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Her insanın bilmesi gereken 
dîndeki üç esas nelerdir?

1. Kulun, Rabbini bilmesidir.

2. Dînini bilmesidir.

3.PeygamberiMuhammed-sallallahu 

aleyhivesellem-’i bilmesidir.

Rabbin kimdir?

Rabbim, bana ve bütün âlemlere

nimetleriyle lütûf ve ihsanda bulunan

Allah Teâlâ’dır. O, yalnızca kendisine

ibâdet ettiğim yegâne ilâhımdır ve

benimO’ndanbaşkailâhımyoktur.

AllahTeâlâ’nınşusözübunadelâlet

etmiştir:

Soru 1

Cevap 1

Soru 2

Cevap 2
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ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِميَن  ٱلّرَِنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم  ﴿ ٱۡلَحۡمُد ِلَّ
يِن ﴾ ]سورة الفاتحة اآليـات :4-2[   َمٰلِِك يَۡوِم ٱلّدِ

“Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân 
ve Rahîm olan, dîn (hesap ve cezâ) 
gününün sahibi Allah’a mahsustur.”1

AllahTeâlâ’nındışındakiherşeybir

âlemdir.Bendebuâleminbirferdiyim.

Rab ne demektir?

Rab: Kâinattaki her şeyin sahibi,

yalnızca kendisine ibâdet edilen,

mülkünde dilediği gibi tasarrufta

bulunanveibâdetelâyıkolandemektir.

Rabbini ne ile bilirsin?

1  FâtihaSûresi:2-4

Soru 3

Cevap 3

Soru 4
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Rabbimi,O’nunâyetleriveyarattığı

şeylerden bilirim. Gece ve gündüz,

güneş ve ay, O’nun âyetlerindendir.

Yedi kat gökler ve bu göklerin içerisinde 

bulunan, yedi kat yerler vebuyerlerin

arasında bulunan her şey, O’nun

yarattıklarındandır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

ۡمُس َوٱۡلَقَمُرۚ  ﴿ َوِمۡن َءاَيٰتِهِ ٱّلَۡيُل َوٱلّنََهاُر َوٱلّشَ
ِۤهَّلِل  َوْۤاوُدُجۡسٱ  لِۡلَقَمرِ  َولَا  ۡمِس  لِلّشَ تَۡسُجُدواْ  لَا 
سورة   [ َتۡعُبُدوَن﴾  إِيَّاهُ  ُكنُتۡم  إِن  َخلََقُهّنَ  ٱّلَِذي 

فصلت اآلية :37 [

“Gece ve gündüz, güneş ve 
ay(ın birbirini takip etmesi), O’nun 

(vahdâniyyetinevekudretininkemâline

delâleteden)âyetlerindendir. Güneşe 

Cevap 4
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ya da aya secde etmeyin. Şayet yalnızca 
O’na ibâdet etmeyi (veO’nahiçbirşeyi
ortak koşmamayı) istiyorsanız, onları 
yaratan Allah’a secde edin.”2   

Başka bir âyet-i kerîmede şöyle

buyurmuştur:

َمَٰوِٰت  ٱلّسَ َخلََق  ٱّلَِذي   ُ ٱّلَ َرّبَُكُم  إِّنَ   ﴿
يَّامٖ ُثّمَ ٱۡسَتَوٰى َعلَى ٱۡلَعرِۡشۖ 

َ
ۡرَض فِى ِسّتَةِ أ

َ
وَٱۡلأ

ۡمَس  وَٱلّشَ َحثِيٗثا  َيۡطلُُبُهۥ  ٱلّنََهاَر  ٱّلَۡيَل  ُيۡغِشى 
لَا لَُه ٱۡلَخۡلُق 

َ
ۡمرِهِۦٓۗ أ

َ
َرِٰتۢ بِأ وَٱۡلَقَمَر وَٱلّنُُجوَم ُمَسّخَ

ُ رَّبُ ٱۡلَعٰلَِميَن﴾ ]سورة األعراف  ۡمُرۗ َتَبارََك ٱّلَ
َ
وَٱۡلأ

اآلية : 54[
“(Ey insanlar!) Rabbiniz O Allah’tır 

ki, gökleri ve yeri altı günde yaratan, 
sonra (celâl ve azametine yaraşır

bir şekilde) arşa istivâ eden, geceyi 

2 FussiletSûresi:37
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gündüzün üzerine elbise gibi giydirip 
gündüzün aydınlığını kaybettiren, gece 
ile gündüzün birbirini sürekli ve hızlı 
bir şekilde takip etmesini sağlayan, 
güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun 
eğmiş bir şekilde yaratandır. Biliniz 
ki yaratma ve emretme, yalnızca O’na 
âittir. Âlemlerin Rabbi Allah, (tüm 

noksanlıklardan) münezzehtir.”3

Dînin nedir?

Dînimİslâm’dır.İslâm;AllahTeâlâ’ya

tam teslim olmak ve yalnızca O’nun

emrineboyuneğmekdemektir.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

3 A’râfSûresi:54

Soru 5

Cevap 5
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ِ ٱۡلإِۡسَلُٰمۗ َوَما ٱۡخَتلََف  يَن ِعنَد ٱّلَ ﴿إِّنَ ٱلّدِ
َجآَءُهُم  َما  َبۡعِد  ِمۢن  إِّلَا  ٱۡلِكَتَٰب  وتُواْ 

ُ
أ ٱّلَِذيَن 

ِ فَإِّنَ  ٱۡلعِۡلُم َبۡغَيۢا بَۡيَنُهۡمۗ َوَمن يَۡكُفۡر أَِبَيِٰت ٱّلَ
َ َسرِيُع ٱۡلِحَساِب﴾ ]سورة آل عمران اآلية :19[  ٱّلَ

“Allah katında hak dîn, İslâm’dır. 
Kitap verilenler (YahûdîveHıristiyanlar), 
kendilerine ilim geldikten (elçiler gön-

derilip kitaplar indirilerek huccet ikâme

edildikten) sonra, aralarında kıskançlık 
(vedünyalıkistekler) yüzünden ayrılığa 
düştüler. Kim, Allah’ın âyetlerini inkâr 
ederse, (bilmelidir ki) Allah’ın hesabı 
çok çabuktur.”4   

Başka bir âyet-i kerîmede şöyle

buyurmuştur:

﴿ َوَمن يَۡبَتِغ َغۡيَر ٱۡلإِۡسَلِٰم دِيٗنا فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡنُه 
4 Âl-iİmrânSûresi:19
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َوُهَو فِى ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱۡلَخِٰسرِيَن ﴾ ] سورة آل عمران 
اآلية :85 [ 

“Kim,  İslâm’dan başka bir dîn 
ararsa, o dîn ondan asla kabul 
olunmayacak ve o, âhirette hüsrana 
uğrayanlardan olacaktır.”5

Yinebaşkabirâyet-ikerîmedeşöyle

buyurmuştur:

ۡتَمۡمُت 
َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
﴿...ٱۡلَيۡوَم أ

دِيٗناۚ  ٱۡلإِۡسَلَٰم  لَُكُم  َورَِضيُت  نِۡعَمتِى  َعلَۡيُكۡم 
...﴾ ]سورة المائدة من اآلية:3[  

“Bugün size dîninizi (İslâm’ı,zafere
erdirmek ve şeriatını tamamlamakla) 
kemâle erdirdim, (sizi câhiliyet

karanlığından îmân nûruna çıkarmakla) 

5  Âl-iİmrânSûresi:85
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üzerinize nimetimi tamamladım ve 
sizin için dîn olarak İslâm’ı seçtim.”6

İslâm hangi şey üzerine binâ 
olunmuştur?

İslâm dîni, beş rükûn üzerine binâ

olunmuştur.

a. Allah Teâlâ’dan başka hak ilâhın
olmadığına ve Muhammed  -sallallahu 

aleyhi ve sellem-’in O’nun kulu ve elçisi 

olduğunaşehâdetetmek.

b.Namazıdosdoğrukılmak.

c.Zekâtı(hakedene)vermek.

d. Ramazan orucunu tutmak.

e. Yoluna gücü yettiği takdirde

6 En’âmSûresi:3

Cevap 6

Soru 6
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Beytullah’ıhaccetmektir.

İmân ne demektir?

Îmân;Allah’a,meleklerine,kitapları-

na,elçilerine,âhiretgününevekaderin

hayrınaveşerrineinanmandır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

ّبِهِۦ  ّرَ ِمن  إِلَۡيهِ  نزَِل 
ُ
أ بَِمآ  ٱلّرَُسوُل  ﴿َءاَمَن 

ِ َوَملٓئَكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ  َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُكّلٌ َءاَمَن بِٱّلَ
َحٖد ّمِن رُُّسلِهۦِۚ َوقَالُواْ 

َ
أ َبۡيَن  ُنَفّرُِق  لَا  َورُُسلِهِۦ 

َطۡعَناۖ ُغۡفَرانََك َرّبََنا ِإَولَۡيَك ٱلَۡمِصيُر﴾  
َ
َسِمۡعَنا َوأ

] سورة البقرة اآلية :285 [

“Elçi (Muhammed -sallallahu aleyhi ve

sellem-) Rabbinden kendisine indirilene 
îmân etti. Müminler de (îmânettiler). 

Soru 7

Cevap 7
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Onlardan her biri Allah’a, meleklerine, 
kitaplarına ve elçilerine îmân ettiler. 
Allah’ın elçilerinden hiçbiri arasında 
ayırım yapmayız. İşittik ve îmân ettik. 
Rabbimiz! Bizi bağışla. Dönüş(ümüz 

de ancak) sanadır’ dediler.”7

İhsan ne demektir?

İhsan;AllahTeâlâ’yıgörüyormuşgibi

O’na ibâdet etmendir. Şayet senO’nu

görmüyorsanbile,Osenigörüyor.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

ُهم  ّوَٱّلَِذيَن  ٱّتََقواْ  ٱّلَِذيَن  َمَع   َ ٱّلَ ﴿إِّنَ 
ۡحِسُنوَن ﴾  ] سورة النحل اآلية :128 [ ّمُ

7  BakaraSûresi:285

Soru 8

Cevap 8
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“Şüphesiz Allah, (çirkinliklerden 

ve büyük günahlardan) sakınanlar ve 
(farzlarını) güzel bir şekilde yerine 
getirenlerle (yardımı ve tevfikiyle)

beraberdir.”8 

   

Nebin kimdir?

Benim nebim, Hâşim oğlu,

Abdulmuttâlib oğlu, Abdullah oğlu,

Muhammed -sallallahualeyhivesellem-’dir. 

Hâşim Kureyş’ten, Kureyş Kinâne’den,

Kinâne Araplardan, Araplar İbrahim

-aleyhisselâm-’ınoğluİsmail’insoyundan,

İsmail,İbrahim-aleyhisselâm-’ınsoyundan,

İbrahim-aleyhisselâm-, Nuh -aleyhisselâm-’ın

soyundandır.

8 NahlSûresi:128

Soru 9

Cevap 9
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Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- 
kendisine hangi sûrenin inmesiyle 
nebi, hangi sûrenin inmesiyle de elçi 
(rasûl) olmuştur?

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- 

kendisineAlaksûresinininmesiylenebi,

Müddessir sûresinin inmesi ile de elçi 

(rasûl)olmuştur.

Muhammed -sallallahu aleyhi ve 

sellem’in mucizesi nedir?

Bütünyaratılanlarınondanbirsûrenin

benzerini meydana getirmekten âciz

Cevap 10

Soru 11

Cevap 11

Soru 10
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kaldıkları Kur’an-ı Kerîm, Muhammed

-sallallahu aleyhi ve sellem-’in mucizesidir. 

Onlar Arap dili konusunda fasih ve

çok kâbiliyetli olmalarına, Muhammed

-sallallahu aleyhi ve sellem-’e ve ona îmân

edenleredüşmanlıketmelerinerağmen

yinedeKur’ansûrelerindenbirbenzerini

meydanagetirememişlerdir.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

َعلَٰى  ۡلَنا  نَّزَ ا  ّمِّمَ َرۡيٖب  فِى  ُكنُتۡم  ِإَون   ﴿
َوٱۡدُعواْ  ّمِۡثلِهِۦ  ّمِن  بُِسوَرةٖ  تُواْ 

ۡ
فَأ َعۡبِدنَا 

ُكنُتۡم  إِن   ِ ٱّلَ ُدوِن  ّمِ��ن  ُشَهَدآَءُكم 
 ] البقرة اآلية :23  ] سورة  َصِٰدقِيَن﴾ 

“(Ey inatçı kâfirler!) Kulumuza 
(Muhammed’e)  indirdiğimiz Kur’an’dan 
herhangi bir şüpheye düşüyor (ve onun 

Allah katından indirildiğine inanmıyor)
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sanız, onun benzeri bir sûreyi getirin 
ve eğer iddianızda doğru kimseler 
iseniz (ve gücünüz de yetiyorsa)

Allah’ın dışındaki şâhitlerinizi çağırın 
(onlardanyardımisteyin).”9   

Başka bir âyet-i kerîmede ise şöyle

buyurmuştur:

ن 
َ
أ َعلَٓى  َوٱۡلِجّنُ  ٱۡلإِنُس  ٱۡجَتَمَعِت  ّلَئِِن  ﴿قُل 

تُوَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو َكاَن 
ۡ
تُواْ بِِمۡثِل َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن لَا يَأ

ۡ
يَأ

َبۡعُضُهۡم لَِبۡعٖض َظِهيٗرا ﴾ ]سورة اإلسراء اآلية :88[ 
“(EyNebi) De ki: Bu Kur’an’ın bir 

benzerini getirmek için, insanlar ve 
cinler biraraya gelse ve birbirlerine 
destek olsalar, yine de onun bir 
benzerini getiremezler.”10   

9 BakaraSûresi:23

10 İsrâSûresi:88
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Muhammed -sallallahu aleyhi ve 

sellem’in Allah’ın elçisi olduğuna 
delâlet eden şey nedir?

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-

’inAllahTeâlâ’nınelçisiolduğuna,Allah

Teâlâ’nınşusözüdelâletetmiştir:

َقۡبلِهِ  ِمن  َخلَۡت  قَۡد  رَُسوٌل  إِّلَا  ٌد  ُمَحّمَ ﴿َوَما 
ۡعَقٰبُِكۡمۚ 

َ
ۡو قُتَِل ٱنَقلَۡبُتۡم َعلَٓى أ

َ
اَت أ فَإِيْن ّمَ

َ
ٱلرُُّسُلۚ أ

اۗ  َشۡي ٔٗ  َ ٱّلَ يَُضّرَ  فَلَن  َعقَِبۡيهِ  َعلَٰى  يَنَقلِۡب  َوَمن 
ِٰكرِيَن ﴾ ]سورة آل عمران اآلية :144[  ُ ٱلّشَ وََسَيۡجزِي ٱّلَ

“Muhammed, ancak bir elçidir. 
Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. 
Şimdi o ölür veya öldürülürse, 
dîninizden dönecek (ve elçinizin 

getirmiş olduğu şeyleri bırakacak) 

Soru 12

Cevap 12
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mısınız? Sizden kim dîninden 
dönerse, Allah’a hiçbir şekilde zarar 
veremeyecektir. (O ancak kendisine 

büyük zarar verir. Kim de îmânda

sebât eder ve İslâm nimetine karşılık

olarak Rabbine şükrederse), şüphesiz 
Allah, şükredenleri (engüzel şekilde) 
mükâfatlandıracaktır.”11      

Allah Teâlâ’nın şu sözü de  Muham-

med -sallallahu aleyhi ve sellem-’in O’nun 

elçisiolduğuna delâletetmiştir:

آُء َعلَى  ِشّدَ
َ
ۥٓ أ ِۚ َوٱّلَِذيَن َمَعُه ٌد رَُّسوُل ٱّلَ َحّمَ ﴿ ّمُ

ٗدا يَۡبَتُغوَن  ٗعا ُسّجَ تََرىُٰهۡم ُرّكَ ارِ رَُحَمآُء بَۡيَنُهۡمۖ  ٱۡلُكّفَ
ِ َورِۡضَوٰٗناۖ ِسيَماُهۡم فِى وُُجوهِِهم ّمِۡن  فَۡضٗلا ّمَِن ٱّلَ
َوَمَثلُُهۡم فِى  َذٰلَِك َمَثلُُهۡم فِى ٱلّتَۡوَرىٰةِۚ  ُجودِۚ  ٱلّسُ ثَرِ 

َ
أ

اَزَرهُۥ فَٱۡسَتۡغلََظ  ُهۥ َف َٔ ۡخَرَج َشۡط َٔ
َ
ٱۡلإِنِجيِل َكَزۡرٍع أ

11 Al-iİmrânSûresi:144
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ّرَاَع لَِيغِيَظ بِِهُم  فَٱۡسَتَوٰى َعلَٰى ُسوقِهِۦ ُيۡعِجُب ٱلّزُ
ٰلَِحِٰت  ُ ٱّلَِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلّصَ اَرۗ وََعَد ٱّلَ ٱۡلُكّفَ

ۡجًرا َعِظيَمۢا﴾ ]سورة الفتح اآلية :29[ 
َ
ۡغفَِرٗة َوأ ِمۡنُهم ّمَ

“Muhammed, Allah’ın elçisidir. 
Beraberinde olanlar da kâfirlere kar-
şı çetin, kendi aralarında merhamet-
lidirler. Onları, (namazlarında) rükûya 
varırken, secde ederken görürsün. 
Onlar, Allah’tan bir lütuf ve hoşnutluk 
ümit ederler. (Allah’a itaatlerinin) belir-
tileri, yüzlerindeki secde izindendir. 
Onların Tevrat’taki vasıfları budur. 
İncil’deki vasıfları da şöyledir: On-
lar, filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu 
kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi 
üzerine dikilmiş bir ekine benzer ki 
bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah, 
onları (mü’minleri) çoğaltıp kuvvetlen-
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dirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah, 
onlardan îmân edip salih amel işle-
yenlere mağfiret ve büyük  ecir (cen-

net) vâdetmiştir.”12

Muhammed -sallallahu aleyhi ve 

sellem’in nebi olduğuna delâlet eden 
şey nedir?

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-

’in nebi olduğuna, Allah Teâlâ’nın şu

sözüdelâletetmiştir:

رَِّجالُِكۡم  ّمِن  َحٖد 
َ
أ بَآ 

َ
أ ٌد  ُمَحّمَ َكاَن  ا  ﴿ّمَ

 ُ ٱّلَ َوَكَن  ٱلّنَبِّيِ َۧنۗ  وََخاَتَم   ِ ٱّلَ رَُّسوَل  َوَلِٰكن 
بُِكّلِ َشۡىٍء َعلِيٗما﴾ ] سورة األحزاب اآلية :40 [ 

12 FetihSûresi:29

Cevap 13

Soru 13
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“Muhammed, erkeklerinizden 
hiçbirinin babası değildir. Fakat o, 
Allah’ın elçisi ve Nebilerin sonuncu-
sudur. (Ondan sonra kıyâmet gününe
kadarnebigelmeyecektir.) Allah, (yap-

tığınız) her şeyi en iyi bilendir.”13 

Bu âyetler, Muhammed -sallallahu 

aleyhi ve sellem-’in Allah’ın elçisi ve

nebilerin sonuncusu olduğuna delâlet

etmektedir.

Allah Teâlâ, Muhammed -sallallahu 

aleyhi ve sellem-’i ne ile görevlendirmiş 
yani niçin göndermiştir?

AllahTeâlâ,insanlarlacinleriyalnızca

13 AhzâbSûresi:40

Soru 14

Cevap 14
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kendisineibâdetetsinler,kendisineortak

koşmasınlarvebaşka ilâhedinmesinler

diyeMuhammed-sallallahualeyhivesellem-

‘i, göndermiştir. Muhammed -sallallahu 

aleyhi ve sellem- de onları meleklere,

elçilere, sâlih kimselere, taşlara ve

ağaçlaraibâdetetmektenyasaklamıştır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِّلَا نُوِحٓى 
َ
أ ﴿َوَمآ 

نَا۠ فَٱۡعُبُدوِن ﴾ ]سورة األنبياء 
َ
أ إَِلَٰه إِّلَآ  نَُّهۥ لَآ 

َ
أ إِلَۡيهِ 

اآلية :25 [

“(Ey Nebi!) Senden önce hiçbir 
elçi göndermedik ki ona;   ‘Benden 
başka hak ilâh yoktur. O halde ancak 
bana ibâdet edin’ diye vahyetmiş 
olmayalım.”14

14 EnbiyâSûresi:25
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Başkaâyetlerdeşöylebuyurmuştur:

ِن 
َ
أ رَُّسولًا  ةٖ  ّمَ

ُ
أ ُكّلِ  فِى  َبَعۡثَنا  ﴿َولََقۡد 

سورة   [  ﴾... ُٰغوَتۖ  ٱلّطَ َوٱۡجَتنُِبواْ   َ ٱّلَ ٱۡعُبُدواْ 
النحل من اآلية :36 [

“Şüphesiz biz, (geçmişte) her 

ümmete bir elçi gönderdik (ve ona 

şöyle söylemesini emrettik:) ‘Yalnızca 

Allah’a ibâdet edin ve tâğûta ibâdet 

etmekten sakının.”15

رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رُُّسلَِنآ 
َ
﴿َوۡس َٔۡل َمۡن أ

ُيۡعَبُدوَن﴾  َءالَِهٗة  ِنَٰمۡح  ٱلّرَ ُدوِن  ِمن  َجَعۡلَنا 
َ
أ

] سورة الزخرف اآلية :45 [ 

“(EyNebi!)Senden önce gönderdiği-

miz elçilerimiz(in ümmetlerin)e bir sor! 

Rahmân’dan başka ibâdet edilecek 

15 NahlSûresi:36
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ilahlar (edinindiye) emretmiş miyiz?”16

  لَِيۡعُبُدوِن إِّلَا  َوٱۡلإِنَس  ٱۡلِجّنَ  ﴿َوَما َخلَۡقُت 
ُيۡطعُِموِن  ن 

َ
أ رِيُد 

ُ
أ َوَمآ  ّرِۡزٖق  ّمِن  ِمۡنُهم  رِيُد 

ُ
أ َمآ 

]سورة   ﴾ ٱلَۡمتِيُن  ٱۡلُقّوَةِ  ُذو  ّزَاُق  ٱلّرَ ُهَو   َ ٱّلَ إِّنَ   
الّذاريات اآليـات: 58-56[  

“Ben, cinleri ve insanları ancak 
bana ibâdet etsinler diye yarattım. Ben, 
onlardan ne bana bir rızık vermelerini, 
ne de beni doyurmalarını istiyorum. 
Şüphesiz (kullarına) rızık veren, güç ve 
kuvvet sahibi yalnızca Allah’tır.”17

Allah Teâlâ’nın insanları ve cinleri

yalnızcakendisine ibâdetetmelerinden

ve kendisini birlemelerinden başka bir

gâye için yaratmadığı, kullarına bunu

16 ZuhrufSûresi:45

17 ZâriyâtSûresi:56-58
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emretsinler diye de elçiler göndermiş

olduğuböylelikleanlaşılmaktadır.

   

Rubûbiyet Tevhîdi ile Ulûhiyet 
Tevhîdi arasındaki fark nedir?

Rubûbiyet Tevhîdi: Yaratmak, rı-

zık vermek, diriltmek, öldürmek, yağ-

mur yağdırmak, bitkileri yeşertmek ve

kâinattakiişleriidâreetmekgibi,yegâne

RabolanAllahTeâlâ’nınfiilleridir.

Ulûhiyet Tevhîdi: Yalvarıp-yakar-

mak, korkmak, ümit etmek, tevekkül et-

mek, tevbe etmek, istemek, ürpermek,

adak adamak ve imdat dilemek gibi ku-

lunfiiliolanibâdetlerdir.

  

Soru 15

Cevap 15
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Allah Teâlâ’dan başkasına yapılması 
câiz olmayan ibâdetler nelerdir? 

Yalvarıpyakarmak,imdatveyardım

dilemek, kurban kesmek, adak adamak, 

korkmak, ümit etmek, tevekkül etmek, 

tevbeetmek,sevmek,haşyet,istemek,

arzu etmek, ürpermek, ilâh kabul

etmek, eğilmek (rükû), secde etmek,

boyuneğmekvetâzimgöstermekgibi

ibâdetler,Allah’tanbaşkasınayapılması

câizolmayanibâdetlerolup,buibâdetler

ulûhiyetözelliklerindendir.

Allah Teâlâ’nın yapılmasını emret-
tiği en büyük emir ve yapılmasını ya-
sakladığı en büyük yasak nedir?

Soru 17

Cevap 16

Soru 16
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AllahTeâlâ’nınyapılmasınıemrettiği
enbüyükemir,yalnızcakendisineibâdet
edilmesi, yapılmasını yasakladığı en
büyükyasakise,ibâdettekendisineortak
koşulmasıdır.

Bu,Allah Teâlâ ile birlikte başkasına
yalvarıp yakarmak veya ibâdetleriAllah
Teâlâ’danbaşkasıadınayapmaktır.

Kim, ibâdetlerden herhangi birini
Allah Teâlâ’dan başkasına yaparsa, o
kimseyi kendisine rab ve ilâh edinmiş
ve Allah Teâlâ ile birlikte başkasını
O’na ortak koşmuş ya da ibâdetlerden
herhangibirisiniAllahTeâlâ’danbaşkası
adınayapmışolur.

Cevap 17
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Her müslümanın öğrenmesi ve 
ona göre hareket etmesi gereken üç 
mesele nedir? 

Hermüslümanınöğrenmesiveona

göre hareket etmesi gereken üç mesele 

şunlardır:

1.AllahTeâlâbiziyaratmış,bizerızık
vermiş ve bizi başıboş  bırakmamıştır.

Aksinebize elçi göndermiştir. Kimona

itaat ederse, cennete girecek, kim de 

onakarşıgelirse,cehennemegirecektir.

2.AllahTeâlâ, isterkendisineyakın
bir melek olsun, isterse gönderdiği

bir nebi olsun, ibâdette kendisine hiç

kimseninortakkoşmasınarâzıolmaz.

3. Kim, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve

Soru 18

Cevap 18
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sellem-’e itaat eder ve ibâdette Allah

Teâlâ’yı birlerse, en yakın akrabası bile

olsa,Allah’aveelçisinedüşmanlıkeden

kimseyesevgivedostlukbeslemesiasla

câizdeğildir.

Allah ne demektir?

Allah: İlâhlığı ve yaratmış olduğu

bütünkullarınyalnızcakendisine ibâdet

etmelerini hak eden demektir.

 

Allah Teâlâ seni niçin yarattı?

Allah Teâlâ beni, kendisine ibâdet

etmemiçinyarattı.

 

Soru 19

Cevap 19

Soru 20

Cevap 20
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Allah Teâlâ’ya ibâdet etmek ne 
demektir? 

 

Allah Teâlâ’ya ibâdet etmek; O’nu

birlemek ve O’na itaat etmek demektir.

 

Allah’a ibâdet etmek gerektiğine 
dâir delil nedir?

 

Allah’a ibâdet etmek gerektiğine

dâirdelil;AllahTeâlâ’nınşusözüdür:

لَِيۡعُبُدوِن  إِّلَا  َوٱۡلإِنَس  ٱۡلِجّنَ  َخلَۡقُت  َوَما   ﴿
ن ُيۡطعُِموِن 

َ
رِيُد أ

ُ
أ رِيُد ِمۡنُهم ّمِن ّرِۡزٖق َوَمآ 

ُ
أ  َمآ 

سورة   [ ٱلَۡمتِيُن﴾  ٱۡلُقّوَةِ  ُذو  ّزَاُق  ٱلّرَ ُهَو   َ ٱّلَ إِّنَ   
الّذاريات اآليـات: 58-56[  

Soru 21

Cevap 21

Soru 22

Cevap 22
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“Ben, cinleri ve insanları ancak 
bana ibâdet etsinler diye yarattım. 
Ben, onlardan ne bana bir rızık 
vermelerini, ne de beni doyurmalarını 
istiyorum. Şüphesiz (kullarına) rızık 
veren, güç ve kuvvet sahibi yalnızca 
Allah’tır.”18

  

Allah Teâlâ’nın üzerimize farz 
kıldığı ilk şey nedir?

  

AllahTeâlâ’nınüzerimizefarzkıldığı

ilk şey; tâğûtu inkâr etmek ve Allah

Teâlâ’yaîmânetmektir.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

18 ZâriyâtSûresi:56-58

Soru 23

Cevap 23
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ِمَن  ٱلّرُۡشُد  تَّبَّيََن  قَد  يِنۖ  ٱلّدِ فِى  إِۡكَراهَ  لَآ   ﴿
َفَقِد   ِ بِٱّلَ َوُيۡؤِمۢن  ُٰغوِت  بِٱلّطَ يَۡكُفۡر  َفَمن   ۚ ٱۡلَغّىِ
 ُ َوٱّلَ لََهاۗ  ٱنفَِصاَم  لَا  ٱلُۡوۡثَقٰى  بِٱۡلُعۡرَوةِ  ٱۡسَتۡمَسَك 

َسِميٌع َعلِيٌم ﴾ ] سورة البقرة اآلية :256 [ 
“Dînde zorlama yoktur. Artık hak 

ile bâtıl (hidâyetiledalâlet) birbirinden 
ayırt edilmiştir. O halde kim, tâğûtu 
inkâr eder ve Allah’a îmân ederse, 
kopmayan sağlam kulpa sarılmıştır. 
Allah, (kullarınınsöylediklerini) hakkıy-
la işiten ve (onların yaptıklarını ve ni-
yetlerini) iyi bilendir.”19

Âyet-i kerîmede geçen “Sağlam 
Kulp” ne demektir?

 

19 BakaraSûresi:256

Soru 24
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Âyet-i kerîmede geçen “Sağlam 
Kulp;” “Lâ ilâhe illallah”tır. “Lâ ilahe;” 

reddetmek, “illallah” ise;kabuletmek
demektir.

“Lâ ilâhe illallah” sözündeki 
“reddetmek” ve “kabul etmek” ne 
demektir?

AllahTeâlâ’nındışında ibâdetedilen

bütün ilâhları reddetmek, ibâdetin

yalnızca Allah’a yapılması gerektiğini

veO’nunhiçbirortağınınbulunmadığını

kabul etmek demektir.

Allah Teâlâ’nın dışında ibâdet 

Soru 25

Cevap 25

Soru 26

Cevap 24
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edilen bütün ilâhları reddetmeye, 
ibâdetin yalnızca O’na yapılması 
gerektiğine ve O’nun hiçbir ortağının 
bulunmadığına delil nedir?

AllahTeâlâ’nındışında ibâdetedilen

ilâhları reddetmeye şu âyet-i kerîme

delâletetmektedir:

ا  ۦٓ إِنَّنِى بََرآءٌ ّمِّمَ بِيهِ وَقَوِۡمهِ
َ
﴿ ِإَوذۡ قَاَل إِبَۡرٰهِيُم لِأ

َتۡعُبُدوَن ﴾  ] سورة الزخرف اآلية :26 [
“(EyNebi!Hatırlarmısın?) Bir zaman 

İbrahim, babası ve kavmine demişti ki: 
‘Ben, sizin (Allah’tanbaşkasına)ibâdet 
ettiklerinizden uzağım.”20   

İbâdetin yalnızca Allah’a yapılması

gerektiğine ve O’nun hiçbir ortağının

20 ZuhrufSûresi:26

Cevap 26
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bulunmadığına ise şu âyet-i kerîme

delâletetmektedir:

سورة   [ َسَيۡهِديِن﴾  فَإِنَُّهۥ  َفَطَرِن  ٱّلَِذي  ﴿إِّلَا 
الزخرف اآلية :27 [

“Ben, yalnızca beni yaratana 
ibâdet ederim. Zirâ O, beni doğru 
yola iletecektir.”21

Tâğûtlar kaç tanedir?

Tâğûtlarınsayısıpekçokolupbaşları

beştanedir:

1.İblis(şeytan)-Allah’ınlânetionunüze-

rine olsun-.

2.Kendisineibâdetedilenvekendisi

debunarâzıolankimse.

21 ZuhrufSûresi:27

Soru 27

Cevap 27
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3.İnsanlarıkendisineibâdetetmeye

çağırankimse.

4. Gayptan bir şey bildiğini iddiâ

eden kimse.

5.AllahTeâlâ’nınindirdiğihükümler-

denbaşkahükümlerlehükmedenkimse.

Kelime-i şehâdetten sonra amelle-
rin en fazîletlisi hangisidir?

Kelime-işehâdettensonraamellerin

en fazîletlisi, beş vakit namazdır. Bu

namazların da şartları, rükünleri ve

vâciplerivardır.

a) Namazın şartları dokuz tanedir. 
Bunlar:

1. Müslüman olmak.

Soru 28

Cevap 28
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2.Akıllıolmak.

3. İyi ile kötüyü birbirinden ayırt

edecekyaştaolmak.

4.(Büyükveküçük)hadestentemiz-

lenmek.

5. Necâsetten (pislikten) temizlen-

mek.

6.Avretyeriniörtmek.

7.Kıbleyeyönelmek.

8. Namaz vaktinin girmesi.

9.Niyet.

b) Namazın rükünleri on dört 
tanedir. Bunlar:

1.Gücüyettiğitakdirdeayaktadurmak

(kıyam).

2.Tahrime(İftitah)tekbirialmak.

3.Fâtihasûresiniokumak.

4.Rükûyaeğilmek.
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5.Rükûdandoğrulmak.

6. Yedi aza (iki el, iki diz, iki ayak

parmak uçları, alın ve burun) üzerine

secde etmek.

7.Secdedendoğrulmak.

8.İkisecdearasındaoturmak.

9.Namazınbütünrükünlerindetâdili

erkânauymak.

10.Namazınbütünrükünleriarasında

sırayariâyetetmek.

11.Sonteşehhüd.

12.Sonteşehhüdiçinoturmak.

13. Nebi  -sallallahu aleyhi ve sellem’e 

salât ve selâmda bulunmak (salli ve

bârikduâlarınıokumak).

14.Selâmvermek.

Namazın vâcipleri sekiz tanedir. 
Bunlar:
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1. İftitah tekbirinin dışındaki bütün

tekbirler.

2. Rükûda ‘Subhâne Rabbiye’l-
Azîm’ demek.

3.Rükûdandoğrulduktansonraimam

olsun, tek başına olsun, ‘Semiallahu 
limen hamideh’ demek.

4.Rükûdandoğrulduktansonra,ister

imam olsun, ister imama uyan olsun,

isterse tek başına olsun, ‘Rabbenâ ve 
lekel-Hamd’ demek.

5. Secdede “Subhâne Rabbiyel-
A’lâ” demek.

6. İki secde arasında ‘Rabbiğfirlî’ 
demek.

7.Namazdakiilkteşehhüd.

8.İlkteşehhüdiçinoturmak.

Bunların dışındaki söz ve fiiller ise,

sünnettir.
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Allah Teâlâ, cinleri ve insanları 
öldükten sonra yeniden diriltecek 
mi? İyi amellerine karşılık onları 
mükâfatlandıracak ve kötü amellerine 
karşılık da cezâlandıracak mı? Allah 
Teâlâ’ya itaat eden cennete, O’nu 
inkâr eden ve başkasını O’na ortak 
koşan cehenneme girecek mi?

Evet. Allah Teâlâ, cinleri ve
insanları öldükten sonra yeniden
diriltecek, iyi amellerine karşılık onları
mükâfatlandıracak ve kötü amellerine
karşılık da cezâlandıracaktır. Allah
Teâlâ’yaitaatedencennete,O’nuinkâr
eden ve başkasını O’na ortak koşan
cehenneme girecektir.

Soru 29

Cevap 29
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NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

ْۚ قُۡل بَلَٰى  ن ّلَن ُيۡبَعُثوا
َ
﴿ زََعَم ٱّلَِذيَن َكَفُرٓواْ أ

َوَرّبِ لَُتۡبَعُثّنَ ُثّمَ لَُتنَّبَُؤّنَ بَِما َعِمۡلُتۡمۚ َوَذٰلَِك َعلَى 
ِ يَِسيٌر﴾  ] سورة التغابن اآلية :7 [  ٱّلَ

“İnkâr edenler, (ölümden sonra 

kabirlerinden) asla diriltilmeyeceklerini 

iddiâ ettiler. (Ey Nebi! Onlara)

de ki: Hayır! Rabbime yemîn 

olsun ki (kabirlerinizden) mutlaka 

diriltileceksiniz, sonra da (dünyada)

yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu 

(durum), Allah’a göre çok kolaydır.”22

Başka bir âyet-i kerîmede şöyle

buyurmaktadır:

22 TeğâbunSûresi:7
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َوِمۡنَها  نُعِيُدُكۡم  َوفِيَها  َخلَۡقَنُٰكۡم  ﴿ِمۡنَها 
ۡخَرٰى ﴾ ] سورة طه اآلية :55 [ 

ُ
نُۡخرُِجُكۡم تَاَرةً أ

“(Ey insanlar!) Sizi topraktan 
yarattık,(öldükten sonra) sizi tekrar 
oraya (toprağa) döndüreceğiz ve 
(hesap ve cezâ için)sizi bir kez daha 
(diriltilmişolarak) oradan çıkaracağız.”23

Kur’an-ıKerîm’debukonudasayıla-

mayacakkadarpekçokdelilvardır.

Âyet-i kerîmeye göre, Allah 
Teâlâ’dan başkası adına kurban kesen 
kimsenin hükmü nedir?

AllahTeâlâ’danbaşkasıadınakurban

kesenkimse,kâfirvedîndendönmüştür.

23 TâHâSûresi:55

Soru 30

Cevap 30
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Kestiği kurbanın etinden de yenilmez.

Çünkükestiği şeyde ikihükümtoplan-

mıştır:

1. Kesilen kurban, dînden dönenin 

kestiğihayvanhükmündedirkiâlimlerin

ittifakıyla dînden dönenin kestiği

hayvanınetindenyenilmez.

2. Kesilen kurban, Allah Teâlâ’dan
başkasıadınakesilmiştir.

Nitekim Allah Teâlâ bunu haram

kılarakşöylebuyurmuştur:

ُمَحّرًَما  إِلَّىَ  وِحَى 
ُ
أ َمآ  فِى  ِجُد 

َ
أ ّلَآ  قُل   ﴿

ۡو َدٗما 
َ
أ ن يَُكوَن َمۡيَتًة 

َ
أ إِّلَآ  ۥٓ  َعلَٰى َطاِعٖم َيۡطَعُمُه

فِۡسًقا  ۡو 
َ
أ رِۡجٌس  فَإِنَُّهۥ  ِخنزِيرٖ  لَۡحَم  ۡو 

َ
أ ۡسُفوًحا  ّمَ

ِ بِهۦِۚ َفَمِن ٱۡضُطّرَ َغۡيَر بَاٖغ َولَا َعادٖ  هِّلَ لَِغۡيرِ ٱّلَ
ُ
أ

فَإِّنَ َرّبََك َغُفورٞ رَِّحيمٞ ﴾ ] سورة األنعام اآلية :145 [ 
“(Ey Nebi!) De ki:  Bana vahyolu-
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nanlar arasında, yemek isteyen kim-
seye, ölü hayvan eti (leş) yahut akıtıl-
mış kan yahut pislik olduğunda şüp-
he olmayan domuz eti veya Allah’a 
itaatten çıkılarak Allah’tan başkası 
adına kesilen hayvan dışında (ki bun-

lar haramdır), yediği bir şeyi haram 
kılındığını göremiyorum. Fakat kim 
(açlıksebebiyle) çaresiz kalırsa (bu et-

lerdenyemekzorundakalırsa), yemek-
ten zevk almamak ve zaruret sınırını 
aşmamak kaydıyla bunlardan yiyebi-
lir. Zirâ Allah çok bağışlayıcıdır, çok  
merhametlidir.”24

 
Şirkin çeşitleri nelerdir?

24 En’âmSûresi:145

Soru 31
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Ölülerden ihtiyaçlarınıgidermelerini

istemek, imdat dilemek ve onlara 

yönelmekgibişirkinçeşitlerivardır.İşte

bu, dünyada var olan şirkin esasıdır.

Çünkü ölünün ameli kesilmiş ve sona

ermiştir.Ölü,kendisinenebirfayda,ne

debirzararvermeyegüçyetiremezken,

kendisinden imdat dileyen kimseye

nasılgüçyetirebilsin?!!

AllahTeâlâkatındaölüdenkendisine

şefaat etmesini isteyen, şefaat eden ile

yanında şefaat edileni bilmemesinden

dolayıdır. Zirâ izni olmadan hiç kimse

Allah Teâlâ’nın katında şefaat edemez.

Allah Teâlâ, kendisinden başkasına

yalvarıp yakarmayı ve kendisinden

istemeyi şefaat etme izni için sebep

kılmamıştır. O’nun iznine sebep olacak

Cevap 31
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olan, tevhîdin kâmil olmasıdır. Allah

Teâlâ’danbaşkasınayalvarıpyakaranve

ondanistektebulunanmüşrikise,buizne

engelteşkiledenbirsebepgetirmiştir.

Şirk iki çeşittir:

1. İnsanı dînden çıkaran şirktir ki
bunabüyükşirkdenir.

2.Riyâgibi,insanıdîndençıkarmayan
şirktir.Bunaküçükşirkdenir.

Nifâk (münâfıklık) çeşitleri nelerdir 
ve nifâk ne demektir?

Nifâk iki çeşittir:

1.İtikâdînifâktırki,Kur’an-ıKerîm’de
birçokyerdezikredilmiş,AllahTeâlâbu

nifâkehlinecehenneminenalttabakasını

uygungörmüştür.

Soru 32

Cevap 32
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2.Amelînifâk.

Nitekim Nebi -sallallahualeyhivesellem- 

bukonudaşöylebuyurmuştur:

)) َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ فِيِه كَاَن ُمنَافِقًا خَالِصًا، َوَمْن كَاَنْت 
فِيِه َخْصَلٌة ِمنُْهنَّ كَاَنْت فِيِه َخْصَلٌة ِمَن النِّفَاِق َحتىَّ 
َث َكَذَب، َوإِذَا عَاَهَد  َيَدَعهَا: إَِذا اْئُتِمَن خَاَن، َوإِذَا َحدَّ

َغَدَر، َوإِذَا خَاَصَم َفَجَر((  
“Dört haslet kimde bulunursa, 

o kimse hâlis münâfık olur. Kimde 
de bu hasletlerden birisi bulunursa, 
onu terk edene kadar onda nifâk 
hasletlerinden birisi  bulunmuş 
olur. (Bunlar: Kendisine bir şey) 
emânet edildiğinde, emânete ihânet 
eder, konuştuğunda yalan söyler, 
söz verdiğinde sözünde durmaz, 
münâkaşa ettiğinde haktan meyledip 
bâtıl ve yalan söyler, küfreder ve 
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çirkin şeylerle suçlar.”25

Başkabirhadisteşöylebuyurmuştur:

َث َكَذَب، َوإَِذا َوَعَد  )) آَيُة اْلُمنَافِِق ثاَلٌَث: إِذاَ َحدَّ
أَْخَلَف، َوإِذاَ اْئُتِمَن خاََن(( 

“Münâfığın alâmeti üçtür: 
Konuştuğunda yalan söyler, söz 
verdiğinde sözünde durmaz ve 
(kendisinebirşey)emânet edildiğinde 
emânete ihânet eder.”26 

Bazıfazîletliâlimler:

“Amelî nifâk, İslâm esası ile bir 
arada bulunabilir, fakat bu nifâk bir 
kimsede sağlamlaşır ve kâmil olursa, 
sahibi namaz kılsa, oruç tutsa ve 
müslüman olduğunu iddiâ etse bile 
tamamen İslâm dîninden çıkar.” 

25 BuhârîveMüslim

26 BuhârîveMüslim
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demişlerdir. Çünkü îmân, bu kötü

hasletlerden alıkoyar. Bu hasletler bir

kulda kâmil olur ve îmânı da onu bu

hasletlerdenalıkoymazsa,butakdirdeo

kimsehâlis(katıksız)münâfıkolur.

 
İslâm dîninin ikinci mertebesi 

hangisidir?

İslâm dîninin ikinci mertebesi,

îmândır.

 

Îmân kaç şûbedir?

Îmân, yetmiş küsür şûbedir. En

yüksek şûbesi, “Lâ ilâhe illallah” 
sözü, en alt şubesi ise insanlara eziyet

Soru 34

Cevap 34

Soru 33

Cevap 33
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verenşeyiyoldankaldırmaktır.Hayâda

îmândanbirşubedir.

Îmânın kaç rüknü vardır?

   

Îmânın altı rüknü vardır.

1.AllahTeâlâ’yaîmânetmek.

2.Meleklerineîmânetmek.

3.Kitaplarınaîmânetmek.

4.Nebilerineîmânetmek.

5.Âhiretgününeîmânetmek.

6. Kaderin hayrına ve şerrine îmân
etmektir.

   İslâm dîninin üçüncü mertebesi 
hangisidir?   

    

Soru 35

Cevap 35

Soru 36
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İslâm dîninin üçüncüsü mertebesi,

ihsândır.Onunbirrüknüvardırkioda,

Allah Teâlâ’yı görüyormuşçasına O’na

ibâdet etmendir. Sen O’nu görmesen

bileOsenigörüyor.

İnsanlar, yeniden dirilişte amelle-
rine karşılık hesaba çekilecekler mi? 
İyi veya kötü, yaptıklarının karşılığını 
alacaklar mı?

.
Evet. İnsanlar, yeniden dirilişte

amellerine karşılık hesaba çekilecekler,

iyi olsun, kötü olsun, yaptıklarının

karşılığınıalacaklardır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

Soru 37

Cevap 37

Cevap 36
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ۡرِض 
َ
ٱۡلأ فِى  َوَما  َمَٰوِٰت  ٱلّسَ فِى  َما   ِ َوِلَّ  ﴿

ٱّلَِذيَن  َوَيۡجزَِي  َعِملُواْ  بَِما  ٓس�ُٔواْ 
َ
أ ٱّلَِذيَن  لَِيۡجزَِي 

ۡحَسُنواْ بِٱۡلُحۡسَنى ﴾ 
َ
أ

“Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi 
Allah’ındır. Bu, Allah’ın kötülük eden-
leri, yaptıklarıyla cezâlandırması, gü-
zel davrananları da daha güzeli (cen-

net) ile mükâfatlandırması içindir.”27 

Ölümden sonraki yeniden dirilişi 
inkâr edenin hükmü nedir?

 
Ölümden sonraki yeniden dirilişi

inkâredenkimsekâfirdir.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

27 NecmSûresi:31

Soru 38

Cevap 38
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ْۚ قُۡل بَلَٰى  ن ّلَن ُيۡبَعُثوا
َ
﴿ زََعَم ٱّلَِذيَن َكَفُرٓواْ أ

َوَرّبِ لَُتۡبَعُثّنَ ُثّمَ لَُتنَّبَُؤّنَ بَِما َعِمۡلُتۡمۚ َوَذٰلَِك َعلَى 
ِ يَِسيٌر﴾ ٱّلَ

“İnkâr edenler, (ölümden sonra ka-

birlerinden) asla diriltilmeyeceklerini 
iddiâ ettiler. (Ey Nebi! Onlara)de ki: 
Hayır! Rabbime yemîn olsun ki (ka-

birlerinizden) mutlaka diriltileceksiniz, 
sonra da (dünyada)yaptıklarınız size 
haber verilecektir. Bu (durum), Allah’a 
göre çok kolaydır.”28

Allah Teâlâ’nın kendilerine elçi 
gönderip onlara “Yalnızca Allah’a 
ibâdet edin ve tâğûta ibâdet etmekten 
kaçının” diye emretmediği bir topluluk 
kalmış mıdır?

28 TeğâbunSûresi:7

Soru 39
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Allah Teâlâ’nın kendilerine elçi gön-

derip onlara “Yalnızca Allah’a ibâdet 
edin ve tâğûta ibâdet etmekten kaçı-
nın” diye emretmediği hiçbir topluluk
kalmamıştır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

ِن 
َ
أ رَُّسولًا  ةٖ  ّمَ

ُ
أ ُكّلِ  فِى  َبَعۡثَنا  ﴿َولََقۡد 

]سورة   ﴾... ُٰغوَتۖ  ٱلّطَ َوٱۡجَتنُِبواْ   َ ٱّلَ ٱۡعُبُدواْ 
النحل من اآلية :36[ 

“Şüphesiz biz, (geçmişte)her üm-
mete bir elçi gönderdik (veonaşöyle
söylemesiniemrettik:)‘Yalnızca Allah’a 
ibâdet edin ve tâğûta ibâdet etmekten 
sakının.”29

29 NahlSûresi:36

Cevap 39
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Tevhîdin çeşitleri nelerdir?

Tevhîd üç çeşittir:

1. Mekkeli müşriklerin de kabul
ettikleriRubûbiyetTevhîdidir.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

ۡرِض 
َ
َوٱۡلأ َمآءِ  ٱلّسَ ّمَِن  يَۡرُزقُُكم  َمن  قُۡل   ﴿

ٱۡلَحّىَ  يُۡخرُِج  َوَمن  بَۡصَٰر 
َ
َوٱۡلأ ۡمَع  ٱلّسَ َيۡملُِك  ن  ّمَ

َ
أ

ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُيۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱۡلَحّىِ َوَمن يَُدبُِّر 
فَلَا َتّتَُقوَن ﴾  ] سورة 

َ
ۚ َفُقۡل أ ُ ۡمَرۚ فََسَيُقولُوَن ٱّلَ

َ
ٱۡلأ

يونس اآلية :31 [ 

“(Ey Nebi! O müşriklere) De ki: 
Gökten (yağmuryağdırmak) ve yerden 
(çeşitlibitkileryeşertmeksûretiyle)size 

Soru 40

Cevap 40
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kim rızık veriyor? Ya da kulaklara ve 
gözlere kim sahip bulunuyor? Ölüden 
diriyi, diriden de ölüyü kim çıkarıyor? 
(Gökte ve yerde bulunan) işleri kim 
idâre ediyor? (Sana bütün bunları

yapan) Allah’tır, diyeceklerdir. O 
halde onlara de ki: (O’ndanbaşkasına
ibâdetederseniz)O’nun azabın(a maruz 

kalmak)dan korkmaz mısınız?”30  

2. Cinlerle insanların hepsinin ibâ-
detleriniyalnızcaAllahTeâlâ’yahâliskıl-

maları demek olanUlûhiyet Tevhîdidir.

Zirâ ilâh kelimesi, Arap dilinde ibâdet

içinkendisineyönelilen,kastedilenvar-

lık demektir. Eskiden Araplar; ‘Allah, 
ilâhların ilâhıdır’, derlerdi. Fakat Allah 

Teâlâilebirliktesâlihkimselervemelek-

lergibikimseleri,başkailâhlaredinirler-

30 YunusSûresi:31
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di.Onlardan başkaları ise ‘Allah buna 
râzı olur, O’nun katında bize şefaatçi 
olsun’ derlerdi.

3. SıfatlarTevhîdidir.AllahTeâlâ’nın
sıfatlarınıkabuletmedikçe,neRubûbiyet

Tevhîdi, ne de Ulûhiyet Tevhîdi

isâbetli olur. Fakat Mekkeli müşrikler,

(günümüzde) Allah Teâlâ’nın sıfatlarını

inkâredenlerdendahaakıllıkimselerdi.

  
 

Allah Teâlâ, bana bir işi yapmamı 
emrettiğinde ne yapmam gerekir? 

Allah Teâlâ sana bir işi yapmanı

emrettiğinde şu yedimertebeyi yerine

getirmengerekir:

1. O işi bilmen, onu öğrenmen
gerekir.

Soru 41

Cevap 41
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2.Oişisevmen,onasevgibeslemen
gerekir.

3. O işi yerine getirmeye kesin bir
şekildekararvermengerekir.

4.O işin gereğini yerine getirmen,
yanionuhayatageçirmen,tatbiketmen

gerekir.

5. O işi Allah Teâlâ’nın rızâsına
ve Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-

’in sünnetine uygun olarak yapman

gerekir.

6.Oişiboşaçıkaracakdavranışlardan
sakınmangerekir.

7. O işi yapmakta sebât etmen
gerekir.

Bir insan, Allah Teâlâ’nın tevhîdi 
emrettiğini ve şirkten yasakladığını 

Soru 42
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öğrendiği takdirde, bu saydığımız yedi 
mertebe buna da uygulanabilir mi?

1. Mertebe:İnsanlarınçoğutevhîdin
hak,şirkinisebâtılolduğunubilir.Fakat

o tevhîdden yüz çevirir, kimseye de

bu konuda sormaz! İnsanların çoğu,

AllahTeâlâ’nınfâiziharamkıldığınıbilir,

fakat fâizle alışveriş yapar, kimseye

de sormaz! Yetiminmalını haksız yere

yemenin haram olduğunu ve ondan

güzellikleyemeninhelâlolduğunubilir,

fakatyetiminmalınınbakımınıüstlenir,

kimseyedesormaz!

2. Mertebe: Allah Teâlâ’nın indir-
diklerini sevmek ve çirkin gördük lerini 

inkâretmektir.

İnsanların çoğu, Rasûlullah -sallallahu 

aleyhivesellem-’i sevmez, aksine ondan ve 

Cevap 42
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AllahTeâlâ’nınkendisineindirdiğinibilse

bile, onun getirdiklerinden nefret eder. 

3. Mertebe:O işiyerinegetirmeye
kesin bir şekilde karar vermektir.İnsan-

larınçoğu,oişibildiğivesevdiğihalde,

dünyasının değişmesinden korktuğu

içinonuyerinegetirmez.

4. Mertebe: O işin gereğini yerine
getirmektir. İnsanların çoğu, bir işe

azmettiği veya bir işi yaptığı zaman

hocaları veya başkaları tarafından

kendisine tâzim gösterildiğini görünce

oişibırakır.

5. Mertebe: İnsanların çoğu, bir
işi yaptığı zaman onu Allah rızâsı için

yapmaz.O’nunrızâsı içinyapsabile,o

işi Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in 

sünnetineuygunolarakyapmaz.

6. Mertebe: Sâlihkimseler,amelleri-
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ninboşagitmesindenkorkarvebukonuda

şuâyet-ikerîmeyidelilgösterirler:

ۡصَوٰتَُكۡم 
َ
َها ٱّلَِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡرَفُعٓواْ أ ّيُ

َ
﴿ يٓأ

بِٱۡلَقۡوِل  لَُهۥ  تَۡجَهُرواْ  َولَا  ٱلّنَبِّىِ  َصۡوِت  فَۡوَق 
ۡعَمٰلُُكۡم 

َ
ن تَۡحَبَط أ

َ
َكَجۡهرِ َبۡعِضُكۡم لَِبۡعٍض أ

نُتۡم لَا تَۡشُعُروَن﴾
َ
َوأ

“Ey îmân edenler! (Kendisinehitap
ederken) seslerinizi, Nebi’nin sesinin 
üstüne yükseltmeyin. Birbirinize ba-
ğırdığınız gibi, Ona yüksek sesle ba-
ğırmayın, yoksa siz farkında olmadan 
amelleriniz boşa gidiverir.”31

Bu,günümüzdevukûbulanşeylerin

enazıdır.

7. Mertebe:Haküzeresebâtetmek
vekötüsonladünyadangöçetmekten

31 HucurâtSûresi:2
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korkmaktır. İşte bu da sâlih kimselerin

ençokkorktuklarışeylerdenbirisidir.

Küfür (inkâr) ne demektir? Çeşitleri 
nelerdir? 

Küfür32ikiçeşittir:

1. Büyük Küfür:İnsanıdîndençıkaran
küfürdürkibuküfürbeşkısımdır:

a) Yalanlama (tekzîb etme) küfrüdür.

32   Küfür, sözlük olarak, örtmek ve gizlemek 

demektir. Terimolarak ise, îmânın zıddıdır.

Çünküküfür, isteryalanlamaileolsunisterse

olmasın,Allah’aveelçilerineîmânetmemek

demektir. Yalanlama daha büyük günah ol-

maklabirlikteşüpheduymak,haktanyüzçe-

virmek,hakkakarşıkibirlenmekveyarisâlete

uymayıpondanyüz çevirmekvebazı konu-

lardahevâyauymakdaküfürsayılır.(Çeviren)

Soru 43

Cevap 43
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NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

ۡو 
َ
ِ َكِذبًا أ ِن ٱۡفَتَرٰى َعلَى ٱّلَ ۡظلَُم ِمّمَ

َ
﴿ َوَمۡن أ

لَۡيَس فِى َجَهّنََم َمۡثٗوى 
َ
ۥٓۚ أ ا َجآَءهُ َب بِٱۡلَحّقِ لَّمَ َكّذَ

ّلِۡلَكٰفِرِيَن ﴾ ] سورة العنكبوت اآلية : 68 [ 
“Allah’a iftirâ eden ya da kendisine 

hak geldiği zaman onu yalanlayandan 
daha zâlim kim olabilir? Cehennemde 
kâfirlere barınak mı yok!”33

b) Kaçınma ve büyüklük taslama
küfrüdür.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

ٓأِلَدَم  ٱۡسُجُدواْ  لِۡلَملٓئَكةِ  قُۡلَنا  ِإَوۡذ   ﴿
ِمَن  َوَكَن  َوٱۡسَتۡكَبَر  بَٰى 

َ
أ إِبۡلِيَس  إِّلَآ  فََسَجُدٓواْ 

ٱۡلَكٰفِرِيَن ﴾ 
33AnkebûtSûresi:68
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“(Ey Nebi!) Hani biz meleklere; 
Âdem’e (fazîletini göstermek için) 

secde edin, demiştik, İblis’in dışında 
bütün melekler hemen secde ettiler. O 
secde etmekten kaçındı ve büyüklük 
tasladı. Böylece kâfirlerden oldu.”34

c)Şüphevezannetmeküfrüdür.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

ن 
َ
ُظّنُ أ

َ
ۦ قَاَل َمآ أ ۥ وَُهَو َظالٌِم ّلَِنۡفِسهِ ﴿ َوَدَخَل َجّنََتُه

اَعَة قَآئَِمٗة َولَئن ّرُدِدّتُ  ُظّنُ ٱلّسَ
َ
بَٗدا  وََمآ أ

َ
ۦٓ أ ِ تَبِيَد َهِٰذه

ۥ َصاِحُبُهۥ  ِجَدّنَ َخۡيٗرا ّمِۡنَها ُمنَقلَٗبا  قَاَل لَُه
َ
إِلَٰى َرّبِ لَأ

َكَفرَۡت بِٱّلَِذي َخلََقَك ِمن تَُراٖب ُثّمَ 
َ
ۥٓ أ وَُهَو يَُحاوِرُهُ

ُ َرّبِ َولَآ  ِٰكّنَا۠ ُهَو ٱّلَ ِمن ّنُۡطَفةٖ ُثّمَ َسّوَىَٰك رَُجٗلا  ّلَ
َحٗدا ﴾

َ
ٓ أ ۡشرُِك بَِرّبِ

ُ
أ

34 BakaraSûresi:34
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“(Yenidendirilişiinkâredipkıyâmetin
kopacağından şüphe ederek) kendi-
ne zulmetmiş olarak bağına girdi ve 
şöyle dedi: Bu bağın ebedîyyen yok 
olacağını zannetmem. Kıyâmetin ko-
pacağını da zannetmem. (Senin iddiâ
ettiğin gibi kıyâmetin kopacağı ve) 
Rabbime döndürüleceğim (farz olunsa 

bile), hiç şüphe yok ki onun yanında 
bundan daha hayırlı bir âkıbet bulu-
rum. (Mü’min olan) arkadaşı ona hi-
taben dedi ki: Seni topraktan, sonra 
bir damla sudan (spermden) yaratan, 
daha sonra da seni düzgün bir adam 
sûretine koyan Allah’ı nasıl inkâr 
edersin? Fakat ben (derim ki) O Allah, 
benim Rabbimdir ve ben hiç kimseyi 
Rabbime ortak koşmam.”35

35KehfSûresi:35-38
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d) Yüz çevirme küfrüdür.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

نِذُرواْ ُمۡعرُِضوَن﴾  
ُ
آ أ ﴿...َوٱّلَِذيَن َكَفُرواْ َعّمَ

“İnkâr edenler,  (Kur’an tarafından) 
uyarıldıkları şeylerden (öğüt almayıp) 
yüz çevirirler.”36

e)Nifâk(ikiyüzlülük)küfrüdür.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

ُثّمَ َكَفُرواْ َفُطبَِع َعلَٰى  ّنَُهۡم َءاَمُنواْ 
َ
﴿َذٰلَِك بِأ

قُلُوبِِهۡم َفُهۡم لَا َيۡفَقُهوَن ﴾ 
“Bu, şu sebeptendir: Onlar (gö-

rünüşte) îmân ettiler, sonra inkâr 
ettiler. Bu (inkârları) yüzünden onla-

36AhkâfSûresi:3
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rın kalpleri mühürlendi. Artık onlar 
anlamazlar.”37

2. Küçük küfür: İnsanı dînden
çıkarmayan küfürdür. Bu küfür, nimete

nankörlük etmek demektir.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

ۡطَمئِّنَٗة  ُ َمَثٗلا قَۡرَيٗة َكانَۡت ءَاِمَنٗة ّمُ ﴿ وََضرََب ٱّلَ
ۡنُعِم 

َ
تِيَها رِزُۡقَها رََغٗدا ّمِن ُكّلِ َمَكاٖن فََكَفرَۡت بِأ

ۡ
يَأ

بَِما َكانُواْ  ٱۡلُجوِع وَٱۡلَخوِۡف  لَِباَس   ُ ٱّلَ َذَٰقَها 
َ
فَأ  ِ ٱّلَ

يَۡصَنُعوَن ﴾ ] سورة النحل اآلية :112[
“Allah (ibret için) bir beldeyi 

(Mekke’yi) örnek verdi: Burası huzur 
ve güven içerisindeydi. Her yerden 
ona bol rızık gelirdi. Derken onlar 
Allah’ın nimetlerine nankörlük ettiler 

37 MünâfikûnSûresi: 3
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(Allah’a şirk koşup O’nun nimetlerine

şükretmediler). Allah da yaptıklarından 
dolayı onları açlık ve korku ile 
cezâlandırdı.”38

Başkabirâyetteşöylebuyurmuştur:

واْ  َتُعّدُ ِإَون  ۡلُتُموهُۚ 
َ
َسأ َما  ُكّلِ  ّمِن  ﴿وَءَاتَىُٰكم 

اٌر ﴾   ِ لَا تُۡحُصوَهاۗٓ إِّنَ ٱۡلإِنَسَٰن لََظلُوٌم َكّفَ نِۡعَمَت ٱّلَ
]سورة إبراهيم اآلية :34 [ 

“O (Allah), size istediğiniz her şey-
den verdi. Allah’ın (sizin üzerinizdeki) 

nimetlerini sayacak olursanız, (çok ve 

çeşitli oluşundan dolayı) onları saya-
mazsınız. Doğrusu insan, (nefsine) çok 
zulmeden ve (Rabbininsayısıznimetleri-
ne) çok nankörlük edendir.”39

38 NahlSûresi:112

39 İbrahimSûresi:34
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Şirk nedir? Çeşitleri nelerdir? 

Bilmen gerekir ki tevhîd, şirkin

zıttıdır.

Şirk; büyük şirk, küçük şirk ve gizli

şirkolmaküzereüççeşittir.

1. Büyük şirktir ki, bu şirk de dört

çeşittir:

a)Duâşirki(duâdaAllah’aşirkkoş-
ma).

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

 َ ٱّلَ َدَع��ُواْ  ٱۡلُفۡلِك  فِى  َركُِبواْ  فَ��إَِذا   ﴿
ىُٰهۡم إِلَى ٱۡلَبّرِ إَِذا  ا نَّجَ يَن فَلَّمَ ُمۡخلِِصيَن لَُه ٱلّدِ

ُهۡم يُۡشرُِكوَن ﴾  ]سورة العنكبوت اآلية :65[ 
“(Müşrikler) gemiye bindikleri (ve 

Soru 44

Cevap 44
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boğulmaktan korktukları) zaman, dîni 
yalnızca O’na hâlis kılarak Allah’a 
yalvarırlar. Fakat (Allah) onları kurtarıp 
sâlimen karaya çıkardığı zaman, onlar 
tekrar (Allah’a) şirk koşarlar.”40

b) Niyet,  irâde ve kasıt şirki (niyet,
irâdevekasıttaAllah’aşirkkoşma).

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

َوزِينََتَها  ۡنَيا  ٱلّدُ ٱۡلَحَيٰوةَ  يُرِيُد  َكاَن  َمن   ﴿
ُيۡبَخُسوَن  لَا  فِيَها  َوُهۡم  فِيَها  ۡعَمٰلَُهۡم 

َ
أ إِلَۡيِهۡم  نُوَّفِ 

ٱلّنَاُرۖ  إِّلَا  ٱٓأۡلِخَرةِ  فِى  لَُهۡم  لَۡيَس  ٱّلَِذيَن  ْولٓئَك 
ُ
أ  

ا َكانُواْ َيۡعَملُوَن ﴾  وََحبَِط َما َصَنُعواْ فِيَها َوَبِٰطلٞ ّمَ
] سورة هود اآليتان :15- 16 [ 

“Kim, (yapmış olduğu ameline kar-
şılık olarak)dünya hayatını ve süsünü 

40 AnkebûtSûresi:65
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isterse, yapmış oldukları amellerinin 
karşılığını orada tam olarak veririz ve 
onlar orada hiçbir haksızlığa da uğra-
tılmazlar. (Dünyevîmükâfatlarındanhiç-
birşeyeksiltilmez). İşte onlar, âhirette 
(cehennem) ateşinden başka bir şeyi 
olmayan kimselerdir. Orada(dünyada)
yaptıkları amelleri (kendilerine hiçbir 

faydavermeyip) boşa gitmiştir. Yaptık-
ları (Allah rızâsınauygunolmadığı için)
zâten batıldı.”41

c) İtaat şirki (itaatte Allah’a şirk
koşma).

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

ّمِن  ۡرَباٗبا 
َ
أ َورُۡهَبَٰنُهۡم  ۡحَبارَُهۡم 

َ
أ ٱتََّخُذٓواْ   ﴿

إِّلَا  ِمُرٓواْ 
ُ
أ َوَمآ  َمۡرَيَم  ٱۡبَن  َوٱلَۡمِسيَح   ِ ٱّلَ ُدوِن 

41 HûdSûresi:15-16
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ا  ُسۡبَحَٰنُهۥ َعّمَ إِّلَا ُهَوۚ  إَِلَٰه  ّلَآ  إَِلٰٗها َوِٰحٗداۖ  لَِيۡعُبُدٓواْ 
يُۡشرُِكوَن﴾ ] سورة التوبة اآلية :31 [ 

“(Yahudiler) Allah’ı bırakıp haham-
larını, hıristiyanlar da rahiplerini (ken-

dilerinehükümlerkoyan)rabler edin(ip
Allah’ın hükümlerini terk etti)ler. Mer-
yem oğlu Mesîh’i (İsâ’yıilah) edin(ipona
ibâdet etti)ler. Oysa onlara ancak tek 
ilah (Allah)a ibâdet etmeleri emrolun-
muştu. O’ndan başka hakkıyla ibâdete 
lâyık hiçbir ilah yoktur. O (Allah), onla-
rın (şirkvedalâletehlinin) ortak koştuk-
ları şeylerden münezzehtir.”42

d) Muhabbet şirki (sevgide Allah’a
şirkkoşmak).

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle
buyurmuştur:

42 TevbeSûresi:31
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نَداٗدا 
َ
ِ أ ﴿َوِمَن ٱلّنَاِس َمن َيّتَِخُذ ِمن ُدوِن ٱّلَ

 ِۗ َ ّ ا ّلِ َشّدُ ُحّبٗ
َ
ِۖ َوٱّلَِذيَن َءاَمُنٓواْ أ يُِحّبُوَنُهۡم َكُحّبِ ٱّلَ

ّنَ ٱۡلُقّوَةَ 
َ
َولَۡو يََرى ٱّلَِذيَن َظلَُمٓواْ إِۡذ يََرۡوَن ٱۡلَعَذاَب أ

َ َشِديُد ٱۡلَعَذاِب﴾ ]سورة البقرة  ّنَ ٱّلَ
َ
ِ َجِميٗعا َوأ ِلَّ

اآلية :165[

“İnsanlardan kimisi Allah’ın dışın-
da Allah’a denk ilahlar edinirler de 
onları Allah’ı sever gibi severler. Îmân 
edenlerin Allah’a olan sevgileri ise 
(onların ilahlarına olan sevgilerinden)

daha büyüktür. (Çünkü mü’minler, bü-

tün sevgilerini Allah’a hâlis kıldılar, o

kâfirler ise sevgide Allah’a şirk koştular.

DünyahayatındaAllah’aşirkkoşarakne-

fislerine) zulmedenler, keşke (âhirette)
azabı gördükleri zaman bütün kuvve-
tin Allah’a âit olduğunu ve Allah’ın 
azabının çok şiddetli olduğunu anla-
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yabilselerdi (Allah’ındışındailahlaredi-
niponlaraibâdetetmezveonlarlaAllah’a

yakınlaşmayaçalışmazlardı).”43 

2.Küçükşirktirkibu,riyâdır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

ّنََمآ 
َ
أ إِلَّىَ  يُوَحٓى  ّمِۡثلُُكۡم  بََشرٞ  نَا۠ 

َ
أ إِّنََمآ  ﴿قُۡل 

َرّبِهِۦ  لَِقآَء  يَرُۡجواْ  َكاَن  َفَمن  َوِٰحٌدۖ  إَِلٌٰه  إَِلُٰهُكۡم 
َرّبِهِۦٓ  بِعَِباَدةِ  يُۡشرِۡك  َولَا  َصٰلِٗحا  َعَمٗلا  فَۡلَيۡعَمۡل 

َحًدا﴾ ] سورة الكهف اآلية :110 [ 
َ
أ

“(EyNebi!Omüşriklere) de ki: Ben, 
ancak sizin gibi bir insanım. Bana (Rab-

bim tarafından), ilahınızın bir tek ilah 
olduğu vahyolunuyor. Kim, (azabın-

dan korkarak ve sevabını ümit ederek) 
Rabbine kavuşmayı arzuluyorsa, sâlih 

43 BakaraSûresi:165



79

amel işlesin ve Rabbine ibâdette hiçbir 
şeyi ortak koşmasın.”44 

3.Gizlişirktir.

Nitekim Nebi -sallallahualeyhivesellem- 

gizlişirkhakkındaşöylebuyurmuştur:

ِة َأْخَفى ِمْن َدبِيِب النَّْمِل  ْرُك فِي َهِذِه ْاألُمَّ )) َالشِّ
ْيِل((  ْوَداِء فِي ُظْلَمِة اللَّ َفاِة السَّ َعَلى الصَّ

“Bu ümmette şirk, gece karanlığın-
da siyah taşın üzerinde yürüyen ka-
rıncanın yürürken çıkardığı ayak se-
sinden daha gizlidir.”45 

Kader ile Kaza arasındaki farklar 
nelerdir?

 

44 KehfSûresi:110

45 Elbânî,Sahihu’l-Câmi

Soru 45
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Kader, kök olarak “Kadera” fiilinin 

mastarıdır.  Daha sonra ayrıntılarıyla an-

latmak ve açıklamak demek olan “Tak-

dir”anlamındakullanılmıştır.

Yine, Allah Teâlâ’nın kâinatı takdir

ettikten sonra, takdir ettiği şeyin

vukû bulmadan önceki hali hakkında

kullanılmıştır.

“Kazâ” ise,  kâinat hakkında takdir

edilen ve ilk kitaplarda yazılı bulunan

olaylarıncereyanettirilmesidemekolan

“kevnîhüküm”anlamındakullanılır.

“Kazâ,” ayrıntılarıyla anlatmak ve

açıklamakdemekolan“takdir”anlamın-

dadakullanılır.

Kader,  aynızamanda takdirolunan

olayların vukû bulması sonucu kevnî

Cevap 45
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hüküm demek olan kaza anlamında

kullanılır.

1.Kaza,dînîşer’îhükümanlamında

kullanılır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

﴿ فَلَا َوَرّبَِك لَا يُۡؤِمُنوَن َحّتَٰى يَُحّكُِموَك فِيَما 
ا  نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِّمَ

َ
َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثّمَ لَا يَِجُدواْ فِٓى أ

قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيٗما﴾ ] سورة النساء :65 [ 
“Hayır! (Ey Nebi!) Rabbine yemîn 

olsun ki, onlar kendi aralarında çıkan 
anlaşmazlıklarda (hayatta iken) seni, 
(vefatındansonradasünnetini) hakem 
kılıp sonra da senin verdiğin hükme 
içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan 
ve ona tam bir teslimiyetle teslim 
olmadıkça îmân etmiş olmazlar.”46     

46 NisâSûresi:65
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2. Kaza, bitirmek ve tamamlamak 

anlamındakullanılır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

ۡرِض 
َ
ٱۡلأ فِى  فَٱنتَِشُرواْ  لَٰوةُ  ٱلّصَ قُِضَيِت  فَإَِذا   ﴿

َ َكثِيٗرا ّلََعّلَُكۡم  ِ َوٱۡذُكُرواْ ٱّلَ َوٱۡبَتُغواْ ِمن فَۡضِل ٱّلَ
ُتۡفلُِحوَن ﴾ ]سورة الجمعة اآلية :10[ 

“Namaz bitince, artık yeryüzüne 
dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin. 
(Her halinizde) Allah’ı çokça anın, 
umulur ki kurtuluşa erersiniz.”47 

3. Kaza, fiilin kendisi anlamında
kullanılır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

﴿ قَالُواْ لَن نُّۡؤثَِرَك َعلَٰى َما َجآَءنَا ِمَن ٱۡلَبّيَِنِٰت 
47 CumâSûresi:10
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َتۡقِضى  إِّنََما  قَاٍضۖ  نَت 
َ
أ َمآ  فَٱۡقِض  َفَطَرنَاۖ  وَٱّلَِذي 

ۡنَيآ﴾ ] سورة طه اآلية :72 [ َهِٰذهِ ٱۡلَحَيٰوةَ ٱلّدُ
“(Sihirbazlar, Firavun’a) dediler ki: 

‘Seni, (Musâtarafından) bize gelen açık 
mucizelere ve bizi yaratana kesinlikle 
tercih etmeyeceğiz. O halde (bize) 
yapacağını yap! Sen, ancak bu dünya 
hayatında hükmünü geçirebilirsin. 
(Senin bu dünya hayatındaki hükmün

vebizeyapacağınşey,dünyahayatının

sona ermesiyle bitecek olan azaptan

başkabirşeydeğildir.”48 

4.Kaza,ilânetmeveöncedenhaber

vermeanlamındakullanılır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

48 TâHâSûresi:72
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ٱۡلِكَتِٰب  فِى  إِۡسرٓءِيَل  بَنِٓى  إِلَٰى  ﴿َوقََضۡيَنآ 
ا َكبِيٗرا﴾  َتۡيِن َولََتۡعلُّنَ ُعلُّوٗ ۡرِض َمّرَ

َ
لَُتۡفِسُدّنَ فِى ٱۡلأ

]سورة اإلسراء اآلية :4[ 
“Biz, Kitab (kendilerine indirdiğimiz

Tevrât)’ta İsrâil oğullarına: ‘Siz, yer-
yüzünde (Beytül-Makdis’te) iki defa 
bozgunculuk yapacaksınız ve azgınlık 
derecesinde büyükleneceksiniz’ diye 
haber verdik.”49 

5.Kaza,ölümanlamındakullanılır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

قَاَل  َرّبَُكۖ  َعلَۡيَنا  لَِيۡقِض  َيَٰمٰلُِك  ﴿َونَ��اَدۡواْ 
ِٰكُثوَن ﴾ ] سورة الزخرف اآلية :77 [  إِنَُّكم ّمَ

“(Günahkârlar,Allahonlarıcehenne-

mekoyduktansonra,cehennembekçi-

49 İsrâSûresi:4
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siMâlik’e:)Ey Mâlik! Rabbin bizi öl-
dürsün (de içerisinde bulunduğumuz
durumdanrahatakavuşalım)diye ses-
lenirler. (Bunun üzerine Mâlik, onlara
şöyle)cevap verir: Siz burada kalıcısı-
nız(sizeburadançıkmakyoktur).”50 

6.Kaza,azabınvarolduğuanlamında

kullanılır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

ۡقلِعِى 
َ
أ َوَيَٰسَمآُء  َمآَءِك  ٱبۡلَعِى  ۡرُض 

َ
يٓأ ﴿َوقِيَل 

 ۖ ۡمُر َوٱۡسَتوَۡت َعلَى ٱۡلُجودِّيِ
َ
وَِغيَض ٱلَۡمآُء َوقُِضَى ٱۡلأ

ٰلِِميَن﴾ ] سورة هود اآلية :44 [  َوقِيَل ُبۡعٗدا ّلِۡلَقۡوِم ٱلّظَ
“(AllahTeâlâ,Nuh’unkavminihelâk

ettikten sonrayere şöyleemretti:) ‘Ey 
yer, suyunu yut ve ey gök (yağmu-

50 ZuhrufSûresi:77
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ru) tut!’ denildi. Su çekildi ve (Allah 

Teâlâ’nınNuh’unkavminihelâketme-

siyle) iş bitirildi, gemi de Cûdî (da-

ğının) üzerine yerleşti ve: ‘(Allah’ın
sınırlarını aşan ve O’na îmân etme-

yen) zâlimler topluluğu helâk olsun! 
denildi.”51

7. Kaza, bir şeye hâkim olup onu

tamamlamaanlamındakullanılır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

َتۡعَجۡل  َولَا   ۗ ٱۡلَحّقُ ٱلَۡملُِك   ُ ٱّلَ َفَتَعٰلَى   ﴿
َوقُل  ۥۖ  وَۡحُيُه إِلَۡيَك  ُيۡقَضٰىٓ  ن 

َ
أ َقۡبِل  ِمن  بِٱۡلُقۡرَءاِن 

ّرَّبِ زِۡدنِى ِعۡلٗما ﴾ ]سورة طه اآلية:114 [ 
“Hak olan hükümdâr Allah, her 

türlü noksanlıklardan münezzehtir. 

51 HûdSûresi:44
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(EyNebi!) O (Cebrâil), sana vahyi ta-
mamlamasından önce Kur’an’ı oku-
makta acele etme ve de ki: ‘Rabbim! 
Benim ilmimi artır.”52   

8. Kaza, aralarını ayırmak ve

aralarında hüküm vermek anlamında

kullanılır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

ٱۡلَعرِۡش  َحۡوِل  ِمۡن  َحٓاّفِيَن  ٱلَۡملٓئَكَة  َوتََرى   ﴿
وَقِيَل   ۚ بِٱۡلَحّقِ بَۡيَنُهم  َوقُِضَى  َرّبِِهۡمۚ  بَِحۡمِد  يَُسّبُِحوَن 

ِ رَّبِ ٱۡلَعٰلَِميَن ﴾  ] سورة الزمر اآلية :75 [  ٱۡلَحۡمُد ِلَّ
“(EyNebi!) Melekeleri, arşın etrafı-

nı kuşatmış bir halde, Rablerine hamd 
ederek O’nu tüm noksanlıklardan ten-
zih ettiklerini görürsün. Yaratılmışlar 
arasında adâletle hüküm verilir (îmân

52 TâHâSûresi:114
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ehlini cennete, küfür ehlini de cehen-
neme koyar) ve şöyle denilir:  (Cen-
net ve cehennem ehli arasında hüküm
veren) âlemlerin Rabbi olan Allah’a 
hamdolsun.”53    

9. Kaza, yaratmak anlamında kulla-
nılır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle
buyurmuştur:

وَۡحٰى 
َ
َوأ يَۡوَمۡيِن  فِى  َسَمَٰواٖت  َسۡبَع  ﴿َفَقَضىُٰهّنَ 

ۡنَيا بَِمَصٰبِيَح  َمآَء ٱلّدُ ۡمَرَهاۚ َوَزّيَّنَا ٱلّسَ
َ
فِى ُكّلِ َسَمآٍء أ

وَِحۡفٗظاۚ َذٰلَِك َتۡقِديُر ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَعلِيِم ﴾ ] سورة فصلت 
اآلية :12 [

“Böylece (Allah) onları iki gün-
de yedi semâ olarak yarattı ve her 
semâya görevini vahyetti. Biz, dünya 
semâsını aydınlatıcı kandillerle (yıl-

53 ZümerSûresi:75
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dızlarla) süsledik ve (gökten gelen vah-

yi çalan şeytanlara karşı) onu koruduk. 
İşte bu (benzersizyaratma,mülkünde) 
azîz ve alîm (ilmiyleher şeyi kuşatan) 
Allah’ın takdiridir.”54   

10.Kaza,kesinkararabağlamakve

kaçınılmazolmakanlamındakullanılır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

َهّيٌِنۖ  َعلَّىَ  ُهَو  َرّبُِك  قَاَل  َكَذٰلِِك  قَاَل   ﴿
ۡمٗرا 

َ
أ َوَكَن  ّمِّنَاۚ  َورَۡحَمٗة  ّلِلّنَاِس  َءايَٗة  ۥٓ  َولَِنۡجَعلَُه

ا﴾ ]سورة مريم اآلية :21 [  ۡقِضّيٗ ّمَ
“(Melek, Meryem’e) dedi ki: Öy-

ledir (durum,senindevasfettiğingibi,
sana hiçbir insan eli değmedi ve sen,

iffetsizdeolmadın). Fakat Rabbin bu-

54 FussiletSûresi:12
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yurdu ki: Bu iş, bana kolaydır. Biz, 
onu insanlara (Allah’ınkudretinigöste-

ren) bir delil ve (kendisine, annesine ve 

insanlara) kendi katımızdan bir rahmet 
kılacağız. Bu, (İsâ’nınbuhalüzerevar
olması,ezeldeLevh-iMahfuz’da) kara-
ra bağlanan ve yerine gelmesi kaçınıl-
maz olan bir iş idi.”55

11.Kaza,dînîemiranlamındakulla-

nılır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

ۡيُتُموَهآ  ۡسَماٗٓء َسّمَ
َ
﴿ َما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدونِهِۦٓ إِّلَآ أ

إِِن  ُسۡلَطٍٰنۚ  ِمن  بَِها   ُ ٱّلَ نَزَل 
َ
أ آ  ّمَ َوَءابَآؤُُكم  نُتۡم 

َ
أ

يُن  ّلَا َتۡعُبُدٓواْ إِّلَآ إِيَّاهُۚ َذٰلَِك ٱلّدِ
َ
َمَر أ

َ
ِ أ َ ٱۡلُحۡكُم إِّلَا ِلّ

ۡكَثَر ٱلّنَاِس لَا َيۡعلَُموَن﴾ ] سورة 
َ
ٱۡلَقّيُِم َوَلِٰكّنَ أ
يوسف اآلية :40 [

55  Meryemsûresi:21
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“Allah’ın dışında ibâdet ettikleri-
niz, sizin ve atalarınızın taktığı birta-
kım (anlamsız) isimlerden başka bir 
şey değildir. Allah onlar hakkında 
(onlarındoğruolduğunadâir) herhangi 
bir delil indirmemiştir. Hüküm, yalnız-
ca Allah’a âittir. O size kendisinden 
başkasına ibâdet etmemenizi emret-
miştir. İşte (eğriliğiolmayan) dosdoğru 
dîn, budur. Fakat insanların çoğu, (bu-

nun hakikatini) bilemezler.”56

12.Kaza,birşeyeermekveulaşmak

anlamındakullanılır.

Örneğin Arapçada, َوَطٍري((  ))َقَضْيُت 
“Muradımaerdim”demektir.

13. Kaza, iki hasmı hükmü kabul

etmeye zorlamak, mecbur kılmak

anlamındakullanılır.

56 YusufSûresi:40
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14.Kaza,edâetmekanlamındakul-

lanılır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

 َ َنِٰسَكُكۡم فَٱۡذُكُرواْ ٱّلَ ﴿ فَإَِذا قََضۡيُتم ّمَ
َشّدَ ذِۡكٗراۗ فَِمَن ٱلّنَاِس 

َ
ۡو أ

َ
َكِذۡكرُِكۡم َءابَآَءُكۡم أ

فِى  لَُهۥ  َوَما  ۡنَيا  ٱلّدُ فِى  َءاتَِنا  َرّبََنآ  َيُقوُل  َمن 
ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلٰٖق ﴾ ] سورة البقرة اآلية :200 [ 

“İbâdetinizi edâ edince (hac ile ilgili 
işleri bitirince) babalarınızı (övünerek) 
andığınız gibi, hatta ondan daha bü-
yük bir şekilde Allah’ı anın. İnsanlar-
dan öyle bir kesim var ki: Rabbimiz! 
Bize dünyada (sıhhat,malveevlât) ver, 
derler. Böyle kimselerin âhirette (ha-
yırdanyana) hiçbir nasibi yoktur.”57

57 BakaraSûresi:200
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Hayır ve şer, kaderin hepsi Allah 
Teâlâ’dan mıdır? 

Hayır ve şer, kaderin hepsi Allah

Teâlâ’dandır.

Nitekim Ali b. Ebi Tâlib’den -Allah 

ondanrâzıolsun-rivâyetolunduğunagöre,

oşöyledemiştir:

تَانَا 
َ
َغْرقَِد، فَأ

ْ
)) ُكّنَا فِي َجنَاَزٍة فِي بَِقيِع ال

َوَقَعْدنَا  Hرَفَقَعَد  اهلِل  ــوُل  رَُس
َس، فََجَعَل َينُْكُت  َحْولَُه، َوَمَعُه ِمْخَصَرٌة، َفنَّكَ
َوَما  َحٍد 

َ
أ ِمْن  ِمنُْكْم  َما  قَاَل:  ُثّمَ  بِِمْخَصَرتِِه، 

ِمَن  َمَكاُنَها  ُكِتَب   َ
ّ
إِال َمنُْفوَسٍة  َنْفٍس  ِمْن 

ْو َسِعيَدًة. 
َ
َ قَْد ُكِتبَْت َشِقّيًَة أ

ّ
َجّنَِة َوالّنَاِر، َوإاِل

ْ
ال

َنْمُكُث  فَاَل 
َ
أ اهلِل!  رَُسوَل  يَا  رََجٌل:  َفَقاَل  قَاَل: 

Soru 46

Cevap 46
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َكاَن  َمْن  َفَقاَل:  َعَمَل؟ 
ْ
ال َونََدُع  ِكتَابِنَا  َعلَى 

ْهِل 
َ
أ َعَمِل  إِلَى  فََسيَِصيُر  َعاَدِة  الّسَ ْهِل 

َ
أ ِمْن 

َقاَوِة فََسيَِصيُر  ْهِل الّشَ
َ
َعاَدِة،َوَمْن َكاَن ِمْن أ الّسَ

فَُكّلٌ  اْعَملُوا  َفَقاَل:  َقاَوِة.  الّشَ ْهِل 
َ
أ َعَمِل  إِلَى 

ْهِل 
َ
ُروَن ِلَعَمِل أ َعاَدِة َفيُيَّسَ ْهُل الّسَ

َ
ا أ ّمَ

َ
ٌر، أ ُميَّسَ

ِلَعَمِل  ُروَن  َفيُيَّسَ َقاَوِة  ْهاُللّشَ
َ
أ ا  ّمَ

َ
َوأ َعاَدِة،  الّسَ

ۡعَطٰى َوٱّتََقٰى 
َ
ا َمۡن أ ّمَ

َ
: ﴿ فَأ

َ
َقاَوِة ُثّمَ قََرأ ْهِل الّشَ

َ
أ

  ُرهُۥ لِۡلُيۡسَرٰى َق بِٱۡلُحۡسَنٰى  فََسُنَيّسِ  َوَصّدَ
َب بِٱۡلُحۡسَنٰى  َوَكّذَ   ا َمۢن بَِخَل َوٱۡسَتۡغَنٰى ّمَ

َ
َوأ

اآليـات  الليل  سورة   [  ﴾ لِۡلُعۡسَرٰى  ُرهُۥ  فََسُنَيّسِ  
:5-10 [ ] متفق عليه [

“Bakî kabristanında bir cenâze-
deydik. Derken Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem- gelip oturdu. Biz de 
onun etrafında oturduk. Yanında bir 
değnek vardı. Başını yere eğdi ve (dü-
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şünceli bir şekilde) elindeki değnekle 
yere çizgiler çizmeye başladı. Sonra 
başını kaldırdı ve şöyle buyurdu:

- Sizden hiç kimse ve dünyaya

gelmişhiçbirnefisyokturki,AllahTeâlâ

onuncennetveyacehennemdekiyerini

yazmış ve cennetlik veya cehennemlik

olduğuyazılmışolmasın.’

Ali b. Ebî Tâlib -Allah ondan râzı olsun- 

dediki:

Biradam:

-EyAllah’ınelçisi!Ohaldebizimiçin

ezeldetakdirolunanşeyedayanıpamel

işlemeyiterkedelimmi?’dedi.

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

- Kim,(AllahTeâlâ’nınilminde) sa-
adet (cennet) ehlinden ise, o saadet 
ehlinin amelini işlemeye kolaylık bu-
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lacaktır. Kim de şekâvet (cehennem) 
ehlinden ise, o da şekâvet ehlinin 
amelini işlemeye kolaylık bulacaktır. 
Amel işleyin. Zirâ herkes, yaratıldığı 
şey üzere kolaylık bulacaktır.  Saadet 
ehli, saadet ehlinin amelini işleme-
ye kolaylık bulacaktır. Şekâvet ehli 
de, şekâvet ehlinin amelini işlemeye 
kolaylık bulacaktır.’ Sonra şu âyetleri 
okudu:

“Kim (malınınhakkını) verir, (emrine 

aykırı hareket ederek ve yasaklarından

sakınarakAllah’tan)korkar ve (lâ ilâhe

illallah sözünü) de tasdik ederse, biz 

de onu (dünyada) en kolaya (onun 

hoşunagidenamele) hazırlarız. Kim de 

(hayıryolundaharcamada) cimrilik eder, 

(cennet nimetlerine karşılık, dünyalık

şehvetlerle) yetinir ve (lâ ilâhe illallah
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sözünü) de yalanlarsa, biz de onu en 

zora hazırlarız.”58

Lâ ilâhe illallah ne demektir?

  

Lâ ilâhe illallah; ‘Allah’tan başka

hakkıylaibâdetelâyıkhiçbirilâhyoktur’,

demektir. Nitekim Allah Teâlâ’nın şu

sözübunadelildir:

َوبِٱۡلَوٰلَِديِۡن  إِيَّاهُ  إِّلَآ  َتۡعُبُدٓواْ  ّلَا 
َ
أ َرّبَُك  ﴿َوقََضٰى 

ًناۚ ... ﴾  ] سورة اإلسراء من اآلية : 23[  إِۡحَسٰ
“(Eyinsan!) Rabbin sana, kendisin-

den başkasına ibâdet etmemenizi ve 
ana-babaya iyilikte bulunmanızı ke-
sin bir şekilde emretti.”59

58 BuhârîveMüslim

59 İsrâSûresi:23

Soru 47

Cevap 47
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Âyet-i kerîmedeki: ﴾ َتۡعُبُدٓواْ...  ّلَا 
َ
...أ  ﴿

 
“ibâdetetmemenizi”sözünde“Lâilâhe”

anlamıvardır.

إِيَّاهُ...﴾ ancak“ ﴿...إِّلَآ  O’na (ibâdet

etmenizi)”  sözündeise«illallah»anlamı

vardır.

Allah Teâlâ’nın, namaz ve oruçtan 
önce kullarına farz kıldığı tevhîd 
hangisidir?

Allah Teâlâ’nın, namaz ve oruçtan

öncekullarınafarzkıldığıtevhîd,ibâdet

(ulûhiyet) tevhîdidir. Allah Teâlâ’dan

başkasına yalvarıp yakarmamalı, O’nu

birlemeli ve O’na hiçbir şeyi ortak

koşmamalısın. Nebi -sallallahu aleyhi

Soru 48

Cevap 48
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ve sellem-’e veya başkasına yalvarıp

yakarmamalısın.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

َحٗدا﴾ 
َ
ِ أ ِ فَلَا تَۡدُعواْ َمَع ٱّلَ ّنَ ٱلَۡمَسِٰجَد ِلَّ

َ
﴿ َوأ

] سورة الجن اآلية :18 [

“Şüphesiz mescitler, (yalnızca) 
Allah(’a ibâdet etmek) içindir. O 
halde (oralarda) Allah ile birlikte hiç 
kimseye yalvarıp yakarmayın (ibâdet
etmeyin).”60

    
Sabreden fakir mi, yoksa şükreden 

zengin mi daha fazîletlidir? Sabrın ve 
şükrün sınırı nedir?

60 CinSûresi:18

Soru 49
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Zenginlik ve fakirlik meselesine 

gelince, fakir ve zenginin her ikisi de 

mü’minlerin en fazîletlilerindendir. Bu 

ikisinindeenfazîletlisi,AllahTeâlâ’dan

ençokkorkanıdır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

َذَكرٖ  ّمِن  َخلَۡقَنُٰكم  إِنَّا  ٱلّنَاُس  َها  ّيُ
َ
يٓأ  ﴿

إِّنَ   ْۚ لَِتَعاَرفُٓوا َوَقَبآئَِل  ُشُعوٗبا  وََجَعۡلَنُٰكۡم  نَثٰى 
ُ
َوأ

َعلِيٌم   َ ٱّلَ إِّنَ  ۡتَقىُٰكۡمۚ 
َ
أ  ِ ٱّلَ ِعنَد  ۡكَرَمُكۡم 

َ
أ

َخبِيٌر﴾ ] سورة الحجرات اآلية :13 [ 
“Ey insanlar! Gerçekten biz, sizi bir 

erkek (Âdem) ve bir dişiden (Havvâ-

dan) yarattık ve birbirinizle tanışmanız 

için sizi (birçok) halklar ve kabileler 

kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin 

Cevap 49
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en üstün olanınız, O’ndan en çok 

korkanınızdır (takva yönünden en

ileride olanınızdır). Şüphesiz Allah, 

(takvâ sahiplerini) hakkıyla bilendir, 

(onlardan) haberdâr olandır.”61 

Sabrın ve şükrün sınırına gelince,

âlimler arasındaki meşhûr görüşe

göre sabır; tahammül etmek ve

endişelenmemektir.

Şükürise;sanabahşettiğinimetlerle

AllahTeâlâ’yaitaatetmendir.

  
Bana neyi tavsiye edersiniz?

Sana,tevhîdiiyianlamanıvetevhîd

ile ilgili kitapları okumanı tavsiye eder

61 HucurâtSûresi:13

Soru 50

Cevap 50
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ve böyle yapmanı teşvik ederim. Zirâ

tevhîd ile ilgili kitapları okumak, sana,

Allah Teâlâ’nın, elçisi Muhammed

-sallallahu aleyhi ve sellem-’i onun için 

gönderdiği tevhîd ve şirkin hakikatini

açıklar.

Allah Teâlâ ve elçisi Muhammed

-sallallahu aleyhi ve sellem- şirki haram

kıldığını, Allah Teâlâ’nın şirki asla

bağışlamayacağını,şirkişleyenecenneti

haramkıldığınıveşirkişleyeninamelinin

boşagideceğinihabervermiştir.

Burada en önemli olan, Allah 

Teâlâ’nın, elçisi Muhammed -sallallahu 

aleyhi ve sellem-’i onun için gönderdiği,

birkimseninşirkveehliniterketmekle

müslümanolabileceği,tevhîdinhakika-

tiniöğrenmesigerekir.
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Bana, Allah Teâlâ’nın izniyle fayda 
verecek bir söz söyler misin?

Sana tavsiye edeceğim ilk şey,

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in 

Allah Teâlâ katından getirmiş olduğu

dîne itibaretmenveonayönelmendir.

ZirâMuhammed-sallallahualeyhivesellem- 

Allah Teâlâ katından insanların ihtiyaç

duyacağıherşeyigetirmiştir.

Muhammed sallallahu aleyhi ve

sellem’inonlarıAllahTeâlâ’yaveO’nun

cennetine yaklaştıracak hiçbir şey

bırakmamış,hepsiniyerinegetirmelerini

emretmiştir.

Yine, Muhammed -sallallahu aleyhi ve

sellem-onlarıAllahTeâlâ’danuzaklaştıran

Soru 51

Cevap 51
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veO’nunazabınayaklaştıranşeylerden

yasaklamışvesakındırmıştır.

Allah Teâlâ kıyâmete kadar, cinlere

ve insanlara Muhammed -sallallahualeyhi

ve sellem- ile hüccetini ikâmet etmiştir.

BusebepleMuhammed-sallallahualeyhive

sellem-’in nebi olarak gönderilmesinden 

sonrahiçkimsegerekçeilerisürüpözür

beyanedemez.

Nitekim Allah Teâlâ Muhammed

-sallallahualeyhivesellem-veonunkardeşleri

konumundaki diğer elçiler hakkında

şöylebuyurmuştur:

نُوٖح  إِلَٰى  وَۡحۡيَنآ 
َ
أ َكَمآ  إِلَۡيَك  وَۡحۡيَنآ 

َ
أ ﴿إِّنَآ 

إِبَۡرٰهِيَم  إِلَٰىٓ  وَۡحۡيَنآ 
َ
َوأ ِۦۚ  َبۡعِده ِمۢن  َوٱلّنَبِّيِ َۧن 

ۡسَباِط 
َ
َوٱۡلأ َوَيۡعُقوَب  ِإَوۡسَحَٰق  ِإَوۡسَمٰعِيَل 

وَُسلَۡيَمَٰنۚ  َوَهُٰروَن  َوُيونَُس  يُّوَب 
َ
َوأ وَِعيَسٰى 

قََصۡصَنُٰهۡم  قَۡد  َورُُسٗلا    َزُبوٗرا  َداوُۥَد  َوَءاتَۡيَنا 
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َعلَۡيَكۚ  َنۡقُصۡصُهۡم  ّلَۡم  َورُُسٗلا  َقۡبُل  ِمن  َعلَۡيَك 
رِيَن  بَّشِ ّمُ رُُّسٗلا    تَۡكلِيٗما  ُموَسٰى   ُ ٱّلَ َم 

َوَكَّ
 ِ ٱّلَ َعلَى  لِلّنَاِس  يَُكوَن  لَِئّلَا  َوُمنِذرِيَن 
ُ َعزِيًزا َحِكيٗما ﴾   ُۢة َبۡعَد ٱلّرُُسِلۚ َوَكَن ٱّلَ ُحّجَ

] سورة النساء اآليـات :165-163[

“(Ey Nebi! Risâlet görevini tebliğ
etmen için) Biz, Nuh’a ve ondan 
sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi 
sana da vahyettik. Nitekim İbrahim’e, 
İsmail’e, İshak’a, Yâkub’a, Esbât’a62, 
İsâ’ya, Eyyûb’a, Yunus’a, Hârun’a ve 
Süleyman’a vahyettik. Dâvûd’a da 
Zebûr’u verdik. Bir kısım nebileri 
sana (Kur’an’da bu âyetten) önce 
anlattık, bir kısmını da (arzuettiğimiz

62 Esbât:Yâkub-aleyhisselâm-’ınoğlundanolan
İsrâiloğullarındakionikikabileninnebileridir.
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birhikmetebinâen) sana anlatmadık. 
Ve Allah, Musâ ile gerçekten (aracısız) 
konuştu. İnsanların elçilerden sonra 
Allah’a karşı hiçbir bahaneleri 
(mazeretleri) kalmasın diye(sevabımı)
müjdeleyici ve (azabımdan) uyarıcı 
olmaları için elçiler (gönderdim). 
Allah (mülkünde) güçlü ve (işleriidâre
etmede) hikmet sahibidir.”63

Muhammed -sallallahualeyhivesellem-’in 

AllahTeâlâkatındangetirdiğienbüyük

ve insanlardan yerine getirmelerini

istediği ilk şey, ibâdeti yalnızca Allah

Teâlâ’ya yapmaları, hiçbir şeyi O’na

ortakkoşmamalarıvedîniyalnızcaO’na

hâliskılmalarıdır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

63 NisâSûresi:163-165
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َوَرّبََك    نِذۡر 
َ
فَأ ُقۡم    ثُِّر  ٱلُۡمّدَ َها  ّيُ

َ
يٓأ  ﴿

فََكّبِۡر ﴾  ] سورة المدثر اآليـات :3-1 [ 
“Ey elbisesine bürünen (elçi!

Yatağından) kalk!  (İnsanları Allah’ın
azabından) uyar ve (O’nu birlemek, 

ibâdeti yalnızca O’na hâlis kılmak

ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak

sûretiyle) Rabbini yücelt, tâzim et.”64

-Âyetininanlamı:“Rab ﴿َوَرّبََك فََكّبِۡر﴾

binibirle, ibâdetiyalnızcaO’nayapve

O’nahiçbirşeyiortakkoşma’demektir.

Buemir,namaz,oruç,zekâtvehac

gibi İslâm dîninin nişânelerinden olan

ibâdetlerinfarzkılınmasındanöncedir.

نِذۡر﴾ 
َ
Âyetininanlamı:‘İbâdette ﴿ُقۡم فَأ

Allah’aortak koşmaktan insanları uyar,

64 MüddessirSûresi:1-3
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yalnızcaO’na ibâdet et veO’na hiçbir

şeyişirkkoşma’demektir.

Buemir,zinâ,hırsızlık,fâizveinsan-

larazulmetmekgibi,büyükgünahlardan

uyarmadanöncedir.

Bu,İslâm’ınenbüyükveenönemli

esaslarındandır.

AllahTeâlâcinleriveinsanlarıbunun

içinyaratmıştır.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

﴿ َوَما َخلَۡقُت ٱۡلِجّنَ َوٱۡلإِنَس إِّلَا لَِيۡعُبُدوِن 
ن ُيۡطعُِموِن 

َ
رِيُد أ

ُ
رِيُد ِمۡنُهم ّمِن ّرِۡزٖق َوَمآ أ

ُ
 َمآ أ

ّزَاُق ُذو ٱۡلُقّوَةِ ٱلَۡمتِيُن ﴾ ] سورة  َ ُهَو ٱلّرَ  إِّنَ ٱّلَ
الّذاريات اآليـات: 58-56 [  

“Ben, cinleri ve insanları ancak 
bana ibâdet etsinler diye yarattım. Ben, 
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onlardan ne bana bir rızık vermelerini, 
ne de beni doyurmalarını istiyorum. 
Şüphesiz (kullarına) rızık veren, güç ve 
kuvvet sahibi yalnızca Allah’tır.”65

Allah Teâlâ bu esas için elçiler

göndermişvekitaplarindirmiştir.

NitekimAllahTeâlâbukonudaşöyle

buyurmuştur:

ِن 
َ
أ رَُّسولًا  ةٖ  ّمَ

ُ
أ ُكّلِ  فِى  َبَعۡثَنا  َولََقۡد   ﴿

] سورة   ﴾  ... ُٰغوَتۖ  ٱلّطَ َوٱۡجَتنُِبواْ   َ ٱّلَ ٱۡعُبُدواْ 
النحل من اآلية :36 [

“Şüphesiz biz, (geçmişte) her 
ümmete bir elçi gönderdik (ve ona 

şöyle söylemesini emrettik:) ‘Yalnızca 
Allah’a ibâdet edin ve tâğûta ibâdet 
etmekten sakının.”66

65 ZâriyâtSûresi:56-58

66 NahlSûresi:36



Bu esas için insanlar, müslüman ve 

kâfirdiye ikikısmaayrılmışlardır.Kim,

kıyâmetgünüAllahTeâlâ’nınhuzuruna

muvahhid olarak ve O’na hiçbir şeyi

ortak koşmayarak çıkarsa, cennete

girer. Kim de O’na ortak koşarak

kıyâmetgünüO’nunhuzurunaçıkarsa,

insanlarınençokibâdetedeniolsabile,

cehenneme girer.

İşte “Lâ ilâhe illallah”ın anlamı

budur.Çünküilah,kendisineyalvarılan,

iyiliği getirmesi ve kötülüğü savması

ümit edilen, kendisinden korkulan ve 

kendisinetevekküledilenvarlıktır.
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