu hacemat yaptırırken bulduğunu anlatmıştır. Hacemat
bitince Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- ona:

�1 �\j,! 'i � AljAı.! �..ı.I\ \ � �j\ .&\� l:ı
"Ya Abdullah! Git bu kanı kimsenin göremeyeceği bir yere göm " demiş
lerdi. O ise Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'den uzaklaşmış ve
kanı içmişti. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yanma dönünce ona:
"Ey Abdullah! Kanı ne yaptın " diye sormuş, Abdullah cevaben: "Kanı

insanların görmediğini bildiğim en gizli yere sakladım" diyerek karşılık
vermişti. Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve selem- bunun üzerine:

"Sen onu içtin mi yoksa ? " diye sorunca, "evet" diye karşılık almış
tı. Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- ona:
,-,,"Lll \ 6A ı.ill J.ıJJ .iLLA ,-,,"Wl J.ıJ �..ı.I\

ü.:y!ı �J

"Niye o kanı içtin ? Senin insanlardan, insanların senden çekeceği
var" buyurmuştur. 2
Ebu Musa şöyle anlatmaktadır: "Ebu Asım bize şöyle demişti:
"Herkes Abdullah'ta gördüğümüz o kuvvetin bu kan yüzünden oldu
ğunu düşünüyordu."

3

Ebu Nuaym "Hılye ,, adlı eserinde Abdullah bin Zübeyr'in kölesi
i

Kastallani "Mevahibü 'l-Ledünniye " 1 1297
"İsabe " 2/3 1 . Hakim 3/554. Taberani de benzer bir rivayet yapmıştır. Heytemi
"Mecma " 8/27 da der ki: "Taberani ve Bezzaz bu hadisi kısaltarak rivayet etmişlerdir.
Bezzaz'ın ravileri Hüneyd bin Salih dışında sahih ravilerdir. O da sika ve güvenilirdir..
İbni Asakir, Ebu Asım'ın da sözünü beraber naklederek "Kenz "deki gibi benzer bir
rivayette bulunmuştur.
Başka bir rivayette şöyle gelmiştir: "Ebu Selma demiştir ki: Herkes İbni Zübeyr'deki kuv
vetin Allah Resulü -sal/allahu aleyhi ve sel/em-'in kanından olduğunu düşünüyordu."
3 Ebu Nuaym "Hi/ye " 1 1330
2
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Kiysan'dan rivayetle şöyle aktarmıştır: "Kiysan şöyle anlatır: "Selman
-radıyalltihu anh- Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yanına
gelmiş ve Abdullah bin Zübeyr' i elinde bir kaptan bir şey içerken
bulmuştu. Abdullah Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in yanına
geldiği zaman ona:

"İşini bitirdin mi" diye sormuştu. Bunun üzerine Selman: "Neyi

soruyorsun ey Allah'ın Resulü! " diye sorunca o:

"Hacematın artıklarını ona gömsün diye vermiştim " diye cevap
vermişlerdi. Selman: "Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki
Abdullah onu içmiştir" deyince Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve se
lem- tekrar Abdullah' a dönerek:
"İçtin mi gerçekten ? " diye sormuş, "Evet" cevabını alınca "niye
yaptın bunu " diye tekrar sormuştu. Abdullah bunun üzerine "istedim
ki Allah Resulü'nün kanı benim içimde olsun" diye cevap vermişti.
Elini ibni Zübeyr'in başına koyan Allah Resulü ona

�i � "ıl JUlI cl.-:i "ı ı.iLLA (.)"IL.lll J.ı,H (.)"IUlI 6A cl! J.ı..J
"Senden dolayı insanların, insanlardan dolayı sanin çekeceğin var.
Ateş sana çok az dokunur" !
Bir rivayette ise Abdullah ibni Zübeyr, Allah Resulü -sallallahu

aleyhi ve sellem-'in kanını içtiğinde

"Bunu niye yaptın " diye soran Allah Resulü'ne "Biliyorum ki se
nin kanına cehennem ateşi dokunmaz bende bunun için o kanı içtim"
diye cevap vermiştir. Bunun üzerine Allah Resulü ona:
"İnsanlardan çekeceğin var. " buyurmuştur.
Darukutni, Esma binti Ebubekir -radıyalltihu anh-' den benzer bir
rivayet nakleder. . Orada

"Ateş sana dokunmaz " ifadeleri geçmektedir.
Cevheri "Meknun fi Zikri'l-Kabaili ve'l-Meknun " eserinde şöyle de
mektedir: "Abdullah İbni Zübeyr -radıyalltihu anh- kanı içtikten sonra ağzı
,,
hep ınisk kokardı. Bu koku, o çarmıha gerilene dek hep ağzında idi. 2
1 İbni Asakir Selman'dan kısaltarak benzer bir rivayette bulunmuştur. Ravileri güvenilirdir.
"Kenz "de 7/56 aynı şekildedir. Darııkutni "Sünen "de benzer bir rivayet yapar.
2 Hafız KastaBani'nin "Mevahib " 1 /284 adlı eserinde de bu şekilde geçmektedir.
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Taberani, Sefine -radıyallahu anh-' den rivayet etmiştir: "N ebi sallallahu aleyhi ve sellem- hacemat olmuştu. Bana:
u-w\.ll IJ .,»blIJ �IJ..ı.l1 ô" �.lLi r..ı.ll

i� li.

"Bu kanı al ve insanların hayvanların kuşların olmadığı bir yere göm "

buyurmuşlar ben ise gözden kaybolduğum zaman onu içmiştim. Onun
yanına gittiğim ve yaptığımı anlattığımda ise tebessüm etmişlerdi." ı
Said bin Mensur'un "Sünen " adlı eserinde Amr bin Saib tarikiyle
bir rivayet zikredilir: "Ebu Said el-Hudri'nin babası Malik bin Sinan,
Allah resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- Uhut'ta mübarek yüzünden yara
landığı zaman, kan temizlenip beyazı açığa çıkana dek yarayı emerek
temizlemişti. Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- ona:

"Tükür onu" demesine rağmen ağzındakileri yutmuştu." Nebi sallallahu aleyhi ve sellem- onun için

i � �L � �I �L ô" �.J �L � wL .ll) Ô"

"Kim cennet ehlinden bir kişi görmek isterse şu adama baksın ıf bu

yurmuştur. O uhud savaşına şehit olmuştur.

Taberani bu rivayeti yapmış2 ,Allah resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in

.hl� Ô" .J\.lll � 'i 4..4.l ı.,A.l
"Kanımın kanına karıştığı kişiye ateş dokunmaz " buyurduğunu da

eklemiştir.

Said bin Mansur Allah resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in:

wl.l...ı � cl.l\...ı �L � 4..4.l ı.,A.l .hl� �.J �! � wl oy..ı Ô"
"Kanımın kanına karıştığı bir kimseye bakmak isteyen varsa Malik
bin Sinan 'a baksın ıf buyurduğunu eklemiştir.
İbni Hıbban "Zuafa " adlı eserinde İbni Abbas -radıyallahu anh-' dan
nakletmiştir: "Kureyş 'ten birisinin kölesi Allah resulünü hacemat etmiş
ti. Hacemattan sonra kanı alarak bir duvar arkasına gitmiş sağa sola
baktıktan sonra kimse olmadığını görünce onu içivermişti. İşini bitirip
geri gelince Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- onun yüzüne bakrnış ve
ı

Heytemi "Mecma " 8/27 da demiştir ki Taberani'ni ravileri sika ve güvenilirdir.
Heytemi "Mecmau 'z-Zevaid" 8127.de şöyle demiştir: "Bu hadisin mevzu olduğun
da ittifak edilmemiştir."
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�.ll4 � \...a �"
"Eyvah! Kanı ne yaptın il diye sormuştu. Bunun üzerine köle ile
aralarında şu diyalog geçmişti: köle ona: "Onu duvarın ardında gizle
diın" diye cevap vermiş. Allah resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-:
liNereye " diye tekrar sorunca, o: "Ey Allah ' ın Resulü, kanını top

rağa gömmeye kıyamadım. O şimdi midemdedir" diye cevap vermişti.
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bunun üzerine:

JLllI 6A � ı.::.ıJp.1 .li.! �jı
"Haydi, git canını cehennemden kurtardın " buyurmuşlardı."ı
Hafız İbni Hacer şöyle anlatır: "Abdurrezzak, İbni Cüreyc 'ten nak
leder: "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- tahtadan bir kaba ihtiyacını
giderir onu yatağının altına koyardı. Bir gün eve geldiğinde baktı ki
kap boşalmış. Habeşistan'dan gelen Ümmü Habibe'nin Bereket adın
daki hizmetçisine:

CiilI

� wl.S ($ LLL J.J:ill W:LI

"Bu kabın içindek bevlii ne yaptın " diye sorarr O da: "Onu içtim"
diye cevaplar. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ona:

u....J:!
.ı �1 1.:ı �
"Sıhhat seninledir ey Ümmü Yusuf" demişti. Bereket' in ölüm has

,
talığına kadar hiç hasta olduğu görülmemiştir., 2 N esai ve Ebu Davud,
bu rivayeti kısaltarak nakletmişlerdir.

Hafız Suyuti şöyle der: "İbni Abdilber "İstiab " adlı eserinde bu ri
vayetin tamamını nakletmiş fakat şu farkla nakletmiştir: "Allah resulü
-sallallahu aleyhi ve sellem- hizmetçi kadına: liKabın içindekine ne yap
tın " diye sorduğunda kadın: "Onu içtim ey Allah ' ın Resulü" diJe ce
vaplamıştır." Suyuti sonra hadisin devamını aynen nakletmiştir.
ı. Onun namaz kıldığı yer, ağzının değdiği kırbayla teberrük
Nafi' den rivayet edilmiştir: Abdullah bin Ömer -radıyalldhu anh- nak
1
2

3

Hafız Kastallani "Mevahibu 'l-Ledüniye " 1 /284
İbni Hacer "et- Telhısi 'l-Habirfi Tahrici Ehadisi 'l-Kebir" 2/32
Suyuti "Şerhü Süneni 'n-Nesai " 1 /32
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leder: "Abdullah, nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-' in Şerefirevha' daki mes
cidin aşağısında kalan küçük bir mescitte namaz kıldığım söyler ve o böl
geyi insanlara öğretirdi. Orayışöyle tarif ederdi: "Bu yer, Şerefirevha' daki
mescitte namaz kıldığın zaman sağ tarafta kalır. Mescit, Mekke'ye giden
yolun sağındadır. O mescid ile büyük mescid arasında bir taş atımı ya da
ona yakın bir mesafe var."!
İmam Ahmed ve diğerleri Enes -radıyalltihu anh- ' den rivayet eder
ler: "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bir gün Ümmü SÜıeym'in evine
gelmişti. Evde asılı bir kırba vardı ve onun ağzından ayakta su içmiş
ti." Enes diyor ki: "Ümmü Süleym bu kırbanın ağzını kesip saklamıştı.
,,
Hala bizde muhafaza edilmektedir. 2
Bu rivayetin anlamı şudur ki; Ümmü Süleym, Nebi -sallallahu aley
hi ve sellem- 'in su içtiği kırbaya ağzının değmiş olduğu kısmı kesmiş

ve onunla ve hatırasıyla teberrük etmek için evinde muhafaza etmiştir.
i. Peygamberimizin el sürdüğü, ayak bastığı yerlerle teberrük

Yahya bin Haris ez-Zümari'den rivayet edilmiştir. O şöyle anlatmış
tır: "Bir gün Vaile bin el-Eska -radıyallfihu anh-'a rastladım. Ona "Sen
bu ellerinle Allah resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-' e biat ettin öyle değil
mi" diye sordum. O da: "Evet" diye karşılık verdi. Bunun üzerine ben:
,,
"Ver şu ellerini öpeyim" dedim. Ellerini uzattı bende öptüm. 3
Ebü Nuaym'ın "Hilye" adlı eserinde Yunus bin Meysere'den şöyle bir
rivayet vardır: "Biz dönerken Yezid bin el-Esved'in evine uğradık. O sıra
da Vaile bin el-Eska içeri girdi. Vaile ona doğru baktı ve ellerini uzattı.
Bunun üzerine Yezid onun ellerini alıp öpmeye ve yüzüne gözüne ve göğ
süne sürmeye başladı. Vaile ondan sonra Yezid'e dönerek şöyle sordu: "Ey
Yezid rabbine karşı zannın nasıldır?" o da: "Güzeldir" diye cevap verdi.
Bunun üzerine Vaile: "Öyleyse seni müjdelerim. Ben, Allah Resulü
sallallahu aleyhi ve sellem-'in şöyle buyurduklanm işittim:
-
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Buhari
Taberani zikretmiştir. Senedinde bulunan Berr bin Zeyd, sadece Abdülkerim Cevzi'nin
rivayette bulunduğu birisidir. Ahmed onu zayıfbir ravi olarak kabul etmemiştir.
3 Heytemi der ki: Taberani rivayet etmiştir. Senedinde Abdülmelik Kari bulunmak
tadır ki ben onun hakkında bir şey bilmiyorum. Senedindeki diğer ravileri sika ve
güvenilirdir. "Mecmau 'z-Zevaid" 8/42
2
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Allah (c. c) şöyle buyurur: "Ben kulumun zannz üzereyim. Eğer iyi
zannediyorsa iyi, kötü zannediyorsa kötü. ,, 1
Buhari "Edebü 'l-Müfred" adlı eserinde Abdurrahman bin
Rezin'den naklen şöyle aktarmaktadır: "Biz Rebze'ye uğramıştık. Bize
Selerne bin el-Ekva -radıyallahu anh- burada diye haber verdiler. Onun
yanına gittik ve selam verdik. Ellerini bize göstererek: "Ben bu iki el ile
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e biat ettim". Elleri bir deve eli kadar
,,
büyüktü. Yanına gittik ve ellerini öptük. 2
İbni Sa'd, Abdurrahman bin Zeyd Iraki' den buna benzer bir riva
yet nakletmiştir. 3
Buhari yine "Edebü 'l-Müfred"inde İbni Cüd'an' dan rivayet etmiş
tir: "Sabit, Enes -radıyallahu a n h - 'a: "Sen ellerinIe Nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem-' e dokundun mu hiç?" diye sormuş, o "evet" diye ce
,,
vap verince Sabit onun ellerini öpmüştü. 4
Buhari yine "Edeb "te Suheyb 'ten rivayet eder: "Ben, Ali 'yi Ab
,,
bas -radıyallahu anh- ' ın ellerini ve ayaklarını öperken gördüm. 5
Sabit'ten rivayet edilir: "Ben, Enes'in yanına gittiğim zaman, geldi
ğimiz ona haber verilir, onun yanına girer ellerinden öper ve: "Allah Re
sulü'ne dokunan bu ellere babam feda olsun" derdim. Gözlerinden öper
,,
ve: "Allah Resulü'nü görmüş bu gözlere babam feda olsun" derdim. 6
Esma binti Ebubekir -radıyallahu anh-' dan rivayet edilir. Esma bir
gün İran tarzı (kisravanai) eski bir cübbe çıkarmıştı. Delikleri ipek ile
yamalanmıştı. Şöyle anlattı: "Bu Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem
'in cübbesiydi. Vefat edene kadar Ayşe'nin yanında kaldı. Vefatından
sonra ben onu aldım. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- onu giyerdi. Biz
onu hastalar için suya batınr ve o su ile şifa umardık."7
i

EbU Nuaym "Hi/ye " 9/306
Buhari "Edeb 'l-Müjred" s : 1 44
3 İbni Sa'd "Tabakat " 4/39
4 Buhari "Edebü 'l-Müjred" s : 1 44
5 Buhari "Edebü 'l-Müjred" s : 1 44
6 İbni Hacer "el-Metalibü 'I-Aliye " 4/1 1 1 . Heytemi der ki: "Bu rivayeti EbU Yala
yapmıştır. Abdullah bin EbUbekir el-Makdemi dışında ravileri sahihtir. Abdullah ise
sika ve güvenilirdir." "Mecmau 'z-Zevaid" 9/325
7 Müslim "Libas ve Zinet Kitabı" 3/140
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Safıye binti Micze'den nakledilir: "Ebu Mahzura'nın başının ön
tarafında, oturduğu zaman yere deyecek kadar uzun bir kakülü vardı.
"Orayı niye tıraş etmiyorsun" diye soranlara "Oraya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem- elleriyle sıvazlamıştı. Ben ölene dek orayı
asla kesmeyeceğim" diye karşılık verirdi." 1
Muhammed bin Abdülmelik bin Ebi Mahzura' dan, o babasından, o
da dedesinden rivayet etmiştir: "Ben ey Allah'ın Resulü! Bana ezan
sünnetini öğretir misin?" diye sordum. O benim başımın ön tarafını
okşayarak: "Allahu ekber, allahu ekber, allahu ekber, allahu ekber diye
cek ve sesini yükselteceksin . . . " buyurdular.
Bir rivayette "Ebu Mahzura, N ebi -sallallahu aleyhi ve sellem- orat
sıvazladı diye ne kesmekte ne de ayırıp taramakta idi" denmektedir.
Ebu Bürde'den nakledilir: "Ben Medine'ye geldiğim zaman Abdul
lah bin Selam ile karşılaştım. Bana "Eve gel sana Allah Resulü -sallallahu
aleyhi ve sellem- 'in su içtiği kaptan su içiririm ve onun namaz kıldığı yerde
de namaz kılarsın" demişti. Ben evine gittim bana o kap ile sevık (bir
,,
çeşit çorba), yanında da hurma ikram etti. Mescidinde de namaz kıldım. 3
Ebu Mic1ez'den gelen bir rivayet nakledilir: "Ebu Musa Mekke ile
Medine arasında yolda olduğu için yatsı namazını iki rekat kılmış ve sonra
ayağa kalkıp vitir dualannın okunduğu bir rekat daha kılmıştı. Bu namazda
Nisa suresinden yüz ayet okumuş, namazdan sonra bana şöyle demişti:
"Ben ayağımı Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in koyduğu yere
koymaya çalışır ve onun namazda okuduğu şeyleri okumaya çalışının. ,,4
j.Peygamberimizin verdiği paraların bereketlendirdiği ev
Muhammed bin Suka, babasından naklen şöyle anlatmıştır: "Ömer bin
Haris evini inşa ettiği zaman oradan bir bölümü kiralamak için yanına git
tim. Bana: "Ne yapacaksın orada" diye sorunca ben de ona: "Orada otura
cak ve orada bir şeyler satacağım" deyince bana şunlan anlatmaya başladı:
"Demek böyle düşünüyorsun. Bak ben sana bu ev hakkında bir şey
ı Taberani. Senedinde Eyüp bin Sabit el-Mekki vardır ki EbU Hatem onun için "ha
disi alınmaz"(la yuhmelü) demektedir. "Mecmau 'z-Zevaid" 51165
2 Beyhaki, Darukutni, Ahmed, İbni Hıbban ve Nesai bu hadisin manasına gelen
rivayetlerde bulunmuşlardır.
3 Buhari "Kitab ve Sünnete Bağlılık Kitabı" Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' i
anmak ve ilim ehlinin ittifakına teşvik babı"
4 Nesai 3/243
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anlatacağım. Bilesin ki bu eve kim otumrsa sahibi için ve orada satıcılık
yapacak kimse için bereketlidir. Şöyle ki; ben bir gün nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem-' e gelmiştirn. Onun yanında bir miktar para vardı. Oradan
kendi elleriyle biraz dirhem alıp bana verdi. Bende onlan alarak annemin
yanına gittim ve ona "Anne! Bu dirhemleri al ve nereye koyduğuna dik
kat et. Zira bunlan bana Allah resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- verdi"
dedim. Annem onlan alıp sakladı. Biz, Allah'ın murat ettiği bir süre o
evde yaşadık. Sonra da Küfe'ye yerleştik. Bir ev satın almak istediğimde
annem bana: "Evladım bir ev satın alıp sennayeni hazırladığında bana
haber ver" dedi. Ben annemin dediğini yaptım. Onun yanına giderek onu
çağırdım. Bir şey çıkanp oradaki dirhemlerin arasına attı ve eliyle kanş
tınnaya başladı. Ben :"Anne ne yapıyorsun" diye sordum. O da bana:
"Oğlum bu senin bana Allah resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'den aldım
dediğin dirhemler" demişti. İşte bu yüzden ben biliyorum ki bu ev, bura
da oturan için de, satıcılık yapan kişi için de bereketlidir."!
k. Peygamberimizin minberi ve kabri ile teberrük
Kadı İyaz der ki : "İbni Ömer -radıyallahu anh-' ın ellerini Allah Re
sulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in minberde oturduğu yere, sonrada yü
züne sürdüğü görülmüştür."
İbni Kusayt ve Utbi' den nakledilir: "Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem-'in ashabı, mescid boşaldığı zaman kabrin sağındaki minberin
,
topuzuna ellerini sürer, sonra kıbleye dönüp dua ederlerdi. ,2

"Şifa " şarihi Molla Ali, bu rivayeti İbni Sa'd'ın yaptığını söyle

mektedir. 3

Şeyh İbni Teymiye, İmam Ahmed'in Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem-'in minberine ve topuzuna el sünneye ruhsat verdiğini naklet
mektedir. İbni Ömer, Said bin Müseyyeb ve Yahya bin Said gibi Me
dine fukahasından bazı :ı1İmlerin böyle yaptıklannı aktarrnaktadır.4

Emirü'l-mü'minin Ömer İbni Hattab -radıyallahu anh- vefatı yaklaştı
ğında oğlu Abdullah' ı, Hz. Ayşe -radıyallahu anha-' ya izin isternek için
göndennişti. Oğluna: "ona Ömer, sana selam söylüyor de, mürnin1erin
emiri deme. Zira ben bugün mümin1erin emın değilim. Ona de ki: "Ömer
ı

Taberani "Kebir",. Ebu Yala "Mecmau 'z-Zevaid" 4/1 1 1
"
Kazı iyaz "eş-Şifa" 2/83
3 Molla ali el-kari "şerh u 'ş-şifa " 3/5 1 8
4 İbni teymiye "iktizau 's-sırati 'l-müstakim " s:367
2
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senden iki arkadaşı (peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ve
Ebubekir-radıyallahu anh-) ile beraber gömülmek için izin istiyor."

Hz.

Abdullah, Hz. Ayşe 'ye giderek selam vermiş ve ondan izin iste
mişti. İçeri girdiğinde onu oturmuş ağlıyor bir halde bulan Abdullah
tekrar selam verdikten sonra: "Ömer sana selam söylüyor ve senden
iki arkadaşı ile beraber gömülmek için izin istiyor" diye sorar. Hz.
Ayşe: "Orayı kendim için düşünüyordum ama elbette Ömer'i kendi
nefsime tercih ederim" diye karşılık vermişti.
Abdullah, geri dönerken Hz. Ömer' e "Abdullah geliyor" diye haber
vermeleri üzerine yanındakilerden kendini doğrultmalarını ister. Birisi
onun altına destek yaparak onu yatağında doğrultur. Hz. Ömer "Ne ol
du" diye sorunca, Abdullah: "Hoşlanacağın haberler var ey müminlerin
emiri. Sana izin verdi" diye Hz ayşe ile aralarında geçen konuşmayı
nakleder. Hz. Ömer -radıyallahu anh- "Allah'a hamdolsun. Benim için
bundan daha önemli bir şey yoktU. Eğer bana emri hak vaki olursa beni
oraya taşıyın ve Hz. Ayşe'ye selam vererek tekrar Ömer izin istiyor
deyin. Eğer izin verirse beni oraya defnedin. İzin vermese Müslümanla
rın kabristanına beni götürürsünüz" demiştir. ı
İmam Şemseddin Abdullah bin Ahmed ez-Zehebi bu hususta şöyle
bir mütalada bulunur:
"Ahmed bin Abdülmün'im birçok defa bize nakletmiştir. O şöyle de
mektedir: "Ebu Cafer Saydalaııi kitabeten (yazılı olarak) Ebu Ali
Haddad'tan, o, huzuren (sözlü olarak) Ebu Naim el-Hafız'dan, o, Abdullah
bin Cafer'den, o, Muhammed bin Asım'dan, o, Ebu Üsame'den, o,
Ubeydulah'tan, o, Nafi'den, o da İbni Ömer'den nakletmiştir: (O, Nebi
-sallallahu aleyhi ve sellem-'nin kabrine el sürmeyi mekrulı görürdü) "Ben
diyorum ki bu bir edepsizlik sayılacağı için mekrulıtur."
Oğlu Abdullah bin Hanbel'in rivayet ettiğine göre Ahmed bin
Hanbel'e Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrine el sürmenİn ve öpme
nin hükmünden sorduklarında bunda bir beis olmadığını söylemiştir. Eğer
"Sahabe böyle bir şey yapmış mıdır ki bu caiz olsun" diye sorulacak olur
sa, şöyle cevap vermek mümkündür: "Sahabeyi Kİram onu hayattayken
1 Buhari bunu uzun uzadıya zikretmektedir "cenazeler kitabı" "nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem- 'nin kabri hakkında varit olanlar babı" bir de "sahabenin faziletleri
kitabı" "biat kıssası babı"
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görmüş ve yeteri kadar beraber olmuşlardır. Ellerinden öpmüş, abdest su
yunu alabilmek için birbirleriyle yarışmış ve hac yaptığı zaman onun saçla
nm böıüşmüşlerdi. Burnunu temizlediği zaman çıkanları elleriyle yakala
yarak yüzlerine bile sürmüşlerdi. Onun kabrine sürekli gelerek, saygıyla el
sürmek ve öpmek arzusu, bizlere sahabe gibi bir imkan nasip olmadığın
dan kaynaklanmaktadır. Görülmüyor mu ki sabit el-Benani "Bu eller Allah
Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'nün ellerine dokunmuştur" dediğinde,
Enes bin Malik onun ellerini öpüp nasıl başına koymaktadır. Bu gibi işler
sadece ve sadece Allah resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'ne olan muhab
betin taşkınlığından kaynaklanmaktadır. Zira her Müslüman Allah'ı ve
resulü'nü kendisinden, evlatlanndan, tüm insanlardan, malından, cennetten
ve hurilerden daha fazla sevmek ile yükümlüdür. Hatta her bir mümin Hz.
Ebubekir ve Hz Ömer'i kendilerinden daha fazla severler. Nerede kaldı
Peygamber efendimiz.
Bize aktanldığına göre, Bika dağı tarafında Cindar siye biri ikamet et
mekteydi. Orada bir adamın Hz. Ebubekir -radıyallahu aniz-'a hakaret edip
sövdüğÜllü işitmiş, bunun üzerine derhal kılıncım sıyırarak o adamın yam
na giderek boynunu vurmuştu. Eğer kendine ya da babasına sövüldüğünü
işitseydi elbette ki o adamın kamm dökmeyi mübah kabul etmezdi. Saha
beyi kİramın, nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e olan muhabbetlerinin taş
kınlığından dolayı "Sana secde edelim mi?" diye sormalanndaki hikmet iyi
anlaşılmalıdır. O -sallallahu aleyhi ve sellem- "hayır" diye cevaplamıştı.
Ama eğer ki izin verseydi aynı kardeşlerinin Yusuf -aleyhisselam-'a secde
etmeleri gibi hepsi ona ibadet için değil- tazim için secde edeceklerdi. Bir
Müslüman, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrine secde edecek olsa
bile bu mana gözden kaçınlmama1ıdır. Secde eden kişi elbette haram işle
yip asi bir günahkar olmuştur. Ama tekfir edilmemelidir. Bunu söylemekle
böyle bir secdenin yasak olmadığını kastetmiyoruz elbette. Kabirlere doğru
kılınan namazlarda bu kabildendir." ı
ı Ez-Zehebi "Mucemu 'ş-Şuyuh " 1 /73-4
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ile teberrük etmenin caiz olduğunu gösteren bu
rivayetler onunla yapılan teberrük ile ondaki bereketin başka kimselere de geçebile
ceğine delalet etmektedir.
Ona -sallallahu aleyhi ve sellem- dokunan eli öpmek, onun içtiği kaptan ya da ağzının
değdiği kırbadan içmek, onun elinin değdiği dirhemler, giydiği cübbe, namaz kıldığı yer ve
ayak bastığı yerlerle teberrük etme istekleri sahabenin bu bereketi elde etmek için ne kadar
hırslı olduklarını ve çaba gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Bunların hepsini geride izah
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1. Salih İnsanların eşyalarıyla teberrük

Nafi'den rivayet edilmiştir: "Abdullah İbni Ömer -radıyallahu anh-,
insanların Allah resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- ile Semud kavminin
topraklarında bir taşın yanında konakladıklarını anlatmıştır. Oradaki
kuyularından su alıp suyu ile hamur yoğurmuşlardı. Allah resulü
-sallallahu aleyhi ve sellem- suyu develerin yemlerine dökerek o su ile
yoğrulan karışımın develere yem olarak verilmesini emretmişti. Orada
kilere Hz. Salih -aleyhisselam-'in devesinin gelip su içtiği bu kuyudan
su almayı tavsiye etmiştir." ]
Nevevi "Şerh "inde bu rivayetle alakah der ki: "Bu hadiste
salihlere ait olan eşyalarla teberrük edilebileceğine delalet vardır. , ,2
Allah -celle celiiluhu- Kur'an'da "tabut" un faziletine dair şöyle bu
yurmaktadır:
etmiştik. Burada, bereketin O'nun -sal/allahu aleyhi ve sellem- mübarek bedeninden başka
nesnelere de geçiyor olmasına açık deliller vardır. İster zaman ister mekan olsun her şey
onunla bereketlenebilmektedir. Utban bin Malik'in kendine namazgah olarak kullanmak
için Nebi -sallallahu aleyhi ve sel/em-'den evinde namaz kılmasını istemesi, buna açıkça
delalet eden rivayetlerden biridir. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bereketini seven ve
arzulayanlar, Muhammed Mustafa -sallallahu aleyhi ve sellem-'nın namaz kıldığı mekan
daki bereketi Allah'tan istemekten başka bir anlam atfetmezler. Onun -sallallahu aleyhi ve
sel/em- bulunduğu bir mekan ile teberrük etmenin bundan başka bir anlamı yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sel/em-'nin bereketini istemeyen ve bundan hoşlanmayanlar ise, bu
rivayetlerin anlatmak istediği manaları bir takım fasit ve sapkın te'villerle reddetmeye
çalışmışlardır. Yaptıklarından Allah'a sığınırız.
Zamanının bütün aliırılerinin hocası Allame, Muhaddis, Fakih, İmam Nevevi'nin bu
hadise yaptığı açıklamayı can kulağıyla dinleyin: "Utban'ın bu hadisinden birçok faydalı
sonuca ulaşmaktayız. Salih insanlarla ve onlara ait olan eşyalarla tebeniik ederek, onların
namaz kıldıklan yerlerde namaz kılarak onlardaki bereketi elde etmeye çalışmalıdır."
"Şerhu 'l-Müslim " 5/ l 6 1
İmam hafız İbni Hacer "Fethu 'I-Bari fi Şerhi Sahihi 'l-Buhari " adlı eserinde şöyle
demektedir: "Ev sahibi kişi onun namaz kıldığı yer ile bereketlenebilme umuduyla
evinde bu iş için tahsis ettiği bölgede namaz kılması için nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem-'i davet etmiştir." "Fethu 'l-Bari " 1 15 1 8
Ayni'nin "Umdetü 'l-Kari " ve Şeyh Sıddık Hasan Han'ın "Avnu 'l-Bari " adlı eserle
rine de bakılabilir.
1 Müslim "Zühd Kitabı" zulme uğrayanların yurtlarına ağlayarak girilmesi babı"
2 Nevevi "Şerhu '1-Müslim " 1 81 I I 2
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"Peygamberleri onlara (şunu da) söyledi: "Onun hükümdarlı
ğının gerçek alameti, size Tabut'un gelmesidir ki, içinde Rabbin
den bir ferahlık, Musa ailesinin ve Harun ailesinin geriye bırak
tıklarından (kutsal) bir bakiyye (kalıntı) vardır. Onu melekler
taşıyacaktır." (Bakara 248)

Bu ayetin anlatmak istediği şudur ki bu tabut Beni İsrail'in elinde
bulunmaktaydı. Onun içindeki eşyalarla Allah'a tevessül eder ve on
dan yardım isterlerdi. Bizim anlatmak istediğimiz teberrük te, işte tam
olarak budur. Allah -celle celiiluhu- bu tabutun içinde neler olduğunu
bize açıklamıştır.
İbni Kesir, Kurtubi, Suyuti ve Taberi gibi müfessir ve tarihçilerin
anlattıklarına göre
"Musa ve Harun ehlinin bıraktıklarından bir tereke " (Bakara, 248)

ayeti kerimesinde bahsedilen tereke, Musa -aleyhisseliim-' ın asası ve
elbisesinden bir parça, Harun -aleyhisseliim- ' ın elbise ve çarıkları, bir
kap ve Tevrat'ın levhalarıdır. Bu açıklamalar ile ilgili İslam alimlerinin
kitaplarına müracaat edilebilir. Bu ayeti kerime, salih insanların eşyala
rıyla tevessül edilebileceği, onları saklayıp muhafaza ederek bu eşyalar
la teberrük edilebileceğine delalet eder.
Salih bin Dirhem'den nakledilir: "Biz hac için yola çıkmıştık.
Adamın biriyle karşılaştık bize: "sİzin yolunuz üstünde 'Eble' adında
bir belde var mı?"diye sordu. Bİz de "evet" diye cevap verdik. O da
bize: "Sizden birisi bana, Aşşar mescidinde iki ya da dört rekat namaz
kıldıktan sonra "Bu namaz Ebu Hureyre içindir" demeye söz verebilir
mi?" diye sordu ve şöyle devam etti: "Ben dostum Ebu Kasım sallallahu aleyhi ve sellem-' in şöyle söylediğini işittim:

.J� � i � � ?,ii: 'i� I � t.ı411 1 ?,.J:l .JWıa.l1 � 6A ,:ıı; �.J .;p � 1 6J
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"Muhakkak ki Allah -celle celiiluhu- kıyamet gününde Aşşar mesci
dinden şehitler gönderecektir ki Bedir şehitleri seviyesine onlardan
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başka hiç kimse erişemez "

Ebu Davud bu rivayeti yaptıktan sonra: "Bu mescid, nehirin bitişi
ğindedir" izahını yapmıştır. ı
Büyük muhaddis allame şeyh Halil Ahmed Sehemefuri "Bezlü '1Mechud Şerhu Süneni Ebi Davud" adlı eserinde: "Bu hadiste, bedeni
ibadetlerin sevaplarının başkasına hediye edildiğinde yerine ulaştığına,
veli ve mukarreb kullann ziyaret edilip onlarla teberrük edilebileceğine
delil vardır" demektedir. 2

Allame muhaddis şeyh Ebu't-Tayyib "Avnu 'l-Mabud" adlı ese
rinde: "Aşşar mescidi içinde namaz kılınarak teberrük edilen meşhur
bir mescittir" demektedir. 3
m. İbni Teymiye'nin teberrük hakkındaki görüşü

Birçok Müslümanın "Biz Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in
bereketi hasıl olsun diye böyle yapıyoruz" ya da "onun -sallallahu aleyhi ve
sellem- bereketi bizimledir" gibi şeyler söylediklerini duyanz. Şeyhülis
lam İbni Teymiye bu durumdan sual edildiğinde şu açıklamayı yapmıştır:
"Bir kimsenin "Ben falan adamın bereketi için bunu yapıyorum" ya
da "O buraya geldiğinden beri bir bereket hasıl oldu" gibi ifadeler kul
lanması bir açıdan doğru bir açıdan yanlıştır. Bu sözler "Bu zat bizi
doğru yola ulaştırmış, bize hakkı öğretmiş, iyiliği emretmiş ve kötülük
ten sakındırmıştır. Ona tabi olmak ve sözünü dinlemenin bereketiyle
birçok hayırlı şey hasıl olmuştur" anlamında kullanılıyorsa, Medine
ehlinin Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- geldikten sonra ona iman ve itaat
edip bereketlenmeleri gibi anlaşılır ki, o zaman bu söz doğrudur. Saha
be bu vesileyle, dünya ve ahiret saadetine nail olarak büyük bir bereket
elde etmiştir. Bu açıdan her müminin, ona iman ve itaat etmesiyle dün
ya ve alıretin iyiliklerinden yalnız Allah'ın bildiği nicelerine nail olma
lannı kastederek resulün bereketiyle bereketlendiklerini söyleyebiliriz.
Eğer bu sözlerle "Onun duası ve salih bir insan olması sebebiyle Allah
bizden şerri defetmiş, bize nzık ve yardım ihsan etmiştir" anlamı kaste
dilmekte ise, aynı diğer mana gibi bu da doğrudur. Nebi -sallallahu aleyhi
i

Hatip Tibrizi "Mişkatü '/-Mesabih " 3/5434
Sehemefuri "Bez/ü '/-Mechud" 1 71225
3 Azim Abadi "Avnu '/-Mabud" 1 1 /422
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ve sellem-'in buyurduğu gibi:
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"Sizler ancak içinizdeki zayifların duaları, namazıarı ve ihlasları
sebebiyle yardım olunuyor ve rızıklandırılıyorsunuz. ". Kafir ve facir1ere

gelecek azap, aralannda bulunan azabı hak etmeyen müminler yüzün
den geri çevrilebilir.
l
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"Eğer (Mekke'de) kendilerini henüz bilemediğiniz (imanını gizle
yen) mü'min erkeklerle, mü'min kadınlar olmasaydı(" ,)Eğer onlar
(MekkeZi mü 'minlerle kalirler) seçilip ayrılsalardı, onlardan inkar
edenleri (ellerinizle) elbet acıklı bir azap ile azaplandırırdık." (Fetih 25)
ayeti kerimesi buna delalet eder. Mekke'de eğer kafir1er arasında zayıf
müminler olmasaydı Allah muhakkak kafir1ere azap ederdi. Nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem- buyurmuştur:

J�J: � �I � �W! ö�4 �.JA'ı � J IJ :ı.ıI-J 9-L....ı.i.l1 6A ��i � LA �-Jl
r+l� � J-.p.l! Üa.A ö�i u-J� � �� �! � 6A �.F- �
"Eğer ki evlerde kadınlar ve onların çocukları olmasaydı. insan
lara namazı kılmalarını emreder sonrada yanımda ellerinde odunlar
taşıyan adamlarla evlerine gider ve namaza iştirak etmeyenlerin evle
rini yakardım. "

Peygamberlmiz -sallallahu aleyhi ve sellem- hamile bir kadının çocuğu
nu doğurana kadar recmedilmesini ertelemiştir. Mesih -aleyhisseltim-:
� LA ',u:!° ı ts'J�
:1;':'"
, �-J
"Nerede olursam olayım beni mübarek kılmıştır" (Meryem 3 1 )

demektedir. Allah'ın veli ve salih kullanmn bereketinden, insanlan
Allah'a itaate davet etmeleri ile onlara faydalı olmalan, insanlara dua
etmeleri ve onlar sebebiyle oraya inen rahmet ile defedilen azap kas
tediliyorsa, evet böyle bir şey doğrudur. Birisi bereketle bunu kastedi
yorsa doğru söylemiş olur ve bu bir hakikattir.
Bu söz batıl ve yanlış bir anlamda da kullanılabilir. Şöyle ki; eğer bir
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beldenin ehli Allah' a itaat etmese de o belde de metfun bulunan falan kişi
yüzünden Allah'ın onlan gözettiğine inanıyor ve mahlUkatı Allah'a ortak
koşuyorsa bu büyük bir cehalettir. Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem
Ademoğlunun efendisi olmasına ve Medine'de metfun bulunmasına
rağmen Medine ehli öldürülme, yağmalanına ve sadece Allah'ın bilebile
ceği bin bir korku ve musibet yaşamıştır. Zira Medine ehli Hulefayı
Raşidin'den sonra bunları hak edecek birçok işler yapmışlardır. Bu musi
betler raşid halifeler döneminde halkın iman ve takvalanyla defedilmiştir.
Zira halifeler onlan sürekli takvaya çağınyorlardı. Onların raşid halifelere
itaat etmeleri, halifelerin de onlarla beraber amel etmeleri bereketiyle,
Allah onlara yardım edip desteklemişti.

/

Halil -aleyhisselfim- Şam' da metfun bulunmakta fakat daha yüz yıl
kadar önce Hıristiyanlann orayı işgal ettiğini ve halkının sıkıntılar için
de kaldığını biliyoruz. Hayattakiler Allah'a isyan ettikleri halde ölülerin
onlardan kötülüklerin define sebep olabileceklerini kim iddia ederse o
yanılmaktadır. Bir şahsın bereketinin, Allah'a ortak koşan, Allah ve
Resulü'ne itaatten uzaklaşan birisine fayda verebileceğini kim düşüne
bilir? Bir insanın Allah ve Resulü'ne itaat etmediği halde bir başkasına
secde etmek ve onun yanında yer öpmek ile saadete kavuşacağını zan
netmek gibi bir şeydir bu. Sırf ona olan muhabbeti ve intisabı sebebiyle
onun kendisine şefaat edeceğini ve cennete gireceğini düşünmek, kitap
ve sünnete muhalif olup inanılması asla caiz olmayan bir takım müşrik
ve ehli bidat hallerindendir.!
n. İ mam Ahmed'in teberrük hakkındaki görüşleri

Abdullah bin Ahmed şöyle söylemektedir: "Ben babamı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem-'e ait bir kılı öperken görmüştüm. O kılı
gözlerine sürdüğünü ve suyun içine koyarak o sudan içerek şifa dile
diğini de gördüğümü zannediyorum. 0, suyun daha güzel olacağı dü
şüncesiyle Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e ait büyük bir kabı yıka
yarak, artık suyu içmişti. Onun zemzem suyundan da şifa beklediğini
gördüm, onu ellerine ve yüzüne sürmekteydi."
Ben -Zehebi- diyorum ki: "İmam Ahmed'i inkar edip beğenmeyen
ler neredeler acaba? Abdullah bir gün, Allah resulünün minberi ve hüc

ı İbni Teymiye "Fetava " 1 1/ 1 1 3
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reyi nebi ile teberrük edenlerin halinden sormuş, İmam Ahmed de:
"Ben bunda bir sakınca görmüyorum" diye cevap vermiştir. Allah hari
cilerin ve bidatçilerin görüşlerinden bizleri ve sizleri muhafaza etsin." ı
Bu rivayetler ve hadisi şeriflerden anlaşılan o dur ki, Nebi
-sallallahu aleyhi ve sellem-'in kendisi ile ya da ona ait olan herhangi bir
şey ile teberrük etmek 'merfu ' bir sünnet olup teşvik edilen meşru bir
ameldir. Sahabeyi kiramm -radıyallCihu anhu m- uygulamaları, Nebi
-sallallahu aleyhi ve sellem- 'in bunu onaylarnaları, kimi zaman işareten
kimi zaman da açıkça bu uygulamaları teşvik etmeleri, teberrük mese
lesini ispat etmeye yeterlidir.
"Böyle bir uygulamaya Sahabeyi kirarndan İbni Ömer -radıyallCihu
anh- 'dan başka kimse önem göstermemiş ve iltifat etmemiştir, İbni Ömer'e
hiçbir sahabe bu hususta muvafakat etmemiştir" diye iddia edenlerin yalan
söylediklerini naklettiğimiz bu rivayetlerle rahatlıkla anlayabilirsiniz.
Böyle bir iddia, cehalet, yalancılık ve gerçeklerin üstünü örtme çabala
rından kaynaklanabilir. İbni Ömer'den başka birçok sahabe teberrük mese
lesine ihtimam göstererek uygulamışlardır. Raşid halifeler -radıyallCihu
anhum- başta olmak üzere Ümmü Selerne, Halid bin Velid, Vaile bin el
Eska, Selerne bin e1-Ekva, Enes bin Malik, Ümmü Süleym, Üseyd bin
Hudayr, Sevad bin Gaziye, Sevad bin Amr, Abdullah bin Selam, Ebli Mu
sa, Abdullah bin Zübeyr. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kölesi Sefine,
Ümmü Habibe'nin hizmetçisi Bereket, Malik bin Sinan, Esma binti
Eblibekir, Ebli Mahzure, Malik bin Enes gibi sahabeler ve Malik bin
Enes'in Said bin Müseyyeb ile Yahya bin Said gibi Medineli üstadları da
teberrük etmişler ve bu hususa ehemmiyet vermişlerdir.

ı Zehebi "Siyerü Alami 'n-Nübela " 1 l/2 1 2

III
ÖLMÜŞLERİN DÜNYA İLE İRTİBATI

ı

İNSAN ÖLÜNCE DE YAŞAMAYA DEVAM EDER

Berzah hayatı, ayetlerin ve sahih hadislerin net bir şekilde delalet
ettiği bir hayattır. Bu hayat, ölüm sonrasının hayali olmayan hakiki bir
hayatın adıdır. Ölüm sonrasını 'hayat' olarak nitelememiz bir çelişki
değildir. Bu gerçek, Allah'ın yüce kitabında şöyle zikredilmiştir:
.
J.liJ ı ;·ı)\',i
.T,I � Ga'.J
, . U.A �
'

•

"(Rasulüm!) Biz, senden önce hiç bir insana, (dünyada) ebedi
hayat vermedik " (Enbiya 34),
'U�
. to'· rv-,
�r.J �4 �1
�

,

"(Rasulüm!) Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler.. "
(Zümer 30)

Biz berzah hayatı hakiki bir hayattır dediğimizde, bu hayatın, beş
duyu ile müşahede edilmeyen her şeyi reddeden, akılsız mü1hidlerin
dediği gibi hayali bir hayat olmadığını söylemek istiyoruz. Onlar, beşeri
aklın tasavvur etmeye güç yetiremediği gayb alemini idrak edemedikle
ri içİn berzah alemine inanmazlar.
Manalara nüfuz edemeyen, akıl ve zevkten yoksun insanlar dahi,
berzah hayatı için 'hakiki' nitelemesini, bu hayatın hayali ve vehmi
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olduğunu düşünüp varlığı hakkında tereddüt eden, yeniden dirilmeyi,
haşrolmayı ve hesaba çekilmeyi inkar eden şüpheci kimseleri reddet
mek için kullandığımızı anlamakta zorlanmaz. Biraz düşünülürse de
mek istediğimiz anlaşılacaktır.
Basit bir insanın da anlayabileceği gibi biz hakiki nitelemesiyle bu
hayatın vehim ve hayal olmadığını kastetmekteyiz.
Peygamberimiz - sallallahu aleyhi ve sellem- ' den gelen birçok riva
yet, ister kafir ister Müslüman olsun her insanın öldükten sonra da
duyularını kullanabildikleri bir hayat sürdüklerini göstermektedir.
Buhari ve Müslim de birçok tarikten rivayet edilen 'Kuleyb' hadisi
buna bir örnek teşkil etmektedir.
Ebu Talha, Ömer ve oğlu Abdullah'tan rivayet edilmektedir: "Ne
bi -sallallahu aleyhi ve sellem- Bedir günü Kureyş' in cengaverlerinden
yirmi dört kişinin cesedini Bedir kuyularından birine attırmış ve onla
ra isimleriyle şöyle seslenmiştir:

6:1 � L:ı �J 6: 4#,';1 L:ı �J 6: � L:ı uli. 6: �l L:ı �WıA 6: Jt+ L:l L:ı
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"Ey Ebu Cehl İbni Hişam, ey Ümeyye bin Halef, EY Vtbe bin Rebia,
bin Rebia! Rabbinizin size vaat ettiklerini hakikat olarak buldu
nuz mu? Muhakkak ki Rabbimin bana vaat ettikleri gerçekleşti. "
EY Şeybe

Bunun üzerine Ömer şöyle sorar: "Ey Allah'ın Resulü! Ruhları
olmayan cesetlerle ne konuşuyorsun?" Nebi - sallallahu aleyhi ve sellem
ona şöyle cevap verir:
W�
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"Sizler onlardan daha iyi duyamazsınzz. Fakat bir fark var ki an.
Iar szze cevap veremezier. " 1

Taberani İbni Mesud -radzyallahu anh- ' dan sahih bir isnat ile Ab
dullah bin Saydan'dan benzer şöyle bir rivayet nakletmektedir: "( . . . )
Onlar: "Ey Allah'ın Resulü! Onlar işitebiliyorlar mı?" diye sorunca O
- sallallahu aleyhi ve sellem- cevaben:
i Buhari ve Müslim İbni Ömer' den rivayet etmiştir. Aynı zamanda Buhari Enes'ten
da Ebü Talha'dan rivayet etmiş. Müslim de Enes'ten o da Ömer' den rivayet etmiştir.

o
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"Sizin işittiğiniz gibi işitebilmekteler fakat cevap veremezler " diye
buyurmuşlardır.
Bezzaz, İbni Hıbban'ın 'sahih ' kabul ettiği şu hadisi nakleder:
"İsmail bin Abdurrahman es-Süddi babasından, o, babasından, o da
Ebu Hureyre -radıyalldhu anh - dan nakletmiştir: Nebi - sallallahu aley
hi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
'
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"Ölüler, ziyaret edenlerin dönüp giderken ayak seslerini işitirler. 1
,,

Buhari "Sahih " de "Ölülerin ayak seslerini duyması" adı altında özel
bir bab açmış ve orada Enes'ten şöyle bir rivayette bulunmuştur: "Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
-
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"Bir kul kabrine yerleştirilip arkadaşları onu bırakıp giderlerken on
ların ayak seslerini işitir. O esnada ona iki melek gelir ve onu oturturlar "

Buhari bu hadisi "Kabir azabında başa gelenler" diye ayrı bir bab
altında da incelemiştir. 2
Ölünün ayak seslerini işitmesi, birçok hadiste zikredilmektedir. Ka
bir sua1ine dair olan hadisler bunlardan bazılarıdır. Bu konudaki riva
yetler oldukça fazladır ve herkes tarafından bilinmektedir. Bu rivayet
ler, meleklerin kabir ehline olan sorularını, onların da salih ya da facir
bir kul olmalarına göre verdiği farklı cevapları açıkça anlatmaktadır.
Nebi - sallallahu aleyhi ve sellem- 'in kabir ehline:
�.JA f'.J! ..;I.ı � f'�1

"Esselamu aleyküm ey müminlerin yurdu " ifadeleriyle selam ver
meyi caiz gördüğü rivayetleri de aynı sadette değerlendirilir.
i İbni Hıbban aynı şekilde, Muhammed bin Amr'dan, o, Ebu Seleme' den, o da Ebu
Hureyre' den nakille Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-' den buna benzer uzun bir
hadis nakletmektedir.
2 Bu hadisi, Müslim de rivayet etmiştir.
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İbni Kayyım bu rivayetle alakalı şunları söylemektedir: "Bu sözler
işiten ve akledebilen kimselere söylenir. Eğer böyle olmasaydı, sela
mın var olmayan ya da cansız birilerine veriliyor olması lazım gelirdi.
Selefin, cansızlar ile kabir ehlinin farklı olduklarına dair ittifakı vardır.
Seleften gelen rivayetler, kabir ehlinin hayatta olup kendisini ziyaret
edenleri bildiği ve onların gelişlerine sevindiğini göstermektedir."
İbni Kayyım, bu rivayetlerden bazılarını "Ruh " adlı eserinde zik
retmektedir, oraya müracaat edilebilir.
Abdurrezzak, bu hususta Zeyd bin Eslem'den bir rivayet nakletmek
tedir: "Ebu Hureyre ve bir arkadaşı bir kabre uğramışlardı. Ebu Hureyre
radıyallahu anh- arkadaşına: "selam ver" deyince adam: "kabre mi selam
vereyim?" diye sormuş, Ebu Hureyre: "Eğer kabirdeki seni dünyada bir
kere görmüş ise seni şu anda tanır" diye cevap vermişti." ı
-

Bizim kabir ehli hakkında söylediğimiz her şey ehlisünnet ve'l
cemaat olan bütün selefi salihinin akidesidir. Selefi olduklarını iddia
eden bazı kimselerin, bu hakikatten nasıl olup da gafil olduklarını an
lamak son derece zordur.
Bakmak isteyenler için şeyh İbni Kayyım "Ruh " adlı eserinde bu
konular hakkında ikna edici yeterli malumat aktarmaktadır. Biz bura
da Şeyhulislam İbni Teymiye'nin "Fetava 'l-Kübra " adlı eserinde ona
ait olan önemli bir fetva nakledeceğiz.
İbni Teymiye'ye "Hayatta olanların ölüleri ziyaret ettikleri zaman
bu ziyaretten haberleri olur da ziyaret edenlerin akraba olup olmadığı
nı bilebilirler mi?" diye sorulduğunda cevaben şöyle demiştir:
"Hamd Allah'a mahsustur. Evet, rivayetler hayattakilerin amellerinin
ölen kişilere arz edildiği ve onlardan haberdar olduklanna delalet etmek
tedir. İbni Mübarek'in Ebu Eyyüb el-Ensari'den yaptığı şu rivayette ol
duğu gibi: "Bir müminin ruhu kabz olunduğunda onu Allah'ın rahmete
nail olmuş şefkatli bir takım kullan, adeta müjde veren birinin hali gibi
karşılayıp, onun halini hatınnı sorarlar. Biri diğerlerine şöyle der: "Kar
deşinizle ilgilenip ferahlamasına ve sıkıntılannın giderilmesine yardımcı
olun, zira o şiddetli bir sıkıntıda idi" derler. Ravi şöyle devam eder: "Son
ra onlar gelenleri karşılayıp hatırlarını sorar ve: "falan adama ne oldu?
falan kadına ne oldu? Evlendi mi? . . " gibi sorular sorarlar."
ı

Abdurrezzak, "Musannej" 3/577
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Ölü bir kimsenin, kendisine selam veren ve ziyarette bulunanlan ta
nıması ile alakalı İbni Abbas -radıyalldhu anh-' dan naklen Allah Resulü
-sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: "Kim bir mümin karde
şinin kabrine uğrar ve ona selam verirse onu tamr ve selammı alır. "

İbni Mübarek demiştir ki: "Bu Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem
'den sabit olmuş bir rivayettir, "Ahkdm " sahibi Abdulhak, bu hadisi
'Sahih ' kabul etmiştir." !
"İbni Teymiye'ye şöyle bir soru sorulur: "Ölü bir insan ziyaret ede
ni görür ve kim olduğunu bilir mi? Ruhu bu ziyaret esnasında bedenine
iade edilir mi? Yoksa kendisine selam verildiğinde ve diğer hallerde
daima kabrinde bağlı mı kalır? Ruhu daha önce ölen akrabalan ve aile
sinden diğer ruhlarla bir araya gelir mi?" o şöyle cevaplar:
"Alemlerin rabbi olan Allah' a hamdolsun. Evet, ölen kişi Buhari ve
Müslim'de sabit olduğu üzere bazen işitmektedir:
�
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"Ölülef� ziyaretçi/erin geri dönüp giderken ayak seslerini duyarlar. ,,2

( . . . ) Bu ve bunun gibi birçok rivayet göstermektedir ki ölüler ha
yattakilerin bir takım dediklerini duyarlar. Bu durum işitme halinin
devamlı olduğu anlamına gelmez. Yani bazen duyar bazen duymazlar.
Hayatta olanlara nasıl bazı denilen şeyler arz olunuyor ve muhatabının
ancak bazı dediklerini duyabiliyor ve bazılarını da bazı engellerden
dolayı duyarnıyorsa ölüler de aynı şekildedir. Burada kastedilen,
.. ' .'.'i
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"Sen elbette ki ölülere işittiremezsin " (NemI 80) ayeti kerimesinde

mümkün olmadığı bildirilen işitme , işitilenler doğrultusunda amel
edip karşılığında ceza ve mükiifat alınabilecek bir işitme anlamında
dır. Bu ayette ki işitmek, kabul edip tabi olma anlamına gelmektedir.
Allah, kftfiri kendini doğruya davet edeni işitemeyen ölülere ve sesleri
işiten ama manalarını anlamayan hayvanlara benzetmektedir. Ölü
kimse denileni işitip manayı anlasa bile doğruya davet eden kimseye
icabet etmesi ve marufa tabi olup münkerden uzaklaşarak itaat etmesi
ı

2

İbni Teyıniye, "Mecmu 'ul-Fetava " 24/33 1
Sahihi Buhari, "Cenazeler Kitabı " "Ölülerin Ayak Seslerini Duyınası Babı"
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mümkün değildir. Dolayısıyla doğruyu anlatmak ve yanlıştan alıkoy
mak ona fayda vermez. İşte kafir de bu şekilde sözü işitse ve manasını
anlasa da doğrunun anlatılması ve yanlıştan alıkonulması ona fayda
vermez. Allah (c.c)'ın buyurduğu gibi:
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"Allah, onlarda bir hayır olduğunu görseydi elbette onlara du
yururdu" (Enfal 23).
Ölülerin görebilmesi ile alakalı Ayşe -radıyalldhu anh- ve diğer sa
habelerden birçok rivayet gelmektedir. "Kendisine söylenenleri işittiği
esnada ölünÜll ruhu bedenine iade edilir mi yoksa daima kabrinde mah
sur mu kalır?" sorusuna gelirsek; hadisi şerifte nakledildiği gibi ölünÜll
ruhu bu esnada ya da başka zamanlarda bedenine iade edilir." Allah'ın
dilediği zamanlarda da ruh bedenle bir araya geldiğinde, tıpkı bir mele
ğin yeryüzüne inmesi, birden bir ışığın parlaması ya da uyuyan bir kim
senin birden uyanması gibi bir anlık bir olaydır. Bu mana birçok riva
yette nakledilmektedir. Mücahid şöyle demektedir: "Bazen ruhlar def
nedildikten itibaren yedi gün kabir içinde odalarda tutulurlar." Malik
İbni Enes şöyle demektedir: "Bana ruhların istediği her yere gidebilece
ği rivayeti ulaşmıştır" demektedir. ı
Şeyh İbni Teymiye başka bir yerde şöyle demektedir:
"Allah -celle celiiluhu-'ın bizlere bildirdiği, şehitlerin yaşadığı ve nzık
landınldığına dair olan buyrukları ile 'sahih ' hadislerde nakledilen onların
ruhlanmn cennete girdiğine dair olan rivayetler ile alakalı farklı değerlen
dirmeler yapılmıştır. Bazı kimseler bu özelliklerin sadece şehidlere ait olup
sıddıklara ve diğerlerine şamil olmadığım iddia etmişlerdir. Ehlisünnetin
cumhurunun kabul ettiği sahih görüşe göre ruhların hayatta olması nzık
landınlması ve ruhların cennete girmesi sadece şehidlere mahsus bir özel
lik değildir. Nitekim naslar da bunu böyle göstermektedir. Naslar sadece
şehidleri zikretmiştir çünkü insanlar onların gerçekten öldük1erini ve ciha
da artık katılamadıklarım zannetmektedirler. Allah bu şekilde bildirerek
cihada ve şehidliğe karşı yönelme isteğinin önündeki engelleri kaldırmak
istemiştir. Bir ayeti kerime hususi olarak nzıksızhk endişesiyle evlatlarım
öldürmek isteyenleri nehyetmektedir. Bu ifadeler, böyle bir endişe olmadı

ı İbni Teymiye,

"Mecmuu 'I-Fe/ava " 24/362
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ğında bu cinayeti işlernek caizdir anlamına gelmez. "Böyle bir endişeden
dolayı öldünneyin" diye buyrulmaktadır Zira böyle bir endişe insanlar
arasında yaygın idi. Şehitlerin yaşadığını zikreden ayeti kerime de bu şe
kilde değerlendirilmelidir. Bu ayet, şehitlerden başka hiç kimse bu şekilde
yaşamıyor anlamına gelmez." ]
Allah Resulü - sallallahu aleyhi ve sellem- bir gün bir kabre yaslan
mış bir adam görür ve ona:
.ot. 'i 1...Lw:
..I.:Iıı. :ı j' � 'i
•

�

.

.J-l

"Kabir sahibine eziyet çektirme " buyurmuştur. 2
,,
Tahavi "Meani 'I-Asar 3 da Ömer bin Hazm'dan şöyle bir rivayet

nakletmektedir: "Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- beni bir kabrin
üzerindeyken gördü ve şöyle buyurdu:

�j.J: 'i.J ..r.\iJI �Lw::ı j.J:i 'i ..r.\iJI � Jj.i l
"Kabrin üzerinden in ve kabir sahibine eziyet etme ki
.
,,4
ezıyet etmesin.
.

o

da sana

Berzah hayatının mahiyetini iyi anlamalıyız Bu hayat bizim yaşa
dığımız hayat gibi değildir. Berzah hayatı , kendine mahsus özelliklere
sahiptir. Şunun altını özellikle çizmeliyiz; Bu öyle bir hayattır ki orada
yaşayanların hayatları bizim hayatımız gibi kısıtlı ve yetersiz değildir.
İnsanın normal hayatı, ibadetleri, günahları, kendine, ailesine ve
rabbine karşı görevlerini ifa etmek ile geçer. Bazen temiz bazen pis,
bazen mescitte, bazen banyoda orada burada geçen bu hayatın nasıl
biteceğini bilmeden yaşar insan. Cennet ile arasında bir zira mesafe
kalmışken birden herşey değişip cehennemlik olabilir. Ya da tam tersi
olur ve cehennemlik iken cennetlik olabilir.
Berzah aleminde ise, bir kimse iman ehlinden ise imtihan köprüsü
nü geçmiş sıkıntılardan kurtulmuş demektir. Bu hayata ancak saadet
ehli nail olabilir. Böyle birisinden teklif kesilmiş, Allah'ın me1ekütünde
tesbih ederek dolaşan tertemiz bir ruh haline gelmiştir. Onun için gam,
i İbni Teymiye,

"Mecmuu 'l-Fetava " 24/332
Mecd İbni Teymiye, "Münteka " 2/1 04 da zikretmiş ve Ahmed İbni Hanbel'in
"Müsned" de zikrettiğini söylemiştir. Hafız İbni Hacer'de "Feth " 3/1 78 de zikret
miş ve "isnadı ' Sahih' tir" demiştir.
3 Tahavi, "Meanİ 'ı-Asar " 1 /296
4 Heytemi, "Mecmau 'z-Zevaid" 3/6 1
2

,
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tasa, üzüntü ve herhangi bir problem söz konusu değildir artık. Orası
dünya değildir orada kimsenin gayrımenkulü, altını, gümüşü yoktur.
Orada haset, zulüm ve kin yoktur. Ama eğer cehennem ehli ise bunun
tam tersi bir hayat ile karşılaşır.
a. Peygamberlerin Berzah Hayatı
Peygamberler berzah hayatında, bazı hususlarda diğer insanlarla
ortak özelliklere sahip olsalarda, diğer insanlarda olmayan bir takım
özelliklere sahip olurlar. Peygamberlerin berzah hayatındaki özellikle
rini iki sınıfa ayırabiliriz:

ı . Herkeste olan sıradan özellikler
2. Herkeste olmayan üstün özellikler

Berzah hayatının hakiki bir hayat olduğunu, ölülerin ister kafir ister
mürnin olsun- işitebildiklerini bazı şeyleri algılayıp bildiklerini geride an
latmıştık. Hayatta olmak, rızıklandırılmak ve ruhların cennete girmesi birçok nassın delalet ettiği gibi- sadece şehidIere mahsus bir özellik değil
dir. Bu, Ehlisünnetin cumhurunun sahip olduğu görüştür. Böyle bir yaşam
normal insanlara nasip olabiliyorsa, peygamberler için haydi haydi böyle
olması gereklidir. Bu meseleyi, delillendirmeye çalışmak abestir. Zira her
şey bir güneş gibi aşikardır. Şunu kesinlikle kabul etmeliyiz ki peygamber
lerin berzah hayatı herkesten daha mükemmel ve noksansızdır.
Yeryüzündeki normal insanlann hayatları da böyle değil mi? Her
kesin farklı derece ve mertebeleri vardır. Yaşayan insanların ölüler gibi
olanları vardır. Böyleleri hakkında Allah -celle ceZaluhu- şöyle buyurur:
lA ' "
"e':' u�

J " ' 'J u�. l jT ırJ
:'-:'r l"e':'
A " . J
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"çünkü onlann kalpleri vardır, onlarla (İlahi hakikatleri) anla
mazlar; gözleri vardır, onlarla (İslam 'a ait gerçekleri) görmezler;
kulakları vardır, onlarla (İslam'a dair emirleri) işitmezler. İşte bun
lar hayvanlar gibidirler, hatta daha aşağı/daha şaşkındırlar. İşte
onlar, (düşünce, inanç ve yaratılış gayesinden) gafil olanların ta
kendileridir." (Araf 1 79)
İnsanlardan öyleleri de vardır ki haklarında şöyle buyrulur:
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"Haberiniz olsun ki Allah 'ın velilerine (dostlarına) hiç bir
korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir." (Yunus 62)

'i..J. �
� """"
'.o'-'I �
'Ai ji
�
"Mü'minler muhakkak felah bulmuş (umduklanna ermişler)dir."

6�>.ljl l � 4il�ı
"İşte onlar, varis olanlann ta kendileridir" (Müminün

1-10)

"Çünkü onlar, bundan önce güzel hareket ederlerdi. Onlar iba
det etmek için, ancak) gecenin bir kısmında uyurlar, seherlerde (dua
edip) istiğfar ederlerdi. " (Zariyat 16-8)
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"Kim bu dünyada (hakikatlere) kör ise, o, ahirette de kördür;
hatta, yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir. " (İsra 72)
Berzah hayatı da aynı bu şekilde derece derecedir ve orada insan
ların farklı mertebeleri vardır.
Peygamberlerin berzah hayatında rızıklandırılmaları, işitebilmeleri,
olanları idrak edip algılamaları diğer herkesten çok daha mükemmel
olmaktadır. Şehidler hakkında buyrulan şu ayetler de bunun delilidir:
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"Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme! Bilakis on
lar Rab 'leri katında diridirler, (cennet nimetleriyle) nzıklanırlar"
(Ali İmran 1 69).

Eğer ayeti kerimede şehidler diridirler derken, sadece ruhun fani
olmamasından bahsediliyorsa, özellikle şehidleri zikretmenin bir an
lamı olmazdı. Zira hiçbir ademoğlunun ruhu fani değildir zaten. Şeyh
İbni Kayyım'ın "Ruh " adlı eserinde tahkik ettiği ve bütün muhakkık
alimlerin kabul etiği görüş o dur ki; burada şehidlerin özellikle zikre
dilmesi başka bir ayrıcalıktan dolayıdır. Yoksa burada onların hayatta
olmasından bahsetmenin bir anlamı olmazdı. Allah -celle celaluhu- on
lar hakkında "ölüler" demeyi yasaklamaktadır:
'. J " LO" 'i .. cr �i
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"Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz bilakis onlar di
ridirler fakat sizfark edemezsiniz. " (Bakara 1 54)

Öyleyse onların berzah hayatlarının diğerlerinden üstün olmaları
gerekmektedir ki ayet ve hadislerin zahiri de bunu göstermektedir.
Onların ruhları cennet nehirlerine uğrayıp meyvelerinden yiyerek
rızıklandırılırlar. Allah -celle eelt1luhu- şöyle buyurur:
__

1t'.O ' "

� __

__ .

u-J!J..>J �J �
"Onlar rableri katında rızıklandırılırlar" (Ali İmran 1 69)

Üstelik onların bu yiyecek ve içeceklerden, cennet nimetlerinden
aldıkları lezzet ve onları hissetmeleri hakiki olup tam bir şuur ile olmak
tadır. Hadisi şerifte zikredilir:

LA u� \.lll..?l 4 \.: l.jll! � �,J ��,J �t.. � I,J�,J wi
� kı �
"Onlar güzel yiyecek ve içecekleri, güzel konakları görünce: "Keşke
kardeşlerimiz de Allah 'ın bize hazırladıklarını bilselerdi " derler." ı

ŞehidIerin ruhları için diğer ruhlarda olmayan bir tasarruf gücü var
dır. Onlar cennetle istediği şekilde dolaşır ve arşın altında asılı olan kan
dillerde dönerler. Bu husus, sahih rivayetlerde bu şekilde gelmektedir.
Onlar konuşulanları işitir ve anlarlar. "Sahih-i Müs/im " de rivayet
edildiği gibi: "Allah -celle eeldluhu- onlara: "canınız ne istiyor" diye so
racak, onlarda: "şunu şunu istiyoruz" diyecekler. Soru ve cevaplar bu
şekilde tekrarlanacak. Sonra şehitler, cihat için tekrar dünyaya dönmeyi,
dünyadaki kardeşlerine Allah'ın kendilerine nasıl ikram ettiğini açıkla
yan bir mesaj ulaştırılmasını isterler, Allah'ta onlara: "Sizin bu mesajı
nızı ulaştırırım" diye icabet eder.
Eğer böyle bir şey şehidler için söz konusu ise peygamberler için
de söz konusu olmalıdır. Bunun iki sebebi vardır.
Bu değerli mertebe şehide onun değerinden dolayı verilmiştir.
Peygamberlerden daha yüksek bir mertebede hiç kimse olmadığına göre
şüphesiz peygamberlerin durumu bütün şehidIerin durumundan daha
mükemmel olmalıdır. Öyleyse şehidIere verilen bir üstünlüğün peygam
1.

ı

İbni Kesir der ki: "Bu hadisi Ahmed rivayet etmiştir."
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berlere verilmemesi imkansızdır. Diğer insanlardan ayncalık sağlayan bu
üstünlük:, yücelerin en yücesi olan Allah' a yakınlık ve dostluk gibi bir
nimetten dolayı ise peygamberlerin daha üstün olduğu kesindir.
2 . Şehidlere verilen bu üstün mertebe kendi canlarını cömertçe Al
lah yolunda feda etmelerinden dolayı verilmiştir. Bize şehidlik yolunu
Nebi - sallallahu aleyhi ve sellem- göstermiş , Allah'ın izni ve tevfiki ile
bizleri şehid olmaya davet etmiştir. O buyurmaktadır ki:

�L:ill f'� u-ll l+.ı � 6-" �1..9 LA �i � � ti.... ô'-'i 6-"
"Her kim güzel bir yol gösterir ise, o yolun ve kıyamete kadar
onunla amel eden herkesin sevabı ona yazılır. "

O - sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle de buyurmuştur:

�J.F.oI 6-" cl.\j � 'i � 6-" .J-.P.ol � �'JI 6-" 4..l 6LS (,S � u-ll � ..ı 6-"
6-" cl.\j � 'i � 6-" f'�T � �'il 6-" � 6LS 4..l� u-ll � ..ı 6-"..9 U;.'�i
u;.,:;. f'+4�T
"Her kim birisini doğru yola ilelirse ona tabi olanların ecrinden
hiçbir eksiklik olmadan onlar için de yazılır. Her kim birisini sapkın
lığa iletirse, ona tabii olanların günahları hiç eksilmediği halde aym
sından ona da yazılır. "

Buna benzer 'sahih ' hadisler çoktur. Bir şehid için hasıl olan seva
bın aynısı yolu gösteren o olduğu için Nebi - sallallahu aleyhi ve sellem
'e de yazılmaktadır. Şehide verilen mertebe ve özellikler ise kazandığı
bu ecri sayesindedir. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in sancağının
altında amel ederek, Allah ve Resulünün yolunda öldüğü için, şehide
bu hususiyetler verilmiştir. Öyleyse Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem
için şehide verilen hususiyetlerin aynısı, hatta -Nebi - sallallahu aleyhi
ve sellem- şehidlerden daha üstün olduğu için- daha mükemmel bir
berzah hayatı söz konusu olmalıdır.
Peygamberlerin berzah hayatı hakiki bir hayattır. Özellikle Pey
gamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in hayatı hakikidir. Onlar, ber
zah hayatlarında -cahil ve ahmakların zannettikleri gibi- biz dünyada
kiler gibi yaşamamaktadırlar. Yani bizler gibi yiyip içtiklerine ve buna
muhtaç olduklarına, hacet giderme mecburiyetinde olduklarına, zikir
ve Kur'an meclislerine katılmak, ümmetin üzüntülü ve sıkıntılı anla

Düzeltilmesi Gereken Kavramlar

276

rında, bayramlarda onlarla beraber olmak için kabirlerinden çıktıkları
na, sonra da toprağın ve yerin altındaki dar çukura yani kabirlerine
döndüklerine inanmak asla doğru değildir. Onların berzah hayatı bun
dan çok daha kusursuzdur. Böyle bir tarz berzah hayatında en ufak bir
üstünlük ve ayrıcalık yoktur. Böyle bir hayat, insanın en basit köle ya
da hizmetçisine dahi layık görmeyeceği bir aşağılamadır. Nerede kaldı
ki Allah -celle celaluhu- , mahlukatın en hayırlısı, kullarının en değerlisi
için böyle bir hayatı uygun görsün. Haşa! Binlerce kere haşa!
HakIki berzah hayatı tam bir şuur ve idrak halinin olmasıdır. Bu hayat
çok güzel bir hayattır. Duadır, tesbihtir, tehlildir, hamddır ve namazdır.
b. Peygamberler kabirde namaz kılarlar

Peygamberlerin kabirlerinde hayali değil hakiki olarak namaz kılma
ları onlara sunulan berzah hayatının meyvelerinden biridir. Bu hususta
birçok 'sahih ' rivayet nakledilmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir:
Enes bin Malik -radıyalllihu anh-' den naklen Allah Resulü -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
� .
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"Nebiler, kabirlerinde hayatta ve namaz kılmaktadırlar. ,,1

Hafız Beyhaki, bu meseleyle alakalı yazdığı "Cüz " de şunları söyler:
"Enes -radzyalllihu anh- den gelen bir rivayette Nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
'

"Peygamberler kabirlerinde kırk gece Allah 'zn huzurunda namaz
kılarlar. Bu sura üfürülene kadar sürer. "

"Bu lafızlar sahihtir fakat manası -Allah en doğrusunu bilir- şöyle
olmalıdır: "Peygamberler sadece kırk gün değil sonrasında da sürekli
Allah'ın önünde namaz kılarlar.
( . . . ) Peygamberlerin ölümlerinden sonrada hayat sürdüklerine dair
ı

Ebu Ya'la ve Bezzaz rivayet etmiştir. Ebu Ya'la 'mn ravileri sika ve güvenilirdir.
"Mecmau 'z-Zewiid" 8/2 ı ı
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birçok sahih hadis mevcuttur.

�� � � �I.! .JA.; �.JA} ..:.ıJJA
"Ben Musa ya uğradığımda o kabrinde ayakta namaz kılıyordu. "
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"Kendimi nebilerden bir topluluk içinde gördüm. Musa ayakta na
maz kıbyordu. O, Şenüet kabilesindekiler gibi zayif kıvırcıktı. Birde bak
tım ki Meryem oğlu İsa orada duruyor. Urve bin Mesud es-Sekaji ye on
dan daha çok benzeyen birini görmedim. Sonra İbrahim 'i gördüm. Ona
arkadaşınızdan -kendisini kastediyor- daha fazla benzeyeni görmedim.
Sonra namaz vakti geldi ve ben onlara imam oldum. Namazdan ayrılınca
birisi: 'ya Muhammed şu cehennem bekçisi Malik 'tir. Ona selam ver "
dedi. Ben tam ona selam verecektim ki o benden önce davrandı. ,,1

Beyhaki "Deldilü 'n-Nübüvve " adlı eserinde şu nakli yapar:
"Süleyman bin et-Teymi ve Sabit el-Bemlni'nin Enes bin Malik
-radıyalldhu anh-' dan naklettiği 'Sahih ' hadiste Allah Resulü -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurrnaktadır:

�� � � �i.! .JA.; �'iı �i � � (,?.,>wil � �� � �l
"Ben yürütüldüğüm gece (miraç gecesi) kırmızı bir kum tepesinin
yanında Musa ya uğradım. O ayakta kabrinde namaz kılıyordu. ,, 2

Şüphe götürmez bir şekilde sabit olmuştur ki namazların elli vakit
ten beş vakte indirilmesinin sebebi Musa -aleyhisseldm- ' dır. Halbuki
o, risalet görevini yerine getirmiş ve refiki a'la olan Allah'ın yanına
çoktan intikal etmiş ölü bir kimsedir. Fakat yine de ümmeti Muham
med'e en büyük hayırlardan birinin dokunmasına sebep olabilmiştir.
1

2

Müslim Enes'ten rivayet etmiştir. Abdürrezzak: "Musannej" te zikretmiştir.
Müslim Enes'ten nakletmiştir.
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Peygamber Efendimiz - sallallahu aleyhi ve sellem- 'e: "Rabbinden bu
nun hafifletilmesİni iste. Muhakkak ki ümmetin buna güç yetiremez"
diyerek Rabbine müracaat etmesini istemiştir.
Şimdi soruyoruz; bu müracaat hakiki mi yoksa hayali mi olmuştur?
Uykuda mı yoksa uyanıkken mi olmuştur? Bu kıssa doğru mudur yoksa
yalan mı? Musa -aleyhisseldm- ölmüş müdür yoksa Peygamberimize
Allah'a müracaat etmeyi tavsiye ettiği zamana kadar yaşıyormuydu?
Hakim, İbni Abbas -radıyalldhu anh-' dan 'sahih ' gördüğü bir hadisi
şerif nakletmiştir: "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bir tepeye yolu düş
müş ve "Bu nedir " diye sormuş, oradakiler: "Şöyle şöyle bir tepedir"
diye karşılık vermişlerdi. Bunun üzerine o -sallallahu aleyhi ve sellem
şöyle demişlerdi:
,.ı,;:, Jji: .JA .J ı..i� ()4 �
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"Sanki, liflen yuları olan bir devenin üstünde, yün bir cübbe giymiş
olan Yunus 'a bakıyorum. O, "Lebbeyk allahümme lebbeyk " diyordu. ,, 1

Başka bir hadiste şöyle buyrulmaktadır:
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"Bir gece kendimi Kdbe 'de gördüm. Orada bir adam gördüm ki
sanki o, ddemoğlundan görülebilecek en güzel kimseydi. Saçlarındaki
lüleler, gördüğün lülelerin en güzeli olmalıydı. Onlar aşağı doğru dö
külüyor ve sanki saçlarından su damlıyordu. İki adama -yada iki ada
mın omzuna- dayanarak Kdbe 'yi tava! ediyordu. "Bu kimdir " diye sor
dum, "Bu Meryem oğlu Mesih 'tir " diye cevap verildi "

Yine başka bir rivayette: "Allah Resulü - sallallahu aleyhi ve sellem
Erzak vadisine uğramış ve şöyle buyurmuştu:

ı Suyuti "ed-Dürrü 'l-Mensür " 4/234
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"Sanki Musa ya bakıyordum. Bir tepeden iniyor ve telbiye ile A l
lah 'a yakarıyordu. Sonra, yüzeyi aşınmış bir tepeye uğramış ve şöyle
demişlerdi: "Sanki kıvırcık kızıl bir deve üstünde olduğu halde Yunus
bin Matta ya bakıyordum. Devesinin yuları liftendi ve üstünde de yün
bir cübbe vardı. Telbiye getiriyordu "
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"Ben sanki Musa ya bakıyordum. Parmaklarını kulaklarına koy
muştu " şeklinde başka bir rivayet te vardır.

Bu hadislerin hepsi 'sahih tir. Ayakta namaz kılmaları ve Peygam
berimiz - sallal/ahu aleyhi ve sel/em- 'in onlara imamlık yapması gerçektir.
Bunların hiç birisi için "bunlar uykudayken rüyada gösterilmiştir. Zira
"kendimi gördüm" ifadesi bunun rüyada gerçekleştiğine işaret eder"
gibi yorumlar yapılamaz. Zira İsra ve Miraç hadisesi selef ve halef bü
tün ulemanın ittifakı ile uykuda değil uyanıkken gerçekleşmiştir.
Uyku olduğu kabul edilse ne fark edecektir ki? Peygamberlerin
rüyası hak değil midir?
c. Peygamberlerin bedenleri ölümden sonra çürümezler

Evs bin Evs -radıyalldhu anh-' dan rivayet edilen bir hadiste Allah
Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyunnuştur:
i.J.J*'"
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"Günlerinizin en faziletlisi Cuma günüdür. A..dem o gün yaratılmış
ve o gün vefat etmiştir. O gün sura üfürülecek ve o gün kıyamet kopa
caktır. Bana o gün çok saldt edin. Zira sizin saldtlarınız bana arz edi
lir. Oradakiler: "Senin bedenin çürümüşken bizim salat1arımız sana
nasıl ulaşır?" diye sorunca O -sallallahu aleyhi ve selem-:
"
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"Allah peygamberlerin bedenlerini yemeyi yeryüzüne haram kıl
mıştır " diye cevap vermiştir. ı

Bu hadisi şerif birçok tarik ile rivayet edilmiş ve Hafız Münziri
bunların hepsini müstakil bir "cüz " de toplamıştır. Münziri, "Et
Tergib ve 't-Terhib " adlı eserinde, İbni Mace'nin bu hadisi 'ceyyid' bir
senetle rivayet ettiğini. Ahmed, Ebu Davud, İbni Hıbban "Sahih " adlı
eserlerinde zikrettiğini, Hakim'in de 'sahih ' kabul etmekle beraber bu
hadisi rivayet ettiğini nakletmektedir.
İbni Kayyım "Kitabu 'r-Ruh " adlı eserinde anlatır: "Ebu Abdullah
el-Kurtubi nakleder: "Nebi -sallallahu aleyhi ve sel/em- ' den 'Sahih ' bir
senetle nakledilmiştir ki o :

"Allah peygamberlerin bedenlerini yemeyi yeryüzüne haram kılmıştır "

buyunnaktadır. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Miraç gecesi Beytü'l
Makdis 'te peygamberlerle özellikle de Musa -aleyhisselam- ile bir araya
gelmiştir. O - sallallahu aleyhi ve sellem- bize şöyle haber vermiştir:
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"Musa ya selam veren hiçbir Müslüman yoktur ki Allah ona ruhu
nu iade etmesin ve o da selamı almasın. "

Bunlar gibi birçok rivayet göstermektedir ki peygamberler öldük
ten sonra da bizim idrak edemediğimiz bir yerde yaşamaya devam
ederler. Vefat eden peygamberler aynı melekler gibidir. Melekler var
dır, hayattadırlar, ama biz onları göremeyiz."
Şeyh Muhammed Sefarini el-Hanbe1i'nin "Şerh-u Akideti Ehli 's
Sünne " adlı eserinde söyledikleri de bu nakli teyid etmektedir. O şöy
le anlatmaktadır:
"Ebu Abdullah el-Kurtubi şöyle demektedir: "Üstadımız Ahmed
bin Ömer el-Kurtubi "el-Müjhim ii Şerhi 'l-Müslim " adlı eserinde şun
ları anlatmaktadır: "Bu işgali gideren husus şudur ki; ölüm mahza bir
ı Said bin Mansur, İbni Ebi Şeybe, Ahmed "Müsned" adlı eserinde, İbni Ebi Asım "Saldt"
adlı eserinde, Ebu Davud, Nesai, İbni Mace "Sünen " adlı eserlerinde, Taberani "Mu 'cem "
de, İbni Huzeyrne, İbni Hıbban, H§.k:im "Sahih " lerinde, Beyhaki de "Hayatü 'I-Enbiya "
, "Şubü 'l-İman " ve diğer eserlerinde bu rivayeri zikretmişlerdir.
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yokoluş değildir. Bir halden başka bir hale intikal etmektir. Şehidlerin
öldükten, öldürüldükten sonra Rablerinin katında memnun bir şekilde
rızklara nail olarak bir hayat sürüyor olmaları bunun delilidir."
Dünyada yaşayanların hayat özelliklerini bir düşünün. Şehidlerin
hayatı bu şekilde ise peygamberler böyle bir yaşama daha layıktırlar.
Kurtubi şehidlerin cesetlerinin çürümediğini anlatmaktadır.
Cabir'den 'sahih ' bir rivayetle nakledilmiştir: "Cabir'in babası ve
Ömer bin Cemuh -radıyalldhu anhüma- Uhud'da şehid olmuşlar ve
Uhud kabristanına defuolunmuşlardı. Uhud'da sel olunca kabirler açılmış
ve cesetlerin hiç bozulmadığı görülmüştü. Onlardan birisi savaşta yara
landığında elini yarasının üstüne koymuş o şekilde şehid olmuş, o şekilde
de defuolunmuştu. Yarayı tutan el sel yüzünden yaradan ayrılmış ama
eskisi gibi yerine dönmüştü. Uhud gazvesi kırk altı yıl önce olmasına
rağmen her şey taptazeydi.
Hz. Muaviye, Uhud harbinden elli yıl sonra Medine'ye pınar getirdiği
zaman şehid bedenlerini oradan nakletmişti. Kazı esnasında bir kürek
Hamza -radıyalldhu anh-'ın ayağına çarpmış ve kan akmasına sebep
olmuştu. Şehidlerden Abdullah bin Haram sanki dün defnedilmiş gibiydi.
Medine ehlinin naklettiğine göre halife Velid döneminde Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem-' in türbesinin duvarı yıkılmış ve Ömer bin
Hattab'ın ortaya çıkan ayağının sapasağlam olduğu görülmüştü. O da,
şehid edilmişti.
-

Şeyh İbni Teymiye bu hadise ile alakalı şunu söyler: "Duvarın yı
kılmasından sonra dizlere kadar bir ayak açığa çıkınca. Ömer İbni Ab
dülaziz (peygamberimizin ayağı zannederek) endişelenmiş ve Drve'ye
müracaat etmişti. Drve: "Bu Ömer'in ayağı ve dizidir" dediğinde Ömer
İbni Abdülaziz rahatlamıştı." ı
İmam Eblibekir bin Hüseyin Beyhaki, peygamberlerin bedenleri
nin çürümediğine ve onların hayatta olduklarına delalet eden rivayet
leri toplayan müstakil bir risale telif etmiştir. Hafız Celaleddin Suyuti
de bu hususta müstakil bir eser kaleme almıştır.

1

İbni Teyrniye, "İktizau 's-Sıratu '[-Müstakim " s:365
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d. Peygamberimizin berzah hayatı

Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- , herkesten mü
kemmel ve tastamam bir berzah hayatına sahip olduğunu bizzat kendisi
anlatmaktadır. Onun, ümmetinin durumunu ve amellerini bilmesi, ken
disine gönderilen selamları ve anlatılanları işitmesi, bize intikal eden
haberlerin sadece bir kısmıdır. Buna benzer birçok hadisi şerif vardır.
Abdullah İbni Mesud -radıyalldhu anh-, Nebi - sallallahu aleyhi ve
sellem- ' den rivayet eder:

"Allah 'ın, ümmetimin verdiği selamları bana ulaştıran yeryüzünde
gezen melekleri vardır. " ı

İbni Mesud -radıyalldhu anh-, Nebi - sallallahu aleyhi ve sel/em-' den
nakletmektedir:

�L-J W � � i �..;a:i rSL � �li-.9-.9 rSl .!ı.u...ı...J u�� rSL � �Lp.
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"Hayatım sizin için hayırlıdır; siz bana konuşur, bende size konuşurum.
Ölümümde sizin için hayırlıdır; sizin amelleriniz bana arz olunur. Eğer
hayır görürsem Allah'a hamd eder, şer görürsem Allah'a istiğfar ederim. "

Hafız Ebu Zür'a el-Iraki, "Tarhu 't-Tesrib ji Şerhi 't-Takrib " kita
bının "Cenazeler Kitabı" bölümünde "Bu hadisin senedi 'ceyyid' tir"
demektedir. 2
i Münziri der ki: "Nesai, İbni Hıbban da "Sahih " de bu rivayeti aktarmıştır." "et
Tergib ve 't-Terhib " 2/498
İsmail Kadı ve diğerleri, Abdullah bin Saib'ten, o, Zadan'dan, o, Abdullah bin
Mesud' dan nakille Sütyan-ı Sevri'ye isnadı "Sahih " olan farklı tariklerden gelen riva
yetlerde bulunmuşlardır. Sevri rivayeti dinlediğini (sirna) açıkça ifade ederek: "Abdullah
bin Saib bana anlattı, o da, Zadan'dan, o da, Abdullah bin Mesud'dan nakletti" şeklinde
ifadeler kullanmıştır. Kadı İsmail'in kitabında bu şekilde gelmiştir. Abdullah bin Saib ile
Zadan, Müslim'in rivayette bulunduğu ravilerdendir. Ebu Muin onları sika ve güvenilir
kabul etıniştir. Bu durumda hadisin senedi " Sahih " olmaktadır.
2 Bazıları bu ifadelerin el-Iraki'nin, Gazali'nin "İhya "sının hadislerini tahric eder
ken söyledikleriyle çeliştiğini iddia ederler. Iraki orada der ki: "Bu hadisi Bezzaz,
İbni Mesud'dan rivayet etmiştir. Ravileri, Abdülmecid bin Abdülaziz bin Ebi
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Hafız Heytemi "Mecmau 'z-Zevaid" 9/24'te: "Bu hadisi Bezzaz ri
vayet etmiştir. Ravileri sahihtir. Hafız Suyuti "Mucizat " ve "Hasais "
adlı eserlerinde bu hadisi sahih kabul etmiştir" demiştir.
el-Kastallani de bu minvalde açıklamalar yapmış, Münavi "Feyzu '1-

Kadir " de (3/401 ) kesin bir dille "Hadis 'Sahih 'tir" demiştir.

Zerkani Kastallani'nin "Mevahib " kitabına yazdığı şerhte, Şihab el
Hafaci' de "Şerhu 'ş-Şifa " da 1/1 02 bu şekilde açıklamalarda bulunmuştur.
Molla Aliyyü'l-Kari "Şifa " şerhinde 1 n 02 ' de aynı şeyleri söyle
yerek: "Haris bin Ebü Üsame'de "Müsned " adlı eserinde 'sahih ' bir
senetle bu hadisi rivayet etmiştir" diye eklemiştir.
İbni Hacer "Metalibu 'I-Aliye " 4/22 ' de bu hadisi nakletmiştir. Bu
hadis Ebü Bekir bin Abdullah el-Mazeni' den 'mürsel ' olarak rivayet
edilmiştir. Hafız İsmail el-Kadı bu hadisi "Fazlu 's-Salat Ala 'n-Nebi "
adlı eserinde rivayet etmiştir.
Şeyh Albani dahi bu hadis için " 'Mürsel ' ve 'Sahih ' tir" demektedir.
Hafız İbni Abdulhadi, mutaassıp ve aşırı tutumuna rağmen "es

Sarimü 'l-Münki " adlı eserinde bu hadisi 'Sahih ' kabul etmiştir.

Netice olarak hadis 'Sahih ' tir ve senedi aleyhine konuşup ta'n eden
olmamıştır. Hadisi şerif, Nebi - sallallahu aleyhi ve sellem- 'in amellerimi
zin kendisine arz edildiğine ve günahlanmız için Allah'a istiğfar ettiği
ne delalet etmektedir. Öyleyse onu Allah'a vesile kılarak Allah katında
şefaatçi olmasını isteyebiliriz demektir. Zira o bunu bilir ve bize dua
ederek şefaatte bulunabilir. O - sallallahu aleyhi ve sellem- şefaat eden ve
şefaati kabul edilenlerin en şerefli ve en değerlisidir.
Allah Ku'ran'da onun ümmetine şahit olduğunu bildirmektedir. İş
Revvad dışında sahihtir. Müslİm bu raviden rivayette bulunmuş, Ebu Muin ile Nesaİ
onu sika kabul etmiş olsalar da birçok muhaddis onu zayıf kabul etmişlerdir."
Iraki'nin "Tahrici Ehadisi İhya " adlı eserinde söyledikleri bu kadar.
Kitabımızda naklettiğimiz ile burada nakledilenler arasında bir çelişki olduğunu zanne
denler olmuştur. Burada çelişki söz konusu değildir. "Tahrici Ehadisi İhya" kitabındaki
sözler Hafız Iraki'ye, "Tarhu 't-Tesrib " adlı eserdeki sözler ise onun oğlu Hafız Ebu
Zür'a Iraki'ye aittir. Bu iddianın sahibi baba ile oğlun arasını ayıramarnış, iki sözün de
aynı yerden çıktığını varsayarak itiraz etmiştir. Biz burada Hafız Ebu Zür'a'nın
"Tarhu 't-Tesrib " adlı eserindeki sözlerine itimat ettik. Şeyh EbU'I-Fazl Abdullah el
Gumari amellerin Peygamberimiz'e arz olunması hususunda "Nihayetü 'l-Amalji Sıhhati
ve Şerhi Hadisi Arzi 'l-Amal " adlı müstakil bir risale telif etmiştir.
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te bu yüzden amellerimizi görmesi ve bilmesi lazımdır. Ancak bu şe
kilde bizlere şahitlik edebilir.
Abdullah İbni Mübarek anlatır: "Ensar'dan bir kişi, Minhal bin
Amr'ın, Said bin Müseyyeb 'ten şöyle naklettiğini söyler: "Her gün
sabah akşam ümmetinin amelleri Nebi - sallallahu aleyhi ve sellem- ' e arz
olunmaktadır. 0, bütün ümmetini isimleri ve yaptıklan ile bilmekte ve
tanımakta, bu yüzden onlara şahit olabilmektedir.
Allah -celle celiiluhu- şöyle buyurur:
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"(Biz) her ümmetten bir şahit (peygamber) ve (RasulümO seni
de onların (hepsi) üzerine şahit (olmak üzere) getirdiğimiz zaman
halleri nice olur? " (Nisa 4 1 )."

Ammar bin Yasir -radıyallahu anh- 'den nakledilmiştir ki Allah
Resulü - sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmaktadır:
f'-'=
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"Allah benim kabrime tüm mahlUkatın ismini bilen bir melek tayin
etmiştir. Kıyamet gününe dek bana her kim salat ederse, "falan oğlu
falan sana salavat getirdi " der ve babasının ismiyle beraber o kimseyi
bana bildirir. "

Bezzaz ve Ebil'ş-Şeyh İbni Hıbban'da bu hadisi rivayet etmişlerdir
fakat lafızlan şu şekildedir:

"Allah -celle celiiluhu- bir meleğe tüm mahlukatın ismini vermiştir.
Ben öldüğümde o kabrimin başında duracak, bir kişi bana salavat getir
diği zaman: "ey Muhammedfalan oğlufalan sana salavat getirdi, Allah
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-celle celaluhu- da bu adama bire on karşılık ile rahmet etti " diyecektir.

,,)

Amr bin Hari, Said bin Ebi Hilal' den, 0, Zeyd bin Eymen' den, 0,
Ubade bin Nesi'den, ° da Ebu Derda'dan rivayet etmiştir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
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"Cuma günü bana çok salavat getirin. Zira o gün meleklerin şahit
olduğu gündür. Bir kimse bana salavat getirdiğinde o salavat getir
meyi bırakana dek ben ondan haberdar olurum "

Ebu Derda "öldükten sonra mı?" diye sorunca, Peygamber efen
dimiz - sallallahu aleyhi ve sellem- :
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"Evet, ölümden sonra da! Muhakkak ki Allah yeryüzüne peygam
berlerin bedenlerini yemeyi haram kılmıştır " buyururlaL 2

Ebu Hureyre -radıyallahu anh-, Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve
sellem- ' den rivayet eder:

"Bana bir Müslüman selam verdiği zaman Allah benim ruhumu
bedenime iade eder ve ben o selamı alırım. ,,3

Şeyh İbni Teymiye şöyle söylemektedir: "Bu hadis Müslim'in şart
larına göre 'sahih ' tiL İbni Ebi Şeybe'nin "Müsned" inde, Ebu Hureyre
-radıyallahu anh 'den şöyle bir rivayet nakledilmektedir: "Allah Resulü
- sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurur:
-

"Kim bana salavat getirirse onu işitirim. Eğer salavat getiren
uzakta ise bana ulaştırılır. "
ı

Taberani "Kebir " de benzer bir rivayette bulunmuştur. "et-Tergib ve 't-Terhib " 2/500
İbni Mace "Sünen " 1 /524. "Zevaid" te bu hadis ' Sahih'tir fakat iki taraftan inkita
vardır denmektedir. Zira Alai der ki: "Ubade'nın Ebü Derda'dan yaptığı rivayet
'mürsel 'dir" Buhari de: "Eymen'in Ubade'den yaptığı rivayet 'mürsel ' dir" demektedir ..
3 Ahmed ve Ebü Davud rivayet etmişlerdir. "et-Tergib ve 't-Terhib " 2/499
2
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Darukutni de bu manada bir rivayet nakletmektedir.
Nesai ve diğerlerinde Nebi - sallallahu aleyhi ve sellem- ' in şöyle söy
lediği nakledilmektedir:

��i �1 � �R � I.i� JS-J .& 1 61
"Allah kabrime bazı melekleri görevlendirmiştir. Onlar bana üm
metimin selamlarını ulaştırırlar. "

,,
Bu hususta gelen daha birçok rivayet vardır. 1

e. Peygamberimiz kendisine nida edeni bilir

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- kendisine "ya Muhammed" diye
nida eden kimsenin nidasını işitir. Ebu Hureyre -radıyalldhu anh-'ın,
Ebu Ya' la'da Hz. İsa'nın zikri ile alakalı bahiste bir hadis nakleder:
�'i � Lı JW
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"Bir kimse kabrimin başına gelse ve "ey Muhammed" dese ben
ona icabet ederim. ,,2

Yezid İbni Said el-Mehri 'den nakledildiğine göre o şöyle demiştir:
"Ben Ömer bin Abdülaziz'e veda ettiğim esnada o bana: "Sende be
nim ihtiyacım olan bir şey var" dedi. Ben: "Ey müminlerin emiri! Se
nin bende ihtiyacın olan ne olabilir ki?" diye sorunca, o: "Medine'ye
vardığın ve Nebi - sallalfahu aleyhi ve sellem- 'in kabrini gördüğünde ona
benden selam ilet" diye karşılık verdi.
Hatim İbni Verdan şöyle söyler: "Ömer İbni Abdülaziz Şam'dan
Medine'ye Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' e selam iletmesi için adam
,,
gönderirdi. 3
Hafacİ "Nesimü'r-Riyaz"da, Molla Aliyyü'l-Kari de "şerhü 'ş
Şifa " da şöyle der: "Bu rivayeti İbni Ebi Dünya nakletmiş , Beyhaki de
"Şuab " adlı eserinde zikretmiştir.
Hafaci bunun akabinde şöyle devam eder: "Allah Resulü -sallallahu
1

İbni Teymiye "İktizau 's-Szrati 'l-Müstakim " s:324
Hafız İbni Hacer "Metalibu 'l-Aliye " 4/23 de "Nebi -sallallahu aleyhi ve sel/em-'in
kabirdeki hayatı" başlığı altında bu hadisi zikretmiştir.
3 Kazı İyaz "eş-Şifa " Ziyaret Babı" 2/83. Firuzabadi "es-Sı/atu ve 'l-Beşer " adlı
eserinde zikretmiştir. s: 1 29
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aleyhi ve sellem-' e selam göndermek selefin adetlerindendi. İbni Ömer' de
bunu yapar ve Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e, Ebubekir ve Ömer radıyalliihu anhüma-'ya selam gönderirdi. Allah Resulü -sallallahu aleyhi
ve sellem-'e selam gönderen kişinin selamı uzakta da olsa kendisine ulaştı
nlmaktadır. Fakat bu şekilde selam göndermekte, onun yaınnda ona hitap
ediyor olma ve onun selama karşılık verme güzelliği vardır." ı
f. Kabir ehlinin olağanüstü halleri

İmam Hafız Ebu Muhammed Abdullah ed-Darimi "Sünen " kita
bında -ki bu kitap muteber kütübü sitte kitaplarındandır- şöyle demiş
tir: "Mervan İbni Muhammed, Said İbni Abdülaziz'den nakletmiştir:
"Sıcak günler (harra) olduğu zamanlarda üç defa mescidi nebevide
ezan okunamamıştı. Said İbni Müseyyeb mescitten ayrılmamış ve
hiçbir yere gitmemişti. 0, namaz vaktini Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem- 'in kabrinden derinden gelen ses sayesinde anlıyordu."
Mervan'ın rivayeti bu manadadır., ,2
İbrahim İbni Şeyban anlatır: "Hacdan sonra Medine'ye geldim ve
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in kabrini ziyaret ederek ona selam ver
dim. Bunu üzerine hücrenin içinden gelen "aleyküm selam" sesini işittim.
Şeyh İbni Teymiye, kabirlerin mescid ya da tapınılan putlar haline
getirilmesinden bahsederken bu rivayetleri yapmış ve şöyle demiştir:
"( . . . )Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e ya da başka salih insan
lara verilen selamı alması ve oradaki herkesin bu sesi işitmesi rivayet
leri ayın sınıfta değerlendirilernez. Said İbni Müseyyeb'in sıcak gün
ve gecelerde Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrinden ezan ses
,,
lerini işitmesi gibi rivayetler bu şekilde değildir. 3
İbni Teymiye başka bir yerde de şöyle söylemektedir:
"Peygamberlerin ve salih insanlann kabirlerinde görülen kerametler
harikulade olaylarda bu şekilde değerlendirilir. Mesela o kabre meleklerin
ya da nurun inmesi, şeytanlann ve hayvanlann o kabre yaklaşarnaması, o
kabrin ve çevresindekilerin yangından korunması, o kabre komşu olan
1

Hafaci "Nesimü 'r-Riyaz " 3/5 1 6
Darimi "es-Sünen " 1/43 . Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab "Ahkamu Teenni 'l
Mevt " adlı eserinde bu rivayeti nakletmiştir. 3/47. Kamus sahibi İmam Mecidüddin
Firuzabadi de nakletmiştir. "es-Sılatu ve '[ Beşer " s: 1 29
3 İbni Teymiye "İktizau 's-Sıratı '[-Müstakim " s:373
2
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diğer bazı mevtalann şefaate nail olması, bazı kimselerin o kabirlerin yanı
na defuolunmayı istemeleri, o kabirlerin yanında bir dostluk ve huzur ara
yanlar, o kabirleri aşağılayanlara azap gelmesi gibi birçok hadise bir haki
kattir. Bunlar, bizim ifade etmeye çalıştığımız mananın haricindedir. AI
lah'ın, peygamberlerin ve salih insanların kabirlerine verdiği hünnet ve
değer, oraya indirdiği rahmet, insanlann birçoğunun vehmettiklerinden çok
daha fazladır. Fakat burası, bunlar izah etmeye müsait değildir." !
g. Muhammed bin Abdülvahhab'tan kabir ehlinin halleri

Ümmetin alimleri, selefi salihinden -radıyalldhu anhum- bazı zatlann
vefatlanndan sonra vuku bulan kerametlerini aktarmışlardır. Bu olaylar,
gözleriyle gören güvenilir insanlardan güvenilir başka insanlann rivayet
etmeleriyle bizlere ulaştırılmıştır. Merhum Şeyh Muhammed bin
Abdülvahhab'ın 'Muhammed bin Suud' üniversitesi yayınlan arasında
'tüm eserleri' başlığı altında yayınlanan "Ahkamu Temenni 'l-Mevt " adlı
eserinde naklettiği bazı kerametleri burada aktarmak istiyoruz.
Kabir ehlinin namaz kılması:

Ahmed bin Affan'ın Hammad'tan onun da Sabit'ten rivayet ettiği
ne göre Sabit şöyle demiştir: "Allah'ım! Eğer birisine kabirde namaz
kılma imkanı verdiysen bana da o imkanı ver."
Ebu Naim' in, Cabir'den yaptığı bir nakilde anlattığına göre Cabir:
"Kendisinden başka ilah olmayan Allah' a yemin ederim ki; yammda
Hamid et-Tavil de vardı. Sabit el-Bennani'yi kabrine koymuş, kabrin
üstünü tuğlayla önnüştük. O esnada bir tuğla düşmüş ve mezann içini
görebilmiştim; o kabrinde namaz kılıyordu."
Kabir ehlinin Kur'an okuması:

Ebu Naim ve İbni Cerir'in, İbrahim bin el-Mihlebi'den rivayet et
tiğine göre o şöyle demiştir: "Bana seher vakti gezinen bazı kimseler
anlattı ki: "Cebbane' de Sabit el-Benani 'nin kabrine uğradığımızda
oradan gelen kuran sesleri işittik."
Tinnizi'nin 'hasen ' senetle İbni Abbas -radıyalldhu anh- tan nak
letmiştir: "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in ashabından bazılan bir
gün çadırlanm farkında olmadan bir kabrin üzerine kunnuşlardı. O
'

i İbni Teymiye "İktizau 's-Sıratı 'l-Müstakim " s:374
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gün bir sesin Mülk suresini sonuna dek okuduğunu işittiler. Gelip bu
haberi Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e haber verdiklerinde o:
"O sure, onu kabir azabından koruyan ve kurtarandır " diye cevap
vennişlerdi.
Nesai ve Hakim'in Hz. Ayşe -radıyalldhu anhd- den naklettiğine
göre o şöyle demektedir: "Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem
şöyle buyunnuştur
'
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"Uyuduğumda kendimi cennette gördüm. -Nesai "cennete gir
,
dim " ifadesini aktannaktadır- Kur 'an okuyan birisinin sesini duydum
ve "bu kimdir " diye sordum. Bana "Harise bin Numan " diye cevap
verdiler. Sonra Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-:

.;:ll �i j,s .;:ll �i j,s .;:ll �i j,s
"İyilik böyledir, iyilik böyledir, iyilik böyledir. " buyurdular. Hari
se, annesine herkesten iyi davranıyordu.
İbni Ebi Dünya, Hasan'dan rivayet eder: "Bize şu haber ulaştı ki;
"Bir insan Kur'an'ı ezberlerneye kalkar ve ezberleyemeden ölürse
hafızlar, onun hafız olmaları için kabirde memur edilir ki kıyamet gü
nü o da hafız olanlarla haşrolunsun."
Kabir ehlinin birbirini ziyaretleri:

İbni Ebi Şeybe, İbni Sirin'den rivayet eder. O şöyle derdi: "Kişi
öldüğünde güzel kefenlenmelidir. Zira onlar kefenliyken birbirlerini
ziyaret etmektedirler".
İbni Ebi Üsame "Müsned"inde bu manada 'Merfu ' senetle başka
bir rivayette bulunmuştur. Oradaki ifadeler şu şekildedir: "Kabirlerin
de birbirlerini ziyaret için yarışırlar."

"Sizden bir kimse kardeşini defnedeceği zaman güzelce kefenle
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sin " şeklinde bir hadis nakleder İmam Müslim

Tirmizi , İbni Mace , Muhammed bin Yahya el-Hemedani' de "Sa

hih "inde Ebü Katade'den 'merfu ' olarak şöyle rivayet etmişlerdir:

�.J� c) u-J.J-J\j:i:! �� A..LiS � �Uı.l ��L �-J ı :ıı
"Sizden bir kimse kardeşini defnedeceği zaman güzelce kefenlesin.
Zira onlar kabirlerinde birbirlerini ziyaret ederler. "
Bir ölü vasıtasıyla berzah alemine bir şey göndermek:

İbni Ebi Dünya, Raşid bin Sa'd'tan 'la be 'se bih ' bir senetle riva
yet etmiştir: "Bir adamın karısı vefat etmişti. Rüyasında bazı vefat
etmiş kadınları görmüş , aralarında hanımını görememişti. Onlara karı
sından sormuş , onlarda: "siz onun kefenini eksik yapmışsınız. Bu
yüzden bizimle gezinmeye utanıyor" diye cevap vermişlerdi. Uykudan
kalkınca Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e giderek durumu anlatmış O
-sallallahu aleyhi ve sellem-:

"Güvenilir bir yol var mı bir bakın " diye buyurmuştu. Ensar'dan
ölümü yakında beklenen bir kimseye durum anlatılmış o da: "Eğer bir
kimse ölüye bir şey ulaştırabiliyorsa ben ulaştırırım" diye cevap ver
mişti. O zat vefat edince onun kefenine hanımına iletmesi için, içinde
zaferan otu olan iki elbise koymuşlardı. Adam, rüyasında, hanımını
yolladığı elbiselerle diğer kadınların arasında gezerken görmüştü.
İbni Cevzi , Muhammed bin Yusuf el-fereyabi'den rüyasında, ke
feni yüzünden annesinin sıkıntı çektiğini gören kadının kıssasını nak
leder. Kadının ölen annesi , kızının rüyasına girmiş ve: "bana bir kefen
alın ve falan kadın buraya gelecek onunla bana gönderin" demişti.
Ne yapacakları hususunda kendisine danıştıklarını aktaran Mu
hammed bin Yusuf e1-fereyabi şöyle anlatır: "Onlara:

"Onlar kefenleri içinde birbirlerini ziyaret ederler " hadisini ha

tırlatarak bir kefen almaları gerektiğini söyledim." Kefeni verin dediği
kadın, kızın annesinin söylediği zamanda vefat etmiş , akrabaları da
kefeni onun yanına koymuşlardı."
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Kabirlere inen nur:
İbni Ebi Dünya, Ebu Üsame'nin arkadaşı Ebu Galib'ten şöyle bir ri
vayet yapar: "Şam'da ölümü yaklaşan bir genç amcasına: "öldüğümde
eğer Allah beni annerne havale ederse annem bana nasıl muamele eder?"
diye sormuştu. Amcası: "vallahi o seni cennete atar" diye cevap vermiş,
genç: "vallahi Allah, benim annemden daha merhametlidir" diye karşılık
vermişti. Bir süre sonra çocuk vefat etmişti. Bende defnederken amcası
ile onun kabrine inmiştim. Kabrinde tuğla örerken bir tuğla düşmüş. Dü
şen tuğladan kurtulmak için amcası geri sıçrayarak kurtulabilmişti. "Du
rumun nedir" diye sorduğumda, düşen tuğla yüzünden açılan boşluktan
içerisini gören amcası: "kabrinin içi nur dolmuş ve göz alabildiğine ge
niş" diye karşılık vermişti.
Ebu Davud ve diğerleri Hz. Ayşe'den rivayet eder: "Necaşi vefat
ettiği zaman kendi aramızda "kabrinin üstünden nur hiç gitmeyecek
galiba" diye konuşurduk."
İbni Asakir tarihinde Abdurrahman bin Arnare'den rivayet edilir.
O şöyle anlatmaktadır: "Ahnef bin Kays' ın cenazesinde hazır bulun
dum. Kabrine inenler arasındayım. Kabrini düzenlerken kabrinin göz
alabildiğine geniş olduğunu gördüm. Arkadaşlarıma olanı gösterdi
ğimde kimse benim gördüğümü görememişti."
İbrahim el-Hanefi'den nakledilir: "Mahan el-Hanefi kapısının önünde
asılarak idam edilmişti. Biz geceleri onun yanında bir nur görürdük."
Tüm bu rivayetler için Riyad'taki Suud kitabevi tarafından tashih
edilmiş, Şeyh Abdurrahman es-Sedhan ve Şeyh Abdullah el-Cibrin tahkiki
ile neşre hazırlanmış olan Muhammed bin Abdulvahhab'ın "Ahkamu Te
menni 'l-Mevt " kitabına "fıkıh cildi" 2. kısmına bakılabilir. Tüm eserlerinin
yayınlandığı bu baskıda, bu nusharun ve şeyh Abdülvahhab'a nispetinin ne
kadar güvenilir olduğu uzun uzadıya anlatılmaktadır. Riyad'taki Muham
med bin Suud Üniversitesi'nin Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab haftası
münasebetiyle tahkik edilerek basılmıştır.

2

KABİR ZİYARETİ

a. Kabir ziyareti meşru mudur?

Bir hadisi şerif dayanak gösterilerek, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in
kabrini ziyaret etmek için yola çıkmanın haram olduğu iddia edilmektedir.

�'i\ � \J \� ı$�J 'f'\� \ � \ �L...ıw J.:j� u-ll 'il J�')\

�

'i

"Ancak üç mescidi ziyaret için yola çıkılır; Mescidi Haram, benim
şu mescidim ve Mescidi Aksa "

Hadisi bu şekilde yorumlamak, fasit bir anlayışın ürünüdür. Birazdan
da görüleceği gibi hadisi şerif başka bir anlama delalet etmektedir. Hadi
sin delalet ettiğini iddia ettikleri anlam alakasız bambaşka bir meseledir.
Şöyle açıklayalım: Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sel/em-'in "An
cak üç mescidi ziyaret için yola çıkılır " ifadelerinde lügat ve dil alimlerinin

gayet iyi bildiği gibi 'istisna' üslubu kullanılmıştır. İstisna olan yerde, ken
disi istisna edilen (müstesna) ile kendisinden istisna edilen (müstesna
minh) olmak üzere iki unsur bulunmaktadır. Kendisi istisna edilen (müs
tesna) 'ancak' edatından sonra kendisinden istisna edilen (müstesna minh)
ise 'ancak' edatından önce gelir. İstisna üslubunda, 'Müstesna minh' açık
ça telaffuz edilebileceği gibi, açıkça zikredilmeyip orada bir 'müstesna
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İstisna kaidesinin bu özellikleri,
rast1ayabileceğimiz kaidelerdendir.

en

basit

nahiv

kitabında

Bu hadisi şerife baktığımızda, 'müstesna' nın telaffuz edildiğini
görmekteyiz ki o "üç mescid için" ifadesidir. Ama 'ancak' ifadesinden
önce gelen 'müstesna minh' zikredilmemiştir. Bu durumda onu takdir
etmekten başka seçenek yoktur.
Eğer 'müstesna minh' 'kabir' kelimesi olarak takdir edilirse bu
durumda Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-' e şöyle bir ifade nispet
etmiş oluruz: "Hiçbir kabir için yola çıkılmaz ancak üç mescidi ziyaret için
yola çıkılır." Bu kelamın böyle bir anlama delaletini savunmak, nebevi
belagate kesinlikle uymaz. Zira bu takdirde 'müstesna', 'müstesna minh'
cinsinden değildir. Halbuki istisna kurallannda yaygın olan, 'müstesna'nın
'müstesna minh' cinsinden olmasıdır. Muhammed Mustafa -sallallahu
aleyhi ve sellem- ' e bir söz nispet etmekte son derece ihtiyatlı ve çekingen
davranan İslam alimlerinin, burada 'müstesna minh'in "kabir" şeklinde
takdir edilmesiyle- ki böyle bir takdir İstisnanın asli özelliğine aykırıdır
ikna olmasını beklemek mümkün değildir.
Burada 'müstesna minh', 'kabir' değil de 'mekan' olarak takdir edilirse, o
zaman Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-' e nispet edilen mana şu şekilde
olmuş olur: "Hiçbir mekan için değil ancak üç mescidi ziyaret için yola
çıkılır." Bu şekilde bir manayı kabul etmek ise ticaret, ilim ya da her hangi bir
hayırlı iş için bir yolculuğa çıkılamayacağı anlamına gelir ki hadisi şerife
böyle bir anlam vermek hevadan kaynaklanan fasid bir tasarruftur. Takdir
edilecek şeyin ne olduğunda ise sadece üç ihtimal vardır:
Birinci veeilı: Ya biraz önce anlatıldığı gibi burada 'kabir' lafzı
takdir edilir ki manası bu durumda "hiçbir kabir için değil ancak üç
mescidi ziyaret için yola çıkılır."
Bu şekilde mana vermek Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in kabrini
ziyaret için yola çıkmayı menedenlerin görüşünü desteklemektedir. Fakat
görülmektedir ki bir nebze Arap dili ile iştigali olan kimsenin içine
sinmeyen bir manadır. Öyleyse böyle bir kelarnı, insanlann en fasih
konuşanına -sallallahu aleyhi ve sellem- nispet etmek asla uygun olmaz.
Haşa ki O -sallallahu aleyhi ve sellem-, böyle düşük bir manaya delalet
eden sözlerden memnun ola.
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İkinci vecih: Ya da hadiste 'mekan' gibi umumi bir lafız takdir edilir

ki geride anlattığımız gibi bunun batıl bir tasarruf olduğunda tereddüt
yoktur. Zaten bu takdiri iddia eden de yoktur.
Üçüncü vecih: Ya da 'müstesna minh' olarak 'mescid' lafzı takdir
edilir. Bu durumda hadisin manası: "Hiçbir mescid için değil ancak üç
mescidi ziyaret için yola çıkılır " şeklinde olur. Görüldüğü gibi bu şekilde
bir anlam fasih lügat üslubuna uygun bir kelamdır. Burada, diğer iki
vecihteki uygunsuzluk bulunmayıp, nebevi pınltılar kendini belli etmekte
ve muttaki kalpler bu kelarnı Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'ne
nispet etmekte sıkıntı duymamaktadır.
Bu anlattıklarımız, hadisteki 'Müstesna minh'i açıkça belirten bir
rivayet bulunmadığı takdirde geçerlidir. Eğer 'Müstesna minh'i açıkça
belirten başka bir rivayet var ise, lügat ile alakası olmayan takdirler
yapmak zaten caiz olmaz.
Allah'a şükür ki, 'müstesna minh' i açıkça ifade eden muteber
rivayetler bulunmaktadır.
İmam Ahmed'in, Şehr bin Huşeb tarikiyle rivayet ettiği şu rivayet
bunlardandır:
"Şehr diyor ki: "Ben Ebu Said'i işittim ve Tur'da namaz kılmaktan
bahsettim. O da bana şöyle dedi: "Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-:

�i� i � i Ji. ô�i � � � �l JJL=ı.j � (ıL � � 'i
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"Bir kimsenin namaz kılmak için herhangi bir mescid için yola
çıkmasına gerek yoktur. Mescidi Haram, Mescidi Aksa ve benim mescidim
dışında " diye buyurmuştur. Hafız İbni Hacer der ki: "Her ne kadar bazı
zayıftarafları olsa da Şehr'in rivayetleri 'Hasen ' dir.")
Hz.

Ayşe -radıyallahu anha-' den rivayet edilmiştir:
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"Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benim mescidim peygamber
mescidlerinin sonuncusudur. Ziyaret edilmeye ve kendisi için yol hazırlığı
yapılmaya en layık olanı mescidi haram ve benim mescidimdir. Benim
mescidimde kılman bir namaz Mescidi haram dışmda diğer mescidlerde
kılman bin namazdan daha hayırlıdır. ,,1
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-' in bu sözleri ümmete beyan etmekte
dir ki; diğer tüm mescidlerin hepsinin faziletleri birbirine eşittir. Öyleyse
oralara gitmek için yolculuk sıkıntısına girmekte bir fayda yoktur. Fakat
üç mescid diğerlerinden faziletlidir.
Bu hadiste kabirlerden bahseden her hangi bir ifade yoktur. Böyle bir
manayı zorla buraya sokuşturmak Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve
sellem-'e yalan isnad etmek anlamına gelir. Kaldı ki Nebi -sallallahu aleyhi
ve sellem-'in kabrini ziyaret etmek birçok alimin hac ile alakalı hükümleri
anlatan eserlerinde müstahab olarak belirtilmekte ve tavsiye edilmektedir
zaten. Bunun böyle olduğunu birçok hadis teyit etmektedir. Bazılarını
burada zikredelim:
İbni Ömer -radıyallcihu anh-, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den ri
vayet eder:

� I..i..!ı 4..l �.J '-i Ji! J Ij 6A
"Kim benim kabrimi ziyaret ederse şefaatim ona vacip olur. 2
,,

İbni Ömer -radıyallcihu anh- den rivayetle Allah Resulü
buyurmaktadır:
'

-sallallahu

aleyhi ve sellem-

('.J:

t�!� 4..l u.,sl wL � tb. wLS �J�j 'il 4� 4..l � 'i fjllj c;9-� 6A
La4il \

i Bezzaz. Senedinde Musa bin Ubeyde zayıf bir ravidir.

"Mecmau 'z-Zevaid" 4/4
Bezzaz rivayet etmiştir. Senedinde Abdulah bin İbrahim el-Gıfari vardır ki zayıf bir
ravidir. Şeyh İbni Teymiye bu hadisi nakletmiş ve "bu hadis zayıftır" demiştir.
"Fetava " 27/30. İbni Teymye başka mahallerde 'Mevzu ' olduğunu söylese de burada
hadisi naklederken 'Mevzu ' olduğuna hüküm vermemiştir. Bu durum onun hadis hak
kında verdiği hükümde tereddü1te olduğu ya da ihtilaf içinde olduğunu göstermektedir.
Eğer kendi görüşleri arasında bir ihtilaf varsa hangisinin önce veya sonra olduğunu
bilmediğimiz için iki sözünden herhangi birisine itimat edemeyiz.
2
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"Kim benim ziyaretimden başka bir isteği olmadan beni ziyarete ge
lirse, kıyamet günü ona şefaatçi olmam benim üzerime haktır. ,, 1

İbni Ömer -radıyalldhu anh- 'den naklen Nebi
sellem- şöyle buyurur:

-sallallahu aleyhi ve

"Kim hac yapar ve ölümümde benim kabrimi ziyaret ederse, beni ha
yatta ziyaret etmiş gibi olur. 2
,,

İbni Ömer -radıyalldhu anh-' den nakille Allah Resulü
şöyle buyurur:

-sallallahu

aleyhi ve sellem-

"Ben öldükten sonra kim kabrimi ziyaret ederse, beni hayatımda zi
yaret etmiş gibi olur. 3
,,

Netice olarak Peygamberimizin kabrini ziyaretle alakalı rivayetler birçok
farklı tarik ile bize ulaşmaktadır. Bu rivayetler birbirlerini kuvvetlendirip
desteklemektedirler. "Feyzu 'I-Kadir "(6/140) de Münavi, Hafız Zehebi'den
bu şekilde nakletmiştir.
Bazı alimler, bu hadisleri ya 'sahih ' görmüş ya da başkalanmn hadislerin
'sahih ' olduklarına dair görüşlerini nakletmişlerdir. Subki, İbni Sikkin , el
Iraki, Kadı İyaz "Şifa " sında, Molla Aliyyü'l-Kari "Şerii 'ş-Şifa "da, Hafaci
"Nesimü 'r-Riyaz " (3/5 1 1) adlı eserinde hadisi 'Sahih ' görmüş ya da 'sahih '
olduğu görüşünü başkalanndan nakletmişlerdir. Bu zatların hepsi hadis hafız
lan olup güvenilir imamlardandır. Dört büyük imarnın ve dinin direkleri olan
birçok büyük ulemanın Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in kabrini ziyaret et
menin meşru olduğuna hükmetmeleri son söz olarak yeterlidir. Onlann talebe1 Taberani "Evsat" ve "Kebir " de rivayet etmiştir. Senedinde Müselleme bin Salim vardır ki
o zayıf bir ravidir. "Mecmau 'z-Zevaid" 412. Hafız el-lraki der ki: "İbni Subki hadisi "Sa
hih kabul etmiştir" "el-Muğni " 11265
2 Taberani "Evsat " ve "Kebir" de rivayet etmiştir. Senedinde Hafs bin Ebü Davud el
Kari vardır. İmam Ahmed onu sika ve güvenilir kabul ederken bir grup imam onu zayıf
kabul etmiştir.
3 Heytemi der ki: "Taberani bu hadisi "Sagir " ve "Evsat " ta rivayet etmiştir. Senedinde
Ayşe binti Yunus vardır ki ben onun tercemeyi halini yapana rastlamadım. "Mecmau 'z
Zevaid" 4/2
"
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leri de kitaplannda aynı görüşü nakletmektedirler.
Sadece fıkıh kitaplarındaki bu nakillerin varlığı, Nebi -sallallahu aley
kabrinin ziyaret edilmesine dair olan hadislerin sahih ka
bul edilmesi için yeterlidir. Zira usul ve hadis alimlerince bilindiği üzere,
zayıf hadisler ulemanın fetva vermesi ve amel etmeleriyle teyit edilerek
kuvvet kazanır.
hi ve sellem- ' in

Şeyh İbni Teymiye bu konuyla alakalı güzel açıklamalar yapmıştır.
Mescidi Nebevi'ye uğramadan sadece Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in
kabri için yola çıkmanın bidat olduğunu söyledikten sonra şöyle devam
etmektedir:
"( . . . ) Bunun gibi düşünenler, peygamberlerin kabirlerini ziyaret etmek
için yapılan yolculukların Allah'a yakınlık sağladığı iddiasındadırlar. Bun
lar, ulemanın Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrini ziyaret etmenin
müstehab olduğuna dair görüşlerine binaen, diğer kabirlere de aynı Pey
gamberimizin -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrine yapıldığı gibi ziyaret
için yolculuğa çıkılabileceğini zannetmektedirler. Onlar, böyle düşünmek
le birçok vecihten hataya düşmektedirler.
İlk olarak; orada bahsi geçen yolculuk, Mescidi Nebevi'ye yapılan
yolculuktur ki onun müstehab olduğu hem nas ile hem icma ile sabittir.
İkinci olarak; Bu ziyaret, Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sel/em- ' in vefat
edip hücresine defnolunacağı bilinmeden önce sadece mescide yapılan
bir ziyarettir. Yani kabri nebevi ister mescitte olsun ister olmasın mescide
ziyaret yapılır. Bunu, sırf kabir için çıkılan bir yolculuk gibi görmek caiz
değildir.
( . . . ) Altıncı olarak mescid için yapılan yolculuk -ki buna bazı alimler
kabir ziyareti için yapılan yolculuk demektedir- nesiller boyu rum Müs
lümanların icma ile kabul ettikleri bir şeydir. Ama diğer kabirler için
yapılabilecek yolculuklar, ne sahabeden, ne tabiinden, ne de tabei tabiin
den hiç kimseden işitilmiş bir şey değildir.
( . . . ) İfade etmek istediğimiz şudur ki: Müslümanlar Mescidi Nebevi
için yola çıkmaktadırlar, Musa -aleyhisseldm- ya da İbrahim Halil aleyhisseldm- gibi peygamberlerin kabirleri için değiL. Sahabeler Şam'a
ve Beyti Makdis'e birçok ziyaretlerde bulundukları halde, onların İbra
him -aleyhisseldm-'ın kabrini ziyaret için yola çıktıkları bilinmemekte
dir.
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Öyleyse, bazılarının kabir ziyareti için yolculuk diye nitelediği, Mes
cidi Nebevi'yi ziyaret için yapılan yolculuk nasıl oluyorda diğer pey
gamberlerin kabirlerini ziyaret için yapılan yolculuklara benzetilebili
yor?"
Şeyh İbni Teymiye'nin sözlerinden anlaşılan önemli husus şudur: her
hangi birinin, mescide uğramadan, o mekanların ve cennet bahçesinin
bereketinden istifade etmek için bir namaz kılmadan, sadece kabir ziyare
ti sebebiyle yola çıkması düşünülemez. Aynı şekilde bir kimsenin tek
başına mescidi ziyaret ederek Nebi -saZlaZlahu aleyhi ve seZlem- ' in kabrine
uğramaması, kabri şerifin önünde durarak Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem- ' e ve iki arkadaşına -radzyalldhu anhumd- selam verınemesi de
düşünülemez.
Onun "Öyleyse, bazılarının kabir ziyareti için yoıculuk diye nitelediği,
Mescidi Nebevi'yi ziyaret için yapılan yolculuk nasıl oluyorda diğer pey
gamberlerin kabirlerini ziyaret için yapılan yolculuklara benzetilebiliyor?"
sözleri. "orada bahsi geçen yolculuk, Mescidi Nebevi'ye yapılan yolculuk
tur. . . " ifadesi ve "mescid için yapılan yolculuk -ki buna bazı alimler kabir
ziyareti için yapılan yolculuk ta demektedir- nesiller boyu tüm Müslüman
ların icma ile kabul ettikleri bir şeydir" ifadeleri, zikrettiğimiz önemli nok
taya delalet etmektedir.
İbni Teymiye'nin bu görüşü, Müslümanlar arasında tefrika oluşturan,
kimimizin kimimizi küfür ile itham edip İslam 'ın dışında kabul etmesine
sebep olan büyük bir problemi izale etmektedir.
Selefin yolundan gittiğini söyleyip, devrinde selefin en büyük imamı
olan İbni Teymiye'nin yolundan gittiğini iddia edenler, eğer insanların
yapa geldikleri şeylerde maksatlarını anlamaya biraz önem verse, biraz
hüsnüzan yapsalar, büyük bir kitlenin cehennemlik değil de ebedi yurt
olan cennet ehlinden olduklarını farkedeceklerdir.
Burada açıkça söylemeliyiz ki biz de bu meselenin İbni Teymiye'nin
söylediği gibi olduğuna inanıyoruz.
Eğer birisi çıkıp "biz Nebi -sallallahu aleyhi ve sel/em- ' i ya da onun
kabrini ziyaret ediyoruz" derse o Mescidi Nebevi'yi de beraber kastet
mekte, eğer "mescidi ziyaret etmek istiyorum" derse, mescitle beraber
kabri de kastediyor demektir. Bu ifadelerin sahibi mescİt ile kabir arasın
daki bağ bilindiği için kastını açıkça söylemeye gerek duymamıştır.
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Kabir ziyaretinden de Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in zatını ziyaret
kastedilmektedir. Zira kabri ziyaret eden hakikatte O -sallallahu aleyhi ve
sellem- 'i ziyaret etmektedir.
Hiç kimse sadece kabir ziyareti için yola çıkmamaktadır. Bizler ziyarette
bulunduğumuzda, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' i ziyaret için yola çıkıyor
ve bu ziyaretten Allah'a yakınlık kesp etmeye gayret ediyoruz.
Her şeye rağmen Müslümanlar, Mescidi Nebevi'yi ziyaret etmek is
tediklerinde "Allah Resu1ü -sallallahu aleyhi ve sellem- ' i ziyaret ediyor kabri değil- ve onun için yola çıkıyoruz" diyerek şüpheden uzak ifadeler
kullanmalıdırlar. Bu yüzden İmam Malik: "Bir kimsenin "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem- ' in kabrini ziyaret ettim" demesi mekruhtur"
demektedir.
Maliki imamları: "İmam Malik'in "kabri ziyaret ettim demek mek
ruhtur" sözünü şu şekilde tefsir etmişlerdir: "Kabri ziyaret ediyorum"
ifadeleri, edebe riayet eden lafızlar olmadığı için İmam Malik tarafından
mekruh görülmüştür."
Eğer oraya gidenler sadece kabri ziyaret için gitmiş olsalar Ravza'daki
o izdihama şahid olmak mümkün olur muydu? İnsanları mescidin kapıları
açıldığında adeta birbirlerini öldürecek gibi Ravza'ya doğru koşuştuklarına
şahit olabilir miydik? Oradaki herkes mescitte namaz kılmak ve Ravza'ya
gelmek için uğraşmakta olan, Muhammed bin Abdullah -sallallahu aleyhi ve
sellem-'i ziyaret için gelmiş ve onun için yola çıkmış olan insanlardır.
b. Peygamberimizin kabrini ziyaret için yola çıkılır mı?

Medine kadısı, Allame, Şeyh Atiye Muhammed Salim, müfessir Alla
me Şeyh Muhammed el-Emin eş-Şenkıti'nin yarım kalan "Advau '1Beyan " adlı tefsirini tamamlamak için kaleme aldığı eserinde bu meseleye
değinmiş ve şöyle demiştir:
"Ben inanıyorum ki, Şeyhülislam İbni Teymiye'ye muasır olanların
onun1a başka meselelerde çekişmeleri olmasaydı, kabri ziyareti meselesi
gündeme bile gelmezdi. Şöyle ki; bu mesele Allah Resulü -sallallahu aleyhi
ve sellem- ' e olan muhabbet ve bağlılık ile alakalı hassas bir konu olduğu için,
muhalifleri bu meseleyi kullanarak İbni Teymiye'yi "sadece Nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem-'in kabrini ziyaret için yola çıkılmaz. Yolculuk, Mescidi Ne
bevi'yi ziyaret için yapılır. Hadisi şerif bunu göstermektedir." sözleriyle
ilzam edip küçük düşürmek istemişler, onun açıkça demediği sözleri bile o
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söylemiş gibi ona isnat etmişlerdir.
Eğer, İbni Teymiye'nin bu sözleri, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in
kabrini ziyaret etmeyi yasaklamak için değil de "tek başına kabir ziyareti
için yola çıkılmamalıdır" şeklinde anlaşılmış olsa idi sorun kalmayacaktı.
Zira İbni Teymiye -rahimehullah-, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-' in kabri
ni ziyareti ve ona selam verilmesini menetmemiştir. Bilakis bu ziyareti fazi
letli görerek Allah'a yakınlık kesp ettirecek amellerden saymıştır. O sadece,
yapılacak yoıculuğun, -hadisi şerife dayanarak- Mescidi Nebevi ve oradaki
her şey için yapılması gerektiğini söylemiştir. Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem-' e selam vermek te bunlardan biridir. Kendisi de bunu kitaplannda
açıkça ifade etmektedir."ı
Daha sonra Atıyye bin Salim, İbni Teymiye'nin bizim geride naklet
tiğimiz sözlerini zikrederek anlatmaya devam eder:
"İbni Teymiye'nin sözleri, mescide namaz kılmak ve Nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem- 'in kabrini ziyaret etmenin birbirlerine bağlı şeyler olduğuna
delalet etmektedir. Her kim bunlann birbirinden aynlabileceğini iddia eder
se, vakıaya muhalefet etmektedir. Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem
'in kabri ve Mescidi Nebevi bitişik olduktan sonra tartışmayı gerektirecek
şeyler ortadan kalkmaktadır. Bunun için alemlerin rabbi olan Allah'a ham
dolsun.
İbni Teymiye, bir yerde salihlerin kabirlerini ziyaret için yola çıkıldı
ğında namazıann kısaltılması konusu ile alakalı İmam Ahmed'in ashabın
dan dört görüş naklederken şöyle der: "Bu görüşlerin üçüncüsü Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrini ziyaret için çıkılan yolda namazı kı
saltmaktır." ( . . . )İbni Teymiye'nin ifadelerinden; Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem- ile Mescidi Nebevi'nin ve kabri ziyaret etmenin birbirlerinden ayn
lamayacağı anlaşılmaktadır. Bu bütün ulemaya göre böyledir. İbni
Teymiye daha sonra cahiller hakkında şöyle der: "Bunun böyle olduğunu
bilmeyenler sadece kabri ziyaret için yola çıktıklanm düşün-selerde, Mes
cidi Nebevi'de mutlaka namaz kılar ve ecir alırlar. Aslında bu şekilde dü
şünmek nehyolunmuştur. Fakat bu kimseler, bunun yasak olduğunu bil
memektedir. Bu yüzden de azabı hak etmez bilakis ecre nail oludar."ı
-

i

2

Atiye Muhammed Salim, "Tekmiletü Edvau 'I-Beyan " 8/586
Atiye Muhammed Salim "Tekmiletü Edvau 'I-Beyan " 8/590
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Bu anlatılanlardan şu açığa çıkmaktadır; sırf kabir ziyareti için birisi
yola çıkmış olsa bile sevaptan mahrum olmaz. Peki, böyle bir kimse hak
kında nasıl bidatçi, sapık ve müşrik denilebilmektedir. Allah'ım seni ten
zih ederim. Bu büyük bir iftiradır.
Hasan bin Hasan bin Ali' den rivayet edilmiştir: "O, bir gün Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrinin içinde bulunduğu evin önünde duran
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e seslenerek ona sa!:'it getiren bir adam görür
ve ona: "Bu şekilde yapma. Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-:

-

"Benim evim/ sürekli gidip gelinen bir yer haline getirmeyin. Evlerinizi
kabirler haline getirmeyin. Olduğunuz yerden bana saliil getirin. Muhakkak
ki sizin saldtlarınız bana ulaşır " buyurmaktadır" demiştir.

Bu 'mürsel ' bir rivayettir. Hasan'ın fetvası için yaptığı istidlal doğrudur.
Fakat kim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in kabrinin bulunduğu hücreyi
saadetin önünde mahcup halde durur ve Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-' e
salatu selam getirirse, ziyareti en güzel surette gerçekleştirmiş sevgisini en
iyi şekilde izhar etmiş olur. Bu şekilde salavat getirenler, bulunduğu yerden
ya da namaz kılarken salavat getirenlerden daha çok ecre nail olurlar. Zira
onu ziyaret ederek salat edenin ziyaret ecri de vardır. Ama kendi beldesinde
namazda salavat getirenin ise sadece saHivat ecri vardır. Ona bir salat edene
Allah on salat eder.
Eğer bir kimse Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i ziyaret ederken edepsiz
lik ya da kabre secde gibi gayn meşru bir şey yapmaya kalkarsa, doğru olan
yumuşaklıkla öğretilmelidir. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
Müslümanlann ziyaret esnasında çıkardıklan sesler, oluşturduklan
kargaşa, duvarlan öpmeleri ve ağlaşmalan, Allah' a yemin olsun ki sadece
ve sadece Allah'a ve O'nun Resulüne -sallallahu aleyhi ve sellem- olan mu
habbetlerinden kaynaklanmaktadır. İşte bu sevgi, cennet ve cehennem eh
linin arasını ayıran ölçüdür. Onun kabrini ziyaret etmek en faziletli amel
lerdendir.

1 Bu lafız Zehebi 'ye aittir. Meşhur olan şekli ise: "Kabrimi mabet edinmeyin " şeklinde
dir.
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"Ancak üç meseidi ziyaret için yola çıkılır " hadisi şerifinin manasını
umumi düşünerek peygamberlerin ve salih insanların kabirleri için yolcu
luk yapmaya müsaade edilmediğini düşünenler, Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem- ' i ziyaret için yola çıkmanın, Mescidi Nebevi'ye ziyaret için yola
çıkmanın bir parçası olduğunun ve birbirlerinden ayrılamayacaklarının
farkında olmalıdırlar. Böyle bir ziyaret herkesin ittifakı ile meşrudur. Zira
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in medfiın bulunduğu hücreyi saadete
mescide girıneden ulaşmanın imkanı yoktur. İlk önce tahiyyetü'l-mescid
namazı ile mescid selamlanır soma da mescidin sahibi selamlanır. Allah
bizlere ve sizlere bunu nasip etsin. Amin." ı
c. İmam Malik'in kabir ziyareti ile alakah görüşleri

İmam Malik, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' e en fazla tazim edenlerin
başında gelir. Medine-i Münevvere'de binek kullanmaz, ayağına çarık
giymeden çıplak ayakla yürürdü. Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem
'in yürüdüğü yerler olan Medine topraklarına hürıneten defi hacetini bile
orada yapmazdı.
Medine'ye ziyaret için gelen müminlerin emiri Mehdi'ye: "Medi
ne'ye girerken geçtiğin yollarda yaşayan insanlar muhacirlerin evlat1arı
dır. Onlara selam yerıneden geçme. Yeryüzünde Medine ehlinden ve
Medine'den daha hayırlı kimse yoktur." dediğinde halife Mehdi ona:
"Bunu neye dayanarak söylüyorsun ey Ebü Abdullah?" diye sorınuş, o da
cevaben: "Peygamberimiz Muhammed Mustafa -sallallahu aleyhi ve
sellem- dışında yeryüzünde şu anda kabri bilinen başka bir peygamber
yok. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrinin bulunduğu top
rakların diğerlerine üstünlüğü olmalıdır" der. 2
İmam Malik, Medine'ye olan aşırı saygısından dolayı "Nebi ve sel/em-'in kabrini ziyaret ettim" denmesini bile hoş
karşılamazdı. O herkesin, "ben Nebi -sal/al/ahu aleyhi ve sel/em- ' i ziyaret
ettim" diyerek kabir kelimesinin kullanılmamasını isterdi. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sel/em-' in:

sallallahu aleyhi

ı

2

Ez-Zehebi "Siyerii Alami 'n-Nübela " 4/483-5
Kadı İyaz, "Tertibü 'l-Medarik "
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"Evlerinizde namaz kılınız. Onları kabirler haline getirmeyin " buy

ruğu göstermektedir ki 'kabir' arzu edilmeyen bir şeydir.
Hafız İbni Hacer şöyle demektedir: "İmam Malik, ziyaretin kendisini
değil, ziyareti nitelernek için bu ifadelerin kullanılmasını edebe aykırı
görmüştür. Yoksa gayet iyi bilinmektedir ki Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem- 'yi ziyaret etmek faziletli amellerden olup celal sahibi olan Allah'a
ulaştıran üstün bir ameldir. Bu ziyaretin meşru olduğunda ise tereddütsüz
ittifak vardır." ]
İmam Ebu İmran da şöyle der:
"İmam Malik, "ziyaret tavafı" ve "Ben Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem
'nin kabrini ziyaret ettim" ifadelerinin kullanılmasını rnekruh görürdü. İn
sanlar bu ifadeleri kendi aralarında kullandıklanndan, Nebi -sallallahu aleyhi
ve sellem-' in bu hususta diğer İnsanlara denk tutulmasını hoş karşılamaz ve
"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'e selam verdim" denmesini daha doğru
bulurdu."
İmam Malik şöyle de demektedir: " . . . Üstelik insanların birbirlerini zi
yaret etmeleri mubah, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' i ziyaret etmek ise
vaciptir." İmam malik burada Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' i ziyaret
etmek mendup olduğu halde teşvik için mübalağalı bir şekilde "vacip"
ifadesini kullanmıştır. Yoksa farz anlamında vacip dernek istememiştir.
Bana göre İmam'ın yasakladığı şey, ziyaretin kabre yapıldığı şeklinde ifa
de edilmesidir. 0, "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' i ziyaret ettim" denil
mesini rnekruh görmemiştir. Zira Nebi -salla/lahu aleyhi ve sellem- şöyle
buyurur:
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"Allah 'ımı Benden sonra kabrimi tapınılan bir put haline getirme.
Peygamberlerinin kabirlerini mescidler edinen kavimlere Allah şiddetle
gazap eder. "
İmam Malik, eski kavimlere benzernernek için ziyaret eyleminin kabre

,,
nispet edilmesini istememiş ve bu yolun kapalı durmasına riayet etmiştir. 2
Bizde şunu eklerneliyiz ki; eğer İmam Malik Nebi -sallallahu aleyhi ve
se/lem- ' in kabrini ziyaret etmeyi rnekruh görüyor olsaydı "Bir kimsenin
ı

2

İbni Hacer, "Fethu 'l-Bari " 3/66
Kadı İyaz, "eş-Şifa " 2/7 1-2
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Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in kabrini ziyaret etmesi mekruhtur" der
di. "Bir kimsenin kabri ziyaret ettim demesi mekruhtur" demezdi. Dola
yısıyla İmam'ın maksadı sadece, bu şekilde bir ifade kullanmanın mek
ruh olduğunu ifade etmektedir.
d. Hanbeli İmamlarının kabir ziyareti ile alakab görüşlerİ

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'yi ziyaret etmenin meşru olduğunu
selefi salihinden birçok imam zikretmektedir. Tüm mezheplerin fıkıh
kitapları bu meselenin mahiyetini izah eden beyanlarla doluyken özellik
le bir mezhebin görüşünü aktarmanın bir anlamı nedir denilebilir. Özel
likle Hanbelilerin görüşünü aktarmak istememizin sebebi, "Hanbeliler
kabir ziyaretine cevaz vermiyor" diyenlerin iftiralarına cevap vermektir.
Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli fıkıh kitaplarına, hatta Zeydi, İbazi ve Ca
feri fıkıh kitaplarına bakıldığında dahi, bu kitapların, hac meselelerini
aktardıktan sonra, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'i ziyaret etmenin ah
kamına dair müstakil bir kısım açtıkları görülecektir.
Kadı İyaz:

Buhari ' de İbni Ömer'den gelen şöyle bir rivayet vardır:
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"İslam, garip başlamış ve başladığı gibi garip dönecektir. İslam, yz
lanın kendi yuvasına çekilmesi gibi iki meseid arasında dönecektir. "

Ebu Hureyre' den gelen rivayette " . . .İslam Medine 'ye dönecektir "
şeklinde geçmektedir.
Kadı İyaz, bu Hadisi şerifin şerhinde, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem
'in kabrini ziyaret etmenin selef katında meşru addedildiğini ifade etme
sadedinde şu sözleri söylemektedir:
"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in "İslam Medine 'ye döner " sözle
rinin manası, iman ilk zamanlarda olduğu gibi sonunda yine Medineli
olacaktır şeklindedir. Yani İslam'ın ilk zamanlarında halis iman sahibi
her gerçek Müslüman, ya oraya yerleşmek üzere oraya hicret etmiş ya da
ondan bir şeyler öğrenmek ve ecir kazanmak amacı ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem- ' i görme şerefine nail olmak için Medine'ye
gelmişlerdir.
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Halifeler zamanında da aynısı olmuştur. İnsanlar, bütün ashabı kendine
örnek edinmek ve onlardan doğru bir yaşamın gereklerini almak için Me
dine'ye gelmeye devam ettiler. Sonra da, devirlerinde zamanın kandilleri
ve hidayet imamlan olan ulema arasında yayılan sünneti öğrenmek için,
imanı olan herkesin kalbi oraya gitme arzusu ile doldu. Sonrasında ise za
manımıza dek herkes, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-' in kabrini ziyaret ve
O'nun -sallallahu aleyhi ve sellem- müşahede ettiği o yerlerle, O'nun sallallahu aleyhi ve sellem- ve ashabının hatırası olan yerlerle teberrük etmek
için gelmeye devam ettiler. Bu topraklara müminlerden başka kimse gel
memektedir." Kadı İyaz'ın bu meseleye dair mütalaası budur. Allah en
doğrusunu bilir." !
İ mam Nevevi

"Şerhi Sahihi 'l-Müslim " sahibi İmam Hafız Şerefuddin en-Nevevi, Hac
ahkamına dair yazdığı "el-İzah " adlı eserinde Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem- ' in kabrini ziyaret ile alakalı özel bir bahis açmış ve orada şöyle de
miştir: "Hacı ve umreciler Mekke'den ayrıldıklannda, Medine'ye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem- ' in türbesini ziyaret etmeye gitmeliler. Bu, kurtulu
,
şa vesile olan en değerli amellerdendir. ,2
İbni Hacer el-Heytemi

Nevevi, "el-İzah " adlı eserinde şöyle söyler: "Bezzaz ve Darukutni se
nediyle beraber İbni Ömer'den rivayet etmiştir ki Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyunnuştur:
"Kim benim kabrimi ziyaret ederse şefaatim ona vacip olur. "

Hafız İbni Hacer el-Heytemi, Nevevi'nin bu eserine yazdığı haşiye
sinde bu sözleri şöyle açıklar:
"Bu rivayeti İbni Huzeyme "Sahih " adlı eserinde yapmaktadır.
Abdulhak ve Takiyyü's-Sübki gibilerinin de içinde bulunduğu bir toplu
luk hadisi 'sahih ' kabul etmektedirler. Zehebi 'nin: "Bu rivayetin bütün
tarikleri 'leyyine ' dir, ama birbirlerini kuvvetlendirirler" ifadesi, hadisin
'sahih ' kabul edilmesine aykırılık teşkil etmez.

ı

Nevevi "Şerhu 'l-Müslim " 2/1 77
"Şerh i Sahihi Müslim " de 9/1 06 da "hiçbir mescid için yola çıblmaz . . .
nin şerhindeki sözlerine de bakılmalıdır.

2

"

hadisi şerifi
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Darukutni de bu hadisi rivayet etmiş, Taberani ve İbni Sübki ise şu
lafızlar1a yapılan bir rivayeti 'sahih ' görmüşlerdir:
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"Her kim ki benim ziyaretimden başka bir amacı olmadığı halde bu
raya gelirse. Ona kıyamet gününde şefaat etmek bana hak olur. "

Başka bir rivayette de:

"O kimse için benim kıyamet günü şefaatçi olmam, Allah üstüne bir
hak olur. " şeklinde gelmektedir.
"Benim ziyaretimden başka bir amacı olmadığı halde " sözleriyle Nebi -

ziyaret ile alakalı olmayan hususlardan sakınılma
sı gerektiğini ifade etmek istemektedir. Mescidi Nebevi'de itikaf, orada bol
bol ibadet etmek, sahabeyi ziyaret gibi şeyler ziyaret eden kimse için
mendup şeylerden sayılıp, ziyaret amacına ve şefaate nail olmaya engel sa
yılmazlar. Mezhebimizin ve diğer mezheplerin imamlan derler ki: "Kabrin
ziyaretiyle beraber Mescidi Nebevi için yolculuk yapmak ve orada namaz
kılmak gibi amellerle ecir ummak sünnettir."
Hadisi şerif, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' e hayatında ya da vefa
tından sonra yapılacak ziyaretleri ve uzaktan yakından gelen her erkek ve
kadının ziyaretini kapsayıcı şekilde umumi ifadelerle zikredilmiştir. Bu
hadis, ziyaret için hazırlık yapmak ve yola çıkmanın faziletine delalet
etmektedir. Zira vesileler maksatIanna göre değer kazanırlar. Ebu Davud,
'sahih ' bir senetle rivayet etmektedir:
salfalfahu aleyhi ve selfem-,

"Bana selam veren bir kimse olmasın ki Allah onun selamını almak
için benim ruhumu bedenime iade etmesin. "

Nebi -sallallahu aleyhi ve sel/em- ' in, selam veren bir kimsenin selamını
almasının ne kadar büyük bir şey olduğunu bir düşünün. 0, diğer pey
gamberler gibi kabrinde hayatta olup namaz kılmaktadır.
'Merfu ' senetle varit olmuştur:
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"Peygamberler kabirlerinde hayatta ve namaz kılmaktadırlar. "

Peygamberimizin mubarek ruhlarının geri iade edilmesi, o esnada ko
nuşma kabiliyetinin ona verilmesi anlamına gelmektedir."!
Hafız İbni Hacer el-Askalanİ

İbni Hacer "Şerh i Buhari " de "Ancak üç mescid için yola çıkılır "
hadisini şerh ederken şöyle anlatır:
"Burada 'müstesna minh' (kendisinden istisna edilen kelime) zikro
lunmamıştır. Burada ya umumi bir lafız takdir edilir. O zaman hadisin ma
nası "Hiçbir mekan için yolculuk yapılmaz ancak üç mescid için yola çıkı
lır" şeklinde olur. Ya da daha hususi anlamda bir şey takdir edilir. Umumi
bir takdir yapmak mümkün değildir. Zira bu takdirde hadisten, ticaret, sı
layı rahim ve ilim tahsili gibi mühim meseleler için yolculuk yapılamaya
cağı gibi bir mana anlaşılır ki bu doğru değildir. Öyleyse hususi bir kelime
takdir edilmelidir. Takdir ederken de elbette ki mana ile münasebeti en
fazla olan kelime seçilmelidir. Bu durumda hadisin takdiri şöyle olmalıdır:
"Hiçbir mescid için yola çıkılmaz ancak üç mescid için yola çıkılır. " Nebi
-sallallahu aleyhi ve sellem-'in ya da salihlerin kabirlerini ziyaret için yola
çıkmayı menedenlerin fikirlerinin batıl olduğu anlaşılmaktadır. Allah en
doğrusunu bilendir.
Es-Subki'l-Kebir şöyle demektedir: "Bazıları bu hadisi yanlış anlayarak
bu üç mescid dışında her hangi bir yeri ziyaret için yola çıkmanın yasak
olduğunu zannetmişlerdir. Bu bir hatadır. İstisna edilen, kendisinden istisna
edilen şey ile aynı cinsten olmalıdır. Bu durumda hadisin manası şöyle olur:
"Herhangi bir mescid için, ya da herhangi bir mekan -sadece o mekanın
kendisi hedeflenerek- için yola çıkılmaz, sadece üç mescid içİn yola çıkılır."
Herhangi bir mekan için de yola çıkılmaz, çünkü birisini ziyaret ya da ilim
tahsili için yapılan ziyaretler mekan içİn değil mekanda bulunan kişiler için
dir. Allah en doğrusunu bilir." 2
Buharİ şarihi, İ mam Şeyh el-Kirmani

Şeyh el-Kirınani "Şerh-i Buhari " de "Ancak üç mescid için yola çıkı
lır " hadisini şerh ederken şunları söyler:

ı

2

"el-izah " s:488
İbni Hacer, "Fethu 'l-Bari " 3/66
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"Buradaki istisnanın çeşidi "müferrağ"dır. ı Eğer burada kelamın takdirini
"hiçbir yer için yola çıkılmaz" şeklinde yapacak olursak istisna edilen üç
mescid dışında hiçbir yere yolculuk yapılmaması lazım gelir. İbrahim
Halil -aleyhisselam- ya da benzer zat1ar içinde yola çıkılmayacağı anlaşı
lır. Zira "müferrağ" istisnada, en umumi lafızlar takdir edilir. Burada en
umumi lafız derken istisna olunan şeyin (rnescid) özelliklerine uyan aynı
cinsten bir şey olması kastedilmektedir. Mesela "Ben görmedim. Ancak
Zeyd'i gördüm" denildiğinde bu söz: "Ben hiçbir adamı, hiçbir kimseyi
ya da hiçbir canlıyı görmedim ancak Zeyd'i gördüm" anlamına gelmek
tedir. Öyleyse hadisin takdiri şu şekilde olmaktadır: "Hiçbir mescid için
yola çıkılmaz ancak üç tanesi İçİn çıkılır" Devrimizde Şam beldelerinde
bu hadisin manası ile alakalı birçok münazaralar gerçekleşmektedir. İki
taraf ta birçok risaleler kaleme almıştır. Biz bunları izah etme sadedinde
,
değiliz. ,2
Şeyh Bedreddin el-Ayni

Şeyh el-Ayni Buhari şerhinde şunları söyler:
"Rafii, kadı İbni Kecc'den nakleder: "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem
' in kabrini ziyaret etmek için birisi bir nezirde bulunursa, bu nezri yerine
getirmesi gereklidir. Başka seçeneği yoktur. Ama eğer başkasının kabrini
ziyaret edeceğine nezrederse, bana göre burada iki seçeneğin de yolu
açıktır.
Kadı İyaz ve Şafii imamlarından Ebu Muhammed el-Cüveyni der ki:
"Bu hususta nehiy varid olduğu için üç mescidin dışında bir yere yolcu
luk yapmak haramdır." Nevevi ise şöyle der: "Bu görüş hatalıdır.
İmamu' l-Harameyn ve muhakkikIerin tercih ettiği mezhep ve imamları
mızın kabul ettiği sahih görüş o dur ki; böyle bir ziyareti yapmak ne ha
ramdır ne de mekruh."
Hıtabi der ki: "Hadisteki "yolculuk yapılmaz" cümlesi haber veren
(ihbari) bir cümle olup, emir değildir. Bu lafızlardan, üç mescidde namaz
kılmak için yapılan nezrin yerine getirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Yani bu üç mescid dışında herhangi bir yer için yapılan nezre riayet için
yola çıkmak zorunlu değildir. Eğer bu üç mescidin dışında bir yerde na
maz kılmak için nezir yapılmışsa, kişi, oraya gitmek ya da bulunduğu
i 'Müferrağ' istisna, kendisinden istisna edilen kelimenin (müstesna minh) cümlede
zikredilmeyip, manaya uygun bir kelimenin takdir edildiği istisna çeşididir. (ç)
2 El-Kirmani, "Şerh u '/-Buhari " 7/1 2
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yerde namaz kılmak arasında muhayyer olup yolculuğa çıkmak zorunda
değildir.
eyhimiz Zeyneddin der ki: "Bu hadisin sadece mescidler ile alakah ol
ması en doğru vecihtir. Yani hadis, "şu üç mescid dışında hiçbir mescid için
yola çıkılmaz" anlamındadır. Mescidlerin dışında ilim tahsili, ticaret, gezinti,
salih insanlan ve dostlan ziyaret için yapılan yolculuklar, buradaki yasağın
altına girmez. Bu mana, İmam Ahmed'in "Müsned" inde hadisin farklı tarik
lerden yapılan rivayetlerinde açıkça belli olmaktadır:
"Bize Haşim anlattı, ona Abdü1mecid, ona da Şehr anlatmış: "Ebu
Said el-Hudri -radıyall6hu anh- ' dan işittim. Tur bölgesinde namaz kıl
maktan bahsediliyordu. Ebu Said dedi ki: "Allah Resulü -sallallahu aleyhi
ve sellem- şöyle buyurdu:
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"Hiç kimsenin bir mescidde namaz kılmak için yola çıkması gerekli
değildir. Mescidi Haram, Mescidi Aksa ve benim mescidim müstesna. " Bu
hadisin senedi 'sahih ' olup hadis imamlanndan bir grup Şehr bin Huşeb 'i

sika ve güvenilir kabul etmiştir." ]

Şeyh Ebu Muhammed İbni Kudame

Şeyh Ebu Muhammed Muvaffakuddin Abdullah İbni Kudame der ki:
"Nebi -salfalfahu aleyhi ve selfem-'in kabrini ziyaret etmek müstehabtır. Zi
ra Darukutni senediyle İbni Ömer' den rivayet etmiştir ki Allah Resu1ü
salfalfahu aleyhi ve selfem- şöyle buyurmuştur:

-

"Her kim hac yapar ve vefatımdan sonra kabrimi ziyaret ederse beni
hayatımda ziyaret etmiş gibi olur. "Başka bir rivayette de:
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"Kim kabrimi ziyaret ederse şefaatim ona vacip olur " şeklinde gel

mektedir.
ı

El-Ayni, "Umdetü 'l-Kari "
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ilk lafızIada olan rivayeti Said, Hafs bin Süleyman'dan, o, Leys'ten, o,
Mücahid'ten, o da İbni Ömer'den nakletmiştir. Abdullah'ın Yezid bin
Kusayt'tan onun Ebu Hureyre'den naklettiği bir rivayette Nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
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"Kabrimdeyken bana selam veren biri yoktur ki, Allah benim ruhumu
iade etmesin ve onun selamını almayayım. "

Hiç hac yapmamış birisi hac için yola çıktığında -Onlar Medine'ye uğ
ramadan Mekke'ye gidemedikleri için Şam yolunun dışında bir yolu kul
lananlan kastetmekte- Medine'ye uğramaktan mahrum kalması ve yolda
olan bir şeyden dolayı en kısa yoldan direk Mekke'ye gitmek zorunda
kalmasından korkanm.
Utbi ' den rivayet edilir: "Bir gün Allah Resulü'nün kabrinin yanında
oturuyordum. Bir A'rabi çıka geldi ve şöyle konuşmaya başladı:
"Esselamü aleyke ya resulallah. Biz işittik ki Allah -celle celfiluhu- şöyle
buyurmaktadır:
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"Onlar, kendilerine yazık ettikleri zaman, (pişman olarak) sana
gelip Allah 'tan bağış lanmalarını dileselerdi, Peygamber de onlara
mağfiret dileseydi, elbette Allah 'ı, daima tövbeleri kabul edici ve çok
merhamet edici bulurlardı." (Nisa 64). Bende günahlanmdan istiğfar
ettiğim halde ve senden bana rabbime şefaatçi olmanı dileyerek huzuruna
geldim." Bedevi sonra şu şiiri okudu:
Ey toprakta yatanların en hayırlısı
Senin naaşın ile tüm ovalar ve dağlar şeref kazandı
Senin medfun bulunduğun kabre benim canım feda olsun
Ki o kabirdedir iffet, cömertlik ve şeref

Bunlan söyledikten sonra bedevi çekip gitti. Sonra birden bana bir
geçginlik hali geldi ve uykuya dalıverdim. Rüyamda Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem- gördüm ve bana şöyle buyurdular: "Git o bede
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viye yetiş ve Allah'ın onu bağışladığını müjdele." !
Şeyh Ebfi'l-Ferec İbnİ Kudame

Şeyh Şemseddin Ebu'l-ferec Abdurrahman İbni Kudame el-Hanbeli
"Şerhu 'l-Kebir " adlı eserinde şöyle demektedir:

"Hac vazifesi bitince Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in ve iki arka
daşının -radıyallahu anhuma- kabrini ziyaret etmek müstehaptıf. N ebi
sallallahu aleyhi ve sellem-'e selam verirken şöyle söylenilir: "Allah'ım
sen hak sözünle buyurdun:
-

"Onlar, kendilerine yazık ettikleri zaman, (pişman olarak) sana
gelip Allah 'tan bağışlanmalarını dileselerdi, Peygamber de onlara
mağfiret dileseydi, elbette Allah 'ı, daima tövbeleri kabul edici ve çok
merhamet edici bulurlardı." (Nisa 64) Günahlanmdan tövbe ettiğim ve
senden Rabbime şefaatçi olman dileğiyle bende sana geldim ey Allah'ın
Resulü. Allahım! Onun hayatında onun yanına gelenlere nasıl mağfiret
ettiysen, bana da mağfiret etmeni diliyorum. Allah'ım! Onu ilk şefaat
edenlerden, istediğine ilk nail olanlardan, öncekilerin ve sonrakilerin en
keremlilerinden eyle, rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi."

( . . . )Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-' in kabrinin duvarlanna el sürmek ve
onu öpmek müstahap değildir. İmam Ahmed, bu hususta: "Biz böyle bir
uygulama bilmiyoruz" demektedir. Esrem der ki: "Biz Medine'de ilim ehli
insanlar gördük ki onlar Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in kabrine el SÜf
mezler, bir tarafta durur ve ona selam verirlerdi." Ebu Abdullah der ki: İbni
Ömer -radıyallahu anh- da böyle yapardı. Ancak Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem- 'in minberi kabri gibi değildir. Bununla alakalı İbrahim bin Abdullah
bin Abdulkari'den gelen bir rivayet vardır. 0, İbni Ömer'in Nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem-'in minberde oturduğu yere elini sürdüğünü ve sonrada elle
,,
rini yüzüne sürdüğünü görmüştür. 2

ı

2

İbni Kudame, "el-Muğni " 3/556
İbni Kudame, "Şerhu 'l-Kebir" 3/495
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Şeyh Mensur bin Yunus el-Behuti el-Hanbeli

Şeyh Mensur bin Yunus el-Behuti , "Keşşafu 'l-Kına an Metni 'l-İkna "
adlı eserinde şöyle der:
Hac vazifesi bitince Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ve iki arkadaşının
-radıyallahu anhuma- kabrini ziyaret etmek müstehaptır. Darukutni'nin İbni
Ömer'den naklettiği hadis bunu göstermektedir: Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurmaktadır:

ı;\.::ıı- � c;jlj ı...wW ",.iı.!.j � � � JJ! � ()4
"Kim hac yapar ve benim kabrimi ziyaret ederse, beni hayatayken zi
yaret etmiş gibi olur. "Başka bir rivayette: "kabrimi ziyaret edene şefaatim
vacip olur " şeklinde gelmektedir. İlk rivayetteki lafızlar1a yapılan rivayet

Said' den gelmektedir.
Tenbih: Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in kabrini ziyaret etmenin
müstehap olması, onu ziyaret için yola çıkmanın da müstehap olmasını
gerektirmektedir. Zira hacının vazifelerini bitirdikten sonra Onu
sallallahu aleyhi ve sellem- ziyaret için yola çıkması kaçınılmazdır." ı
-

Şeyhülislam Takıyyüddin Muhammed el-Fetuhi el-Hanbeli

Şeyh Fetuhi der ki: "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in ve iki arkada
şının -radıyallahu anhuma- ziyaret edilmesi ve yüzünü onlara doğru
dönererek selam verilmesi sünnettir. Selamdan sonra, hücreyi saadet sol
tarafta kalacak şekilde kıbleye yönelinir ve dua edilir. Kabri tavaf etmek
,,
haram, el sürmek ve ses yükseltmek ise mekruhtur. 2
Şeyh Mer'i bin Yusuf el-Hanbeli

Şeyh Mer'i bin Yusuf el-Hanbeli "Delilü 't-Talib " adlı eserinde şöyle der:
"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ve iki arkadaşının -radıyallahu anhuma
ziyaret edilmesi sünnettir. Mescitte namaz kılmak müstehaptır. Bu namaz, bin
namaz değerindedir. Mescidi Haram' daki namaz yüz bin, Mescidi Aksa'daki
,,
namaz ise beş yüz namaz değerindedir. 3
İmam Mecidüddin bin Yakub el-Firuzzabadi
0, "Es-Sılatü ve 'l-Beşer " adlı eserinde şöyle söylemektedir: "Kabri ya
nında iken Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' e mutlaka salat getirmelidir.

ı EI-Behuti, "Keşşafu 'I-Kına " 2/598
EI-Fetuhi, "Münteha 'l-İradat " 2/1 7 1
3 Mer'i el-Hanbell, "Delitü 't-Talib " s:88
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Ona selam verme ayncalığına ve şerefine nail olmak için yola çıkmak
müstehaptır. Kadı İbni Kecc -Kadı Yusuf bin Ahmed bin Kecc- Rafıi'den
naklen der ki: "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in kabrini ziyaret etmek için
birisi nezrederse, bu nezri yerine getirmesi gereklidir. Başka seçeneği yok
tur. Ama eğer başkasının kabrini ziyaret edeceğine nezrederse, nezredilen
ibadetlerin yapılması gerekmesine raağmen bana göre burada iki seçeneğin
de yolu açıktır; ister yapar ister yapmaz.."
Mezheb imamlanmızdan Ebu Amr bin Salah, Ebu Zekeriya en-Nevevi
ve Rafii, hac amellerinin son kısmında, Gazali "İhya " sında, el-Begavi "et
Tehzib "te, Şeyh İzzeddin bin Abdüsselam "Menasik"te Nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem-'in kabrini ziyaret etmenin sünnet olduğunu söylerler. Allah
hepsinden razı olsun.
Hanbelilerden Şeyh Muvaffakuddin, İmam Ebu'l-Ferec el-Bağdadi ve
diğer birçok ulema da aynı görüştedirler. Hanefilerden "Muhtar " sahibi,
"Şerhü 'l-Muhtar " adlı eserinde, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-' in kabrini
ziyaret etmenin en faziletli müstehaplardan olduğunu bildirmiştir. Malikilere
gelince; Kadı İyaz Malikilerin bu hususta icma ettiklerini bildirmektedir.
Abdulhak es-Sekali "Tehzibü 'l-Metalib " adlı eserinde Şeyh Ebu İmran el
Malik'den Nebi -sallallahu aleyhi ve sel/em-'in kabrini ziyaretin vacip oldu
ğunu nakletmiştir. Abdulhak: "Vacip, sünneti vacibe (gerekli) anlamındadır"
diyerek bir açıklama da getirmiştir.
El-Abdi el-Maliki "Şerhu 'r-Risale " adlı eserinde şöyle demektedir:
"Nebi -sal/allah u aleyhi ve sel/em- ' i ziyaret için Medine'ye yürümek, Ka
be'ye ve Beyti Makdis'e yürümekten daha faziletlidir." Mezhep imamla
nnın birçoğu Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in kabrini ziyaret için yola
çıkmayı müstehap görmektedirler. Zira onlar, hac vazifelerinden sonra
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in kabrini ziyaret etmeyi müstehap gör
mektedirler. Yo1culuk yapmak da kabri ziyaret edebilmek için zaruridir.
Ziyaret etme fiilinin meşruluğuna delalet eden birçok delil vardır.

"Onlar, kendilerine yazık ettikleri zaman, (pişman olarak) sana
gelip Allah /tan bağışlanmalarını dileselerdi, Peygamber de onlara
mağfiret dileseydi, elbette Allah /ı, daima tövbeleri kabul edici ve çok
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merhamet edici bulurlardı." (Nisa 64) ayeti kerimesi bu delillerden biri
dir. Onun -sallallahu aleyhi ve sellem- şu anda hayatta olduğuna ve ümme
tinin amellerinin kendisine arz edildiğinde kimsenin şüphesi yoktur." !

Bu ifadelerinden sonra Şeyh Firuzzabadi, ziyaret ile alakalı bazı riva
yetleri nakleder.
İ mam Şeyh Muhammed bin Allan es-Sıddıki eş-Şafii

Şeyh Muhammed bin Anan, İmam Nevevi'nin: "Nebi -sallallahu aleyhi
kabrini ziyaret etmek, kurtuluşa vesile olan en değerli ame1lerdendir" sözlerine açıklama getirirken şunları söylemektedir:

ve sellem-'in

"( . . . )Elbette ki böyle olacaktı. Nasıl olmasın ki? Nebi -sallallahu aleyhi
kendisini ziyaret edene şefaatinin vacip olduğunu bildirmektedir.
Şefaat ancak iman ehline nasip olur. Öyleyse bu hadis , ziyareti yapan kişi
nin iman üzere öleceğini müjdelemektedir. Üstelik Nebi -sallallahu aleyhi
ve sellem-'i ziyaret eden kimseyi vasıtasız bir şekilde duyması söz konusu
dur. Ebi'ı'ş-Şeyh şöyle bir hadis rivayet eder:
ve sellem-

"Kim kabrim yanında bana sallit ederse onu duyarım. Kim uzaktan
bana sallit ederse o bana bildirilir. "

Hafız hadisle alakalı "Senedinde nazar vardır" demektedir.
Ebu Davud ve diğerleri Ebu Hureyre' den rivayet etmiştir ki Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

-

"Bana selam veren hiç kimse yoktur ki, Allah benim ruhumu iade
edip ben onun selamını almayayım. "

Hafız hadisle alakalı "Hadis 'hasen ' dir. Hadisi, Ahmed, Beyhaki ve
diğerleri rivayet etmiştir." demiştir. Şeyh Sübki "Şifau 's-Sıkam " da şöyle
demektedir: "İmamlardan bir topluluk bu hadise itimad ederek Nebi sallallahu aleyhi ve sellem- ' in kabrini ziyaret etmenin müstehap olduğunu
söylemişlerdir. Bu doğru bir gerekçedir.
ı

EI-Firuzabadi, "es-Sılatü ve 'l-Beşer " s: 1 22-3
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Çünkü ziyaret eden kimse yakınından Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem
'e selam verdiği zaman, selamı karşılık gönnektedir. Bu başlı başına bü
yük bir fazilettir." Hafız'ın sözleri burada sona erer.
Biz de şunu söylemeliyiz: "Ziyaret eden kimse, misafiıperverlik namına
hiçbir şey bu1masa bile, Nebi --salıallahu aleyhi ve sellem-'in bizzat kendisinin
. selamı alması ona fazlasıyla yeterlidir. Nasıl olmasın ki? Hem büyük şefaate
nail olacak hem de bu değerli mekanlarda kıldığı namazlar kat kat fazla karşı
lık görecektir. Takiyyüddin es-Sübki "Şifau 's-Sikam " da, İbni Hacer el
Heytemi "Cevherü 'I-Münazzam " da, Heytemi'nin talebesi Fakihi de "Hüs
nü 'I-İstişare fi Adabi 'z-Ziyare " adlı eserlerinde bu husus la alakalı bir takım
rivayetlerde bulunmuşlardır. ,,1
e. Selefi salihinde kabri nebeviyi ziyaret adabı

Biz, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' i ziyaret etmek dediğimizde, zi
yaret eden kimsenin, sünnetin sınır ve adabına riayet ettiği ziyareti kas
tetmekteyiz.
Şeyh İbni Teymiye, tevhid ve şirk ehlinin yaptığı kabir ziyaretlerini
birbirlerinden ayırt etme sadedinde şunları söylemektedir:
"Tevhid ehlinin, Müslümanların kabirlerini ziyaret etmeleri, -cenaze
namazında yapıldığı gibi- onlara selam vermek ve dua yapmaktan ibarettir.
Şirk ehlinin yaptığı kabir ziyaretinde ise; yaradılanı yaradana benzetmek,
kabir ehlinden korkmak, ona secde ve dua etmek, onu aynı yaratıcıyı sever
gibi sevmek, onu Allah'a ortak görüp alemlerin rabbine denk olduğunu
düşünmek gibi unsurlar bulunur. Allah -celle celiiluhu- meleklerin, peygam
berlerin ve başka şeylerin kendisine ortak koşulmasını yasaklamıştır. O
şöyle buyurur:
•
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"Allah 'ın kendisine Kitab, hüküm ve nübüvvet verdiği hiç bir ki
şinin kalkıp da insanlara: "Allah 'ın yanısıra bana da kul olun " de
mesi yakışmaz; ancak o kimse, "Öğretmekte ve okuyup okut
1

İbni AHan "el Fütuhatü 'r-rabbaniyye ala 'l-ezkari 'n-nebeviyye " 5/3 ı
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makta olduğunuz Kitab'ın gerektirdiği gibi Rabbe bağlı kullar olun "
diyebilir. O size, melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi de
emretmez. Siz müslüman olduktan sonra, hiç ka/irliği emreder mn"
(Ali İmran 79-80),
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"De ki: "O 'ndan başka ilah sandı(ğınız ve Allah yerine kendisine
bağlılık gösterdi)klerinizi çağırın. Onların, sizden ne (bir) sıkıntıyı
kaldırmaya ne de (onu sizden) çevirmeye güçleri yeter. " Onların yal
vardıkları (Mesih, Uzeyr, melek ve diğerleri) de ne varsa Rab 'lerinin
rahmetine yaklaşmalarını sağlasın diye vesile ararlar; O 'nun rahme
tini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin aza bı kor
kunçtur. " (İsra 56-7).

Seleften bazı alimler şöyle der: "Bazı eski kavimler Mesih ve Üzeyr aleyhimesseliim- gibi peygamberlere tapar ve meleklere dua ederlerdi. Allah
-eelle eelaıuhu- böyle buyurarak, onlann tapageldikleri şeylerin dahi kendi
rahmetini uman, azabından korkan ve kendisine yaklaşmak için amel etmek
zorunda olan kullar olduklannı bu kişilere hatırlatmaktadır." !
Biz de diyoruz ki: "Bizlerin Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ' i
ziyaret etmesi de aynen burada anlatılan doğru yol üzerine yapılmaktadır.
Allah, melekleri, arşı taşıyanlar ve tüm yer gök ehli şahittir ki; biz efendimiz
Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- 'i ziyaret ederken Allah'ın rahmetini
uman, azabından korkan, ame1 ederek ona yaklaşmaya çalışan, onun hayırlı
kullarından, kendisine vahyolunan bir beşer olduğunu biliyor ve inanıyoruz. O
-sallallahu aleyhi ve sellem-, amel etme hususunda insanoğlunun en hırslısı, en
müttakisi, Allah'tan en çok korkanı, en çok amel edeni ve Allah'ı en çok bi
lendir. Onu yaratıcıya benzetmez, ondan korkmaz, ona secde etmez, ona dua
etmez, onu Allah'a ortak koşmaz ve onu alemlerin rabbi yerine koymayız. Biz
onu sadece emrolunduğu kadar sevmekteyiz; canımızdan malımızdan ve ev
lat1anmızdan çok."

ı

İbni Teymiye, "el-Cevabu '/-Mahirji Züvvari 'l-Mekabir" s:2 1
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f. Şeyh İbni Kayyım'a göre Peygamberimiz ziyaret

Şeyh İbni Kayyım, "Nuniye " diye bilinen kasidesinde, Nebi -sallallahu
nasıl ziyaret edileceğini, ziyaret eden kimsenin neleri
bilmesi gerektiğini anlatır. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ile karşılaşıp
önünde durulduğunda nelere riayet edileceğini, kabrin sahibi -sallallahu aley
hi ve sellem- 'in önüne gelindiğinde hangi duyguların taşınması gerektiğini
uzun uzadıya anlatmaktadır. Bunları anlattığı beyitlerinin sonunda da, anlatı
lan his ve şuura sahip bir ziyaretin en faziletli amellerden sayılacağını söy
lemektedir. O kasidede şöyle der:
Mescidi Nebevi'ye ilk geldiğimizde,
İki rekal namazIa selamlarız mescidi
Rükunleri tastamam kalp huzuru ve huşu ile
İhsan sahibine yaraşır bir namaz olmalıdır bu.
Sonra ziyaret için hareket eder ve yöneliriz kabre
İmkan yoksa ziyarete göz ucuyla da olsa bakmalıyız ona
Kabrin önünde saygıyla durur bekleriz
İçimiz ve dışımız kendini hakir gören bir tevazu taşır
O, sanki kabrinde diridir ve konuşmaktadır
Onun önünde duranlar başlarını öne eğerler
Bu huşu hali ve onun heybeti sarar onları
Ziyaret için gelen herkesi kaplar bir titreme ve sarsıntı
Sonra pınarlar taşar kabirden
Fışkırır ve dökülür zamanın üstüne
Müslüman selam verir; heybetle
vakarla ilimle ve imanla gelir oraya
Kabrin çevresinde yükseltmez sesini
Ve asla secde etmeye kalkmaz ona
Kabirde haftalarca duran kimse görülmez orada,
orayı sanki ikinci evi yapmışçasına.
Sonra harekete geçer yönelir duasıyla
Erkan sahibi olan beyti haram tarafına
İşte bu, sımsıkı sarılanın ziyaretidir;
Sımsıkı sarılanın, İslam 'a ve imana
İşte bu ziyaret en faziletli amellerdendir
Haşr gününde mizanda ağır basan
aleyhi ve sellem-'in
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Merhum İbni Kayyım'ın "İşte bu ziyaret, en faziletli amellerdendir"
sözlerini bir düşünelim. Allah bazılarının basiretIerini bağlamış, adeta
onları kör etmiştir. İbni Kayyım'ın dediklerini okurnalarına rağmen
denileni görmemeye ve inkar etmeye devam etmektedirler.

g.Peygamberimizin kab ri deyince ne anlaşılmalıdır
Bazı insanlar -Allah onlara hidayet etsin ve doğru yola ulaştırsın- Nebi
-sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrine sadece bir kabir olması haysiyetiyle

bakarlar. Bu yüzdendir ki onların, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' i ziyaret
eden, ona yönelen ve onun kabrinin yanında dua eden Müslümanlar hak
kında, suizan yaparak, zihinlerinde fasit tasavvurların oluşmasında şaşırtıcı
bir şey yoktur aslında.
Onların, "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i ziyaret için yola çıkılmaz,
onun kabrinin yanında dua edilmez" dediklerine şahit olursunuz. Bu zorlama
yorumlan yapanların ölçüsüz açıklamalar yapması bizi hiç şaşırtınamaktadır:
"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'nin kabrinin yanında dua etmek şirk ve kü
ilirdür. Kabre doğru yüzünü dönmek bidat ve sapkınlıktır. Kabrin önünde
fazla durmak ve tekrar gidip gelmek şirk ve bidattir. "Bu kabir, yeryüzündeki
her kara parçasından, Kabe'nin olduğu topraklardan bile daha hayırlıdır" gibi
sözler söyleyenler müşrik ve sapıktırlar."
Bu kimselerin Selefi salihinin

-radzyalldhu anhum-

uygulamalarının

tersine basiret ölçüsü olmaksızın gelişigüzel yaptıkları küfür ithamları
böylece uzayıp gider.
Keçiler gibi çekişmeyi sürdürmeye gerek bıraktırmayacak açıklıkta bir
şeyi söylemek isteriz. Kabirden, kabir ziyaretinden, kabrin üstünlüğünden,
kabir için yola çıkmaktan ve onun yanında Allah' a dua etmekten bahseder
ken, o kabirde bulunan kişinin kim olduğunun farkındamısınız? Dikkat bu
yumnuz, orada peygamberlerin efendisi, öncekilerin ve somakilerin en şe
reflisi, tüm mahlUkatın en üstünü, yüce Nebi ve şerefli Resul

-sallallahu aleyhi

ve sellem- bulunmaktadır.
O olmasa idi o kabre ne kıymet verilirdi ki? Mescidi Nebevi'nin,
Medine 'nin, hatta Müslümanların, O
ne kıymeti var ki? Müminler, O

-saZlaZlahu aleyhi ve sellem- olmadan
-saZlaZlahu aleyhi ve sellem-' in risaletine

olan imanları, ona olan muhabbetleri, onun peygamberliğini ikrar eden
kelimeyi şahadetin ikinci kısmını kabul etmeden Müslüman olamaz ve
kurtuluşa eremezlerdi.
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İşte bundan dolayı İbni Akil el-Hanbeli'ye "Hücreyi Nebevi mi yoksa
K:1be mi daha üstündür?" diye sorduklarında o şöyle demiştir: "Eğer sade
ce hücreyi soruyorsanız Kiibe daha üstündür. Ama eğer hücreyi değil de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem- 'i soruyorsanız Allah'a yemin olsun ki ne arş, ne arşı
taşıyanlar, ne Adn cennetleri ne de dönen felekler ondan daha hayırlıdır. Zira o
hücrede öyle bir naaş vardır ki eğer dünya ve ahiretle tartılacak olsa muhakkak
ağır basardı." 1

Kabirden, onun üstünlüğünden ve onu ziyaret için yola çıkmaktan
bahsederken işte bu manayı kastetmekteyiz.
Kabre olan hürmetten dolayıdır ki ulema: "Ben kabri ziyaret ettim
ifadesi kullanılmamalı , Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' i ziyaret ettim
denmelidir" demektedirler. 2
Alimlerin, İmam Malik'in "Ben Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrini
ziyaret ettim demek mekruhtur" sözlerini açıklarken ne dediğini hatırlayalım.
İmam Malik bu açıklamayı yapmıştır. Zira işiten, gören, idrak eden ve selamı
alan bir kimse ziyaret edilmektedir. Meselenin kabir ziyareti olarak değerlen
dirilmesi yanlıştır. Orası kabir olması açısından bakılmaktan çok daha büyük,
çok daha yüce bir mevkide değerlendirilmelidir. Orayı içerisinde bulunana
bakmadan sadece kabir olarak değerlendirecek olsak bile, orayı temiz ruhların
her taraftan çevrelediğini, melekler için yapılmış bir köprünün melei a'la'dan
Muhammed -sallal/ahu aleyhi ve sel/em-'in kabrine dek uzandığıili, sayısıili ve
uzunluğunu ancak Hak -celle celtil uhu- 'nun bilebileceği kadar meleğin adeta
resmigeçit halinde onun kabrine indiğini bilmeliyiz.
Darimi "Sünen "de rivayet eder: "Abdullah bin Salih, Leys'ten, o ,
Halid'ten -{) İbni Yezid'tir- o, Said'ten -bu kişi İbni Ebi Hilal'dir- o da
Nebih bin Vehb'ten rivayet etmiştir: "K'ab , bir gün Hz. Ayşe'nin yanına
gitmiş ve Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sel/em- ' i anmışlardı. Ka'b dedi
ki: "Güneşin doğduğu her gün yetmiş bin melek Nebi -sallallahu aleyhi ve
sel/em- ' in kabrine iner ve orayı çevrelerler. Kanatlarıyla kabre dokunurlar
ve Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sel/em- ' e sal:1t ederler. Akşam oldu
ğunda tekrar semaya yükselirler ve yeni bir grup gelir daha öncekilerin
yaptığının aynısıili yaparlar. Bu kıyamet kopuncaya kadar böylece sürüp
gider.

j

2

İbni Kayyım, "Bedaiü '[-Fevaid" 3/168
Kadı İyaz'ın "eş-Şifa "sına bakılabilir.
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Peygamberimiz kabrinden kalkarken yetmiş bin meleğin yaptığı düğün
alayı arasında dirilecektir" ]
Bu rivayeti, hafız İsmail el-Kadı da senediyle rivayet etmiştir. Bu zat,
mütebaat ve şahit, menkıbe ve fazaili amal rivayetleri hususunda 'ceyyid '
(güvenilir) biridir.
Kabrin çevresine şöyle bir göz gezdirdiğimizde neler1e karşılaşıyoruz
bir baksamza: Cennetten bir parça olan ravza, Allah'ın Habibi -saflaflahu
aleyhi ve sellem- sayesinde yüce bir şerefe nail olan ve kıyamet günü onun
büyük havzımn üstünde yer alacak olan minber, kıyamet günü cennetteki
ağaçlar arasında yer alacak olan, Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ' den
ayrılığa dayanamayıp, çocuğunu kaybetmiş gibi ağlayan Allah resulüne
hasret çeken kütük. Anlatıldığına göre bu kütük mescİtte durduğu yere
gömülmüştür. Hayır işlemeye meraklı olan akıllı bir kimse düşünemiyo
rum ki burada dua etmekten geri dursun.
i.

Peygamberimizin kabrinde dua etmek

Ulema, Nebi -sallallahu aleyhi ve seflem- ' in kabrini ziyaret eden kim
senin, kabrin önünde durarak kabre doğru yönelmenin ve dua ederek AI
lah'tan hayır ve fazilet dilemenin müstehap olduğunu söylemektedir. Dua
ederken kıbleye yönelmek zorunlu değildir. Fakat böyle yaptığı için o
kimse, ne sapkın ne de müşrik olur. Alimler bunun böyle olduğunu kesin
bir şekilde açıklamakta, hatta bazıları bunun müstehap olduğunu söyle
mektedirler.
Malik bin Enes'in Ebu Cafer bin Mensur ile Mescidi Nebevi'de yap
tığı münazara bu hususta doğru ölçüyü göstermektedir.
Malik ona şöyle söyler: "Ey müminlerin emiri bu mescitte sesini yük
seltme. Zira Allah -eelle eelt1luhu- bir topluluğa edep öğretirken şöyle bu
yurmuştur:

"Sesinizi nebinin sesinin üstüne yükseltmeyin " (Hucurat 2),

Başka bir topluluğu överken de:
� \ J�, �
J ,
J

1

Ed-Darimi, "Sünen " 1 /43
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"Muhakkak ki seslerini Allah resulünün sesleri üzerine çıkaranlar . . . "
(Hucurat 3),

bir diğerini zemmederken de

6� � .;sı �i�i � I.J,J 6A ı;Ü.j,JJ� 6:l1I1 6!
"Muhakkak o kimseler ki sana hücrelerin arkasından nida ediverir
ler. Onlann çoğu akılane düşünmezler" (Hucurat 4) buyurmuştur.

Vefat ettikten sonra ona yapılması gereken saygı, hayattayken yapılan
saygının aynısı olmalıdır.
Bunun üzerine Ebli Cafer, onun dediklerini kabul etmiş: "Ey Abdul
lah'ın babası! Dua ederken kıbleye mi yöneleyim yoksa Allah Resulü sallal/ahu aleyhi ve sellem- ' e mi?" diye sormuştu. İmam Malik: "Yüzünü
ondan çevirme. 0, senin vesilendir. Baban Adem aleyhisselam 'ın da AI
lah'a vesilesi idi. Kıyamet gününe kadar da öyle kalacaktır." Ebli Cafer
sonra Nebi -sal/allahu aleyhi ve sel/em- ' e yönelmiş Allah nasip etsin diye
Nebi -sallallahu aleyhi ve sel/em-'in şefaatini istemiştir. Allah -celle ceZtiluhu
şöyle buyurur:
-

-

"Eğer onlar kendi neftslerine zulm edecek olsalar. . .. " (Nisa 64)

Kadı İyaz bu rivayeti, "eş-Şifa fi 't-Ta 'riffi Hukuki 'I-Mustafa " adlı
meşhur eserinde 'ziyaret' babında senediyle birlikte aktarmaktadır. Bir
çok �ilim, bu konuyla alakalı aynı şekilde düşünmektedirler.
Şeyh İbni Teymiye şöyle der:
"İbni Vehb der ki: Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' e selam verildiği
zaman orada yüzü kıbleye değil kabre doğru dönük halde bekler. Kabre
el sürmeden selam verir ve dua eder." !
İmam Nevevi, "Ezkar " ve "el-İzah " adlı meşhur eserlerinde 'ziyaret'
babında bu meseleye değinmiş, "el-Mecmu " adlı eserinde meseleyi açık
bir şekilde aktarmıştır. 2
"Eş-Şifa " şarihi Hafaci şöyle der: "Sübki şöyle söylemiştir: Mezhep
imamlanınız, kabre gelindiğinde kıbleyi arkaya alarak Nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem- ' e doğru yönelmeyi, ona ve şeyheyne (Hz. Eblibekir ve

ı İbni Teyıniye,

2

"İktizau 's-Sırati 'l-Müstakim "
EI-Nevevi, "el-Mecmu " 8/272
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Hz. Ömer) selam vermeyi, sonra ilk durduğu yere dönerek orada durup
dua etmeyi müstehap görmüşlerdir."ı
i . Şeyh .İbni Teymiye'nin kabir ziyareti hakkındaki görüşleri
Şeyh İbni Teymiye bu konuyla alakalı ulemanın görüşlerini naklettik
ten sonra şöyle demektedir:
"Kabirde dua ederken kıbleye yönelmek herkesin kabul ettiği bir şey
dir, kıbleye sırtını dönme hususunda ise ihtilaf edilmiştir."
Şeyh İbni Teymiye'nin bu mesleye dair görüşlerinin hulasası işte bu
dur. Şeyhin bu ifadeleri açıkça göstermektedir ki kabrin önünde durarak
meşru kılındığı şekliyle Allah ' ın fazlından isternek ve ona dua etmek,
selefi salihin imamlarının -radıyalldhu anhum- görüşlerine istinad etmek
tedir. Eğer insaflı bir kimse, Şeyh İbni Teymiye'nin "dua ederken kıbleye
sırtını dönme hususunda ihtilaf edilmiştir" sözlerini düşünecek olursa,
kalbinde bir şüphe olmadan şunu anlayacaktır; Allah Resulü -sallallahu
aleyhi ve sel/em - ' e selam verdikten sonra dua etmek için kabrinin yanında
duran bir insan, tevhidden ve iman dairesinden çıkmamıştır. Meselenin
hükmü selef arasında ihtilaflı olup, kimisi müstehap kimisi başka şeyler
demektedir. Öyleyse birilerinin meselenin şirk ya da sapkınlığa kadar
uzandığını iddia etmesi ne kadar tutarlı olmaktadır? Allah ' ım seni tenzih
ederim bu büyük bir iftiradır.
Şeyh İbni Teymiye'nin bu konuda söylediklerinin anlaşılmıştır. Onun
asıl menettiği şey, kabirlerin yanında dua etmeyi adet haline getirmek,
kabirlerin yanında sadece dua etmek için gidip duaların orada kabule
daha yakın olduğunu düşünmek ve kabirlerin yanında yapılan duaların
diğer mekanlardan daha kabule karin olduğunu düşünmektir. Yoksa yol
da dua ederken rasgele bazı kabirlerle karşılaşıp onların yanında da dua
etmek, ya da bir kabri ziyaret ederek kıbleye yüzünü dönmeksizin kabir
deki kimseye selam verip yanında dua etmek yasaklanmamıştır. Ona göre
de böyle yapan bir kimseye müşrik ya da bidatçi denilemez.
Bu hususla alakalı Şeyh İbni Teymiye'nin bazı sözlerini aktaralım.
"İktizau 's-Sırati 'l-Müstakim " adlı eserinde o şöyle söylemektedir:
"( . . . )Kabirlerin yanında kabir sahibi için ya da başka bir şey için dua
etmek amacıyla yanlarına gitmekte böyle değerlendirilir.
i

El-Hafaci, "Şerhu 'ş-Şifa " 3/398
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Zira kabirlerin yanında veya diğer mekanlarda yapılan dualar iki kıs
ma ayrılır. Birincisi; özellikle dua etmek için gidilmeksizin tesadüfen
yolda karşılaşılan bir kabirde dua etmektir. Dua ederken yol alan bir kim
senin yolda kabirlere tesadüf etmesi ya da kabirleri ziyaret eden kimsenin
onlara selam verip kendisi ve vefat edenler için sünnette varit olduğu gibi
afiyet istemesinde bir beis yoktur.
İkinci kısım dua şekli ise; diğer yerlerden daha çok kabule karin ol
duğu düşüncesiyle dua etmek için kabrin yanına gitmektir. Böyle bir zi
yaret menedilmiştir. Bu yasak ya harama yakın, ya da tenzihi mekruhtur.
Bizce daha fazla harama yakındır. Bu iki kısım dua şekli arasındaki fark
çok açıktır. Bir kimse, bir yerdeki put, haç ya da kilisenin yanında kabule
karin olduğu umuduyla dua etmek için yola çıksa elbette büyük günah
lardan sayılır. Bir ev, çarşıdaki dükkan ya da yoldaki direklerin yanların
da edilen duaya icabet edileceği düşüncesiyle oralara gitmek, haram ve
münker amellerdendir. Zira bu gibi yerlerde dua etmenin bir fazileti yok
tur. Kabirlerin yanına dua etmek için gitmekte aynı şekilde caiz değildir.
Bu, birçok şeyden daha şiddetle yasaklanmıştır. Zira Nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem-, kabirlerin mescid ve sürekli gidip gelinen yerler edinil
mesini, oralarda namaz kılınmasını -yukarıda sayılan yerlerin aksine
özellikle yasaklamıştır.
( . . . ) Başka yerlerde yapılan dualardan daha makbul olduğu düşünce
siyle kabirlere dua etmeye gitmek Allah'ın ve Resulü -sallallahu aleyhi ve
sellem- ' in meşru kılmadığı, sahabeden tabiinden ve Müslüman imamlar
dan hiç kimsenin yapmadığı bir şey olup, geçmiş alimlerimizden her
hangi birisinin zikretmediği bir şeydir.
( . . . ) Bir kimse rivayet kitaplarını ve selefin halini düşünecek olsa ya
kinen şuna şahit olacaktır ki; onlar, kabirlerin yanında yardım istememiş
ve asla dua etmek için kabirlerin yanlarına gitmemişlerdir. Bilakis biraz
önce de zikrettiğimiz gibi şöyle bir şey yapmaya kalkan cahilleri engel
lemişlerdir." ı
j . Muhammed bin Abdülvahhab'a göre kabir ziyareti

Şeyh Muhammed bin Abdülvah1ıab'a, bir gün yağmur duası ile alakalı
sorular sorulur. Soru ile beraber, "hiçbir mahluktan yardım istenmez" hük
müne rağmen, bazı alimlerin nasıl olup da "salih insanlarla tevessül edilme
ı

İbni Teyıniye, "İktizau 's-Sırati '[-Müstakim " s:339
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sinde bir beis yoktur" diyebildiklerini, İmam Ahmed'in "özellikle Nebi
ile tevessül edilir" sözlerini nasıl sarf edebildiğini
sorarlar. ° da cevaben şu açıklamayı yapar:

-

sallallahu aleyhi ve sellem-

"Aralarında ki fark açıktır. Bazılarının salih insanlarla tevessül edil
mesine ruhsat vermesi bazılarının bu tevessülü sadece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem- 'e tahsis etmesi, ya da ekseri ulemanın
yaptığı gibi bunu kerih görüp yasaklaması fıkhi bir meseledir. Biz her
ne kadar cumhurun mekruh görüşünü tercih etsek de yapanları da
reddetmeyiz. İçtihadi meselelerde diğer görüşü geçersiz kabul etmek
mümkün değildir. Ama bir kimse, bir mahhlktan, hem de Allah'a dua
ettiğinden daha fazlasını istiyorsa, Şeyh Abdülkadir ya da başka biri
nin kabrine gidip yanında yalvarmak ve ondan sıkıntıların giderilmesi
ve yardım etmesini istiyorsa, burada sırf Allah için yapılan dualar ne
rede kalmaktadır? Allah ile beraber hiç kimseye dua edilmeyecek
hükmü nerede kalmaktadır? Fakat bir kimsenin dua ederken: "AI
lah'ım! Peygamberin ve tüm peygamberlerinin, salih kullarının vesi
lesiyle senden istiyorum" demesi, bilinen ya da bilinmeyen bir kabrin
yanına gidip orada halis olarak sırf Allah'a dua etmesi bizim reddetti
,
ğimiz bir şey değildir. ,1

k. Pegamberimizin kabrine el sürmek veya öpmek

Peygamberimizin kabrini ziyaret eden kimsenin kabri öpmesi, el sürme
si, kabrin duvanna, araya konulan örtü ve parmaklıklara sırtını ve göğsünü
yaslaması mekruhtur. Zira burada Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' e hürmet
sizlik vardır ki teberrük niyetiyle yapılıyor olması bu kerahete mani olmaz.
Böyle tavırlar edebin gereklerini bilmemekten kaynaklanmaktadır.
Nevevi'nin "el-İzah " adlı eserinde açıkça söylediği gibi: "Avamın sürekli
yaptığı bu edebe mugayir tavırlar kimseyi yanıltmamalıdır. Zira doğru olan
ulemanın dedikleri ve yapageldikleridir."
İbni Hacer "el-Minah " ve "el-Cevher " adlı eserlerinde görüşünü uzun
uzadıya anlatmaktadır. 0, "el-İhya " adlı eserinde şöyle demektedir: "Tür
belere el sürmek ve öpmek Yahudi ve Hıristiyan adetleridir."

ı İbni Abdülvahhab'ın tüm eserleri arasında yayınlanan "İmam İbni Abdülvahhab' ın
fetvaları" 3 .kısım, s: 68. Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab haftasında İmam Muham
med bin Suud üniversitesinin neşri ile yayınlanmıştır.
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Fudayl bin İyaz şöyle demektedir: "Sen hidayet yoluna tabi ol. Doğru
yolda olanların azlığı seni aldatmasın. Dalalet yolundan uzak ol helaka
gidenlerin çokluğu seni aldatmasın"
Nevevi şöyle der: "Her kim, kabre el sürmekle daha fazla bereket ha
sıl olacağını zannediyorsa, bu, cehalet ve gafletinden kaynaklanmaktadır.
Zira bereket şeriate uygun olan bir şeyden hasıl olur. Doğru olana muha
lefet ederek nasıl fazilet umulabilir ki. " i
Ahmed bin Hanbel'in bu husustaki görüşleri hakkında farklı rivayetler
nakledilmektedir. Kimi rivayet cevaz verdiğini, kimi rivayet çekimser kalıp
tevakkuf ettiğini söylemektedir. Kimi rivayetlerde ise, Ahmed bin Hanbel'in
bu tarz davranışların, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-' in minberi hakkında
caiz olduğunu söylediği ama kabri için ise çekimser kaldığı ya da mubah
fetvası verdiği yönünde bir ayrım yaptığı nakledilir.
Şurası önemlidir ki; bu meseleye dair görüşler ne kadar farklı olurlar
sa olsunlar, kabirlerde bu şekilde davrananlar için, şirk, sapkınlık, bidat
çilik ve dinden çıkma gibi hükümler ileri süren hiç kimse olmamıştır.
Zira netice olarak böyle bir şey yapan kimseler mubah olup olmadığı
ihtilaflı, ya da en fazla mekruh bir şeyi yapmış olmaktadırlar. Zaten mev
cut yasaklamalardan asıl maksad, avamın, kabre el sürmek ve öpmek gibi
haraketleri, ziyaretin gereklerinden zannederek, adet haline getirmek is
teyebilecekleri endişesidir. İmam Ahmed'in bu husustaki görüşlerini ak
taralım:
"Hulasatü 'l- Veja " adlı eserde, Abdullah bin Ahmed bin Hanbel'in
İ
"el- lel ve 's-Sualat " adlı eserinde şöyle söylediği nakledilmektedir:

"Ben babama, Allah'tan ecir kazanma ümidi ve teberrük için, Nebi kabrine ve minberine el süren ve öpen bir
kimsenin yaptıklarından sual ettiğimde o bana: "Bunda bir sakınca yok
tur" demişti."
sallallahu aleyhi ve sellem- ' in

Eblibekir el-Esrem şöyle anlatır:
"Ben, Ebli Abdullah'a -Ahmed bin Hanbel'i kastediyor- Nebi -sallal/ahu
kabrine el süren adamın halinden sorduğumda "biz böyle
bir şey bilmiyoruz" diye cevap vermişti. Aynı şeyi minberi için
aleyhi ve sel/em-'in

ı
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yapmak caiz midir diye tekrar sorunca Ebu Abdullah: "Evet bu hususta riva
yet vardır" demiş ve sonra şöyle anlatmaya devam etmişti: "İbni Ebi Füdeyk
ve İbni Ebi Zi'b'den rivayet edildiğine göre İbni Ömer minbere el sürerdi.
Aynı şeyi, Nebi -sallallahu aleyhi ve sel/em-'in minberde oturduğu ve eliyle
tuttuğu topuza yaptığım Said İbni Müseyyeb'ten rivayet etmişlerdir." Ben de
Ebu Abdullah'a şöyle söyledim: "
Yahya bin Said'ten nakledilir; 0, Irak'a gitmek istediği zaman minbere
gelir el sürer ve dua ederdi. Ben onu bu şekilde gördüm. 0, böyle yapma
mn doğru olduğuna kanaat ederdi." Bunun üzerine Ebu Abdullah bana
şöyle dedi: "Böyle yapması için zorlayıcı bir sebebi vardı sanınm. Böyle
olduğunda yapılmasında bir beis yoktur." Bazılan Ebu Abdullah'a: "Onlar
Nebi -sallal/ahu aleyhi ve sel/em-'in kabrinin duvanna göğüslerini yaslarlar
dı" diye sormuşlardI. Ben: "Medine' de ilim ehli birçok kimseyi gördüm.
Onlar bir tarafta durup Nebi -sallallahu aleyhi ve sel/em- ' e selam verir ve
kabre el sürmezlerdi" diye hatırlattım. Bunun üzerine Ebu Abdullah: "İbni
Ömer bu şekilde kabre el sürerdi, babam ve anam Ona -sal/allahu aleyhi ve
sellem- feda olsun" dedi."
Şeyh İbni Teyrniye der ki:
"İmam Ahmed, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in minberine ve min
berde oturduğu, eliyle tuttuğu topuza el sürmeyi caiz görmüş ama kabrine
el sürmeyi caiz görmemiştir. Bazı mezheb imamlanmız ise onun kabirle
re el sürdüğünü rivayet etmektedirler. Bu bir çelişki değildir zira İmam
Ahmed birçok kişinin cenazesinde bulunmuş. Bu esnada elini kabrin üs
tüne koyarak onlara dua etmiştir. Fakat bu iki olayın aynı olmadığı çok
açıktır." ı
ı. Peygamberimizin kabri şirkten korunmuştur

Allah -celle celfiluhu-, Habibi Azam, Nebiyyi Ekrem Efendimizin kabri
şeriflerini muhafaza etmektedir. Orada, Allah'tan başkasına ibadet ve şirk
gibi günahlar işlenmesi asla söz konusu olamaz. Kabri şerifin ibadet edilen
bir put ya da ibadet için yönelinen bir kıble olduğu gibi bir iddia, şu ana
kadar hiç kimsenin aklına gelmemiştir. Bu, Allah Resulü -sallallahu aleyhi
ve sellem- 'in yaptığı duanın bereketiyledir. Allah, Efendimizin dualannı
kabul etmiştir.
1 İbni Teyıniye "İktizau 's-Sırati 'l-Müstakim " s:367. İbni Müflih de bu rivayetleri İmam
Ahmed'ten nakletmiştir. "el-Furu " 3/524
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Şeyhulislam İbni Teymiye şöyle der:
"İmam Malik'in "Muvatta " adlı eserinde Nebi
sellem- ' den şöyle bir rivayet nakledilir:
�ı....- ��L .J�

-sallallahu aleyhi ve

'-Jli.:i\ f'j � �\ � �\ � lti.J (jJii � 'i �\

"Allah 'ımf Kabrimi ibadet edilen bir put haline getirme. Allah, peygam
berlerinin kabirlerini mescid haline getirenlere çok gazaptanmıştır. "

Allah'a hamd olsun ki Peygamberimizin duası kabul olunmuş ve di
ğer peygamberlerin kabrinde olduğu gibi put haline getirilmemiştir. Kab
rin çevresine hücre inşa edilmeden önce bir kimse ne oraya girip dua
edebiliyor ne namaz kılabi1iyor ne de diğer kabirlerin yanında yapılabile
cek her hangi bir aşınlığı yapabiliyordu. Hücre inşa edildikten sonra ise
yanma girmek zaten hiç mümkün olmadı. Fakat hücre inşa edilmesine
rağmen bazı cahiller hücreye doğru namaz kılmak, orada sesini yükselt
mek ya da konuşulmaması gereken şeyleri konuşmak gibi bir takım aşın
lıkları yapmışlardır. Ama bu aşın1ıklar hep hücrenin dışında kalarak kab
rin yanına yaklaşamamıştır.
Allah'a şükürler olsun ki Allah -celle celaluhu-, Nebi -sallallahu aleyhi
ve sellem- 'in duasını kabul etmiş birinin kabrin yanına girerek namaz kıl
mak ya da dua etmek tarzında kabirleri put haline getiren kimselerin
yapmış olduğu şeyleri yapmasına müsaade etmemiştir. Hz. Ayşe zama
nında onun izni olmadan kimse oraya giremezdi. Hz Ayşe, birisi oraya
girdiği zamanda gayrı meşru bir şey yapmasına asla müsaade etmezdi .
Ondan sonra ise kabir, mescidin içinde bırakılarak üzerine bir duvar daha
örülmüş ve sürekli kilitli tutulmuştur.
Tüm bunlar, kabrin bir put, evinin de sürekli gidip gelinen bir yer haline
dönüşmesini engellemek için yapılmıştır. Yoksa tüm Medine halkının Müs
lüman olduğu bilinmektedir. Kabri ancak Müslümanlar ziyaret ederler. On
lar da Nebi -sallallahu aleyhi ve sel/em- ' e gerekli hürmeti gösterir, ümmete ait
farklı yerlerdeki kabirlere de gerekli değeri verirler. Kabrin etrafının bu şe
kilde kapatılması kabri şerifi aşağılamak için değildir. Bilakis, tüm bu yapı
lanlar, ehli kitabın peygamberlerinin kabirlerine yaptığı şeylerin yapılmasını
engellemek için yapılmıştır. Hücrenin içindeki kabri şerif kalın kumdan ya
pılmış, üzerinde taş ve tahta dikilmemiştir. Diğer kabirlerde olduğu gibi
üzeri sıvanmamıştır.
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Nebi -sallallahu aleyhi ve selfem-' in bu husustaki yasaklaması, aynı
güneşin doğuş ve batış vakitlerinde namaz kılınanın yasaklanması gibi
seddi zerai kabilindedir. Amaç, şirke giden yolun kapanmasıdır. Bu yüz
den Allah'a kabrinin ibadet edilen bir put haline getirilmemesi için dua
etmiş Allah da duasına icabet ederek, kabrinin diğer peygamberlerde
olduğu gibi mescid haline getirilmesine izin vermemiştir. Zira hiç kimse
kabrinin yanına girememektedir.
Daha önce insanlar sapkınlığa düştüklerinde Allah bir peygamber
göndererek onları yanlışlardan uzaklaştırırdı. Peygamberimiz -salfalfahu
aleyhi ve selfem- ise son peygamber olduğu için, ümmet sapkınlık üzerine
ittifak etmekten muhafaza edilmiştir. Bu yüzden kabrinin bir put haline
getirilmesi engellenmiştir. Böyle bir şey olmuş olsaydı -bundan Allah'a
sığınırız- Peygamberimizden sonra bunu engelleyecek bir peygamber
gelemeyeceği için bu adet tüm ümmete sirayet ederdi. Nebi -salfalfahu
aleyhi ve sellem- bizlere ümmetinden, kıyamet gününe dek muhaliflerinin
ve düşmanlarının zarar veremeyeceği hak üzere bir topluluğun daima
olacağını bildirmiştir. Öyleyse, diğer peygamberlerin kabirlerine yapılan
ların aynısının onun kabri şerifine yapılmasına imkan yoktur." ı

ı İbnİ Teymiye "ef-Cevabu 'f-Bahirfi Züvvari 'f-Mekabir " s: 1 3

3

TARİHİ MEKANLARıN ZİYARETİ

a. Salih insanların yaşadığı yerleri ziyaret etmek

Şeyh İbni Teymiye'nin bu konuyla alakalı enfes izahıarı vardır. Söz
lerinin mühim bir bölümünü burada aktarıyoruz:
"Peygamberlerin ya da salih insanların yaşadıkları ve uğradıkları, A11ah'a ibadet ettikleri mekanlarda -bir mescid olarak kullanılmaya baş1an
mamışsa- ibadet etmek için, oraları ziyaret etmek hakkında bize iki görüş
ulaşmıştır. Birinci görüş; böyle bir ziyaretin mekruh ve yasak olduğu yö
nÜlldedir. Bir mekanda ibadet etmek için yolculuğa çıkmak, ancak orada
ibadetin faziletine dair bir rivayet varsa müstehab olur. Nebi -sallal/ahu
aleyhi ve sellem-'in, makamı İbrahim, üç mescid ve birincİ safta namaz kıl
mak istemesine dair rivayetler böyledir. İkinci görüş; aşırıya gitmeden
ziyaretler yapılmasında bir beis olmadığı yönündedir. İbni Ömer
radıyalldhu anh-'ın, Nebi -sallallahu aleyhi ve sel/em-'in özel bir sebep ol
maksızın, rastgele geçmiş olduğu yerlere bile gitmeyi önemsemesi bunun
deli1idir.
Sindi e1-Havatimi şöyle söyler: "Biz Ebu Abdullah'a bu gibi yerlere
gidip gelen kimselerin halinden sorduğumuzda o bize şöyle demişti:

-
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"İbni Ümmi Mektum'un Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den, namaz
gah haline getirmek için, evinde bir yerde namaz kılmasını rica etmesi ve
İbni Ömer'in Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in gittiği her yere gitme
iştiyakı dikkate alınırsa, bir kimsenin bu gibi yerlere gidip gelmek isteme
sinde bir beis olmadığı anlaşılır. Fakat şu da kabul edilmelidir ki birçok
insan bu işi çokça yapmayı adet haline getirerek bu hususta ifrata düşmüş
lerdir.
Ahmed bin Kasım da bu hususta Ebu Abdullah'tan bir rivayet naklet
mektedir: "Medineyi Münevvere ve diğer yerlerdeki bu şekilde hatırası
olan mekanlara ziyaret için gidip gelmenin hükmünden sual edildiği za
man Ebu Abdullah şöyle cevaplamıştır: "İbni Ümmi Mektum'un Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem-' den namazgah haline getirmek için evinde bir
yerde namaz kılmasını istemesi, İbni Ömer'in Allah Resulü -sallallahu
aleyhi ve sellem-'in yürüdüğü yolları bile takip etme çabası dikkate alınırsa,
bu çeşit ziyaretlerde beis olmadığı anlaşılır. Hatta İbni Ömer'in bir yerde
iken üstüne su dökündüğü görülmüş. Niye böyle yaptığı soranlara da "Ne
bi -sallallahu aleyhi ve sellem- bir ara burada üstüne su dökünmüştü" diye
cevap vermiştir."
Ahmed bin Kasım, Ebu Abdullah'ın böyle şeylere ruhsat verdikten
sonra sözlerine şöyle devam ettiğini aktarır: "Fakat şu da kabul edilmeli
dir ki birçok insan bu işi çokça yapmayı adet haline getirerek bu hususta
ifrata düşmüşlerdir." Daha sonra da Hz. Hüseyin'in kabrini ve insanların
orada yaptıkları aşınlıkları anlatmıştır."
Bu iki rivayeti de el-Hılal "Kitabu 'l-Edeb " adlı eserinde zikretmiştir.
Ebu Abdullah bu gibi mekanları -peygamberler ve salih kimselerin hatıra
larının olduğu ve mescid olarak kullanılmaya başlamamış yerleri- sürekli
gidilmeyen -ki bunlar azınlıktır- ve sürekli gidilerek ziyaretgah haline ge
tirilmiş -bu da çoğunluktur- olanlar diye ikiye ayırır. Bu ikili tasnif birçok
rivayet ve sahabe kavlini cem eder niteliktedir.
Buhari, "Sahih " te Musa bin Uk:be'den rivayet etmiştir: "Salim bin
Abdullah'ın yolda bazı yerlere giderek oralarda namazlar kıldığını gör
düm. Bana Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in buralarda namaz kıldığı için,
babasının da buralarda namaz kıldığını söyledi. Sonra Musa ona şöyle de
miştir: "Nafi'in bana anlattığına göre İbni Ömer -radzyalliihu anh- da bura
larda namaz kılarmış." İşte İmam Ahmed'in ruhsat verdiği kısım, bu şekil
de olan ziyaretlerdir.
-

Mekruh gördüğü kısma gelince; Said İbni Mensur "es-Sünne " adlı ese
rinde şöyle rivayet etmiştir: "Ebu Muaviye anlatır, ona da A'meş anlatmış,
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o, Ma'rur bin Süveyd'ten, o da Ömer -radıyallfihu anh- ' dan nakleder:
"Biz hac yapmak için Ömer ile beraber yola çıkmıştık. Yolda bize sabah
namazı kıldınrken birinci rekatta Fil süresini, ikinci rekatta Kureyş suresini
okudu. Hacdan dönerken insanların bir mescidin çevresinde toplandıklarını
gördü. "Orada ne oluyor?" diye sorduğunda oradakiler "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem- ' in namaz kıldığı bir mescid" diye cevap verince,
o: "Ehli kitap sizden önce bu şekilde yaptıkları için helak oldular. Pey
gamberlerin hatırası olan mekanları, sürekli uğranılan yerler haline getirdi
ler. Kimin oraya bir namaz vakti yolu düşerse namaz kılsın, yoksa yoluna
devam etsin" diye karşılık verdi. Ömer -radıyallfihu anh- Nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem- 'in namaz kıldığı yerleri ziyaret edilen yerler haline geti
rilmesini kerih görür ve ehli kitabın bu yüzden helak olduğunu söylerdi.
Alimler, peygamberlerin hatıralarını taşıyan bu gibi mekanların ziyaret
edilip edilmemesi hususunda ihtilaf etmişlerdir. Muhammed bin Vaddah şöy
le der: "İmam Malik ve diğer Medine'li imamlar Kuba mescidi ve Uhud dı
şında diğer mekanlara ziyaret yapılmasını mekruh görürlerdi. SüfYanı Sevri
Beyti Makdis' e girip namaz kılmıştır. Ama orada bu gibi mekanlan arayıp
orada namaz kılmak gibi bir çaba içine girmemiştir."
Böyle düşünen alimler, Ömer -radıyallfihu anh- 'dan gelen rivayete
dayanarak bu gibi ziyaretleri mekruh görmüşlerdir. Zira bu alimler, bu
gibi ziyaretlerin, kabir ziyaretlerine benzediğini, yapılan bu ziyaretler
yüzünden bu mekanların, tıpkı ehli kitabta olduğu gibi zaman içinde bir
ziyaretgah haline getirilme endişesi taşıdıklarını söylemişlerdir. Bu alim
ler şöyle açıklamada bulunur: "İbni Ömer'in böyle mekanlara özellikle
yaptığı ziyaretlerin benzerini, sahabeyi kiram arasında başka hiç kimse
yapmamıştır. Hulefayı raşidin, muhacir ve ensardan hiç birinin Nebi
sallalfahu aleyhi ve sellem-'in bulunduğu bir mekanı ziyaret etmek için
bir çaba gösterdiğine dair bir nakil gelmemiştir."
-

Bazı müteaahhir ulema bu gibi ziyaretleri müstehap görmüşlerdir.
Mezhebimizin bazı müellifleri, hac hükümlerini anlatırken bu gibi yerleri
ziyaret etmenin müstehab olduğunu ve buraların nereler olduğunu tafsila
tıyla belirtmişlerdir. İmam Ahmed, böyle bir mekan, sürekli gidilip geli
nen, belli vakitlerde toplanılan bir ziyaretgah haline gelmediği müddetçe,
hakkında rivayet olan yerlere ziyaret edilmesinde beis görmemiştir. Ancak
bu izin, aynı kadınların evlerinde namaz kılmaları daha hayırlı olmalarına
rağmen, süslenip dışarı çıkmadıkları müddetçe mescidde namaz kılmaları
na izin verilmesi gibidir.
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Bu şekilde İmam Ahmed rivayetler arasını cem ederek İbni Ümmi
Mekturn'un hadisini de delil olarak kullanmış olmaktadır." !
İmam Ahmed'in sözlerinden anlaşılan odur ki; o, peygamberler ve
salih kimselerle ilişkisi olan bu gibi yerlere gidip gelmeye izin vermekte
dir. Bu gibi yerleri aramak ve buralara itina göstermek sünneti seniyede
yeri olan bir şeydir. Böyle bir şey bid'at ve sapkınlık değildir; nerede
kaldı şirk ve küfür olsun. Fakat bu gibi mekanlarla fazla meşgul olmayı
ve muhtemel aşınlıkları da eleştirmektedir. İmam Ahmed -rahimehullah
' ın bu husustaki görüşlerinin özeti budur.
Şeyh İbni Teymiye, İmam Ahmed'in, azınlıkta ve çoğunlukta olanlar
olmak üzere iki kısımdan bahsettiğini düşünmektedir. Çoğunlukta olanla
rın İmam Ahmed'e göre rnekruh olduğunu söylemiş, kendisi de aynı şekil
de sadece rnekruh diyerek rnekruhun tenzihi mi tahrimi mi olduğunu be
lirtmemiştir. İbni Teyrniye, peygamberlerle alakası olan bu gibi yerlere
yapılan ziyaretlerin rnekruh sayılabilmesinin ölçüsünü, bu mekanlarda
belli özel vakitlerde toplanılması ve bir ziyaretgiih haline getirilmesi olarak
belirtmektedir.
İbni Teymiye'nin sözlerinden anlaşılmaktadır ki Peygamberlerin
mescid olarak kullandığı ya da namaz kıldığı mekanlar söylenilenlerden
hariç tutulmaktadır. Peygamberlerin namaz kıldıkları sabit olan yerlerin
diğer mekanlardan bir ayrıcalığı olduğu ve oralara ibadet etmek için gidi
lebileceği anlatılmaktadır. İbni Teymiye, bahsin evvelinde "mescid hali
ne getirdikleri yerler dışındaki mekanlar" derken bu fikirlerini açıkça
beyan etmiş olmaktadır. O şöyle demişti:
"Ebü Abdullah bu gibi mekanları -peygamberler ve salih kimselerin
hatıralarının olduğu ve mescid olarak kullanılmaya başlamamış bu yerleri
sürekli gidilmeyen -ki bunlar azınlıktır- ve sürekli gidilerek ziyaretgah
haline getirilmiş -bu da çoğunluktur- olanlar diye ikiye ayınr. Bu ikili tas
,
nifbirçok rivayet ve sahabe kavlini cem eder niteliktedir. , 2
Şeyh İbni Teymiye "Kabrimi gidip gelinen bir (iid) yer haline getir
meyin " hadisi şerifindeki 'iid' kelimesi için şunları söylemektedir:

ı İbni Teymiye, "İktizau 's-Sırati 'l-Müstakim " s:387

2

İbni Teymiye, "İktizau 's-Sırati 'l-Müstakim " s:385
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"Kabrilerin yanında şu anda yapıla gelen şeyler N ebi -sallallahu aleyhi
ve sellem- ' in "Kabrimi gidip gelinen bir yer haline getirmeyin " hadisiyle
yasaklanan şeyin ta kendisidir. Her hangi bir mekanı her sene, her ay
yada her hafta gitmeyi adet haline getirmek 'iid' kelimesinin tam karşılı
ğıdır. Hadiste bu sının aşmak menedilmiştir. İşte bu, İmam Ahmed'in:
"Fakat şu da kabul edilmelidir ki birçok insan bu işi çokça yapmayı adet
haline getirerek bu hususta ifrata düşmüşlerdir" diyerek, Hz. Hüseyin'in
kabrini ve insanların orada yaptıkları aşınlıkları örnek göstererek reddet
tiği aşırlıkların ta kendisidir."
Aynı eserinin başka bir yerinde İbni Teymiye şunları söylemektedir: "Ka
birlerin sürekli gidip gelinen yerler haline getirilmesi Allah'ın ve Resulü
tarafından haram kılınmıştır. Belli özel vakitlerde kabirlerin başlarında
toplanmayı adet haline getirmek, zikri geçen hadisi şerifteki ' iid' kelime
siyle anlatılmak istenen şeyin ta kendisidir. Müslümanlar arasında bu
hususta bir ihtilaf olduğunu bilmiyorum. Bu fasid adetlerin çokça yapılı
yor olması kimseyi şaşırtmamalı. Zira Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu
ümmetin ehli kitaba benzeyeceğini bildirmiştir. İşte bu fasit adetler hadisi
şerifte anlatılan benzerliktir." ı
Şeyh İbni Teymiye'nin bu konuda yaptığı izahların hepsi, bizim de ka
bul ettiğimiz ve her fırsatta insanları amel etmeye teşvik ettiğimiz hüküm
lerdir. Biz herkesi, nebilerin kabirlerini ve onların hatırası olan mekanları
ziyaretgah haline getirmemeleri, Allah'a yapılan ibadetlerden birisini onla
ra yapmaya kalkmamaları ve belirli günlerde oralarda toplanmak için gün
ler tahsis etmemeleri hususunda sürekli uyarmaktayız. Biz de bu şekilde
inanır ve bu şekilde amel ederiz. Bu inancımız bugün olan bir şey değildir.
Bilakis, Allah -celle celaluhu- 'nun fazlı keremi ile seleften halefe, babadan
oğula tevarüs eden köklü bir inançtır.
İbni Teymiye'nin, zevki selim ve anlayışına delalet eden bu ince tah
lil ve izahatlarına itibar ederek, sırf peygamberlerin ve salih insanların
hatıralarının olduğu mekanlara önem verip buralara gittikleri için Müs
lümanları küftir, sapkınlık ve bidat1e itham etmek için eceleci davran
mamalı, onlar hakkında hüsnü zan beslemeliyiz. Zira unutulmamalıdır ki
bu ziyaretleri yapanlar da Allah rızasını amaçlamaktadır.

ı

İbni Teymiye, "İktizau 's-Sırati 'l-Müstakim " s:377
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Buralara yapılan ziyaretler bu bölgelerde yaşamış olan insanlar ve tarih
ile bir irtibat kunnaya ve onların hatıralarını canlı tutarak imanı kuvvetlen
dirmeye yardımcı olurlar. Üstelik bu hidayet beldelerine inen bereket, insana
manevi bir kuvvet vermektedir. Nasıl olmasın ki? Hayır ve salah ehlinin
imar ettiği beldelerden Allah'ın rızası hiç eksik olmaz; şer ve fesad ehli kim
selerin yaşadığı beldelerden gazabı ilahinin eksik olmadığı gibi. Bu yüzden
dir ki Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Semüd kavminin beldesine girdikleri
zaman, ashabına ağlayarak oraya girmelerini, suyundan içmemeleri, aldıkla
rı her şeyi yakmalarını, kaplarıyla pişirilen yemeklerden yememelerini, ateş
vadisi diye bilinen mahşer vadisine girdiklerinde süratle oradan geçmelerini
emretmiştir.
Bu mevzuyu, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e ait eşya ve mekanlar
ile teberrük etmek ile alakalı kısımda tafsilatıyla incelemiştik.

b. Peygamberlere aİt eşyaları muhafaza etmek
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yaşadığı, onun hatırası olan mekan
ları ve ona ait olan eşyaları muhafaza etmek, aynı zamanda kültür ve tari
himizi muhafaza etmek anlamına gelen büyük bir sorumluluktur. Bu tarih,
ümmete izzet ve şerefini kazandıran, onu lider konumuna taşıyan değerli
şahsiyetlerin gurur dolu tarihidir. Bu tarihi yerleri ihmal etmek, İslam me
deniyetinin şahitlerini ve bize ulaşan mirasını toprağa gömmek anlamına
gelip, ümmetin sahip olduğu en değerli şeylerden birisi olan tarihine karşı
işlenen büyük bir cinayettir. Bu lakaydlık, alnımızda kara bir leke, gözü
müze kaçan bir toz parçası gibi bizi rahatsız etmektedir. Bu hal, yeri dol
mayacak hadsiz hayırların elimizden uçup gitmesine sebep olmaktadır.
Böyle giderse, İslamın tarihi mirasından eser kalmayacak. Bu eserleri kay
bettiğimiz gibi, zaman içinde bunlardan haberdar olan insanlar da kalma
yacaktır.
Bu söylediklerime bazıları hemen şöyle bir itiraz yapacaktır: "Ama ba
zı insanlar, buraları sürekli gidip gelinen bir ziyaretgah haline getirmiş,
buralara gelerek Allah'tan başkasına ibadet etmek, oranın çevresinde tavaf
yapmak, ip bağlamak, mektup bırakmak, kurban kesmek gibi bidatler yü
zünden Allah 'a şirk koşar hale gelmişlerdir."
Bu hususta şunları söyleyebiliriz: "Bu gibi aşırılıklar bizim de razı olup
onayladığımız şeyler değildir. Bilakis insanlara her fırsatta bu gibi davranış
lardan uzak durmalarını öğütleriz.
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bir cehaletten kaynaklanmaktadır. Sadece cehaletin ürünü diyoruz, zira
bu insanlar Allah'a iman eden, Allah'tan başka ilah olmadığını ve tevhidi
ikrar eden kimselerdir. Fakat doğruyu bilmedikleri için hata yapmaktadırlar.
Böyle durumlarda yapmamız gereken şey onlara doğru yolu göstermektir.
Bu mekan ve eserlerin yok edilmeleri yanlış bir tutumdur. Cahil insanların
yapageldiği bu tarz hareketler onları yıkıp yok etmenin mazereti olarak ileri
sürülemez. Böyle bir tasarruf hiçbir akıl sahibi katında makbul değildir. Zira
sonradan ortaya çıkan bu tarz cahilane tavırları, nasihat ve emri bi'l-maruf
ile ve gerekirse buraları gözetim altında tutarak engellemek mümkündür.
Böylelikle, ümmetin mazisini ve köklerini hatırlatan bu yerleri de korumuş,
boynumuza borç olarak duran emanete riayet etmiş, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem- ' in tarihi olan şerefli İslam tarihine olan vefa bor
cumuzu ödemiş oluruz.
Akıl sahibi olanlar günümüzde, lanetlenmiş, azaba uğramış Semud ve Ad
gibi kavimlerden kalan eserleri bile muhafaza etmektedirler. Bu helak olmuş
kavimlerden bizlere kalan eserleri muhafaza etmek ve önem göstermek doğ
ru oluyor da, herkesin ve her beldenin kendisiyle şeref bulduğu, daha önce
hiç kimsenin ulaşamadığı ve ulaşamayacağı izzet ve şerefe, en yüksek mer
tebeye, ancak kendisine ittiba sebebiyle ulaştığımız, mahllıkatın en şereflisi
Muhammed Mustafa -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in tarihine önem vermek
nasıl doğru olmuyor?
c.

Allah, salih İnsanların eşyalanna değer verİr

Allah -celle celtiZuhu- yüce kitabında Talut'un hükümranlığının alameti
olan Beni İsrail' in tabutunun kıssasını aktarır bizlere:
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"Peygamberleri onlara (şunu da) söyledi: "Onun hükümdarlığının
gerçek alameti, size Tabut'un gelmesidir ki, içinde Rabbinden bir ferah
lık, Musa ailesinin 've Harun ailesinin geriye bıraktıklanndan (kutsal)
bir bakiyye (kalıntı) vardır. Onu melekler taşıyacaktır. Eğer iman eden
lerdenseniz sizin için bunda kesin bir alamet (işaret ve ibret) vardır. "
(Bakara 248)

Bu tabut çok değerli idi. Beni İsrail düşmanlarıyla savaştıkları za
man bu tabutu önlerinde taşırlar, onun ile Allah'a tevessül eder ve onun
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bereketiyle zafer elde ederlerdi. Tabut beraberlerinde olmadan hiçbir düş
man ile savaşmazlardI. Tabutun içinde neler olduğunu Allah -celle cela
luhu- bize şöyle bildirmektedir:
'
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"(. . . )İçinde, Musa ile Harun'un ehlinden kalanlar vardı."

(Bakara

248).

u tabutun içinde Musa ve Harun'un asaları, Harun'un elbise ve ça
rıkları, Tevrat levhaları 1 ve peygamberlerin kalplerinin yıkandığı altın bir
kap vardı?
Allah, seçmiş olduğu üstün şahsiyetlere ait olan değerli eşyalar sebebiyle,
bu tabuta değer vermiş, onu muhafaza ederek ona ihtimam göstermiştir. Beni
İsrail, asi olduğu için tabutu muhafaza etme ehliyetlerini kaybederek düşman
lanna mağlup olmuştur. Bu yüzden Allah tabutu ellerinden alarak muhafaza
etmiş, daha sonra Talut'un hükümranlığının alameti olması için geri vermiştir.
Tabut onlara iade edilirken, onu melek-Ierin taşıyor olması ona son derece
tazim edildiğinin göstergesidir.
Geçmişten kalan eserlere ihtimam gösterip onların muhafaza edilmesi
gerektiğine ve tarihi, dini ve kültürel ehemmiyetine dair bundan çarpıcı
bir örnek göstermeye gerek var mı bilmiyorum?
d. Peygamberimiz önemli mekanların yerini öğretiyor

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in, vahyin nazil olduğu, peygamber
lerin doğduğu, rahmet ve bereket yurdu mekanlara gösterdiği ihtimam
bilinen bir hadisedir. Bu hususta yakında müstakil bir risalemiz yayınla
nacaktır. Burada sadece bir nakil yapmakla yetineceğim.
İmam Malik "Muvatta " adlı eserinde, "Muhammed bin Amr bin Hal
hal ed-Deyli'den, o, Muhammed bin İbni İmran el-Ensari'den, o da baba
sından naklen şu rivayeti yapar: "Ben Mekke'ye giderken bir ağacın altın
da konaklamak için durmuştum. Abdullah bin Ömer bana rast1adı ve: "Ne
den bu ağacın altında konaklıyorsun?" diye sordu. Ben de: "Gölgelenrnek
için" diye cevap verdim. Bu sefer o: "Bundan başka bir sebebi yok mu?"
diye sordu. Bende: "Hayır başka bir sebebi yok" dedim. Bunun üzerine
Abdullah bin Ömer bana şöyle dedi:
1

2

İbni Kesir, "Tefsiri 'I-Kuran i 'l-Azim " 1/3 1 3
İbni Kesir "el-Bidaye ve 'n-Nihaye " 2/8
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"Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- bana şöyle buyurmuştu:

JJ JU:ı 4JI.j � w� �i � o� �.j � 6A �"JI � � IjL
� W� � � �� 'l: Jy.J I
-

-

"Mina 'dan gelirken Ahşebeyn arasına uğrarsan -eliyle maşrık tara
fını göstererek- orada 'es-sürer ' adında bir vadi vardır. Oradaki ağaçlzk
lar altında yetmiş tane peygamberin göbek bağı kesilmiştir. "

İmam Malik burada geçen ' sürre' kelimesinin göbek bağı kesilmek
anlamına geldiğini söylemiştir. ı
Zerkani "Oradaki ağaçlzklar altında yetmiş tane peygamberin göbek
bağı kesilmiştir " kısmıyla alakalı şöyle bir açıklamada bulunur:
"Yani oradaki ağaçlann altlannda doğmuş ve göbek bağlan (sürr) ora
da kesilmiştir. Göbek bağı (sürr) çocuklar doğduğu zaman göbeklerinden
(sürre) kesilen kısımdır" der. "en-Nihaye " ve diğer eserlerde bu şekilde
geçmektedir. İmam Suyuti'nin "altlannda doğduklan zaman göbek bağlan
(sürr) değil de göbekleri (sürre) kesilmiştir demesi iki kelime arasındaki
alakadan dolayı mecazen söylenmiştir.
İmam Malik bu kelimenin manasına dair şöyle demiştir: "Onlar ağaç
lann altında doğum gibi sevindirici bir haber aldıklan için göbek bağı
(soo) kelimesi, sevinç 'sürur' kelimesinden türetilmiştir." İbni Habib
şöyle söyler: "Bu kelime (sürr), sevinç ' sürur' kelimesinden türemiştir.
Ağaçlann altında doğum haberini alıp ve sevindiklerinden dolayı bu ke
lime göbek bağını kesmek anlamına gelmektedir. Bununla alakalı farklı
görüşlerde vardır. Bu rivayette peygamberlerin hatırası olan yerlerle te
,,
berrük edilebileceğine delalet vardır. 2
İbni Abdilber şöyle söyler: "Hadisi şerif, peygamberler ve salih in
sanIann evleri, makamlan, uğradıklan yerler ile teberrük edilebileceğine
delildir. Abdullah İbni Ömer' de bu hadis ile bunu kastetmektedir. Allah
en doğrusunu bilir." 3

i İmam Malik "Muvatta " hac kitabı, haccı cemetme babında bu rivayeti zikreder. 1/424, İbni
Hıbban "Sahih " te 'el-İhsan babı' 8/47 hadis no: 621 1 , Nesai, 'hac kitabı' 'mina hakkında
söylenenler babı' 5/249 hadis no: 2995, Ahmed "Müsned" 2/138 hadis no: 6233, Beyhaki
"es-Süneü 'l-Kübra " 'hac kitabı' 'mina' da konaklama babı' 5/139 hadis no: 961
2 "Şerhü 'z-Zerkani ale 'l-Muvatta " 2/399
3 İbni Abdilber, "et-Temhid" 1 3/67
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e. Sahabe, peygamberimizin eşyalarına ihtimam gösteriyor
Allah resülü-sallallahu aleyhi ve sellem-'in yüzüğü:

İmam Buhari, İbni Ömer -radıyallahu anh-'dan senediyle şöyle nakle
der: "Allah Resulü -sallal/ahu aleyhi ve sel/em- ' in gümüşten bir yüzüğü var
dı. Yüzük Allah Resulü'nün vefatından sonra Ebubekir, sonra Ömer'in
parmağında kalmış ve sonrada 'Eris' kuyusuna düşüp kaybolanadek Os
man'ın parmağında kalmıştı. Üzerinde "Muhammedün Resülullah" yazı
lıydı." ı
Hafız İbni Hacer şöyle söyler: "Nesai'nin rivayetinde "Osman o yüzü
ğü aramış ama bulamamıştı", İbni Sa'd'ın rivayetinde de: "Yüzük altı sene
,,
Osman'ın elinde kalmıştı" ekleri bulunmaktadır. 2 Ayni: "Eris kuyusu,
Kuba mescidine yakın bir bahçededir" demektedir?
Bu kuyu bugün 'yüzük kuyusu' olarak bilinmektedir. Yüzük Allah Resulü
-sallallahu aleyhi ve sellem-' e ait olup Hz Osman'ın hilafeti zamanında o kuyu
ya düşmüştür. Hz. Osman, üç gün boyunca her yolu deneyerek bu yüzüğü
,,
çıkartmaya çalışmışsa da başaramamıştır. 4
Allah resnlü -sallallahu aleyhi ve selem- 'in mızrağı:

İmam Buhari, İbni Zübeyr' den rivayetle şöyle nakletınektedir: "Bedir
gazvesinde harp meydanında Ubeyde bin Sa' d bin el-As ile karşı karşıya
kalmıştım. Baştan aşağı zırhlıydı ve sadece gözleri görünüyordu. Onun,
Ebu zati'l-kerş diye bir künyesi vardı. Harp meydanında bana: "Ben Ebu
zati'l-kerş 'im." diyerek meydan okudu. Bundan sonra mızrağımla onun
üzerine atıldım ve tam gözünden vurup öldürdüm."
Bu olay hakkında Hişam şöyle söyler: "Bana haber verdiklerine göre
Zübeyr şöyle demiştir: "Ben onun üzerine çıkıp olanca gücümle asılıp
çekmeme rağmen mızrağı çıkaramadım. En sonunda çektiğimde mızrak
eğilmişti. Urve der ki: "Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- O mızrağı
ondan istemiş, o da vermişti. Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- vefat
edince ibni Zübeyr onu geri almıştı. Sonra Ebubekir ondan isteyerek almış,
o vefat edince tekrar geri almıştı. Bu sefer Ömer'in isteği üzerine ona ver
miş, o vefat edince yine geri almıştı.
1

Buhari "Sahih " ' libas kitabı' 'yüzüğün yazısı babı"
İbni Hacer, "Fethu 'l-Bari " 1 /3 1 3
3 Ayni, "Umdetü 'l-Kari " 22/3 1
4 El-Fimzabadi, "el-Meganimü 'l-Metabe ji Mealimi Tabe " 2/6 1 2
2
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Mızrağı daha sonra Osman'ın isteği üzerine ona vermiş , o vefat edince
mızrak Ali'ye oradan da çocuklarına geçmişti. Abdullah bin Zübeyr onlar
dan mızrağı geri alarak vefat edene dek yanından ayırmamıştır." ı
Kıssadan anlaşılan odur ki: Zübeyr, mızrağıyla Ubeyde bin Sa'd bin el
As'ın gözünden vurarak öldürdükten sonra, Nebi -saZlallahu aleyhi ve
seZlem- mızrağı ondan istemiş , o da ona vermiştir. Allah Resulü -saZlaZlahu
aleyhi ve sellem- vefat edince Zübeyr onu geri almış , bu sefer de Hz.
Ebubekir emaneten yanında kalması için mızrağı ondan almış ve vefat
edene dek onun yanında kalmıştır. Hz. Ebubekir vefat edince mızrak ilk
sahibi olan Zübeyr'e geri gelmiştir. Bu sefer Hz. Ömer'in isteği üzerine
vefat edene dek onun yanında kalmıştır. Sonra ilk sahibi olan Zübeyr'e
geri gelen mızrak, vefatına kadar Hz. Osman'ın yanında kalır. Mızrak, Hz.
Osman ölümünden sonra Hz. Ali'ye oradan da çocuklarına geçmişti. Bun
dan sonra Abdullah bin Zübeyr, onlardan mızrağı geri istemiş ve vefat
edene dek yanında tutmuştur., ,2
Şimdi soruyoruz; birçok mızrak varken özellikle bu mızrağa karşı
gösterilen bu hırs ve ihtimarnın sebebi nedir? Demek ki o mızrakta diğer
lerinde olmayan bir şey var. Demek ki o mızrak diğerlerinden daha üstün.
Ayrıca dikkat edilsin, onu elde etmek için büyük bir gayret gösterenler
kimlerdir? Dinin temelleri , tevhidin imamları ve şeriatin koruyucuları
olan dört raşid halife.
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in taktığı su oluğu:

Abdullah İbni Abbas -radıyallahu anh-'dan rivayet edilir; o şöyle de
miştir: "Ömer -radıyallahu anh-'ın evinin yolu üzerindeki Abbas'ın evinin
çatısında bir oluk vardı. Ömer -radıyallahu anh-, Cuma namazı için temiz
elbiselerini giymiş mescide giderken Abbas için kesilen iki hayvanın kan
ları o oluktan Ömer'in üstüne damladı. Bunun üzerine Ömer -radıyallahu
anh- oluğun oradan kaldırılmasını emrederek evine geri dönmüş ve kirle
nen elbisesini çıkartıp başka bir elbise giydikten sonra camiye gitmişti.
Sonrasında Abbas çıkagelmiş ve ona: "Allah'a yemin olsun ki o senin kal
dırttığın oluğu, Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- kendi elleriyle ora
ya takmıştı." Bunun duyan Ömer, Abbas'a: "Senden, sırtıma basarsak ora
ya uzanınanı ve oluğu Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in daha
önce taktığı yere takmanı istiyorum" demiş ,
1

2

Buhari 'magazi kitabı' 'meleklerin Bedir'e şahit olmaları babı '
"Feth " 7/3 l4. "Umdetü '[-Kari " 1 71 1 07
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,
Abbas da dediğini aynenyapmıştır. , 1
İmam Ebu Muhammed Abdullah bin Ahmed bin Muhammed bin
Kudame, "el-Muğni " adlı eserinde şöyle söyler:
"Ana ve ara yollara oradan geçen halkın izni olmadan oluk uzatmak
caiz değildir. Ebu Hanife, Şafii ve Malik ise Ömer -radzyalldhu anh- 'ın
Abbas 'ın evine müsaade etmesine dayanarak oluklan sokaklara akıtma
nın caiz olduklannı söylerler. Abbas, evine yola akan bir oluk koymuş,
Ömer ise onu kaldırtmıştı. Bunun üzerİne Abbas ona: "Sen onu nasıl kal
dınyorsun onu Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- kendi elleriyle
oraya koymuştu" dediğinde Ömer -radzyalldhu anh- ona: "Ben eğilece
ğim, sen sırtıma basacak ve o oluğu sırtıma basarak yerine takacaksın.
Allah'a yemin olsun ki başka türlüsüne izin vermem" demiş, Abbas ta
,
dediğini yapmıştı. , 2
Rıdvan biatindeki ağaç:

Hz. Ömer -radzyalldhu anh-, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve se
lem- 'e ait olan eşyaların ve yaşadığı yerlerin muhafazasına son derecede
önem gösterirdi.
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"Andolsun ki, (Hudeybiye'de) ağacın altında sana biat ederlerken,
Allah o mü'minlerden razı olmuştu." (Fetih 1 8) ayetinde zikkredilen 'Rıd
van' biatinin, yanında gerçekleştiği ağaç zannederek insanlann bir ağacın
yanında toplanmaya başladığını gören Hz. Ömer, o ağacı kesmişti. Evet "o
ağaç olduğu zannedilen" dedik zira Hz. Ömer -radzyalldhu anh- gayet iyi
biliyordu ki o ağacı bir kenara bırakın, bulunduğu mevkiyi bile hiç kimse
bilmiyordu. O ağacın yanında biate katılıp olaya şahit olanlar bile ağacın
nerde olduklannı bilmediklerini açıkça ifade etmişlerken diğerleri nasıl onun
yerini bilebilirlerdi ki.

Buhari ve Müslim'de şöyle geçer: İbni Ömer 'Rıdvan' biatinden son
raki sene orayı aramak için o bölgeye gelmiş ve şöyle demiştir: "Ağacı
aradık. Ama iki kişinin ittifak ederek işte budur diyebileceğimiz bir ağaç
ta karar kılamadık."

i

2

"Feth " 7/3 14, "Umdetü 'l-Kari " 1 71 1 07
İbni Kudame, "el-Muğni " 4/554
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Said'in babası Müseyyeb: "Ben o ağacı görmüştüm ama sonra unut
turuldum. Şimdi nerdedir bilmiyorum" demiştir.
Tarık bin Abdurrahman şöyle anlatır: "Hac için yola çıkmıştım yolda
baktım ki insanlar bir yerde namaz kılıyorlar. Bu mescid ne mescidi diye
sorduğumda onlar: "Bu, altında Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- ' e
yapılan 'rıdvan' biatinin gerçekleştiği ağaçtır" diye cevap verdiler. Said
İbni Müseyyeb' e gidip durumu haber verdim. O bana: "Babam Allah
Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- ' e o ağacın altında biat edenlerdendi. O
bana şöyle demişti: "Biatten sonraki sene orayı bulmak için gitmiş fakat
bulamamıştık." Said sonra şunları söylemişti: "Muhammed'in -sallallahu
aleyhi ve sellem- ashabı orayı bilmiyor da siz mi orayı biliyorsunuz. Siz
onlardan daha mı iyi biliyorsunuz?"
Başka bir rivayette "o ağaç bizden gizlendirildi" demektedir. 1
Biatten bir sene sonra, o ağacın altında biat eden ve Rıdvan biatine
hazır olan sahabenin tamamı daha hayatta olmalarına rağmen, ağacın
yerini iki kişi ortak bir kanaat ile ortaya koyamamıştır. Bu durumda uzun
yıllar sonra Ömer -radzyaUdhu anh- zamanında ortaya çıkan bir ağaç için
ne denmelidir.
Artık yıllar geçmiş ve biate şahit olanların çoğu vefat etmişti. Biatin
yanında gerçekleştiği, yer ve göklerin kendisi sebebiyle titrediği, amelle
rin ve meleklerin şahit olduğu cihadların en büyüğünün yanında gerçek
leştiği ve Kur'an'ın

"Andolsun ki, (Hudeybiye 'de) ağacın altında sana bi at ederler
ken, Allah o mü'minlerden razı olmuştu. İşte (Allah) kalplerindeki
(doğrulukları)nı bildiği için, onların üzerine huzur ve güven indirip
hem kendilerini yakın bir zafer vadetmiştir" (Fetih 1 8) ayetleriyle tescil
ettiği berekete nail olan o ağacın bulunduğu yeri tayin etmekte insanlar
ilıtilafa düşmüşlerdir.

Üstelik yüce nebi ve şerefli resul -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in en üs
tün özelliklerinden birinin zuhur ettiği harikülade menkıbelerinden biri,
1 Sahihi Buhari, 'megazi kitabı' 'hudeybiye gazyesi babı. ' "Sahih-i Müs/im " 'emare
kitabı' ' imama tabi olmanın müstehablığı babı'
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bu ağacın altında gerçekleşmiştir. Ayeti kerimede buyrulur:
,
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"(Rasulüm!) Sana samimiyetle biat edenler (ölünceye kadar sana
bağlılığa ve İslam uğrunda savaşmaya söz verenler) ancak, Allah 'a
biat etmiş olurlar. Allah 'ın (kudret) eli onlann ellerinin üstündedir."
(Fetih ı o)

Öy i eys , Ömer -radıyalliihu anh-, 'Rıdvan' biatinin gerçekleştiği
ağacı değil , bilakis insanların Rıdvan ağacı zannettiği başka bir ağacı
kesmiştir. Zira Allah -celle celfiluhu- sadece kendisinin bildiği bir hikmete
binaen o ağacı gizlemiştir.
Altında biatin gerçekleştiği zannedilen bu ağacın Hz. Ömer tarafın
dan kesilmesi , altında biatin gerçekleştiği ağaca verdiği ehemmiyetten
kaynaklanmaktadır.
Bu durumda "Ömer -radıyalldhu anh- şirke vesile olduğu için bu gibi
yerlerle teberrük edilmesini engellemek istemiş ve ağacı kesmiştir" gibi bir
hükme varmak kesinlikle doğru değildir. Doğru olan odur ki , böyle bir
düşünce asla onun aklına gelmemiştir. Zira bizzat kendisi Peygamberimize
ait olan eşyalarla teberrük etmiş birisidir. Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve
sellem- ' in yanında bulunan mızrağı Zübeyr'den istemesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem-' in yüzüğünü saklaması gibi davranışları bunu
açıkça göstermektedir. Buhari , 'Meleklerin Bedir'e şahit olması babı'
'megazi' kitabında, Hz Ömer'in daha sonra yanında muhafaza ettiği o mız
rağı, daha önce Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in, Zübeyr'den
emanet alarak bir müddet yanında bulundurduğu kaydedilmektedir.
Kabenin taşları:

Abdullah İbni Zübeyr Kabe'yi tamir amacıyla yıkıp yeniden inşa et
meyi düşündüğünde, sahabeyi toplayarak istişare etme ihtiyacı hissetmiş
ti. İbni Abbas , sadece tamire ihtiyacı olan yerleri yıkarak, Peygamberi
miz zamanında kullanılmış olan taraflarının sağlam kısımlarının yıkılma
dan kalması gerektiğini söyleyerek, tamamını yıkmaya teşebbüs etmenin
yanlış olacağını söylemiştir.
Ata'dan rivayet edilir: Yezid bin Muaviye zamanında Şam ehliyle
yapılan savaşta Kabe yanmıştı. İbni Zübeyr, Yezid'in yaptığı şeyler yü
zünden olanları görünce onu terk etmişti.
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İnsanlar hac mevsiminde Kabe'ye gelmeye başladıklarında onları
Şam ehline karşı yüreklendirınek -ya da savaştırmak- için çalışıyordu. O
sırada İbni Zübeyr kalabalığa doğru yönelerek şunları söylemiştir: "Bana
izin verin Kabe'yi yıkıp onu tekrar bina edeyim ya da sadece zarar gör
müş yerlerini tamir edeyim." İbni Abbas bunu duyunca: "Ben sadece
zarar gören kısımların tamir edilip, insanların yanlarında Müslüman ol
dukları, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i gören o taşların yerinde bıra
kılmasını uygun görüyorum" demiştir.")
İbni Ömer -radıyalldhu anh- hatırası olan bu gibi yerleri muhafaza et
meye olan gayreti ile bilinir. Bu hususta şeyh İbni Teymiye şöyle der:
"İmam Ahmed bin Hanbel'e, bir kimsenin, hatırası olan bu mekanları
ziyaret için gidip gelmenin hükmünden sual edildiğinde o şöyle cevapla
mıştı: "İbni Ömer'in Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yürüdü
ğü yolları bile araştırıp takip etmesi dikkate alınırsa böyle bir şeyde beis
olmadığı anlaşılır. Hatta İbni Ömer bir yerde üstüne su dökünmüş. Niye
böyle yaptığını soranlara: "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bir ara bura
da üstüne su dökünmüştü" diye cevap verınişti." Buhari, "Sahih " de, Mu
sa bin Ukbe'den rivayet etmiştir: "Salim bin Abdullah'ın yolda bazı yerle
re giderek oralarda namazlar kıldığını gördüm. Bana babasının da buralar
da namaz kıldığın, onun da Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in buralarda
namaz kıldığını anlattığını söyledi." sonra Musa bana şöyle dedi: "Nafi'in
bana anlattığına göre İbni Ömer -radıyalldhu anh- da buralarda namaz
,,
kılardı. 2
İbni Ömer, zannedildiği gibi bu gibi yerlere önem gösterınek hususunda
kesinlikle yalnız değildir. Birçok sahabe bu gibi yerleri araştırıp muhafaza
etmek hususunda onunla aynı hassasiyeti gösterınişlerdir. Biraz önce hidayet
imamı raşid halifelerin, Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-' in yaptığı
her şeyi, ayırt etmeden takip edilmesi gereken bir sünnet olarak kabul etme
lerine dair örnekler verdik. Onların uygulamalarının Allah Resulü'nün sün
neti mesabesinde olduğu herkesin malumudur. Öyleyse burada söz söyle
meye de kimsenin hakkı yoktur. Zira Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' den
geldiği sabit olan bir rivayet için kimsenin söz söylemeye ve içtihada kal
kışmaya imkanı yoktur.

ı

2

"Şerhu 'n-Nevevi ala Sahihi 'l-Müslim " 9/92--4
İbni Teymiye, "İktizau 's-Sırati 'l-Müstakim " 8:385
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Hatırası olan bu mekınlarla teberrük etmek ile alakalı izahadar yaparken
bu konu ile alakalı birçok rivayet aktarmış, İbni Ömer'in içlerinde bulundu
ğu sahabeyi kiramın -radıyalldhu anhum- birçoğunun, Peygamberimize ait
olan eşyalar ve onun hatırası olan mekanlar ile nasıl tebe1TÜk ettiğini net bir
şekilde ortaya koyan delilleri ortaya koymuştuk.
Bu gibi yerleri muhafaza etmek ile onlarla teberrük etmek birbiriyle irti
batlıdır. Zira bir şeyle teberrük edebilmek, oraya gereken önemi gösterip
muhafaza etmeye bağlıdır. Bir farkla ki; bu gibi eşya ve mekanları muhafaza
etmek, tarih ve medeniyet mirasıyla, onlarla teberrük etmek ise iman, mu
habbet ve bağlılık duygulanyla daha fazla alakalıdır.
Mesela, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in çanklan, ona ait olan eş
yalar arasmda ulemanın özel ihtimamma nail olmuştur. Hatta öyle ki ça
nğm şekli, rengi gibi özellikleri ile alakalı dersler vererek, bu hususta
izahatlar yapan eserler kaleme almışlardır.
Çankla alakalı bu çabalann tek bir amacı vardır; o da çanklann sahi
bidir. Dikkat ediniz! o, yüce Nebi ve şerefli Resul -sallallahu aleyhi ve
sellem- ' dir.
Eğer sıradan insanlara ait olan eşya ve mekanlara özen gösteriyor, bu
eşyalan elde etmek için az çok demeden harcama yapıyor, onlar için mü
zeler kurup uzman rehberler tahsis ediyorsak; Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem-, -canım ona feda olsun- bu muameleye herkesten daha fazla la
yıktır. Canlar ve mallar feda edilse yinede onun -sallallahu aleyhi ve
sellem- uğruna azdır.
f. Suud yönetimi de eski eserlere ihtimam göstermekte

İslam kültürüne ve medeniyet tarihimize olan iştiyaklanndan dolayı
Allah, yöneticilerimize bu eserleri koruma fırsatını nasip etmiştir. Sırf bu
meseleyle ilgilenmeleri için 'Eski Eserler Müdürlüğü' adı altında hususi
bir müessese kurdurmuş, no:26/m - tarih: 1 396/23 kayıtlı resmi bir yö
netmelikle bunu ilan etmişlerdir.
Daha sonra bu hususta "Eski Eserler Yüksek Kurulu" adında müstakil
bir meclis tertip edilerek 23 5 sayılı hicri 1 398.2.2 1 tarihli bir bakanlar
kurulu karan yayınlamıştır. Karar, Eğitim Bakanlığı riyasetinde içişleri,
maliye, hac, vakıflar, medya ve eski eserler bakanlık temsilcilerinin yer
aldığı bir toplantıyla alınmıştır. Bu toplantı neticesinde yapılan açıklama
ya göre, "Eski Eserler Yüksek Kurulu"nun kurulma sebebi, "Eski Eserler
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Müdürlüğü"nün hedeflediği amaçlarına ulaşabilmesi için mümkün olan
bütün tecrübelerden istifade edilmesi olarak bildirilmiştir. Yönetmelikten
bazı maddeler aktaracağız:
Madde 6: Eski eserler müdürlüğü, tarihi ve bilimsel değeri olan yapı
ve eşyaları belirleme, onaylama ve layık olduğu vecihle onları sergileye
bilmesi hedefine uygun olarak, buraları korumak için de devletin tüm
imkanlarını kullanmalıdır.
Madde 7: Eski eserler, sabit ve nak10lunabilir olmak üzere iki kısımdır.

ı -Sabit eserler: Toprağa bağlı eserlerdir. Bunlar, eski insanların ihtiyaçları
için kullandığı mağaralar, üzerlerine resim, nakış ve yazıların kazındığı kaya
lar, şehir kalıntıları, toprak altında kalmış yapılar, mescidler, diğer mabetler,
saraylar, şifahaneler, kale ve surlar, tarihi stadyumlar, hamamlar, kabristanlar,
su kanalları ve bentler gibi farklı amaçlar için yapılmış tüm eski yapılar, bu
yapıların kalıntıları ve onlara ait kapı, pencere, sütun, şerefe, merdiven, çatı,
kiriş gibi parçaları içerir.
2-Naklolunabilir eserler: Bu gibi eserler, doğası itibari ile toprağa
bağlı olmayıp, tarihi binaların parçası olmayan, bir yerden bir yere taşı
manın mümkün olduğu eserlerdir. Ham maddesi ve yapılış amacı ne
olursa olsun, heykeller, madeni paralar, resimler, yazılı eserler, kumaşlar
gibi eselerin hepsi bu kategoriye girer.
Yönetmelikte, halktan birisinin ve yol çalışmaları sırasında bir çalışanın
bu eserlere verebileceği muhtemel zararlar şiddetle yasaklanmıştır.
Madde ı ı : Sabit ya da naklolunabilir eserleri yok etmek, yerlerini
değiştirmek, zarar vermek, üzerine bir şeyler yazıp çizmek yasaktır. Bu
tarihi eserler üzerine ilan yapıştırması, belirlenmiş tarihi yer ve mekanlar
üzerine tabela ve işaretler konulması kesinlikle yasaktır.
Madde 1 2: Yol inşası ve genişletmesi esnasında karşılaşılan tarihi eserler
muhafaza edilmek zorundadır. Bu eselerin bulunduğu yerlerde yeni bir yol
yapım çalışması ancak "Eski Eserler Müdürlüğü" nÜll onayı ile yapılabilir.
"Eski Eserler Müdürlüğü", tarihi eserler olan bu mekanları korumak ve yol
yapım çalışmaları yapanlara bunları bildirmekle yükümlüdür.
Eski eserler yönetmeliğinin belirttiği ibadet yerleri, mescidler ifadele
rinin, ilk olarak Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ve ashabı kiramın yaşa
dığı dini içeriği olan mekanları kapsadığı açıktır. Nebi -sallallahu aleyhi ve
sel/em- ' in ve ashabının yaşadığı bu yerler, diğer mekanlara nispetle bir
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önceliğe sahiptir. Zira bu eserler her müminin iftihar ettiği, öncekileri
sonrakilere hatırlatan mekanlardır.
Bir ara bazı fitneciler, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in mübarek kab
rini mescitten çıkararak hücresinin yerini değiştirmek için faaliyete giriş
mişlerdi. Bu hadise merhum kral Halid bin Abdülaziz'e iletilince buna çok
sinirlenmiş ve bu görülmemiş cürüm teklifini reddederek gayreti diniyesini
ortaya koyan bir konuşma yapmıştır. Orada bulunan kimseler bu konuş
mayı duymuşlardır. Sanırım o mecliste bulunanların bir kısmı hala hayat
tadır. Allah bu salih krala rahmet etsin. Bu duruşunu kendisi için Allah
katında bir azık, Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- yanında bir beyaz
el (yedi beyza) kılsın. İnşallah kıyamet gününde Onun -sallallahu aleyhi ve
sellem- şefaatine nail olur.
g. İbni Abdülvahhab'ın yeşil kubbeye dair görüşleri

Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab kendi devrinde, Nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem-' in hücresini mescidten çıkarmak istediğine dair iftiraları
duyduktan sonra, 'Mecmaa' ahalisine yazdığı mektupta aynen şunları
söylemiştir:
"Ben dört mezhebin bütün kitaplanm iptal etmişim. İnsanlar altı yüz
senedir hiçbir şey yapmamıştır demiş ve müçtehit olduğumu iddia ede
rek herhangi bir müçtehidi taklit etmekten vazgeçmişim. Ben diyorınu
şum ki; ulemamn ihtilafı zahmet ve sıkıntıdan başka bir işe yaramadı,
salih kullarla tevessül eden herkesi, 'ey mahlfikatın en keremlisi' dediği
için İmam Busayri'yi tekfIf ediyonnuşum. Diyorınuşum ki: eğer
Rasulullah'ın kabrinin kubbesini yıkmaya gücüm yetseydi elbette onu
yıkar, Kiibe'nin (altın) oluğunu alır ve onu tahtadan yapardım demişim.
Bir kimsenin Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, kendi ana ba
basının veya bir başkasımn kabrini ziyaret etmesini haram görüyormu
şum. Allah adı geçmeden yemin edenleri tektir ediyorınuşum. Bu on iki
adet iddia ya cevabım şudur: "Allah'ım seni tenzih ederim bu

büyük bir iftiradır". l

Bir keresinde de, Muhammed bin Abdülvahhab ' a, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem-' in kabrindeki yeşil kubbeyi yıkmak istediğine
dair bir söz nispet ederler. Ancak merhum Şeyh, kendisine isnat edilen bu
iftiraları tüm kuvvetiyle reddederek birçok mektubunda bu iddiaya cevap
vermektedir:
ı

Şahsi mektupları özel kısım s:63. "ed-Dürerü 's-Seniyye " 1I52
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İbni Abdülvahhab Kasim ahalisine gönderilen mektubunda kendi itikadını anlatırken şöyle demektedir:
"Bu yazdıklarun kısaca benim alddemi özetler. Şu sıralar meşguliyetim
var. Benim nasıl düşündüğümü anlamanız için bu mektubu gönderiyo
rum. Allah dediklerime vekildir. Siz de biliyorsunuz. Süleyman bin
Subaym'ın mektubu size de ulaşmıştır. 0, ilimle meşgul olan bazılarını
yanına kabul etmiş ve kendi onayıyla sizin oraya yollamıştır. Allah bili
yor ki bu adam benim söylemediğim, aklıma bile gelmeyen birçok şeyi
bana iftira etmiştir. Mesela ben dört mezhebin bütün kitaplarını redde
diyormuşum. İnsanlar altı yüz senedir hiçbir şey yapmamıştır diyerek
müçtehid olduğumu iddia etmişim. Herhangi bir müçtehidi taklid etme
yi reddediyormuşum. Ben diyormuşum ki; ''ulemanın ihtilafı zahmet ve
sıkıntıdan başka bir işe yaramamıştır". Salih kullarla tevessü1 eden her
kesi, 'ey mahlUkatın en kerernlisi' dediği için İmam Busayri'yi tekfır
ediyormuşum. Diyormuşum ki: "eğer Rasulullah'ın kabrinin kubbesini
yıkmaya gücüm yetseydi elbette onu yıkar, Kabe'nin (altın) oluğunu
alır ve onu tahtadan yapardım." Bir kimsenin, Resulullah -sallallahu
aleyhi ve sellem-'in, kendi arıne ve babasının veya bir başkasının kabir
lerini ziyaret etmesini haram göriiyormuşum. Allah adı geçmeden ye
min edenleri Ömer İbni Farid ve Mubyiddin İbni Arabi'yi tekfır edip
'Delaili Hayrat' ile 'Ravzu'r-Reyyahin '(güzel kokanların bahçesi) kita
bını yakmak istiyor ve bu kitabı 'Ravzu'ş-Şeyatin'(şeytanların bahçesi)
diye isimlendiriyormuşum." 1

Nakledeceğimiz bir diğer mektup ise Irak ulemasından biri olan
Süveydi'ye gönderilmiştir. Süveydi ona bir kitap yollamış ve insanların
onun hakkında dediklerini sormuştur. Muhammed bin Abdülvahhab da
ona bu mektup ile cevap vermiştir:
"İftira öyle bir şeydir ki onu şöyle bir iftira varmış diye birine anlat
mak bile akıllı bir adamın utanması gereken bir şeydir. Nerede kaldı
ki birine iftira atmak. Siz diyorsunuz ki ben bana tabi olanlar dışında
herkesi tekfu ediyormuşum. Şaşırtıcıl Böyle bir şey akıllı bir adamın
aklına düşebilecek bir şey midir? Bunu bir Müslüman söyleyebilir mi
ki ben söyleyeyim. Diyorsunuz ki: ben iırıkan bulsam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrinİn kubbesini yıkarmışım.
ı İbni Abdülvahhab tüm eserleri 5. kısım
Dürerü 's-Seniyye " 1 /28

da

şahsi mektuplarından ı . mektup s: 1 2. "ed
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'Delailü 'l-Hayrat' kitabı hakkında ise nasihatime değer veren kardeş
lerime, bir müminin kalbinde hiçbir kitabın Allah'ın kitabından daha
değerli olamayacağını ve başka bir kitabı okumanın Kur'an okumak
tan daha faziletli olmadığını anlatmıştım. Yoksa o kitabı yaktırmam
ve Resulullah'a -sallallahu aleyhi ve sellem- her hangi bir lafızIa sala
vat getirmeyi yasaklarnam gibi bir şey asla söz konusu değildir. Bu bir
iftiradır ." 1

Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'ın buradaki tutumu, tüm alim ve
mürşidlerin tebliğ vaaz ve irşatlarında takip etmeleri gereken doğru ve
hikmetli bir siyasettir.
Merhum Şeyh'in, iftiracı ve fitnecilerin iğrenç iftiralarını reddetmek
için ne kadar uğraştığına bir bakın. Mesele, birçok musibet ve belaya
kapı aralayan ciddi bir mesele olduğu için, mektuplarında her fırsatta bu
iftirayı reddetmeye çalıştığını görebilirsiniz.
Sanki kitaplarda başka hiçbir meseleden bahsedilmiyormuş gibi , ak
lını sadece Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in yeşil kubbesi ile
bozan , ilimler deryasında gözü bu meseleden başkasını göremeyenler
nerededir? Merak ediyorum onca ilim tahsil ettikten sonra, yeşil kubbe
den başka üzerinde duracak bir mesele bulamamışlar mı?
Bu konuyla alakalı müstakil bir çalışma yapmaktayız. Allah'tan bu
çalışmayı tamamına erdirmesini diliyoruz.
Tarihe not düşülmesi gereken önemli bir hususu daha burada zikretmeli
yiz. Kuba mescidi için tasarlanan genişletme projesi hazırlanmıştı. Kral
Fahd bin Abdülaziz projenin mahiyetinden haberdar olup, mescidin kadim
özelliklerinin hepsinin genişletme çalışmaları esnasında ortadan kalkacağını
fark edince, derhal bu projenin iptal edilerek yeni bir proje yapılmasını em
retmiştir. Kral, mescidin yanlarından ve arkasından genişletilmesini , fakat
minberin, mihrabın ve diğer kadim özelliklerinin muhafaza edilmesini sağ
lamıştır. Böylelikle Müslümanlar, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in hatıra
sını barındıran bu mekanları ilk şekliyle öğrenme fırsatı bulmuş olacaklardı.
Bu değişikliği eınrettikten sonra kral: "Biz Allah'ın mescidlerinde hayrın
artmasına çalışıyoruz, onları yok etmeye değil" diyerek yapmak istediği şeyi
özetlemişti.
Haremeyn'in hizmetkarı Kral Fahd'ın , İslam mirasını muhafaza işti
yakını gösteren bu jesti , bizleri mütehassıs etmişti. O zamanın hicri ı 405
i İbni Abdülvahhab tüm eserleri 5. kısım da şahsi mektuplarından 5 . mektup s:37. "ed
Dürerü 's-Seniyye " 1154
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yılı 1 7 . Safer, cumartesi tarihli 'Medine' ve 'Nedve' gibi gazeteleri olayı
tafsilatıyla aktarmıştır.

4

MÜBAREK GÜN VE GECELERİ İHYA ETMEK

Mevlidi Nebi, Miraç gecesi, Beraat gecesi Hicret ve Bedir gazvesi gibi
tarihi hadiseleri ihya etmek münasebetiyle bir araya gelip toplantılar tertip
etmek bir gelenek olmuştur. Bize göre bu gibi tertipler sıradan bir gelenek
olup dini bir niteliğe sahip değildir. Dinin asli hükümleriyle çelişmesi söz
konusu olmayan adet kabilinden hareketleri, meşru ya da sünnet diye nite
lemenin bir anlamı yoktur. Meşru olmayan bir şey meşru kabul edilirse,
işte o zaman bir sorun var demektir. Bize göre bu gibi örfi uygulamalar
için hüküm verirken en fazla "Allah'ın hoşnut olduğu bir şeydir" ya da
"Allah'ın gazap ettiği bir şeydir" gibi ifadeler kullanılmalıdır. Böyle bir
hükmü zannediyorum herkes kabul edecektir.
Bazılan şöyle iddia etmektedirler: "Bu gibi günler için insanlann top
lantılar tertiplemesi, herkesin kabul ettiği asıl vaktin belirlenmesine engel
olmaktadır. Miraç gecesi ve Rebiulevvel'in on ikinci günü olan mevlidin
kesin vakti bilinmemesine rağmen, o gün için illede belli günlerde top
lanmak, bu önemli hadiselerin kesin vaktinin belirlenmesine engel ol
maktadır. "
Kesin vaktin tayin edilmemiş olmasının burada hiç bir önemi yoktur.
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Çünkü biz toplanmak için belli bir vakit sının olduğu inancında değiliz.
Bilakis geride de belirttiğimiz gibi bu husus bir gelenektir. Burada bizim için
önemli olan tek şey, böyle toplantıların insanları hayra yönlendirmek için bir
fırsat olmasıdır. Böyle gecelerde -vaktin tespitinde ister hata edilmiş olsun
ister isabet edilmiş olsun- büyük kalabalıklar camiIerde toplanmaktadır. Bu
insanların, Allah'ı zikretmek ve Allah resulüne muhabbetten dolayı toplanmış
olmaları bile Allah'ın rahmetini celp etmeye yeterlidir.
Biz kesinlikle inanıyoruz ki bu insanlar, Allah için toplanmaya de
vam ettikleri müddetçe vakit tayininde hata ediliyor olsa dahi Allah in
dinde makbul bir amel yapmaktadırlar. Meselenin anlaşılmasını zihinlere
yaklaştırması için bir misal vermek istiyoruz:
Bir insan kendi düğünü için dostlarını davet ettiğini ve bazı davetlile
rin günü şaşırarak davet evine erkenden geldiklerini düşünelim. Düğün
sahibinin onlara kaba davrandığına, onları kovduğuna ve: "Burada ne
işiniz var! Düğün için sizi davet ettiğim vakit henüz gelmedi. Gidin
evimden" dediğine mi şahit oluruz, Yoksa en güzel şekilde onları karşı
layarak geldikleri için onlara teşekkür ettiğine, evinin kapılarını onlara
açıp düğünün asıl vaktinde bir daha gelmeleri için onlardan ricada bulun
duğuna mı? Ben Allah'ın fazlı keremine uygun olanın da bu olduğunu
düşünüyorum.
Miraç, Mevlidi Nebi ya da başka tarihi olay münasebetiyle toplandığımız
zaman, asıl önemli olan şey vaktin kesin belirlenmiş olması değildir. Eğer
vakti tutturmuş ve doğruya isabet etmiş isek Allah'a hamd ederiz. Eğer ya
nılmışsak, Allah kapılarını kapatıp bizleri geri çevirmeyecektir.
Allah'a dua ve yöneliş için, ondan hayır ve bereket ummak için ele ge
çen toplanma fırsatlarını değerlendirmek, bana göre bu günün hatırasından
daha önemlidir. İnsanları nasihat ve hayra yönlendirme imkanı veren bu gibi
toplantıları fırsat olarak görmek, anlamsız sebepler yüzünden bir araya gel
meye engel olmaktan daha makuldur. İnsanları engellemeye kalktıkça çaba
ların fayda sağlamadığı, aksine bu cemiyetlere rağbetin arttığı görülmekte
dir. İnsanlara bu cemiyetlere katılmayın denmesi, adeta katılmaları için teş
vik edilmiş gibi bir tesir oluşturmaktadır.
Fikir erbabı ve davet ehli, fikirlerini anlatarak kendi saflarına katabil
mek için, harıl harıl bir araya gelmiş topluluklar aramaktadırlar. Bu gibi
insanlar, istediklerini anlatabilmek için parkIar, dernekler gibi insanların
çok olduğu mekanlara gitmeye çalışırlar.
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Bu durumda ümmetin hırs ve şevkle bir yere toplandığını görüyorsak
yapmamız gereken nedir? Toplanmalannın uygun olmadığını ileri sürerek
onlan engellemeye çalışmak abesle iştigaldir. Hatta ahmaklık ve cehalettir.
Zira bu, büyük bir hazineyi zayi edip fırsatı kaçırmak demektir. Öyle bir
fırsat ki bir daha böyle kalabalık, ancak böyle günlerde bir araya gelir.
Öyleyse böyle büyük cemaatleri ganimet saymalıyız.
a. Peygamberimizin doğduğu gün

İhya edilmesi için teşvik ettiğimiz Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in
doğduğu gün olan Mevlidin anlamı, bazılan tarafından yanlış algılan
maktadır. Bu kimseler, kendilerinin ve okuyanlann vakitlerini zayi eden,
ne kadar tutarsız olduklannı ortaya koyan gereksiz münakaşalar1a dolu
birçok eser kaleme almışlardır.
Mevlid-i Nebi hakkında birçok şey yazdık, Mevlid'den ne anladığı
mıza dair birçok açık oturum ve programa katıldık.
Daha önce de söylediklerimizi burada tekrar söyleyelim: "Mevlidi
Nebi bir ibadet değildir, sadece bir gelenektir. Biz bu şekilde inanıyoruz.
İnsan birçok şey düşünür ama sadece inandığını ikrar eder. Her toplantıda
ve her münasebetle söylüyoruz; Mevlid münasebetiyle bir araya gelmek
bir ibadet değil, bir gelenektir. Bunu açıkça ifade etmemize rağmen, hala
birilerinin itiraz etmesinin anlamı ne olabilir ki?
Başımızda gerçek bir musibet varsa o da anlamamaktır. Bu yüzden
İmam Şafii: "Ne zaman bir illim ile tartıştıysam onu ikna etmiş, ne zaman
bir cahille tartıştıysam o bana baskın çıkmıştır" demektedir.
Sıradan bir talebe dahi, adet ve ibadet arasındaki basit farkı bilir. Bu
na rağmen hala birisi çıkıyor: "Siz mevlid günü toplantılannı ibadet ola
rak benimsemişsiniz" diyorsa, biz de ona "delilin nedir?" diye sormak
durumundayız. "Tamam bu toplantılar ibadet değil bir gelenektir " diye
rek dediklerimizi kabullenecek olsa, biz de ona: "Bu durumda istediğini
yapmakta serbestsin" deriz.
Hepimizin korktuğu asıl büyük musibet, gayn meşru bir bidatin ya da
birisinin içtihadının ibadet olarak benimsenmesidir. Bu asla razı olmadığı
mız, insanlan sakındırdığımız ve mücadele ettiğimiz bir sorundur.
Evet, Mevlidi Nebi bir gelenektir. İnsanlar için büyük faziletIere se
bep olur. Zira o gün münasebetiyle yapılan her şey dinin asıl hedefleri
arasında bulunmaktadır. Buna rağmen bazılannın zihninde tutarsız bir
anlayış oluşmuştur.
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Mevlidi Nebi için toplanmaya diğer günlerde değil de neden sürekli
belli bir günde davette bulunuyormuşuz.
Senenin her günü, Mekke ve Medine'de Nebi ve onun doğumu için her
fırsatta toplanan insanlan görmezlikten gelerek sadece Mevlid günü topla
nıldığını iddia eden bu adamlar ne demek istiyorlar acaba. Bu toplantılan
bilenler bilir, bilmeyenler bilmez. Bizim Nebi -sallallahu aleyhi ve selfem-'i
sadece bir gece hatırlayıp senenin diğer günlerinde onu bırakıp gafil oldu
ğumuzu düşünen varsa büyük bir iftira atarak açıkça yalan söylemektedir.
Mevlidi Nebi için Allah'ın lütfu ile her gün ve gece toplanılmaktadır. Bir
gün ve gece geçmesin ki, bu hususta bir yerde meclis ve toplantı olmasın.
Buradan sesleniyoruz. Herkes duysun. Böyle toplantılan sadece bir
güne tahsis etmek, Allah Resulü -salfallahu aleyhi ve sellem-' e büyük bir
cefadır. Zaten insanlar bunu bildikleri için bu çağnya bütün kalpleriyle
her zaman iştirak etmektedirler.
Toplantılanmızı sadece Medineyi Münevvere 'de yaptığımızı iddia
edenler, ya hakikaten yaptıklanmızı bilmiyorlar ya da kasten bilmezlik
ten gelmektedirler. Toplantılanmızı sadece Medine'ye, ya da belli bir
ayın belli bir gününe tahsis etmediğimizi görebilmeleri için, Allah'tan
onlann cehalet perdelerini kaldırarak gözlerinin açılmasını dilemekten
başka yapabileceğim bir şey yoktur. Biz her zamanda, her mekanda bu
gibi toplantılar tertiplemek için her fırsatı değerlendiririz. Şairin dediği
gibi:
Eğer gün ışığı bile deZile muhtaç ise
O zihinde hiçbir şey kabul görmez
Netice olarak Mevlid gecesinde toplanmanın diğer günlerde toplan
maktan daha faziletli olduğunu iddia etmiyoruz. Zaten böyle bir iddiayı
ileri sürmek bid'attir. Zira Nebi -sallallahu aleyhi ve sel/em- ' i her zaman
hatırlamalı, kalpler daima onunla meşgul olmalıdır.
Evet, Nebi -sallallahu aleyhi ve sel/em- ' in doğduğu gün vesilesiyle ba
zılannın toplanmaya daha fazla teşvik ettiğini görmekteyiz. Bunun sebe
bi, insanlann zihninde o gün şimdi ile geçmiş arasında daha kolay bağ
kurulabiliyor olmasıdır.
Biz şunun farkında olmalıyız ki; bu günler vesilesiyle insanlann bir ara
ya gelmeleri, onlan Allah'a davet edebilmek için kaçınlmaması gereken bir
fırsattır. Bizce bu gecelerde ulema ve davet ehline düşen vazife;
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Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in ahlakı, adabı ve hayatını anlatarak,
insanlan hayra teşvik etmek, bid'at, şer ve fitneden sakındırmaktır.
Bizler Allah'ın lütfu ile bu hayra ortak olmaya çalışıyoruz. İnsanlara,
bu gecede bir araya gelmelerinin sadece bir vesile olduğunu, asıl maksa
dın bu toplantılar olmadığını, fırsattan istifade edip asıl maksattan nasibi
ni alamamış birisinin, Mevlid gününün hayırlanndan mahrum kalmış
olduğunu hatırlatırız.
Bu husustaki delilleri burada zikrederek sözü uzatmaya gerek görmü
yoruz. Bu meseleyi yeterince izah eden "Havle 'l-ihtifal bi Mevlidi 'n
Nebi " adıyla müstakil bir eserimiz vardır.
Burada sadece konuyla alakası olduğu ve üzerinde çok konuşulduğu
için, Allah resulü'nün doğduğu gün Ebu Leheb'in, kölesi Süveybe'yi azad
etmesi hadisesi ve çevresindeki tartışmalara değineceğiz.
b. Ebu Leheb'in peygamberimizin doğumuna sevinmesi

Hadis ve siyer kitaplanmız Ebu Leheb' in, Nebi -sallallahu aleyhi ve
sel/em-'in pazartesi günü gerçekleşen doğumunu haber verdiği için kölesi
Süveybe 'yi azad ettiğini anlatmaktadıdar. Abbas bin Abdulmuttalib,
ölümünden sonra Ebu Leheb'i rüyasında görmüş ve ona halinden sual
etmiştir. O da şöyle cevap vermiştir: "Sizden sonra hiçbir iyilik görme
dim. Ancak Süveybe'yi azad etmem sebebi ile hayra nail oldum. Her
pazartesi günü azabım hafifletilmektedir."
İmam Abdürrezzak es-Sen'ani, İmam Buhari, Hafız İbni Hacer, Hafız
İbni Kesir, Hafız Beyhaki, İbni Hişam, es-Süheyli, Hafız Begavi, Mu
hammed bin Ömer Buhruk el-Hadrami, el-Eşhar, el-Amiri gibi birçok
hadis ve siyer alimi, bu hadiseyi rivayet etmektedir. Tafsilatını ileride
vereceğiz.
Bu rivayeti Abdürrezzak es-Senani "Musannej" te aktarmış, Buhari
"Sahih " inde Urve bin Zübeyr' den 'mürsel ' sened ile nakletmiştir.
İbni Hacer bu hadis hakkında "Fethü 'I-Bari " de şunları söylemekte
dir: "Bu hadisi, El-İsmaili, ez-Züheli yoluyla Ebü'l-Yeman'dan.
Abdürrezzak'ta Ma'mer'den nakletmişlerdir: Bu hadiste, salih amellerin
kafirlere de fayda vereceğine dair delil vardır. Fakat bu Kur'an'ın
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"(Dünyada hayır namına) yaptıkları her bir işi ele alacağız ve
onu dağılmış toz zerresi yapacağız. (Çünkü iman olmaksızın hiç bir
işin değeri yoktur.)" (Furkan 23) ayeti kerimesinin zahirine muhaliftir.
Bu ihtilaf şöyle giderilebilir:

İlk olarak; hadisin Urve bin Zübeyr'den 'mürsel ' olarak rivayet edil
diği söylenmekte fakat kimin rivayet ettiği zikredilmemektedir. Diyelim
ki hadis, senedinde bir kopukluk olmadan ona ulaşmıştır. Rivayette anla
tılan sadece bir rüyadır ve rüyalar delil olarak kullanılamaz. Hz. Abbas 'ın
bu rüyayı Müslüman olmadan önce gönnüş olması da mümkündür. Bu
durumda görülen bu rüya bir delil olamaz.
İkinci olarak; anlatılan hadise kabul edilse bile, bu olayın Ebu Talib
kıssasında olduğu gibi sadece N ebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' e mahsus
bir hadise olduğu düşünülebilir. Bilindiği gibi, Ebu Talib 'in azabı hafifle
tilmiştir. Bu durum engin dalgalar arasından sığ sulara nakledilmek gibi
bir şeydir,
El-Beyhaki şöyle demektedir: "Hayır yapmanın ahirette kafirlere bir
faydası yoktur demek, ateşten çıkıp cennete giremeyecekleri anlamına
gelir. Yoksa kafirlikten başka işlemiş olduğu diğer cürümlerden
hakedilen azap, işledikleri hayır ameller sebebi ile hafifletilebilir."
Kadı İyaz, bu hususta şunlan şöyler: "Kafirlere amellerinin fayda ver
meyeceği, yaptıklan iyilikler yüzünden sevap kazanmayacaklan ve azapla
nnın hafifletilmeyeceğine dair ümmetin icması vardır. Kafirler birbirleri
arasında farklı derecelerde azaba maruz kalırlar. Bu, onlardan daha az azap
görenlerin azaplannın hafifletildiği anlamına gelmez."
Bize göre, Kadı İyaz'ın bu sözleri Beyhaki 'nin dedikleri ile çelişme
mektedir. Zira Kadı İyaz'ın dedikleri kürur günahı ile alakalıdır. Ama
küfrün dışında kalan günahlann azabının hafifletilmesine ne engel olabi
lir ki?
Kurtubi şöyle der: "Azabın hafifletilmesi, Ebu Leheb gibi hakkında
nas varid olmuş kimseler için söz konusudur."
İbni 'l-Müneyyir ise "el-Haşiye " adlı eserinde şöyle demektedir: "Bu
rada anlaşılması gereken iki mesele vardır.
Birincisi; kafirin amellerine Allah katında bir değer verilip verilmiyor
olmasıdır ki bu söz konusu olamaz. Zira amellere itibar olunabilmesi
ancak sahih bir niyet ile söz konusu olabilir. Bu niyet kafir için asla söz
konusu değildir.
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İkincisi; Allah'ın , fazlu kereminden dolayı -yani gerekli olduğu için
değil- kafirlerin bazı amellerinden dolayı sevaba nail olması durumudur
ki akıl bunu imkansız görmemektedir. Bu söylediklerimizden şu anlaşılır:
Ebu Leheb 'in Süveybe'yi azad etmesi Allah indinde muteber bir amel
olmasa da, fazlu kereminden -aynı Ebu Talib'e yaptığı gibi- Ebu Leheb'e
ikramda bulunmuş olması mümkündür. Bizce burada yapılması gereken,
olumlu ya da olumsuz herhangi bir hüküm vermeden tevekkuf etmektir."
Netice olarak şunu söyleyebiliriz: "Allah, fazlu keremi ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem- ' e iyiliği dokunan bir kafirin azabım hafifletmiş
tir. Allah en doğrusunu bilir."ı
Hafız İbni Kesir "el-Bidaye ve 'n-Nihaye " adlı eserinde bu hadisi riva
yet ettikten sonra şöyle demiştir: "Ebu Leheb kardeşinin oğlu olan Mu
hammed bin Abdullah'ın doğum müjdesini verdiği zaman, kölesi
Süveybe'yi hemen azad etmiş, bu yüzden bu şekilde karşılık almıştır."ı
Hafız Begavi "Şerhü 's-Sünne "de bu hadisi rivayet etmiştir?
Allame Muhammed bin Ömer el-Buhruk "Siret " adlı eserinde bu riva
yeti naklettikten sonra şöyle demiştir: "Ben diyorum ki burada azabın hafif
letilmesi Ebu Talib'te olduğu gibi sadece Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in
değer ve hürmetine binaendir. Yoksa Ebu Leheb'in onu azad etmesi ile ala
kası yoktur. Zira Allah -celle celaluhu- şöyle buyurur:
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Onların yaptıkları mahvolmuş, amelleri de boşa çıkmıştır" (Hud 1 6) 4

İmam el-Amiri "Behcetü 'l-Mehafil " adlı eserinde hadisi rivayet et
miştir. Bu eserin şarihi el-Eşhar şöyle demiştir:
"Bu olay Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in değer ve hürmetine bina
endir. Tıpkı Ebu Talib'e yapıldığı gibi. Hayırlı amel işleyen herhangi bir
kafirin azabının hafifletilmesi mümkündür."s
Es-Süheyli, İbni Hişam'ın "es-Siyerü 'n-Nebevfyye " adlı eserine
yazdığı "Revdü 'I-En!" adlı şerhinde rivayeti naklettikten sonra şöyle
söylemektedir:
1

İbni Hacer "Fethu 'I-Bari " 911 45
İbni Kesir "el-Bidaye ven 'n-Nihaye " 2/273
3 Begavi "Şerhü 's-Sünne " 5/60
4 EI-Buhruk "Hedaiku 'l-Envar " 1 1 1 34
5 EI-Eşhar "Şerhü Behceti 'l-Mehajil " 1 /4 1

2
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"Köleyi azad etmesi cehennemde Ebu Leheb'e fayda vermiştir. Nasıl
ki, kardeşi Ebu Talib'in Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- ' i müda
faa etmesi ona fayda vermişse. Ebu Talib şimdi cehennemliklerin en az
azaba maruz kalanıdır. Burada faydalanma derken sadece azabın hafifle
tilmesini kastetmekteyiz. Zira kafirlerin hiçbir amelinin mizanda değeri
olmayıp bunlar sayesinde cennete giremeyecekleri hususunda kimsenin
ihtilafı yoktur." ı
Bu kıssa, muteber hadis hafızlarının hadis ve siyer kitaplarında nak
lettiği bir rivayettir. Güvenilirliği hususunda ittifak edilmiş olan
Buhari'nin, "Sahih " adlı eserinde bunu zikretmiş olması hadisin sağlam
lığını anlamaya yeterlidir. Hadis edebiyatı ile meşgul olan herkesin bile
ceği üzere "Sahih-i Buhari "de yapılan 'müsned' rivayetler ihtilafsız 'sa
hih ' kabul edilip, 'Muallak ' ve 'Mürsel ' rivayetler 'Makbul ' derecesinde
olup 'Merdut ' seviyesinde kabul edilmezler.
İsteyen bu meseleyle alakalı Suyuti ve Iraki 'nin "Elfiye "leri ve şerh
lerine ve "Tedrivü 'r-Ravi "ye bakabilir. Onlar, Buhari'nin "Sahih " inde
geçen 'Mürsel ' ve 'Muallak ' rivayetlerin değerinin ne olduğuna değin
mişlerdir. Bu rivayetler muhakkık ulemaya göre makbul kabul edilmek
tedirler.
Tüm bunların yanında, bu kıssa bir menkıbedir. Ulema, 'Peygambe
rimizin özellikleri' ve ' siyer' tarzı kitaplarda, fezaili amal kabilinden olan
bu gibi kıssaların naklinde ıstılahi anlamındaki 'sahih ' şartını aramamış
lardır. Sahih rivayetlerde aranan istisnai şartları bu kabil rivayetlerde
arayacak olsak, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in peygamberliğinden
öncesi ya da sonrasına dair hiçbir şey nakletmemiz mümkün olmazdı.
Halbuki alanındaki uzmanlığına güvenilen nice hadis hafızları, Allah
Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in hasletleri ile alakalı, kimisinin zikri
bile caiz olmayacak derecede 'zayıf', 'Maktu ' ve 'Mürsel ' birçok rivaye
te, hatta kahinlerden alınan haberlere dahi kitaplarında yer vermişlerdir.
Çünkü bu tarz rivayetleri bu mahalde zikretmek caiz görülmüştür.
Süveybe kıssasının içerdiği anlam,

ı

Es-Süheyli "er-Revdu 'l-Enf'
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"(Dünyada hayır namına) yaptıkları her bir işi ele alacağız ve onu
dağılmış toz zerresi yapacağız. (Çünkü iman olmaksızın hiç bir işin değe
ri yoktur.)" (Furkan 23) ayeti kerimesiyle çelişir diyenlerin iddiaları, ulemanın

geride naklettiğimiz mütalaalan ile geçerliliğini yitinniştir.

Ayeti kerimede kastedilen mana kafirlerin amellerine bakılmayacağı
dır. Hepsi aynı azabı görecek anlamında değildir. Alimlerin de kabul
ettiği üzere bazılarından azap hiç hafifletilmeyecektir. Kadı İyaz' ın zik
rettiği icma da bu şekilde anlaşılmalıdır. Zira bu hüküm kafirlerin geneli
için söylenmiştir. Yoksa Allah, kafirlerin işlediği ameller sebebiyle azap
larının hafifletilmeyeceğini söylememiştir. Zaten bu yüzden Allah, ce
hennemi derece derece yapmış ve münafıkları en alt tabakaya koymuştur.
Eğer iddia edildiği manada bir icma olsaydı bile, sahih bir nassa muhalif
olduğu için makbul olmayacaktı. Zira "Sahih-i Buhari " de geçtiğine gö
re, Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-' e: "Ebu Talib seni çok gözetti
ve müdafaa etti, senin ona bir faydan dokundu mu?" diye soran bir kim
seye,

� C� �L ��t! Jü.l l U-- c.:.ıı� � ��.J
"Onu derin ateş çukurlarında buldum ve en sığ bölgesine çıkarttım "
diye cevap venniştir.
Görüldüğü gibi Ebu Talib'in Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in
müdafaa etmesi, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in onu ateşin derinliklerinden
sığ bölgelere çıkannasına sebep olmuştur. Ebu Leheb'in de aynı şekilde aza
bının hafifletilmiş olmasını inkar edecek bir sebep yoktur. Ayeti kerime, hak
kında azabın hafifletilmesini gerektirecek bir arnel işlememiş kimseler hak
kındadır. İcma da bu şekilde terettüp etmiştir.
Ebu Talib ile alakalı hadisi şerif, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in
kıyamet gününden önce ahiret işlerinde mutlak tasarruf sahibi olduğu ve
kendisiyle bir şekilde alakası olan ve onu müdafaa eden herkese şefaat
edebileceği anlamına gelmez elbette.
Bu bir rüya olduğu için bununla bir hüküm sabit olmaz diyen kimse
ler -Allah onları doğru yola ulaştırsın- maalesef şer'i ahkam olan ve ol
mayan şeyleri birbirinden ayıramamaktadırlar. Evet, ahkam-ı şer'iyye ile
alakah olduğu zaman, Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in görül
düğü rüyaları sahih kabul edip bu rüyalardan hükümler çıkarmak fukaha
arasında ihtilaflı bir meseledir. Şer'i hüküm ortaya koymayan yerlerde bu
rüyalara itimad etmekte bir beis yoktur.

362

Düzeltilmesi Gereken Kavramlar

Hadis hafızları bu şekilde birçok şey nakletmişlerdir.
Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in gönderilmesinden önce,
cahiliye ehli, onun zuhurunu haber veren rüyalar görmüşlerdir. Hem de
bu rüyayı görenler, şirk ve fesat üzerine yaşayıp ölmüşlerdir. Hadis kitap
ları bu gibi rivayetlerle doludur.
"Delailü 'n-Nübüvve "nin mukaddimesinde bu tarz rüyaların irhasat1
kabiIinden görülerek delil kabul edilmelerinin caiz olduğu zikrediImiştir.
Hz. Abbas 'ın rüyası ile delil getirilmesi doğru değildir demek, hadis
imamlarının dedikleriyle çelişmektedir. Bu iddia sahipleri kasıtlı olarak
meseleyi abartarak karşı tarafı korkutmak istemektedirler. Bu tavır, haki
kat peşinde olduğunu iddia eden bir kimsenin tavrı olamaz. Her şey AI
lah'ın tasarrufundadır.
"Rüyayı gören ve nakleden Abbas -radıyalldhu anh- o esnada kafir idi.
Kafirlerin şahitliği de rivayetleri de kabul edilmez" diye iddia etmek tama
men batıl olup, ilme sadakatin kokusunu bile taşımamaktadır. Rüya sadece
bir ilahi müjde olup onu görmek için din ve İman şartı aranmaz. Onu nak
letmek ise şahitlik yapmak değildir. Allah Kur'an'da, herhangi semavi bir
dine inanmamış putperest kralın rüyasını tabir eden Yusuf -aleyhisseldm-'ın
mucizesinin nakleder. Allah, o kralın gördüğü rüyayı, Yusuf -aleyhisseldm
'ın peygamberliğine ve faziletine işaret sayarak kıssayı Kur'an'da zikretmiş
tir. Putperest kralın bu rüyası herhangi bir şeye delalet etmeseydi Allah el
bette ki onu Kuran'da zikretmezdi.
Alimler bu yüzden, hakikati göstermek ya da hayrete düşürmek için,
kafire rüyada Allah'ın dahi görülebileceğini söylemişlerdir.
Ayrıca, "Abbas -radıyalldhu anh- o esnada kafir idi. Kafirlerin ise şahit
liği ve rivayetleri kabul edilmez" iddiasını ortaya atan kimsenin hadis ilmini
hiç bilmediği anlaşılmaktadır. Hadis ilminde sabit olan bir şey vardır. Saha
be olsun ya da olmasın bir ravi kafirken bir hadisi bellemiş ve onu İslam'a
girdikten sonra rivayet etmişse, o rivayet alınarak onunla amel edilir. Bu
sözlerin sahibinin hadis ilminden ne kadar uzak olduğunu anlamak için her
hangi bir usulu hadis kitabına alıp bakmak yeterli olacaktır. Heva, insanı işte
böyle beceremediği işlerin altına girmeye zorlar.
Kendi kavramlarımız! izah etmek için söyleyeceklerimiz bunlardan
ibarettir. Eğer doğruya isabet etmişsek Allah'a hamdü senalar olsun.
i Peygamberimize peygamberlik gelmeden önce sadır olan olağanüstü halleri. (Ç)
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Eğer ki hata etmiş isek bizler beşeriz; yanılabilir ya da doğruya isabet
edebiliriz. Böyle olmayan sadece masum olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem- ' dir. O ki asla hevasından konuşmaz. Konuştuğu
şeyler ona vahyolunanlardıf.
Çekişmekten ve cedelleşme peşinde koşmaktan Allah' a sığınırım.
Fayda vermeyen ilim, kabul görmeyen dua ve ürpermeyen kalpten AI
lah'a sığınırım. Her kötülük, bela, şirk ve bid'atten Allah'a sığınırım.
Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- ' in reddettiğini reddeder ve ikrar
ettiğini ikrar ederim.
Allah'tan, beni bu hal üzere sabit kılmasını ve ölene kadar Müslü
man, muvahhid ve mümin olarak yaşatmasını niyaz ederim. Muhammed
bin Abdullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 'in getirdiği, ashabının, tabiin ve
tabei tabiinin -radıyallfihu anhum- takip ettiği "La ilahe illallah
Muhammedün resulüllah" hükmünü ikrar eden müminlerden ve bu mü
barek beldelerden bizleri ayırmasın.
Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur. Efendimiz Muham
med'e, onun aline ve bütün ashabına salatü selam olsun.

