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 3 

 

 

Kalemle insana bilmediğini öğreten, onu yaratan 

ve ona konuşmayı öğreten Allah'a hamd olsun. Hevâ ve 

arzusuna göre konuşmayan, konuşması vahyedilen 

vahiyden başka bir şey olmayan Muhammed'e salât ve 

selâm olsun. 

Ey müslüman!  

Dînini tanı! Çünkü her birimiz öldükten sonra 

kabrine konulacak, kabrinde ruhu bedenine iâde edilecek, 

kabrinde iki melek ona gelip onu oturtacak ve dîni 

hakkında sorguya çekecektir. 

Berâ b. Âzib'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle 

buyurmuştur: 

َرْبِهِ  َّ إِ ((  فرَْدر لْْمِننر إِارل ِدنِنر   
ْ
ـلدِ : قرللر لر ـِدهِ  �رتِفر سر ُِ ِ  جر ـ ُِ   .ِرح

ْ
ُِ �ريرأ  �ِيـ

 َِ غركر ُِ  مر لنِ َِ  .�ريِْجغِسر ِ  �ريرِقوالر
ر
؟ :ل ْن ررُّكر ر لهللاِ  :�ريرِقوِل  نر ِّ ِ  .رر

ر
َِ ل

ـل :�ريرِقـوالر  ؟ِدينِـكر  نر
مِ  :�ريرِقوِل  ِْسالر

ْ
َِ  ،ِديِ�ر لإل ِ  �ريرِقوالر

ر
ِي اِِفثر : ل

ّ
ل لليِّجِ  لَ ِهـور  :�ريرِقـوِل  ِ�ـيِ�ْم؟ نرل هر ر

ِ �ر . ررِسوِل لِهللا 
ر
َِ ل

ـل :يرِقـوالر ؟ حرنر ِمـكر
ْ
ِت كِترـلبر لهللاِ  :�ريرِقـوِل  ِعغ

ْ
قرـيرم

 ُِ نِْت اِ
ّدقِْت  نرآنر َر يِنرلِدي ِننرلٍد ، حر َِْدي ِ  �ر قر �ر در َر  َْ

ر
لِء م   ))...للّسمر
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 ]ة�ه ر َحيٍح  �سندٍ  دلحد حماو رحله محد[ 

"Mü'min kul kabrine konulduğu zaman ruhu 

bedenine iâde edilir. Ardından iki melek yanına gelip 

onu oturtarak: 

-Rabbin kimdir? diye sorar. 

Mü'min kul:  

-Rabbim Allah'tır, der. 

İki melek:  

-Dînin nedir? diye sorar. 

Mümin kul:  

-İslâm'dır, der. 

İki melek:  

-Size gönderilen adam hakkında ne dersin? diye 

sorar. 

Mümin kul:  

-O Allah'ın elçisidir, der. 

İki melek: 
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-Sana bunları bildiren nedir (Rabbinin Allah, 

dîninin İslâm ve peygamberinin Muhammed -sallallahu 

aleyhi ve sellem- olduğunu nasıl bildin)? diye sorar. 

Mümin kul:  

-Allah'ın kitabını okudum, ona inandım ve onu 

tasdik ettim, der. 

Bunun üzerine gökten bir münâdi şöyle 

seslenir:  

-Kulum doğru söyledi."1 

 

 

 

Allah'ın kitabı Kur'an'ı okuyan dînini bilir. 

Birincisi: Allah'ın kitabını okuyan, dîninin İslâm 

olduğunu bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

                                                 
1 Ahmed; "Müsned", "Berâ b. Âzib'in hadisi", hadis no: 17803. Ebu Davud; 

"Kabirde sorgu bâbı", hadis no: 4753. Hadis, sahih liğayrihi'dir. 
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﴿ َّ ن ن ٱ عنندَ  ّ�نينَ ٱ ِ  ﴾... ُمۗ َ�ٰ سۡ ۡ�ن ٱ َّ

 ]  ١٩: لآليةنن  عميلَ آل سورة [ 

"Şüphesiz ki Allah katında gerçek dîn, 

İslâm'dır."1F

1 

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur: 

﴿  ٰ َهاََ ُّ نينَ ٱ ََ َّ  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ َُّقوا َّ  َّ هن  ََ ـن َُنّ  َوَ�  ۦََُقات ـو ُُ نـُتم ِنّ�  ََ
َ
 َوأ

ََ ّمسۡ  و ُُ  ]  ١٠٢: لآليةنن  عميلَ آل سورة [ ﴾ ١ لن

"Ey îmân edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde 

korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin."2F

2 

 

 

İkincisi: Allah'ın kitabını okuyan, İslâm dîninin 

kâmil olduğunu, bid'at-ı hasene, bid'at-ı seyyie, fikir, 

ideoloji, ekol, zevk, spor veya mücadele ile İslâm'ı 

tamamlama gereği yoktur. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

                                                 
1 Âl-i İmrân Sûresi: 19 
2 Âl-i İmrân Sûresi: 102 
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�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ... ﴿
َ
لۡ أ  ﴾... دنيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َُ

 =] ٣: لآليةنن  لْلئدة سورة[ 

"Bugün size dîninizi kemâle erdirdim..."3F

1 

Irbâd b. Sâriye'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

şöyle buyurmuştur: 

))  
ّ
َرْفـِدي إِال ـل  َر نْ ُِ �ر غ ِِ

 ير
ر
ل ال لرِهر َر نر ل كر َر ْغِ

ر
لِء َ ريْار

ْ
ر لَ تِِ�ْم عر

ْ
� قرْد ررير

للٌِك   ] َحيح َلرُ �سندٍ  محد رحله.)) [ هر

"Sizi, gecesi gündüzü gibi apaçık olan bir yol 

üzerinde bıraktım. Benden sonra bu yoldan ancak 

helake gidenler sapacaktır."4F

2 

Üçüncüsü: Allah'ın kitabını okuyan, Allah'ın 

seçmiş olduğu dînin İslâm olduğunu bilir.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

يُت  ... ﴿ ۚ دنينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ن ٱ لَُ�مُ  َورَضن   ﴾... ا

 =] ٣: لآليةنن  لْلئدة سورة[
                                                 

1 Mâide Sûresi:3 
2 Ahmed; "Müsned", c: 28, s: 376, hadis no: 17142.Hadis, sahih 

lizâtihi'dir. 
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"... ve dîn olarak size İslâm’ı seçtim."1 

Dördüncü: Allah'ın kitabını okuyan, yeryüzünde 

bulunan dînlerin esaslarının altı olduğunu, bunların; 

İslâm,yahudilik,hıristiyanlık,mecusilik,sâbiîlik ve 

müşrikler  olduğunu, Allah'ın seçmiş olduğu dînin de 

İslâm olduğunu bilir.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

﴿  َّ نينَ ٱ ِن َّ  ْ نينَ ٱوَ  َءاَمُنوا َّ  ْ ٰـٱوَ  َهاُدوا َّ ٰـٱوَ  �َ  ٔن�ن ل ََ ۡ ٱوَ  َرىٰ َّ ُجـوَس ل َُ 
نينَ ٱوَ  َّ  َ�ۡ

َ
ْ ُ�وٓ أ َّ  ا ن َ ٱ ِ فۡ  َّ ُل َُ ةن� قنَ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َنُهمۡ بَيۡ  صن َُ  َّ ن َ ٱ ِ َّ  ٰ ن  َ�َ

 َشـهنيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ّ
 ]   ١٧:  لآلية للجسورة  [ ﴾ ١

"Îmân edenler, yahudiler, sâbiîler, hıristiyanlar, 

mecûsîler ve müşrik olanlara gelince, muhakkak ki 

Allah, (mü'minleri cennete, kâfirleri de cehenneme 

girdirerek) onlar arasında kıyamet gününde hükmünü 

verecektir. Çünkü Allah her şeye hakkıyla şâhittir."  

Beşincisi:Allah'ın kitabını okuyan,İslâm'ın 

dışındaki bütün dînlerin bâtıl olduğunu bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

                                                 
1 Mâide Sûresi:3 
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قۡ  فَلَن ادنينٗ  من َ�ٰ سۡ ۡ�ن ٱ َ�ۡ�َ  َتغن يَبۡ  َوَمن ﴿ ـَرةن �ٱ �ن  َوُهـوَ  هُ منۡنـ َبَل ُُ  منـنَ  خن
ن�نَ َ�ٰ لۡ ٱ  =] ٨٥: لآلية عميلَ آل سورة [ ﴾ ٨ �ن

"Kim, İslâm'dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o 

din) ondan asla kabul edilmeyecek ve o, âhirette 

hüsrana uğrayanlardan olacaktır."6F

1 

 

Altıncısı: Allah'ın kitabını okuyan, semâvî 

dînlerin hepsinin, Muhammed -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'in dîni ile nesh olunduğunu, semâvî 

kitapların hepsinin Kur'an ile nesh olunduğunu ve 

bütün risâletlerin de Muhammed -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'in risâleti ile nesh olunduğunu (geçersiz 

kılındığını) bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

﴿  َ َۡ نَز
َ
ٓ َوأ َ�ٰ لۡ ٱ َك ِنَ�ۡ  ا ن  َب كن ن �َۡ ٱب قٗ  َّ ا اُمَصّدن َُ ن ّ  بن كنَ�ٰـلۡ ٱ منـنَ  هن يََديۡـ َ�ۡ�َ  ل

ٓ  َنُهمبَيۡ  ُ�مَۡ ٱفَ  هن� َعلَيۡ  ُنًناَوُمَهيۡ  ا َُ ن نَزَل  ب
َ
ۖ ٱ أ ُ َّبنعۡ  َوَ�  َّ ۡهـ تَ

َ
ٓ أ ـا َءُهمۡ َوا ُّ ََ  ٓ  َءكَ َجـا

� �َۡ ٱ مننَ  ن َّ  ٖ ۡ  مننُ�مۡ  َناَجَعلۡ  لنُ�ّ ۚ َهاجٗ َومننۡ  َعةٗ �ن : نن لآليـة دة لْلئسورة  [ ﴾ ... ا
٤٨   [ 

                                                 
1 Âl-i İmrân Sûresi:85 
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"(Ey Nebi!) Sana da o Kitab'ı (Kur'an'ı) hak, 

önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak 

indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet 

ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına 

uyma.(Ey ümmetler!) Sizden her biriniz için bir şeriat 

ve bir yol koyduk..."1 

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur: 

ٰ ٱ َوَ�  ُهودُ ۡ�َ ٱ َعنَك  َ�ٰ تَرۡ  َولَن ﴿ ََ ٰ  َرىٰ َّ َّ ـ عَ  ََ َّبـن َّ  قُـۡل  منّلـَتُهۡمۗ  تَ  ِن
ن ٱ ُهَدى ۡ ٱ ُهوَ  َّ ننن  ُهَدٰىۗ ل هۡ  َت ََّبعۡ ٱ َولَ�

َ
ٓ أ نيٱ دَ َ�عۡ  َءُهمَوا َّ  ٓ  َمـا من عنۡلـلۡ ٱ منـنَ  َءكَ َجا

ن ٱ نَ من  لََك  ّٖ  منن َّ �ٍ  َوَ�  َو�ن =]  ١٢٠: لَقيةسورة  [ ﴾ ١ نَصن

"Sen dinlerine uymadıkça Yahudiler ve 

Hıristiyanlar asla senden razı olmayacaklardır. De ki: 

Allah'ın yolu asıl doğru yoldur. Sana gelen ilimden 

sonra eğer onların arzularına uyacak olursan, bilmiş 

ol ki, Allah'tan sana ne bir dost, ne bir yardımcı 

vardır."8F

2 

                                                 
1 Mâide Sûresi: 48 
2 Bakara Sûresi: 120 
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Ebû Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

şöyle buyurmuştur: 

ّمٍد َِيرِدهِ ((  
ُِ ِ�ر ْْ َر ي  ِ

ّ
ُر  الر  ،حرلَ

ر
ُِ ِب م رْسمر ـوِدّي َ َِ َر ّنِة 

ِ ْ
ِ هِ لُ ٌد ِنْن هر

الر  ّ  حر ِِ ل ر ْْ   ،نر
ّ
ُِ إِال ِت اِـ

ْ
رِْسـغ

ِ
ي م ِ

ّ
رْم يِْمِنْن اِـلَ ل ِموِت حر َر لِب  ِّّم  ـحر َْ

ر
َر ِنـْن م كر

َّلرِ   ]رحله مسغم .)) [ ل

"Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemîn 

olsun ki, bu ümmetten yahûdi olsun, hıristiyan olsun, 

her kim beni(m elçiliğimi) işitir de sonra gönderildiğim 

dîne îmân etmeden ölürse, o cehennem 

halkındandır."9F

1 

Yedincisi: Allah'ın kitabını okuyan, dînleri teşrî 

kılanın Allah Teâlâ olduğunu ve insanlar olmadığını 

bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

عَ ۞ ﴿ ٰ  َما ّ�نينن ٱ ّمننَ  لَُ�م َ�َ َّ نهن  َو َٗ  ۦب نيٓ ٱوَ  انُو وۡ  َّ
َ
يۡ أ ََ ٓ  َوَما َك ِنَ�ۡ  َنا

يۡ  َّ نهن  َناَو ٰ ِنبۡ  ۦٓ ب ۖ  َوُموَ�ٰ  هنيمَ َ� ٰ ََ ي َۡ  وَعن
َ
ْ  أ وا ُُ �ني

َ
ْ  َوَ�  ّ�نينَ ٱ أ  َ�َ  َكـُ�َ  �نيهن�  َََتَفّرقُوا

                                                 
1 Müslim, "Nebimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in risâletinin 

bütün insanlara gönderildiğinen ve dînlerin, o'nun dîni ile nesh olunduğuna 

îmân etmenin gerekliliği babı".  
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ۡ ٱ ۡ�ن ل ُ ٱ هن� ِنَ�ۡ  ُعوُهمۡ تَدۡ  َما �ن�َ ُُ َّ  ۡ�َ ٓ ٓ  َمن هن ِنَ�ۡ  َت�ن يٓ َوَ�هۡ  ءُ �ََشا نيـُب  َمـن هن ِنَ�ۡ  دن  يُن
=  ] ١٣: لآلية للشورىسورة  [ ﴾ ١

"Dîni ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin, 

diye Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, 

İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah 

size de dîn (şeriat) kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın 

bu (din), Allah'a ortak koşanlara ağır geldi.Allah 

dilediğini kendisine (elçi) seçer ve kendisine yöneleni 

de doğru yola iletir."10F

1 

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur: 

ۡ  مننُ�مۡ  َناَجَعلۡ  لنُ�ّٖ  ... ﴿ ۚ َهاجٗ َومننۡ  َعةٗ �ن  ﴾ ... ا
 ]   ٤٨: نن لآلية دة لْلئسورة  [ 

".... (Ey ümmetler!) Sizden her biriniz için bir 

şeriat ve bir yol koyduk..."11F

2 

İster nebi olsun, ister başkası olsun, hiçbir insanın 

Allah Teâlâ'nın dîn (teşrî) kıldığından başkasını kendisi 

veya başkası için dîn kılma (teşrî) hakkı yoktur. 

                                                 
1 Şûrâ Sûresi: 13 
2 Mâide Sûresi: 48 
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Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ٰ  َك َ�ٰ َجَعلۡ  ُُمّ  ﴿  ٱ ّمننَ  َ�ن�َعةٖ  َ�َ
َ
َّبنعۡ  َوَ�  َهاتّبنعۡ ٱفَ  رن مۡ ۡ� هۡ  تَ

َ
ٓ أ نينَ ٱ ءَ َوا َّ  �َ 

عۡ  َُ ََ و ُُ  ]  ١٨:  لآلية يةلللثسورة  [ ﴾ ١ لَ

"(Ey Nebi!) Sonra da seni dîn konusunda apaçık 

bir yola koyduk (bir şeriat sahibi kıldık). Sen o yola uy, 

bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma."12F

1 

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur: 

ََُنا هنمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ َُتۡ  �َذا ﴿ نَ�ٰ  َءايَا نينَ ٱ اَل قَ  ٖت َ�ّي ََ يَرۡ  َ�  َّ ٓ  ُجو  تن ئۡـٱ َءنَـالنَقا
نُقرۡ  ٍَ ب ٓ َ�ٰ  َ�ۡ�ن  َءا وۡ  َذا

َ
ۚ  أ ُ�ۡ َُ  َما قُۡل  بَّدن ٓ  يَُ�و َۡ  �ن

َ
َ�ُ  أ بَّدن

ُ
نلۡ  منـن ۥ� ٓ ت ـ�َ�فۡ  ٕي َقـا ٓ َۡ  َن ن ِ 

تّبنعُ 
َ
ٰ  َما ِنّ�  � ََ ۖ  يُو ٓ  ِنَ�ّ َخاُف  ِنّ�ن

َ
َۡ  أ ي �ٍ يَوۡ  َعَذاَب  َرّ�ن  ُت َعَصيۡ  ِن  ّلـوۡ  قُل ١ �ٖ َعظن

 ٓ ُ ٱ ءَ َشا دۡ  َوَ�ٓ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥتُهُ تَلَوۡ  َما َّ
َ
ٰ أ نهن  ُ�مَرٮ ـرٗ  �نيُ�مۡ  ُت َ�نثۡ  َ�َقدۡ  ۦۖ ب ُُ  ّمنـن �َُ

فََ�  ۦٓۚ لنهن َ�بۡ 
َ
ََ ََعۡ  أ   ﴾ ١ قنلُو

 ]   ١٦-١٥: لآليتلَ يو�ُسورة  [

"(Ey Nebi!) Onlara (müşriklere) âyetlerimiz açık 

açık okunduğu zaman (öldükten sonra) bize kavuşmayı 

ummayanlar: Ya bundan başka bir Kur'an getir ya da 

bunu değiştir!dediler.(Ey Nebi!) De ki:Onu 

                                                 
1 Câsiye Sûresi: 18 
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kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey 

değildir. Ben, bana vahyolunandan başkasına uymam. 

Çünkü Rabbime isyan edersem elbette büyük günün 

azabından korkarım. (Ey Nebi!) De ki: Eğer Allah 

dileseydi onu (Kur'an'ı) size okumazdım, Allah da onu 

size bildirmezdi. Ben bundan (bana vahiy gelmeden) 

önce bir ömür boyu içinizde durmuştum. Hâla akıl 

erdiremiyor musunuz?"1 

Kim, Allah Teâlâ'nın dîn kıldığından (şeriatından) 

başka bir şeriat isterse, onu Allah Teâlâ'ya ortak kılmış 

olur. 

 Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

مۡ  ﴿
َ
ٰ  لَُهمۡ  أ ََ َ�ُ ْ ْ  ُؤا   لَـمۡ  َما ّ�نينن ٱ ّمننَ  لَُهم َ�َُعوا

ۡ
َۢ يَـأ هن  َذ ـن ۚ ٱ ب ُ  َ� َولَـوۡ  َّ

ةُ َ�ن  َ  لن َفۡص لۡ ٱ َُ َّ  َنُهۡمۗ بَۡيـ لَُق�ن ٰ ٱ � َّ ُنـ�َ ل ـمٞ  َعـَذاٌب  لَُهـمۡ  لن �ن
َ
سـورة  [ ﴾ ٢ أ

 ]   ٢١: لآلية للشورى

"Yoksa onların (müşriklerin) birtakım ortakları mı 

var ki, Allah'ın izin vermediği şeyleri, dînden 

kendilerine teşri' ettiler (bir şeriat kıldılar)? Eğer o fasıl 

kelimesi (dünyadaki azabın ertelenmesine dair kesin 

                                                 
1 Yunus Sûresi: 15-16 
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hükmü) olmasaydı, elbette aralarında hüküm verilirdi. 

Şüphesiz ki zâlimler için acı bir azap vardır."1 

Kim, Allah Teâlâ'nın dîn kıldığından başka bir şeriat 

isterse, onu Allah'ın dışında kendisine bir Rab edinmiş 

olur. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

َُذوٓ ٱ ﴿ َّ ْ َۡ  ا
َ
رۡ  نَُهمۡ َ�ٰ َورُهۡ  بَارَُهمۡ أ

َ
َن  ّمنن ا�َا�ٗ أ ن ٱ ُدو ۡ ٱوَ  َّ يحَ ل ٓ  �َمَ َمـرۡ  نَ �ۡ ٱ َُسن  َوَمـا

منُروٓ 
ُ
ْ أ َعۡ  ِنّ�  ا ْ بُُدوٓ �ن ـا ۥنَهُ َ�ٰ ُسـبۡ  ُهَوۚ  ِنّ�  هَ َ�ٰ ِن  ّ�ٓ  �ۖ َندٗ َ�ٰ  اهٗ ِنَ�ٰ  ا ُّ ََ �ُۡ�نـ ََ سـورة  [ ﴾ ٣ ُ�و

  ] ٣١: لآلية للوُة

"Onlar (Yahudiler) Allah'ı bırakıp, bilginlerini 

(hahamlarını); (hıristiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem 

oğlu Mesih'i (İsa'yı) rabler edindiler. Halbuki onlara 

ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O'ndan 

başka hak ilah yoktur.O, onların ortak koştukları 

şeylerden uzaktır."15F

2 

 

Adiyy b. Hâtim'den -Allah ona rahmet etsin- 

rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 
                                                 

1 Şûrâ Sûresi: 21 
2 Tevbe Sûresi: 31 
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 )) ّ ِِ
َّ �ريِْت ل

ر
ة،  م لءر ةر ارير  ِسورر

ِ
م ْقير َر َرلررِهْم "حرِهور  ُْ

ر
رِ حل م

ّ
لَ

ِت 
ْ
ِقغ ل، �ر َر  ِننْ

ر
غ َّ نرير ُر  ِ ِّ َِ ل ُرلامل ِنْن ِدح ْر

ر
ْم م َِ َر رِْهَرل للر : حر قر َرْفَِِدِهْم، �ر رْسنرل   :إِنّل ل

، ِ ِّ ّيمر ل ُر ـل َر نر غّـو ِلِ ُِ حر ّيِمونـر تِحر ِ �ر ِّ ّ  ل ُر
ر
ل م َر نر ُر ِلرّيِمو ْ رَر

ر
؟ م ُِ  نرَرْسـترِحغّونر
ِت قِ 
ْ
، قرللر : غ مْ  :ار�ر َِ �ِ كر ِعَرلدر

ْ
 ] �سنٍد ُسن رحله لرربلِ.)) [ نرِتغ

"Ben, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e 

geldiğimde O Berâe (Tevbe) sûresini okuyordu. ' 

Onlar (Yahudiler) Allah'ı bırakıp, bilginlerini 

(hahamlarını); (hıristiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem 

oğlu Mesih'i (İsa'yı) rabler edindiler.' âyetini sonuna 

kadar okudu.  

(Adiyy) ben:  

-Biz, onlara ibâdet etmiyoruz ki? dedim.  

Bunun üzerine Nebi -sallallahu aleyhi ve 

sellem-:  

-Onlar, Allah'ın helal kıldığını haram kılmıyorlar 

mı? Dolayısıyla siz de onları haram kabul etmiyor 

musunuz? Onlar, Allah’ın haram kıldığıni helal 

saymıyorlar mı? Dolayısıyla siz de onları helal kabul 

etmiyor musunuz? buyurdu. 

Ben:  



 

 17 

-Evet, deyince, Nebi -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurdu:  

-İşte bu onlara ibâdet etmektir."1 

Sekizincisi: Allah'ın kitabını okuyan, helal ve 

haram kılanın, yalnızca Allah Teâlâ olduğunu ve 

insanlar olmadığını bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ْ  َوَ�  ﴿ َُا ََُقولُوا ن ُف  ل ۡ  تَصن ل
َ
ـنَتُُ�مُ � َ�ٰـ َذاَ�ٰـ َكـذنَب لۡ ٱ سن ـَرامٞ  َذاَوَ�ٰـ لٞ ََ ََ 

َفۡ  ْ ّ�ن ن ٱ َ�َ  َ�ُوا َّ  َكذنَبۚ لۡ ٱ َّ نينَ ٱ ِن ََ َُۡفـ َّ ن ٱ َ�َ  َ�ُو ََ ُُفۡ  َ�  َكـذنَب لۡ ٱ َّ  [ ﴾ ١ لنُحـو
   ] ١١٦: لآلية لَح سورة 

"Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak: 

(Allah'ın haram kıldığını) bu helâldir, (helal kıldığını da) 

şu haramdır, demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan 

uydurmuş oluyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'a karşı 

yalan uyduranlar (dünya ve âhirette) kurtuluşa 

eremezler."17F

2 

                                                 
1 Taberânî, hasen bir senedle rivâyet etmiştir. 
2 Nahl Sûresi: 116 
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Kim, kendisi veya başkası için Allah'ın haram 

kıldığını helal kılarsa veya helal kıldığını haram kılarsa, 

şüphe yok ki Allah'a iftirâ etmiş olur. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ُۡ  قُۡل  ﴿ رََء
َ
ٓ  ُتمأ نَزَل  ّما

َ
ُ ٱ أ َرامٗ  هُ ّمننۡ  ُتمفََجَعلۡ  قٖ ّرنزۡ  ّمنن لَُ�م َّ ٰ  اََ �َ ََ  ٗ� َو

ٓ  قُۡل  ُ َءا َّ  ََ ذن
َ
مۡ  لَُ�ۡمۖ  أ

َ
ن ٱ َ�َ  أ ََ فۡ ََ  َّ و  ] ٥٩: لآلية يو�ُسورة  [ ﴾ ٥ َ�ُ

"(Ey Nebi! Vahyi inkâr edenlere) de ki: Allah'ın 

size indirdiği rızıktan bir kısmını helâl, bir kısmını da 

haram kılmanıza ne dersiniz (bunu bana haber verir 

misiniz)? (Ey Nebi! Onlara) de ki: (Bu konuda) Allah mı 

size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz?"18F

1  

  

Kim, kendisi veya başkası için Allah'ın haram 

kıldığını helal kılarsa veya helal kıldığını haram kılarsa, 

şüphe yok ki haddi aşmış olur. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

﴿  ٰ هَ ََ ُّ نينَ ٱ اََ َّ  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا نَ�ٰـ ُ�َّرنُمـوا ٓ  تن َطّي ـّل  َمـا ََ َ
ُ ٱ أ  َوَ�  لَُ�ـمۡ  َّ

ْۚ َتُدوٓ ََعۡ  َّ  ا ن َ ٱ ِ نّب  َ�  َّ ۡ ٱ ُُ عۡ ل ينَ ُُ   ﴾ ٨ َتدن
                                                 

1 Yunus Sûresi: 59 
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    ]    ٨٧: لآلية دة لْلئسورة  [

"Ey îmân edenler!Allah'ın size helâl kıldığı 

(yiyecek ve içecek gibi) iyi ve temiz şeyleri (siz 

kendinize) haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Şüphesiz 

ki Allah sınırı aşanları sevmez."19F

1 

Kim, kendisi veya başkası için Allah'ın haram 

kıldığını helal kılarsa veya helal kıldığını haram kılarsa, 

şüphe yok ki Allah ile birlikte dîn (teşrî') kılmış haddi 

aşmış olur. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

﴿  ْ َن  �ن  َما َوقَالُوا ن َ�ٰ  �ُُطو ه  ٱ ذن
َ
نَصةٞ  من َ�ٰ نۡ ۡ� ُُكورننَا َخال ن َّرمٌ  َّ ُُ ٰ  َو زۡ  َ�َ

َ
ۖ َ�ٰ أ َنـا  �َ جن

ٓ  �نيهن  َ�ُهمۡ  تَةٗ ّميۡ  يَُ�ن �َ َ�ُ ۚ َۡ  زن�هنمۡ َسيَجۡ  ُء كنـيمٌ  ۥِننّـهُ  َفُهمۚۡ َو يمٞ  ََ سـورة  [ ﴾ ١ َعلـن
   ] ١٣٩: لآلية نفلملُ

"(Müşrikler) dediler ki: 'Şu hayvanların 

karınların-daki yavrular (canlı olursa) sadece 

erkeklerimize âittir, kadınlarımıza ise haramdır. Eğer 

(yavru) ölü doğarsa, o zaman (kadın erkek) hepsi onda 

ortaktır.' Allah onların bu nitelemelerinin cezâsını 

                                                 
1 Mâide Sûresi: 87 
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verecektir. Şüphesiz ki O hikmet sahibidir, hakkıyla 

bilendir."1 

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur: 

ْ  �َذا ﴿ ٰ  َ�َعلُوا َشةٗ َ� ْ  حن ٓ َعلَيۡ  نَاوََجدۡ  قَالُوا ٓ  َها ُ ٱوَ  َءنَاَءابَا َمَرنَا َّ
َ
نهَ  أ ۗ ب َّ  قُۡل  ا  ِن

َ ٱ َّ  �َ  
ۡ
ــأ ن  ُمرُ يَ ٓ َفحۡ لۡ ٱب ــا ََ  ءن� َش ــو ُ ََُقول ن ٱ َ�َ  �َ ــا َّ ََ ََعۡ  َ�  َم ــو ُُ ــورة  [ ﴾ ٢ لَ س

   ] ٢٨: لآلية عيلىلُ

"Onlar,çirkin bir iş işledikleri zaman: 'Biz 

atalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize bunu 

emretti' derler. (Ey Nebi! Onlara) de ki: Şüphesiz ki 

Allah çirkin işleri emretmez. Siz bilmediğiniz şeyleri 

Allah'ın üzerine mi atıyorsunuz?"21F

2  

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur: 

ّرمَ  َمنۡ  قُۡل  ﴿ ن ٱ زن�نَةَ  ََ ٓ ٱ َّ َن خۡ  ّل
َ
ن  َرجَ أ نَ�ٰ ٱوَ  ۦلنعنبَادنه � لّرنزۡ ٱ مننَ  تن لّطّي َ  قُـۡل  قن  �ن

نينَ  َّ ن ْ  ل نَصةٗ  يَاّ��ۡ ٱ ةن يَوٰ �َۡ ٱ �ن  ءَاَمنُوا ـةن� قنَ�ٰ لۡ ٱ مَ يَـوۡ  َخال نَك َكـَ�ٰ  َُ ـُل  ل  �ٖ لنَقـوۡ  تن َ�ٰـ�ٱ �َُفّصن
ََ َُعۡ  ُُو  ﴾ ٣ لَ

  ] ٣٢: لآلية عيلىلُسورة  [      

                                                 
1 En'âm Sûresi: 139 
2 A'râf Sûresi: 28 
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"(Ey Nebi! Onlara) de ki: Allah'ın kulları için 

yarattığı süsü (güzel elbiseyi) ve temiz (helal) rızkı kim 

haram kıldı? (Ey Nebi! Onlara) de ki: Bunlar (güzel 

elbiseler,yiyecek ve içecekler) dünya hayatında 

müminler içindir.Kıyâmet gününde ise yalnız onlara 

âittir. İşte bilen bir topluluk için âyetleri, ayrı ayrı 

açıklıyoruz."1  

 

 

Özgürlük savunucuları, insanın hür olduğunu, 

dolayısıyla Allah'ın helal kıldığının değil de kendisinin 

helal gördüğü şeyin helal olduğunu ve haramın da 

Allah'ın haram helal kıldığının değil de kendisinin haram 

gördüğü şeyin haram olduğunu iddiâ etmektedirler. 

Allah Teâlâ onlara şöyle cevap vermiştir: 

ْ  َوَ�  ﴿   َُا ََُقولُوا ن ُف  ل ۡ  تَصن ل
َ
نَتُُ�مُ � َ�ٰـ َذاَ�ٰـ َكـذنَب لۡ ٱ سن ـَرامٞ  َذاَوَ�ٰـ لٞ ََ ََ 

َفۡ  ْ ّ�ن ن ٱ َ�َ  َ�ُوا َّ  َكذنَبۚ لۡ ٱ َّ نينَ ٱ ِن ََ َُۡفـ َّ ن ٱ َ�َ  َ�ُو ََ ُُفۡ  َ�  َكـذنَب لۡ ٱ َّ  [ ﴾ ١ لنُحـو
   ] ١١٦: لآلية ح لَسورة 

                                                 
1 A'râf Sûresi: 32 
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"Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak: 

(Allah'ın haram kıldığını) bu helâldir, (helal kıldığını da) 

şu haramdır, demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan 

uydurmuş oluyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'a karşı 

yalan uyduranlar (dünya ve âhirette) kurtuluşa 

eremezler."1 

 

Dokuzuncusu: Allah'ın kitabını okuyan, hükmün 

yalnızca Allah'a âit olduğunu, halklara, kabilelere, 

şahıslara ve özgürlüklere âit olmadığını bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ٰ  ِنّ�ن  قُۡل  ﴿ نَنةٖ  َ�َ نهن  ُتمَوَ�ّذ�ۡ  ّ�ن رّ  ّمنن بَّي ََ َتعۡ �َسۡ  َما عنندني َما ۦۚ ب لُو نهن  جن  ۦٓۚ ب
َن  ن ۖن  ِنّ�  مُ �ۡ �ُۡ ٱ ِ ّ ُّ  َن ُق ۖ �َۡ ٱ َُ ـلن�َ َ�ٰ لۡ ٱ َخـۡ�ُ  َوُهوَ  َّ  نفـلملُسـورة  [ ﴾ ٥ صن

 ]   ٥٧: لآلية

"(Ey Nebi!Onlara) de ki:Şüphesiz ki ben 

Rabbimden gelen apaçık bir delile (vahye) 

dayanıyorum. Siz ise onu yalanladınız. Acele 

gelmesini istediğiniz azap benim elimde değildir. 

                                                 
1 Nahl Sûresi: 116 
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Hüküm yalnızca Allah'ındır. O, hakkı anlatır. O, hakkı 

batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır."1 

Buna göre hüküm, Allah Teâlâ'nın indirdiği vahye 

göredir. Halkın ve fertlerin isteklerine, özgürlük savunu-

cularının çağrılarına, uluslararası normlara veya beşerî 

kanunlara göre değildir.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

َن  ﴿
َ
ٓ  نَُهمبَيۡ  ُ�مَۡ ٱ َوأ ـا َُ ن نـَزَل  ب

َ
ُ ٱ أ عۡ  َوَ�  َّ ۡهـ تََّبـن

َ
ٓ أ ـٱوَ  ءَُهمۡ َوا َ ُهمۡ َذرۡ َۡ

َ
 أ

نۢ  تننُوكَ َُفۡ  ٓ  ضن َ�عۡ  ََ نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ َن َكۖ ِنَ�ۡ  َّ ْ تََولّوۡ  فَإ َُا لَمۡ عۡ ٱفَ  ا �ّ

َ
ُ ٱ يُرن�دُ  � َّ َ

َ
ـيبَُهم أ  يُصن

نبَعۡ  نهنۡمۗ  ضن ب َّ  ذُنُو� ََ لََ�ٰ  َّاسن ٱ ّمننَ  �َكثن�ٗ  � ـُقو فَُحۡ�ـ ٤ سن
َ
ََۚ َُبۡ  هنلنّيـةنَ�ٰ لۡ ٱ مَ أ  ُغـو

َۡ  َوَمنۡ 
َ
ن ٱ مننَ  َسنُ أ كۡ  َّ نَقوۡ  اُٗ َُ ََ  �ٖ ّل   ﴾ ٥ يُوقننُو

 ]  ٥٠ -٤٩: لآليتلَ دة لْلئسورة  [

"(Ey Nebi!) Onların (yahudilerin) arasında Allah'ın 

indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma ve 

Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından (Kur'an'ın bazı 

hokum-lerinden) seni şaşırtmalarından sakın. Eğer 

(verdiğin hükümden) yüz çevirirlerse, bil ki Allah, bazı 

günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak 

                                                 
1 En'âm Sûresi: 57 
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istiyor. İnsanlar-dan birçoğu muhakkak ki yoldan 

(Rablerine itaatten) çıkmışlardır. Onlar hâlâ câhiliye 

devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanan 

bir toplum için, kimin hükmü Allah'ınkinden daha 

güzeldir?"1  

Kim, Allah'tan başkasına hüküm koyma yetkisini 

verirse, onu Allah'a ortak koşmuş olur. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

نهن  ّمنن لَُهم َما ... ﴿ ّٖ  منن ۦُدون كۡ  �ن  كُ �ُۡ�ن  َوَ�  َو�ن ـدٗ  ۦٓ ُنهن َُ ََ َ
 [ ﴾ ٢ اأ

 ]   ٢٦: لآلية للكَفسورة 

"Onların, O'ndan başka hiçbir yardımcısı 
yoktur. O, hükmüne hiç kimseyi ortak etmez."26F

2 

Dolayısıyla Allah Teâlâ hükümde tektir, halk veya 

kabile veyahut da şahıs olarak O'nun hiçbir ortağı yoktur. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

فَُح�ۡ  ﴿
َ
بۡ  هنلنّيةنَ�ٰ لۡ ٱ مَ أ َُ ََۚ َۡ  َوَمـنۡ  ُغـو

َ
ن ٱ منـنَ  َسـنُ أ كۡ  َّ ـَُ نَقـوۡ  اُٗ  �ٖ ّل

 ََ  ]  ٥٠: لآلية دة لْلئسورة  [ ﴾ ٥ يُوقنُنو

                                                 
1 Mâide Sûresi: 49-50 
2 Kehf Sûresi: 26 
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"Onlar hâlâ câhiliye devrinin hükmünü mü 

istiyorlar? Kesin olarak inanan bir toplum için, kimin 

hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir?"1  

Demokrasi havârileri, hükmün, Allah'a değil de 

halka âit olduğunu iddiâ ettiler. 

Allah Teâlâ onlara şöyle cevap vermiştir: 

ٰ  ِنّ�ن  قُۡل  ﴿ نَنةٖ  َ�َ نهن  ُتمَوَ�ّذ�ۡ  ّرّ�ن  ّمنن بَّي ََ َتعۡ �َسۡ  َما عنندني َما ۦۚ ب لُو نهن  جن  ۦٓۚ ب
َن  ن ۖن  ِنّ�  مُ �ۡ �ُۡ ٱ ِ ّ ُّ  َن ُق ۖ �َۡ ٱ َُ ـلن�َ َ�ٰ لۡ ٱ َخـۡ�ُ  َوُهوَ  َّ  نفـلملُسـورة  [ ﴾ ٥ صن

 ]   ٥٧: لآلية

"(Ey Nebi! Onlara) de ki: Şüphesiz ki ben 

Rabbimden gelen apaçık bir delile (vahye) 

dayanıyorum. Siz ise onu yalanladınız. Acele 

gelmesini istediğiniz azap benim elimde değildir. 

Hüküm yalnızca Allah'ındır. O, hakkı anlatır. O, hakkı 

batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır."28F

2 

Bazı kabileler, hükmün, Allah'a değil de kabilelere 

âit olduğunu iddiâ ettiler. 

                                                 
1 Mâide Sûresi: 50 
2 En'âm Sûresi: 57 
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فَُح�ۡ  ﴿
َ
بۡ  هنلنّيةنَ�ٰ لۡ ٱ مَ أ َُ ََۚ َۡ  َوَمـنۡ  ُغـو

َ
ن ٱ منـنَ  َسـنُ أ كۡ  َّ ـَُ نَقـوۡ  اُٗ  �ٖ ّل

 ََ  ]  ٥٠: لآلية دة لْلئسورة  [ ﴾ ٥ يُوقنُنو

"Onlar hâlâ câhiliye devrinin hükmünü mü 

istiyorlar? Kesin olarak inanan bir toplum için, kimin 

hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir?"29F

1  

Bazı müslümanlar, halk ve kabilelerin birtakım 

şeylerde hüküm koyması, Allah'ın da diğer bazı şeylerde 

hüküm koyması gibi orta bir yola çağırdılar. 

Allah Teâlâ onlara şöyle cevap vermiştir: 

نهن  ّمنن لَُهم َما ... ﴿ ّٖ  منن ۦُدون كۡ  �ن  كُ �ُۡ�ن  َوَ�  َو�ن ـدٗ  ۦٓ ُنهن َُ ََ َ
 [ ﴾ ٢ اأ

 ]   ٢٦: لآلية للكَفسورة 

"Onların, O'ndan başka hiçbir yardımcısı 
yoktur. O, hükmüne hiç kimseyi ortak etmez."30F

2 

Bazı âlimler, Allah'ın indirdiğinden başkası ile 

hükmetmenin câiz olduğunu iddiâ ettiler. 

Allah Teâlâ onlara şöyle cevap vermiştir: 

                                                 
1 Mâide Sûresi: 50 
2 Kehf Sûresi: 26 
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لَمۡ  ﴿
َ
نينَ ٱ ِنَ�  تَرَ  � ََ يَزۡ  َّ و ُُ ّ�ُهمۡ  َُ

َ
�  ْ ٓ  َءاَمُنوا ا َُ ن نزنَل  ب

ُ
ٓ  َك ِنَ�ۡ  أ نزنَل  َوَما

ُ
 منـن أ

ََ  لنَك َ�بۡ  َ يُرن�ُدو
َ
وٓ  أ ُُ َتَحاَك َُ ْ ٰ ٱ ِنَ�  ا َّ منُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتن ل

ُ
ْ أ َ ا

َ
ْ يَ�ۡ  أ نهن  ُفُروا  َوُ�رن�ـدُ  ۦۖ ب

ٰ لّشيۡ ٱ َ نُ ََ
َ
ّلُهمۡ  أ ِن ٰ  يُ  ]   ٦٠:  لآلية لرنسلءسورة  [ ﴾ ٦ ابَعنيدٗ  َ�ۢ َضَ�

"(Ey Nebi!) Sana indirilen Kur'an'a ve senden 

önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri 

görmedin mi? Tâğût'u inkâr etmeleri (tanımamaları) 

kendilerine emrolunduğu hâlde, onun önünde 

muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları (hak 

yoldan) büsbütün saptırmak istiyor."31F

1   

Müslümana, Allah'ın indirdiği ile hükmetmesini 

emretmiştir: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

َن  ﴿
َ
ٓ  منَهُ بَيۡ  ُ�مَۡ ٱ َوأ َُا ن نَزَل  ب

َ
ُ ٱ أ نعۡ  َوَ�  َّ َّب هۡ  تَ

َ
ٓ أ ـٱوَ  ءَُهمۡ وَا َ ُهمۡ َذرۡ َۡ

َ
 تنُنـوكَ َُفۡ  أ

نۢ  ٓ  ضن �َعۡ  ََ نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ َن َكۖ ِنَ�ۡ  َّ ْ تََولّوۡ  فَإ َُا لَمۡ عۡ ٱفَ  ا �ّ

َ
ُ ٱ يُرن�دُ  � َّ َ

َ
يبَُهم أ نبَعۡ  يُصن نهنۡمۗ  ضن ب  ذُنُو�

 َّ ََ لََ�ٰ  َّاسن ٱ ّمننَ  �َكثن�ٗ  � ُقو  ]   ٤٩: لآلية دة لْلئسورة  [ ﴾ ٤ سن

"(Ey Nebi!) Onların (yahudilerin) arasında Allah'ın 

indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma ve 

Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından (Kur'an'ın bazı 

                                                 
1 Kehf Sûresi: 26 
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hokum-lerinden) seni şaşırtmalarından sakın. Eğer 

(verdiğin hükümden) yüz çevirirlerse, bil ki Allah, bazı 

günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak 

istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan 

(Rablerine itaatten) çıkmışlardır."1  

Müslümandan, Allah'ın indirdiği ile muhâkeme 

olmasını istemiştir: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ـهُ فَُحكۡ  ءٖ َ�ۡ  منـن �نيـهن  ُتمۡ َتلَفۡ خۡ ٱ َوَما ﴿ نۚ ٱ ِنَ�  ۥٓ ُُ َّ  ٰ ُ ٱ لنُ�ـمُ َ�  َرّ�ن  َّ
ۡ  هن َعلَيۡ  َّ �نيُب  هن �َ�ۡ  ُت تََو

ُ
  ﴾ ١ أ

 ] ١٠: لآلية للشورىسورة  [

 "(Ey insanlar!) Hakkında ayrılığa düştüğünüz 

herhangi bir şeyde hüküm vermek, Allah'a âittir. İşte 

bu, Rabbim Allah'tır. Yalnız O'na tevekkül ettim ve 

ancak O'na yöneliyorum." 

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur: 

                                                 
1 Mâide Sûresi: 49 
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﴿  ٰ َهاََ ُّ نيـنَ ٱ ََ ْ َءاَمُنـوٓ  َّ ْ  ا يُعـوا طن
َ
َ ٱ أ َّ  ْ يُعـوا طن

َ
ْو�ن  لّرُسـوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 رن ۡمـۡ�

َن مننُ�ۡمۖ  َۡ تََ�ٰ  فَإ ن ٱ ِنَ�  فَُرّدوهُ  ءٖ َ�ۡ  �ن  ُتمۡ َز ََ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  َِن لّرُسولن ٱوَ  َّ ـن منُنو ن ٱب َّ 
رن� �ٱ من وۡ ۡ�َ ٱوَ  ٰ  خن نَك َ� َۡ  َخۡ�ٞ  ل

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
 ]   ٥٩: لآلية لرنسلءسورة  [ ﴾ ٥ ون�ً� تَأ

"Ey îmân edenler! Allah’a itaat edin. Rasûle de 

(hak olarak getirdiği şeylere) uyun.(Allah’a isyanı 

emretmediği sürece) sizden olan (müslüman) 

idârecilere de itaat edin. Aranızda herhangi bir 

konuda anlaşmazlığa düşerseniz, gerçekten Allah’a 

ve âhiret gününe îmân ediyorsanız, o konuda hüküm 

vermek için, onu Allah’(ın kitabı Kur’an)a ve elçisi 

(Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünneti)ne 

götürün. Allah’(ın kitâbı Kur’an)a ve elçisi (Muhammed 

-sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünneti)ne götürmek; 

sizin için (ayrılığa düşüp görüşlerinizle hareket 

etmenizden) daha hayırlı, sonuç bakımından da daha 

güzeldir."33F

1 

Onuncusu: Allah'ın kitabını okuyan, İslâm 

dîninin gaybî olduğunu,Allah Teâlâ'nın muradı olduğu 

için ancak vahiy yoluyla bilindiğini bilir. 

                                                 
1 Nisâ Sûresi: 59 
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Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

عۡ  َوَ�ٓ  َن َ�فۡ  �ن  َما لَمُ ََعۡ  ... ﴿
َ
ـَكۚ َ�فۡ  �ن  َمـا لَمُ أ نـَت  ِننّـَك  سن

َ
 مُ َعّ�ٰـ أ

=]  ١١٦: نن لآلية دة لْلئسورة [﴾ ١ ُغُيوبن لۡ ٱ

"Sen benim nefsimin içimde gizlediğini bilirsin, 

oysa ben senin nefsinde olanı bilmem. Gizlilikleri 

eksiksiz bilen yalnızca sensin."34F

1 

Bunun içindir ki Allah Teâlâ nefsinin muradını 

açıklamayı bizzat kendisi üstlenmiş ve bunu, insanların 

zevklerine ve görüşlerine bırakmamıştır: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

َّ  ُُمّ  ﴿ ن َساَ�ُهم َناَعلَيۡ  ِ    ] ٢٦ : لرةلشية سورة [ ﴾ ٢ َن

"Sonra (yaptıklarına karşılık) onların hesabını 

görmek bize düşer."35F

2 

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur: 

نَك َوَ�َ�ٰ  ﴿ نُف  ل ْ  تن َ�ٰ �ٱ نَُ�ّ َُقولُوا نَنهُ  َت َدرَسۡ  َو�ن ُبَّي َن عۡ  �ٖ لنَقوۡ  ۥَو َُ ََ و ُُ  ١ لَ
   ]١٠٥: لآلية نفلملُسورة  [﴾

                                                 
1 Mâide Sûresi: 116 
2 Ğâşiye Sûresi: 26 
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" Onlar: 'Sen iyi ders almışsın' desinler diye ve 

bir de bilen bir toplum için onu (Kur'an'ı) açıklayalım 

diye âyetleri değişik biçimlerde işte böylece 

açıklıyoruz."1 

Allah Teâlâ elçiler göndermiş,insanlara açıklamaları 

için muradını elçilere haber vermiş ve bunu insanların 

zevklerine ve görüşlerine bırakmamıştır. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

﴿  ٓ رۡ  َوَما
َ
َن  ِنّ�  رُّسولٍ  منن َناَسلۡ أ نلنَسا َ  ۦمنهن قَوۡ  ب ُبَّ�ن ّل  لَُهۡمۖ  �ن ِن ُ ٱ َ�ُي  َمـن َّ

 ٓ ٓ  َمن دنيَوَ�هۡ  ءُ �ََشا ۚ �ََشا    ] ٤: لآلية ايلهيمسورة إ [ ﴾ ٤ كنيمُ �َۡ ٱ �زُ َعزن لۡ ٱ َوُهوَ  ُء

"(Ey Nebi! Allah'ın emirlerini) onlara iyice 

açıklasın diye (senden önce) her elçiyi, yalnız kendi 

kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini 

saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O, (mülkünde) 

mutlak güç sahibidir, hikmet sahibidir."37F

2   

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur: 

                                                 
1 En'âm Sûresi: 105 
2 İbrahim Sûresi: 4 
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﴿ ...  َ َۡ نَز
َ
ٓ َوأ نۡكـٱ َك ِنَ�ۡـ ا َ  رَ َّ ُبَـّ�ن نلّنـاسن  �ن  َولََعّلُهـمۡ  هنـمۡ ِنَ�ۡ  نُـّزنَل  َمـا ل

 ََ َتَفّكُرو  ]   ٤٤: لآلية لَح سورة [ ﴾ ٤ َُ

"…(Ey Nebi!) İnsanlara, kendilerine indirileni 

açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için 

sana bu Zikr'i (Kur'an'ı) indirdik."38F

1
 

Bütün şeriat ve yollar gaybîdir ve ancak vahiy 

yoluyla bilinir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ۡ  مننُ�مۡ  َناَجَعلۡ  لنُ�ّٖ  ... ﴿ ۚ َهاجٗ َومننۡ  َعةٗ �ن   ﴾ ... ا
 ]   ٤٨: نن لآلية دة لْلئسورة  [

"(Ey ümmetler!) Sizden her biriniz için bir şeriat 

ve bir yol koyduk..."39F

2 

Helal ve haramlar gaybîdir. Ancak vahiy yoluyla 

bilinir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

                                                 
1 Nahl Sûresi: 44 
2 Mâide Sûresi: 48 
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ْ  َوَ�  ﴿ ن  ََُقولُوا ُف  َُال ۡ  تَصن ل
َ
ـنَتُُ�مُ � َ�ٰـ َذاَ�ٰـ َكـذنَب لۡ ٱ سن ـَرامٞ  َذاَوَ�ٰـ لٞ ََ ََ 

َفۡ  ْ ّ�ن ن ٱ َ�َ  َ�ُوا َّ  َكذنَبۚ لۡ ٱ َّ نينَ ٱ ِن ََ َُۡفـ َّ ن ٱ َ�َ  َ�ُو ََ ُُفۡ  َ�  َكـذنَب لۡ ٱ َّ  [ ﴾ ١ لنُحـو
   ] ١١٦: لآلية لَح سورة 

"Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak: 

(Allah'ın haram kıldığını) bu helâldir, (helal kıldığını da) 

şu haramdır, demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan 

uydurmuş oluyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'a karşı 

yalan uyduranlar (dünya ve âhirette) kurtuluşa 

eremezler."40F

1 

Allah'a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine, âhiret 

gününe, kaza ve kadere, özet ve ayrıntılı olarak îmân 

etmek gaybîdir. Ancak vahiy yoluyla bilinir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

نَك َوَ�َ�ٰ  ﴿ وۡ  ل
َ
يۡ أ ََ ٓ َٗ  َك ِنَ�ۡ  َنا مۡ  ّمننۡ  اُرو

َ
ۚ أ  ُب كنَ�ٰـلۡ ٱ َمـا رنيتَدۡ  ُكنَت  َما رننَا

نَوَ�ٰ  نُ يَ�ٰ ۡ�ن ٱ َوَ�  نهن  دنيّ�هۡ  �نُورٗ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  �ن ٓ  َمـن ۦب ۚ  منـنۡ  ءُ ََّشـا  �نّـَك  عنَبادننَـا
يٓ َ�َهۡ  ٰ  ِنَ�ٰ  دن �َ  ]  ٥٢: لآلية للشورىسورة  [ ﴾ ٥ َتقني�ٖ ّمسۡ  ٖط َن

"(Ey Nebi!)İşte biz (senden önceki nebilere 

gönder-diğimiz gibi) sana da emrimizle Kur'an'ı 

                                                 
1 Nahl Sûresi: 116 
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vahyettik. Sen, (daha önce) kitap nedir, îmân nedir 

bilmezdin. Fakat biz onu (Kur'an'ı) kullarımızdan 

dilediğimizi kendisiyle dosdoğru yola eriştirdiğimiz 

bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen, dosdoğru bir yolu 

göstermektesin."1  

Allah'ın kitabını okuyan, İslâm dînini öğrenme 

konusunda bütün kitaplara îmân etmek gerektiğini bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ََ َوتُؤۡ  ... ﴿ ن  منُنو َ�ٰ لۡ ٱب نهن  بن كن  ﴾ ... ۦُ�ّ
   ] ١١٩: نن لآلية عميلَ لسورة آ [ 

"... Ve siz, kitabın hepsine (Kur'an da olmak 

üzere bütün kitaplara) inanırsınız..."42F

2  

Nitekim sahâbe ve onlara güzellikle uyan tâbiîn, 

Kur'an'ın hepsine inanmış, böylelikle gerçek dîni öğren-

meye muvaffak olmuşlardır. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

                                                 
1 Şûrâ Sûresi: 52 
2 Âl-i İmrân Sûresi: 119 
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ٰ ٱوَ  ... ﴿ ََ لّ� ُخو ََ  من عنلۡ لۡ ٱ �ن  سن ُقولُو نهن  َءاَمّنا َُ ۗ  عنندن  ّمننۡ  ُ�ّٞ  ۦب نَنـا  َوَمـا َرّ�
ْ  ِنّ�ٓ  يَّذّكرُ  ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
 ﴾ ٧ بن َ�ٰ لۡ ۡ�

     ] ٧: نن لآلية عميلَ لسورة آ [ 

"... İlimde derinleşmiş olanlar (yüksek pâyeye 

erişenler) ise: 'Ona inandık, hepsi Rabbimiz 

katındandır' derler. (Bu inceliği) ancak akıl sahipleri 

düşünüp anlar."43F

1 

Hadiste bildirildiği üzere "Mü'min kul kabrine 

konulduğu zaman ruhu bedenine iâde edilir. 

Ardından iki melek yanına gelip onu oturtarak: 

-Rabbin kimdir? diye sorar. 

Mü'min kul:  

-Rabbim Allah'tır, der. 

İki melek:  

-Dînin nedir? diye sorar. 

Mümin kul:  

-İslâm'dır, der. 

                                                 
1 Âl-i İmrân Sûresi: 7 
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İki melek:  

-Size gönderilen adam hakkında ne dersin? diye 

sorar. 

Mümin kul:  

-O Allah'ın elçisidir, der. 

İki melek: 

-Sana bunları bildiren nedir? diye sorar. 

Mümin kul:  

-Allah'ın kitabını okudum, ona inandım ve onu 

tasdik ettim, der. 

Allah'ın kitabını okuyan, İslâm dînini öğrenme 

konusunda kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına 

inanmayanın hatasını bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

َ�ُتؤۡ  ... ﴿
َ
ََ أ نَبعۡ  منُنو َ�ٰ لۡ ٱ ضن ب ََ َوتَ�ۡ  بن كن نَبعۡ  ُفُرو ـا ٖض� ب َُ �َ  ٓ  َمـن ءُ َجـَزا

فۡ  ٰ  َعُل َُ نَك َ� زۡ  ِنّ�  مننُ�مۡ  ل ۖ ّ��ۡ ٱ ةن َيوٰ �َۡ ٱ �ن  يٞ خن ةنقنَ�ٰ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ  َيا َُ  ََ َشـّدن  ِنَ�ٰ  يُـَرّدو
َ
 أ

� لۡ ٱ ُ ٱ َوَما َعَذابن نَ�ٰ  َّ ا فنلٍ ب ُّ ََ ََعۡ  ََ لُو  ]   ٨٥: نن لآلية لَقيةسورة  [ ﴾ ٨ َُ
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"...Yoksa siz Kitab'ın (Tevrat'ın) bir kısmına 

inanıp, bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden 

bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezil olmaktan 

başka bir şey değildir. Kıyâmet gününde ise onlar 

azabın en şiddetlisine uğratılırlar.Allah, 

yaptıklarınızdan habersiz değildir."1  

 

Bid'atçılar da kitabın (Kur'an'ın) bir kısmına inanıp 

bir kısmına inanmamışlar, bundan dolayı da gerçek dîni 

öğrenmeye muvaffak olamamışlardır. 

Allah'ın kitabını okuyan, İslâm dînini öğrenme 

konusunda Kur'an ve sünnetin muhkemine uymanın ve 

müteşâbini de terk etmenin farz olduğunu bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

نيٓ ٱ ُهوَ  ﴿ نـَزَل  َّ
َ
ۡ  تٞ َءاَ�ٰـ هُ منۡنـ َب كنَ�ٰـلۡ ٱ َك َعلَۡيـ أ مّ  ُهـنّ  ٌت َكَ�ٰـُّ

ُ
 أ

َ�ٰ لۡ ٱ َخرُ  بن كن
ُ
ّما ٞتۖ بنَ�ٰ ُمَََ�ٰ  َوأ

َ
نينَ ٱ فَأ نهنمۡ  �ن  َّ و�

ََ  غٞ َز�ۡ  قُلُ َّبنُعو  هُ منۡنـ َبهَ �ََ�ٰـ َما َ�َي
ٓ بۡ ٱ ٓ بۡ ٱوَ  َنةنفنتۡ لۡ ٱ ءَ تنَغا   ءَ تنَغا

ۡ
عۡ  َوَما ۦۖ ون�لنهن تَأ   لَمُ َُ

ۡ
ۗ ٱ ِنّ�  ۥٓ ون�لَهُ تَأ ُ ٰ ٱوَ  َّ ََ لّ� ُخو  من عنۡلـلۡ ٱ �ن  سن

                                                 
1 Bakara Sûresi: 85 
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 ََ ُقولُو نهن  َءاَمّنا َُ ۗ  عنندن  ّمننۡ  ُ�ّٞ  ۦب نَنا ْ  ّ�ٓ ِن  يَّذّكرُ  َوَما َرّ� ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
سورة  [ ﴾ ٧ بن َ�ٰ لۡ ۡ�

 ]   ٧: لآلية عميلَ لآ

"Sana Kitab'ı (Kur'an'ı) indiren O'dur. Onun 

(Kur'an'ın) bazı âyetleri muhkemdir, onlar kitabın 

anasıdır (temelidir). Diğerleri de müteşabihtir.  

Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun 

olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih 

âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek 

anlamını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar 

(yüksek pâyeye erişenler) ise: 'Ona inandık, hepsi 

Rabbimiz katındandır' derler. (Bu inceliği) ancak akıl 

sahipleri düşünüp anlar."45F

1 

Allah'ın kitabını okuyan, İslâm dînini öğrenme 

konusunda Kur'an ve sünnetin müteşâbine uyanın 

hatasını bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ّما ... ﴿
َ
نينَ ٱ فَأ نهنمۡ  �ن  َّ ََ  غٞ َز�ۡ  قُلُو� نُعو َّب َ  َما َ�َي ٓ بۡ ٱ هُ مننۡ  بَهَ َ�ٰ � ٓ بۡ ٱوَ  َنـةنفنتۡ لۡ ٱ ءَ تنَغا ـا  ءَ تنَغ

 
ۡ
 ]   ٧: نن لآلية عميلَ لسورة آ [ ﴾...ۦۖ ون�لنهن تَأ

                                                 
1 Âl-i İmrân Sûresi: 7 
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"...Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak 

ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih 

âyetlerinin ardına düşerler…"1 

Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

ـللر  لِهللا ررالر ررِسوِل ((  قر ةر �ر يـر
ْ
ِ هِ لآل يـنر  :هر ِ

ّ
يْـِت لَ

ر
إِارل ررم

 َّ ينر سر ِ
ّ
ِِك لَ

ر
حك
ِ
ُِ نرأ ُر ِننْ لار رشر ل ا َر نر َِِفو

ّ ِرحِهمْ  لهللاِ يَر ُْ ر  رحله لَخـلري[  ).)نرل
 ] حمسغم

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu 

âyeti okuduktan sonra şöyle buyurdu: 

-(Hâricîler ve Mu'tezîleler gibi bâtıl yollarına delil 

göstermek için) müteşâbih âyetlerin ardına düşenleri 

gördüğünde, işte onlar, Allah'ın (kaplerinde eğrilik ve 

dalâletle) nitelendirdiği kimselerdir. Onlardan 

sakının."47F

2    

                                                 
1 Âl-i İmrân Sûresi: 7 
2 Sahih-i Buhârî, "Bazı âyetleri muhkemdir babı". Sahih-i Müslim, Kur'an'ın 

müteşâbihine uymaktan nehiy babı". 
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Allah'ın kitabını okuyan, İslâm dînini öğrenme 

konusunda Kur'an ve sünnetten delil olduğu halde 

kıyasa uyanın hatasını bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

﴿  ٰ َُّهاََ نينَ ٱ ََ َّ  ْ ْ َُقَ  َ�  ءَاَمنُوا ن ٱ يََدين  �َۡ�َ  ّدنُموا ن  َّ ْ ٱوَ  ۦۖ َورَُسـو�ن ۚ ٱ َُّقـوا َ َّ  َّ ن َ ٱ ِ َّ 
ُنيعٌ   ]   ١: لآلية  للجيلتسورة  [ ﴾ ١ َعلنيمٞ  َس

"Ey îmân edenler! (Söz ve fiille) Allah'ın ve 

elçisinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten 

sakının. Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla 

bilendir."48F

1 

Allah'ın kitabını okuyan, İslâm dînini öğrenme 

konusunda Kur'an ve sünnetten delil olduğu halde 

içtihada uyanın hatasını bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

َّبنعۡ  َوَ�  ... ﴿ هۡ  تَ
َ
ٓ أ َ ُهمۡ َذرۡ َۡ ٱوَ  َءُهمۡ َوا

َ
فۡ  أ نۢ  تنُنوكَ َُ ٓ  ضن َ�عۡ  ََ نَزَل  َما

َ
ُ ٱ أ َّ 

 ]   ٤٩: نن لآلية دة لْلئسورة  [ ﴾ ... َكۖ ِنَ�ۡ 

                                                 
1 Hucurât Sûresi: 1 
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"… Onların arzularına uyma ve Allah'ın sana 

indirdiğinin bir kısmından (Kur'an'ın bazı 

hükümlerinden) seni şaşırtmalarından sakın..."1  

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur: 

ٰ  َك َ�ٰ َجَعلۡ  ُُمّ  ﴿  ٱ ّمننَ  َ�ن�َعةٖ  َ�َ
َ
َّبنعۡ  َوَ�  َهاتّبنعۡ ٱفَ  رن مۡ ۡ� هۡ  تَ

َ
ٓ أ نينَ ٱ ءَ َوا َّ  �َ 

عۡ  َُ ََ و ُُ  ]  ١٨:  لآلية لللثيةسورة  [ ﴾ ١ لَ

"(Ey Nebi!) Sonra da seni dîn konusunda apaçık 

bir yola koyduk (bir şeriat sahibi kıldık). Sen o yola uy, 

bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma."50F

2 

Nitekim Allah Teâlâ içtihadı şerî nassa (âyet ve 

hadise) tercih etmekten yasaklayarak şöyle buyurmuştur: 

َن ﴿ ْ �َسۡ  لّمۡ  فَإ يبُوا َُا لَمۡ عۡ ٱفَ  لََك  تَجن �ّ
َ
�  ََ نُعو هۡ  يََّب

َ
ٓ أ َضّل  َوَمنۡ  ءَُهمۚۡ َوا

َ
ُّنن  أ  ََّبـعَ ٱ من

 ٰ نَغۡ�ن  هُ َهَوٮ نۚ ٱ ّمننَ  ىُهدٗ  ب َّ  َّ ن َ ٱ ِ ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ دنيَُهۡ  َ�  َّ َّ ُن�َ ل  لرقصـصسـورة  [ ﴾ ٥ لن
   ] ٥٠: لآلية

"(Ey Nebi!) Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki 

onlar, sırf heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol 

gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha 

                                                 
1 Mâide Sûresi: 49 
2 Câsiye Sûresi: 18 
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sapık kim olabilir! Allah, zâlim bir topluluğu elbette 

doğru yola iletmez."1 

 
           

                                                 
1 Kasas Sûresi: 50 


