


Mürşid-i Kâmil — Alim-i Rabbani — Şeyh

6ÜMÜŞHANELİ AHMED ZlYÂÜDDİN
Kuddise Slrruh Hazretleri

EHL-t SÜNHET 
t’TtKADI

Bü ESE
Dünyada ve âhlrette selftroet bnimak, elıedl saadete 
kavuşmak, Ilakk’ın (e.e.) ve ResfıUinUn (s.a.) rıza- 
larını kazanmak, «Fırka-1 Naciye» denilen ehM sün
net mezhebi İçindeki bahtiyarlar zümresine katıla
bilmek için bilinmesi Rcrekll ifikad, elfaz-ı kUfr, tas- 
hIh-1 a'mal ve benzeri mevzularla alâkalı hükümleri 
ve incelikleri ÖRrelen ve her müsliimana son dere
ce lüzumlu ve faldell olan temel hir din kitabıdır.

Arnpçsdın Türkçeyp Çevirenler r 

ABDVDKADİR KARAKÇI FI'AD G(TNRI.

Ezber Üniversitesi (Arap Dil vo 
Edebiyatı) ve Bağdad 0. (Ilıihiyat 

Fakültesi) Mezunu

Yüksek IsIDm Enslitüsü Mezunu. 
Üsküdar V»lide-1 Atik Cftmll 

lm<am re lintibl

DÖRDÜNCÜ BASKI 

BEDİR YAYINEVİ
Ankara Cad. No. 7 
Cağaloğlu - İstanbul

1406 -1986



DİKKAT!
Kâğıt ve matbaa fiyatlarının son derece yük

sek; kitap baskısiyle İlgili diğer masrafların anor
mal derecede pahalı oluşu'yüzünden bu eser baskı 
ve dizgi tekniğinden İstifade edilerek, az sahifeye 
çok yazı sığdırılmak suretiyle nlsbeten küçük bir 
hacimle sunulmuş, aslının TAM ve EKSİKSİZ bir 
tercümesidir. Ayrıca şerh kısımları 8 punto huru
fatla dizilerek kâğıttan tasarruf edilmiştir. Bu su
retle kitabı muhterem okuyucularımıza ucuz bir fi
yatla sunmak İmkânmı bulmuş oluyoruz. Bazı nâ- 
şirler dini kitapları (hacimli ve büyük görünsünler 
diye) çok iri puntolarla ve sahlfelerde geniş aralık
lar, lüzumsuz boşluklar bırakarak neşretmekte ve 
piyasaya fahiş fiyatlarla sürmektedirler. Dununu, 
feraset sahibi kitapseverlerin dikkat nazarfanna 
sunarız. Hürmetlerimizle.

BBIİR YAVMEM

D IK .K A T

Bu eserin hem metin, hem de şerh kısımları A. Z. 
Gümüşhânevi hazretlerinin telifi olup, her iki kı
sım da lisanımıza Arapça’dan tercüme edilmiştir.



Gunıü!j.hane Tekkesi'nin son zamanlarına ait bir fotoğraf. (Cami ve 
tekke temellerine kadar yıktınbp yok edilmiştir.)

(Necdet ve Nedret İşli beylerin arşivinden)



EHL-1 SÜNNET İTİKADI

GümUşhânell Ahmed Ziyâuddin Hazretleri

Kitabın Arapça Unvânı:

Câmlu’l-MUtûn fi Hakki 
En ’̂âl’s-Sıfâtri-llâhlyye 

ve Elfâzi’l-KUfrl ve 
Tashlhn-A’mâU’l-'Aclblyye

BEDİR YAYINEVİ



T e n b ih
Aziz MUsIiiınaol
Ull ki, itikaJ vii aıııeiıiu yegâne lıak yei Lhl-i Siijmet ve cemaat yo

ludur. Uu yoi Kebûluiialı suiiâlialıu aleyiıi ve seliem Eieuüiınizle aslıa- 
lıuın (raüiyaiialıu aııiuiııı ecıııaîn) nıiiijui'ek yoludur. Nitekim lıudis-i 
şerifte meâleu: «Ümmetim yetmig üg fırkaya ıiarçalanacak, biri müs- 
tesnâ bu fırkalar cehennemlik olacaktır. Cehcnııcınden kurtulacak fır
ka benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir;/ buyurulınustur.

Ashâb-ı kirûııı, Tûbiiıı ve ilk guğ ıııib>lüınanlanna «Selef-i Sâlilıîn ; 
denir, üulur ilikadi ıııevzulurda fazla teferruata girmezler, üerseyi ol
duğu gibi kabul ederler, ıııüııakusa etnıezlcr, te'vil yoluna saıııuazlardı. 
Aıuük zamanla İslâm dünyasında bozuk fırkalar türedi, sapık inauglur 
ıiKydaua gıktı, iiuııuu üzerine ümmeti dalâlet ve bid’atlerden korumak 
üzere el|l-i sünnet önderleri İslâm akaidinin hükümlerini tedvin etmi.sler, 
hakkı bâtıldan ayırmışlardır. Çünkü dinimize karıştırılmak istenen ha< 
tâli inançların ayıklanması, halkın aydııılamuası, doğrunun yanlıştan 
tefrik edilmesi İçin artık deiiiiere başvurmak, te'vii ve tefsire müracaat 
etmek, derinliğine münakaşa ve müzakerelere girişmek zaruret ohuustu.

Itlkadda elıl-1 sünnet mezhebinin İki büyük İmamı vardır:
İmam Es'arî ve İmara Slatürldî, Bu iki imanı, sünni müslümaıılarııı 

İnanç önderleridir. Cenab-ı Hak her ikisinden ve onların yolundan g i
den âlimlerden razı olsun.

Daha sonraları «Selefiye» denilen hatâlı bir mezhep çıkmıştır. Bu
nun kurucusu Ibu Teyuıiye'dir. Devam ettiricileri de Mulıamıued Ibıı 
AbdUlvehlıab, Cemalüddin Algani, Muhaimııed Abdulı, Kesid Rıza gibi 
gayr-ı muteber eslıastır. «Selef-i Salihîn-/ ile vSelefiye Mezhebi»ni bir
birine iiaristımıaıııak gerekir. Birinciler elıl-i sünnetin öncüleridir, İkin
ciler İse eiıl-i bid'atteııdir.

Zanıauınıızda İslâm dUııyasıııda gerek itikad gerekse amel ve fU- 
ruât sahasında hayli bozuk ınezheb ve yol türemiştir. Bellibaslıları: 
Selefiye, Vehhabiye, l/â-mezlıebiyye (Mezlıcbsizlik ıııezlıebi), Mezlıeb- 
lerl Tcilik (hükümlerini ve kolaylıklarını birbirine karıştırma). Dinde 
Keforınculuk, limneynicilik gibi bid’at yollarıdır. Aklı basında lıer ınüs- 
lümanm bu sapıklıklardan uzak durması ve chl-i sünnet mezhebine sım
sıkı yapışması gereklidir.

Elinizdeki bu eser büyük naksi scyld, kâmil mUrsid, ilmiyle âmil 
âlini Aluııed ZIyattddiiı GünUislıanevİ liazrctleriniiı tnüslümauları uyar
mak ve kurtarmak maksadıyla tertiplediği çok faydalı ve mübarek bir 
kitaptır. Sanki, sapıklık ve bid’at fırtınalarının estiği bir denizde bo
calayan zavallılara atılmış bir kurtuluş ipidir.

Bu kıymetli te’ lif büyük imamuuız Şeyh Ebû Mansur el-Mâturldî 
hazretlerinin görüşlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Aziz müslUmanS.. Elindeki bu kitabı oku, akaidini tashih et ve 
llakk’m nzasma nâil ol. Vesselâmu aleykum...

BEDİR YAYINEVİ



AÇIKLAMA
Islami faaliyetler ve hizmetler sahasında halisle mağşu

şun, temiz ile kirlinin, iyi niyetli ile kötü niyetlinin, ehliyetli 
ile ehliyetsizin karmakarışık ve içiçe olduğu garip bir devirde 
yaşamaktayız. Basın, kitapgılık, yayıncılık alanlarmda da du
nun böyledir. Sözde hizmet iddiasiyle ortaya atılan bir takım 
şahıs, mUessese ve gruplar yüce mukaddesatımızı istihdam ve 
istismar etmekte, zarar vermekte, hizmet ve faaliyet mevzu- 
larmı mıncıklamantadırlar.

Dinî ve şer'I eserlerin te'lif, tercüme, basım, yayım ve sa
tışları umumiyetle İslâm fıkhının, ahlâkının ve âdâbının izin 
vermediği yolsuzluklara mevzu teşkil etmektedir. Mukaddes 
kitabımız Kur’an-ı Kerim bile istihdam ve istismar mevzuu 
kılınmaktadır. Telif, basım ve yayım hukuku belli müessese- 
Icre alt kitapları sahiplerinden izin almaksızın kaçak şekilde 
ofsetle basarak kitap korsanlığı yapmalar, başkalarının kitap
larını (ufak tefek değişikliklerle) aşırıp taklid ve intihal et
meler vukuat-ı âdiye sırasına girmiştir. Din kitapları ehliyet
siz, liyakatsiz, kabiliyetsiz bâzı cşhas-ı muzırranın kâr âleti 
haline düşmUştUr.

Bu hal dinimize ve ümmetimize zarar vermektedir. Bu
nun çâresi din kitaplarının alımında son derece titiz davranıl- 
ması, ancak ehl-1 sünnet mezhebine uygun ve te'lif, tercüme, 
basım ve tecildi esnâaında gereken ihtimam sarf edilerek ha
zırlanmış ciddi kitapların seçilmesidir.

Bedir Yayınevi, İslâmî neşriyat sahasında uzun yıllar hiz
met vermiş bir müessese olarak yukarıdaki hususları müslü- 
man kamuoyuna arz etmeyi bir vazife bilmektedir. Hürmet ve 
selâmlarımızla...

BEDİR YAYINEVİ

Bu eserin bütün hukuku Bedir Yayın
evine ait olup taklid ve İntihal edenler 
hakkuıda adlî takibata başvurulacaktır.

Baskı: Modem RÖPRODÜKStYON 
1986 - İSTANBUL



Bn eserin Arapça aslının neşri milnasebeilylc 
o devirde (hicıî 1273) yazılan taUri/.ler

T A K R İZ
Alimleri, peygambevlorin vârisi itilan Allah’a hanıdolaım. Salâi n 

Belâm, takvâ sahiplerinin isüna'igâhı Pcyg,am'ıer Kfenrlimiz fTnlıanımc'l 
Mustafa'ya ve her biri gökteki yıhlıalar güıi (yol gösterici) olan filine 
ve ashâbına olsun,

Bu kitap, miitekadclimhı ve mütc.ahhirîn âlimlerinin ''serlerindeki 
mühim meseleleri İhtiva etmektedir. Ben hu kitapta, chcdi.\'j'en fayda
lanılabilecek nefis bahisler ve ilgi çekici meseleler gönlüm. Ey Allah’ım, 
sen bu kitabı te’lif edenin sa’yini meşkûr, ilmini ziyâde, ömrünii uzun 
ve amelini makbul eyle!..

Fâkir, hakir, din ftllmlcrfnlıı ayak 
tozu, dervişlerin hizmetkftrı 

(Şeyh)
Ehil Behir bin Mnatafa 

el-Royabadi 
(İstanbul’da maktm)

T A K R İZ
E y bizi imân, irfân ve hidâyetle nimetlendiren Allah'ım!

Bizi ebediyyen hak yolda sabit kıl. Hu'hıtsıız mcvhlbelerinc hamd 
ederiz.

Kendisine tâbi olan herkesin kerih .şevlerden korunduğu Hazret-i 
Muhammed Efendimize de salât ü Rclfim ederiz.

Dini İkâme ve tahkim için olanca gayretlerini sarf eden âline, as
habına, onlara kıyâmete kadar tâbi olan imamlara, miictehidirrc ve İl
mi ile âmil olan âlimlere selâm olsun. Allah hepsinden râzt olsun.

Bu muteber eser ve onnn iftlhâra değer müellifi bana takdim edil
diği zaman, onun ihtiva etti.vl şevlere baktım ve gördüm ki, bu kitap 
coşkun bir nehir, dipsiz bir deryadır. Üstelik bıı dervâdaki cevherleri 
çıkarmak gâyet kolay. Hazine bütün ihtlçâmı ile ortadadır. Tatlılık vc
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eksiliklerden annmıs ve özü kalmıştır. Meşgul olmaya, istifâdeye, İsin* 
dekilerl alıp kabul etmeye lâyık bir eserdir.

Bu paha bigllmez inciyi topla3ran kimseyi, Allah gu hadis4 şerifin 
sırrına mazhar kılmıştır:, «Allah, kimin hakkında hayır dilerse, onu 
dinde fakih (din âlimi, dini anlayan) kılar.»

Bu kitap İQİn, «evvelkilerin sonrakilere devrettiği mükemmel bir 
eserdir» demekte higbir mübalağa olmasa gerekir.

Bu, Allah’ın tevfîkidır. Allah’a şükürler olsun. Allah onu dilekle
rine ve Ihtlyaglanna nâil eylemek suretiyle miikftfatlandırHin

Şeyh Muhammed Bfaırad el-Buhâıl 
en-Nakşibendt (Kaddesallahu esrare- 

hu) tekkesi Şeyhi 
Hâcı Hâliz Feyznllah

KİTABİN EN SON SÖZÜ
(Arapça aslın en sonunda yer alan bu satırları, tercümemizin bay tanıhpa 

koymayı uysun gördUk).

Bu veciz ve fâideli kitabın basılmasmı bizlere bahseden Allah’a 
hamd olsun. Bu kitabın adı «CÂMtU'L-MÜTONsdur.

Ahiretl isteyenleri irşâd etmekte. Kıyamet Günü’nde kurtuluşu ara
yanlara yol göstermektedir.

Bu eserin yazan âlim, fâzıl, kâmil AHMED ZİYÂÜDDÎN bin 
MUSTAFA’dır. Allah ona lutfu ile ve kendine yakın kılmakla muâmele 
etsin.

Bu eser, Allah’ın lutfuna tamahk&r olan 
AHMED RACl’ıün matbaa nâzırlığı es- 
nftsuda basılmıştır.

Bu Idtabın basıhşı, Matbaa-l Amtre^de 
1273 (hicri) yılı Ciemâziyel Ahir aymm 
ilk günlerinde tamamlanmıştır.
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Ahmed Zijrânddin Gnaıişhânevî H uretlsri
— BtSMİHt TEAIA —

Hicrî 1228 (miladî 1813) yılında Gümüşhane’nin Emirler mahalle* 
sinde dünyaya geldiler. Babası Mustafa, dedesi Abdurrahman adlarım 
taşır. Kendi isimleri İse Ahmed’dir. Mahlâslan ZIyaUddIn, İftkaplan 
Gümüşhanevî'dir. Pederleri ticaretle hayatını kazanan sâlih bir sat İdi.

Beş yaşında okumaya başladı. Sekiz yaşına gelince Kur’an-ı Kerim, 
Delftll-1 Ha3rrat, Kaside-l BUrde ve HIzbU'l-A’zam kıraetl işin İcâzet , 
aldı. On yaşlarında iken babasının Trabzon'a hicretiyle birlikte o da 
oranın ileri gelen âlimlerinden âlet ve Şeriat ilimlerini tahsile başladı. 
Küçücük }raşmda bir yandan babasının mağazasında yardımcılık his* 
metini görür, bir yandan da büyük bir aşk ve şevkle ilim tahsiline aa’y U 
gayret ederdi. Aklı ticarette değil ilimdeydi. Boş zamanlarında bizzat 
elceğlziyle ördüğü keseleri satarak helâl para biriktirmeye çalışıyordu. 
Bu parayla İleride tahsilini ilerletmek için gereken masrafı karşıla
yacaktı.

1831'de amcasiyle birlikte alışveriş için İstanbul’a geldi. Babası 
için lüzumlu ticaret eşyasını aldıktan sonra onları amcasına teslim 
etti ve:

—  Muhteron amcacığım, ben şu anda İlim ve marifet beldesi olan 
îstanbul’da bulunmaktan dolayı büyük bir saadet ve bahtiyarlık için
deyim. Ağabeyim askerden dönmüş bulunuyor. Benim İçin artık mem
leketime avdet etmek gerekmez. Burada kalıp ilmimi tamamlamak, 
seyr-i sülfikumu (tarikat ve tasavvuf tahsilimi) İkmal etmek arzusun
dayım. Benim İçin ilim ve marifet elde etmek herşeyden önce gelir. Sa
kın bana İncinip gücenmeyesiniz. Vaktiyle, ileride lâzım olur diye kendi 
ellerimle para keseleri örüp onları satarak birkaç kuruş biriktirmiştim. 
Bunları da kendime hiçbir şey ayırmaksızm size vererek babama gön
deriyorum. Bana yardımcı olarak Cenab ı Hak yeter. Üzerimde hakkı 
olan yakınlarım haklarını helâl etsinler, dualarını benden esirgemesin
ler. Ben kapanacağım medrese hücresinde sizi dua ile anmaktan bir an 
geri kalmayacağım... dedi. Böylece İstanbul'da kimsesiz, garip bir ilim 
ve irfan âşığı olarak tam bir tevekkül ve teslimiyetle kaldı.

İlk menzili Beyazıt Medresesinde küçük bir hücre. Orada Allah 
dostu sâlih bir zatın yardımı ve manevi terbiyesiyle hayli yol aldı. O 
muhteremin vefatmdan sonra Mahmud Paşa Medresesinde bir odaya 
taşındı. SUleymanIye Medresesindeki derslere devam etti. O «amanın
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İleri gelen ulemasından Hâce-i Şehriyâri (padişahın hocası) Hacı Hafıa 
Muhammed Kmin Kfendi, Abdurrahman el-HarpOt!, Laz Osman gibi 
meşhur hocaların ders halkalarına devam ederek İlimde kemale ulaş
maya uğraştı. Nihayet filet ilimlerini, onların vasıtasiyle 'ali • İlimleri 
(Yüce Şeriat ilimlerini) elde etti, iefizet aldı. Bâyezld Camll dersiâmlı- 
ğına tayin olundu. Orada va’za, irşada, ders okutmaya başladı. Zaten o 
henüz daha iefizet almadan üstün zekfisı, kavrayışı ve çalışkanlığı ile 
hocalarının dikkatini (ekmiş ve vekfileten Şerh-İ Akald okutmaya, bir 
yandan da eserler telif ve tasnifine başlamıştı.

GOmiişhanev! Ahmed ZlsmUddin hazretleri şeriatın zfthir ilimlerin
de başarılı bir tahsil hayatından sonra İefizet almışlar, dersiftmiık pfi- 
yesini elde etmişler ve İlim yayma faaliyetine başlamışlardır. Ama o, ta
savvuf ve tarikat sahasmda da olgunlaşmak İstiyordu. Bu maksatla 
Mevlfinfi HAlid el-Bağdâdî (kuddise sirruh) hazretlerinin halifelerinden 
Abdfilfettah hazretlerine intisap etmek, ondan el almak arzu ettiler. Bu 
zat şeyhinin emri mucibince hep yaya yürürdü. Şam'dan İstanbul’a ya
yan gelmişti, GUmUşhanevi hazretleri ona müracaat ederek intisap ar
zusunda bulunduğunu beyan ettiler. O şu cevabı verdi*.

— Sizin, tarikatte nasip ve kısmetiniz benim vasıtamla değildir. 
M&nfi fileminizl nurlandırmakla vazifeli başka birisi vardır. Vakt-i mer- 
hunu gelince intisap eder, feyzinizi ondan alırsınız. Bekleyiniz.

Böylece GUmUşhanevi hazretleri hasret dolu bir bekleyişin çilesine 
gömüldü. O şuada Mevlfinfi Halid hazretleri halifelerinden birine:

— Ey dost, İstanbul’a git ve filâncayı irşfid et. Çünkü o bizden son
ra sahib-1 zaman ve rehber-i tarikat olacaktır. O gül henüz açılmamış 
bir goncadır. Her ne kadar o beldeye başka halifeler gönderilmiş ise de 
onun nasibi ezelde sana tevdi edilmiştir. Git, hasret ateşiyle kavrularak 
ffifirşld arayan o misk ü amber kokulu velâyet goncasının açılmasına hiz
met et. Bu hususta sâdât-ı kiram efendilerimizin rubanlyetlerl sana 
yardımcı olacaktu... buyurdular.

Hftlid-i Bağdadi hazretlerinin vazifelendirdikleri bu şeyhin de İsmi 
Ahmed Ziyafîddin idi. Lfikabı ise el-Ervftdî... Emr ü ferman gereğince 
bu yüce zat 1845’te İstanbul’a vardılar. GümUşhaneli hazretleri mürşi
dinin gelişine ilfthi ilhamlar, sâdık rüyalar ile muttali oldu.

Şeyh Brvftdi hazretleri ve irşad vazifesi kendisine ezelde takdir 
buyurulan yüksek müridi bir sabah Şeyh Abdülfettah Efendi'nin oda
sında karşılaştılar. GümUşhaneıd, şeyhine İntisap etti. Şeyh ona bir 
süre tarikat, zikir ve seyr-i siilûk yollarım tâlim eyledikten sonra or
tadan kayboldu. Sonra 1847 yılmda tekrar zuhur etti. Gümüşhâncli 
hazretlerine manevî merhaleler aştırdı, onu ruhanî yüksek derecelere 
ulaştuarak Nakşibendiyye. Kadiriyye, Sfihreverdiyye, Kttbreviyye, Çeş- 
tiyye tariklerinden icâzet verdi. Şeyh Brvfidi hazretleri hadis ilminde 
de son derece derin bir vukufa sahipti. Müridine bu ilimde de icâzet ver-
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dİ. Ayrıca kendi telif ve tasnifleri olan 240 eserin okutulması ve öğre
nilmesi vazifesini de ona havale etti.

Şeyh Erv&dî hazretleri vazifesini yerine getirdikten sonra GUmli;- 
hanevi hazretlerine Şeyh Abdülfettah ile sohbete devam etmeyi tavsi
ye ederek İstanbul’dan ayrıldılar ve bir daha görünmediler, Bu muhte
rem zat zülcenaheyn idi. yâni hem zâhir hem bâtın ilimlerinde ihtisası 
vardı. Şiir de yazardı. Eserlerinin çoğu hadîs ilmine dairdir. 1277 Hicri 
tarihinde 77 yaşında oldukları halde Trablusşam’da vefat etmişlerdir. 
Türbeleri halen orada mlislümanların ziyaretgâhıdır. Rahmetuliahi 
aleyh.

Gümüşhanevî hazretleri Mahmud Paşa Medresesindeki hücreden 
sonra, İstanbul’da «Vilâyet» civarında bulunan câml-i şerife ve zaviye
ye (Cumhuriyet devrinde yıktırılmıştır) naklederek ömürlerinin sonuna 
kadar talebe ve derviş yetiştirmek ile meşgul olmuşlardır.

Bir ara (1867) hacca niyet etmişler, yolculuk esnasında İskenderiye 
ve Mısır taraflarında birbuçuk ay kadar tarikatlerinl yaymışlardır.

1293 OsmanlI - Rus muharebesine bir kısım müridlerlyle beraber iş
tirak etmişler, ateş hattında bulunmuşlar, asker ve kumandanların ma
neviyatını yükseltmişlerdir.

1294 senesinde ikinci defa hacca gitmişler, sonra Mısır'ı şereflendire
rek öç seneden fazla Nâsıriyye ve Câmlü'I-Ezher’de kendi tasnifleri olan 
RâmıızO’I-Ehadls-l yedi defa okutarak yüzlerce Arap ftlimine Icftzet 
vermişlerdir. Ayrıca Araplardan beş yüksek zata tarikat neşri için İzin
vererek bilâhare İstanbul'a dönmüşlerdir.

Gümüşhanevî hazretlerinin dergâhı bir ilim ve irfan üniversitesi 
gibiydi. Zamanem mânevlyat sultanı oydu. Tasavvuf ve tarikat hizmet
lerini Şeriat ve sönnet-1 seniyye temelleri üzerine da3randırmıştı. «R l- 
mûzii’l-Ehadis», «Levâmiu’l-llktti» ve diğer eserleri dergâhta okunurdu. 
Müridlcrinin sayısı bir milyonu aşıyordu. Tanzimat sonrası garplılaş
ma hıyaneti içinde OsmanlI - tslâm hilâfetini yıkmak İsteyen hâinlerin 
karşısında o ve müridleri koruyucu bir sed gibi İdiler. O zamanlarda 
yeni yeni ortaya çıkan banka vc fâiz belâsından İhvanını kurtarmak 
İçin dergâhta miktarı yüz milyonları bulan bir mUslümanlararası yar
dımlaşma sandığı kurdurmuştu. Muhtaç olanlar buradan hâcetlerini 
karşılayacak miktarda karz (borç) para alırlar, en müsait şartlar dai
resinde bilâhare öderlerdi.

Hazret-i Şeyh müsliimanların ilerlemesi, îslâmiyetin yücelmesi için 
bir matbaa kurdurmuş, Rize, Bayburt vc Of’ta büyük kütüphaneler te
sis ettirmişti. Dergâha ait matbaada basılan faydalı İslâm! kitaplar er
babına parasız verilirdi.

Gümüşhanevî hazretleri 29 sene müddetle irşad hizmetinde bulun
dular. Her sene biri Zilhicce, biri de Recep ayinda olmak üzere senede 
İki kere halvete girerlerdi. Zühd ve takvada dereceleri çok yüksek İdi. 
Gayet perhizkâr, kanaatkâr yaşarlar, çok zaman katıksız ekmekle ye
tinerek ellerine geçen parayı fakirlere dağıtırlardı. Geceleri uyumazlar,
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fikirle, ibadetle, eser telifiyle meşgul olurlardı. Gündüzleri de talebe 
yetiştirmekle uğraşırlardı. Ka,ylule vakti, oturdukları yerde yüzlerine 
havlu örterek biraz kestirmek suretiyle uykuya olan ihtiyaçlarını kar
şılarlardı.

OnsckIz yıl boyunca, oruç tutulması haram olan günler müstesna, 
aralıksız oruç tuttular. Yatsı namazından sonra konuşmayı sevmezler, 
yatsı abdestiyle sabah namazını kılarlardı.

Hazretin hocası Muhammed Emin Efendi ona tarikat yönünden in
tisap etmişler ve bu suretle Şer’î ilimlerde hocası olduğu zatın tasav
vufta talebesi olmakla şereflenmlşlcrdl.

1893 yılında ihtiyarlık vn hastalık dolayısiyle halsiz düşmüştü. Te
davi maksadıyla gelen tabib, kendinden geçmiş halde yatan hazretin 
başucuna gelir ve etrafında hizmet edenlerden onun ayağını uzatmala
rını ister. Onlar da uzatırlar. Hazret kendine gelince ayağını uzatıp yat
maktan hayâ ettiğini söyler. -rBcni huzıır-ı Hak'ta ayak uzatma suçuyla 
başbaşa bırakmayın...» buyururlar. Hizmet ediciler ayağını eski ha
line getirirler, îşte o böylesine huzurdadır ve böylestne hayâlıdır.

GUmUşhanevî Ahmed Ziyaüddin hazretleri 25 Mayıs 1893 pazar 
günü sabah vakti baygın yatarken bir ara mübarek gözlerini açmışlar 
ve: «Hepsini isterim ya Kibriya!» diyerek ruhunu teslim etmişlerdir. 
Mübarek kabirleri Siileymaniye Camil'nln hazlrcsindc Kanun! Sultan 
Süleyman türbesinin kapısı önündedir. Zevce-i muhtcremeleriylc yan- 
yanadır. Her iki kabrin etrafı parmaklıkla çevrilidir. ' Başucundaki 
taştaki manzum kitabe şudur:

Nazar kıl çe.şm-1 ibretle, makam-ı iltlcâdır bu 
Erenler dergehl, bâb-ı filyuzat-ı Hudft'dır ba

Tlyâiiddlnt Ahmed, mevlidi anın Gfimüşbâne 
ŞehtrI şark n garbın, miirşid-l rah-ı Huda’dır bn

Mnhakkak ebI-1 Hak ölmez, ebed ha.vydır, bil ey zâlr 
Saray-ı kalbini pâk eyle bab-ı evll.vadır bn

W
ŞııH-yı diirr-l vahdet, menba’-ı llm-l ledünnidlr 
Mlikemmil vâris-i Şrr’-i Muhammed Mııstafadır bn

Hilâfet müddetinde, «İreli» vaktine dek hakka 
Tarik-I Hâlldiyl neşr eden hak rehniimâdır bu

Oku ihUU İle bir Fatiha, kalbinde daim tat 
Cilâ-yı mhtur dkri, mürldâne gıdadır bu

— 1311 —

Hazret-i şeyhin ayak ucundaki taşta İse: «MahaddlMıı-l klr&mdan 
Fahrü'l-Meşaylh GUmttşhânell Ahmed ZIyaUddIn efendi hazretlerinin 
thh-ı mukaddeslerine el-Fâtiha...» İbaresi yazılıdır.
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Yanıbaşındaki kabirde yatan muhterem zevcelerinin taamda da şu 
satırlar okunmaktadır:

«Ilak-ııorestim. arz-ı ihlâs ettiğim dergâh bir 
Bir nefes ayrılmadım tevhidden Allah bir»

Mulıaddisin-i kiramdan kutb-1 Itabbâni ve ârIM Subhâni gavaii'i- 
vâsılin GUınüşlıânevi el-Ilâe Ahnıed Ziraiiddin Efendi Hazretlerinin 
zevce-i tâhiresi ve Şeyhii'l-llarcm-1 Nebevi Hacı Emin l’aşa kerimesi 
Tacü'l-mulıadderat Hâce Seher hanım ruhuna Fatiha.

— 1S29 —

GUmüşhanevi hazretlerinin vefatı haberi duyulunca mUslUman halk 
derin bir teessüre kapılmış, yürekten sarsılmıştı. Çünkü o bütün müa- 
lümanların sevdiği, saydığı, gönülden bağlı olduğu bir din büyüğü idi. 
Padişah İkinci AbdUlhaniid Han da onu severlerdi. Cenazesinde mahşeri 
bir kalabalık hazır bulunmuş ve en samimi dualar ve gözyaşları İşinde 
toprağa verilmiştir.

Merhum ve mağfur şeyh hazretleri geniş alınlı, çekme burunlu, yu
varlak çehreli, kara gözlü, uzun kirpikli, beyaz sakallı, uzuna yakın 
boylu, güzel ve sevimli bir insandı. Beyaz entari, hırka, cübbe giyinir
ler, sadeliğe riâyet ederlerdi.

Kendisinden sonra:

Kastamonulu Haşan Hilmi Efendi,
Safranbolulu İsmail Necati Efendi,
Dağıstanlı Ömer Ziyaüddin Efendi,
Tekirdağlı Mustafa Fevzi Efendi (korvet kâtibi),
Screzli Hasib Efendi,
Kazanlı Aziz Efendi ve
BursalI Muhammed Zahid Kotku Efendi hazeratı (rahmetullahi 

aleyhim eemâin) şeyhlik yaparak İrşad vazifelerini yUrUtmUşlefdir. 
Cenab-ı Hak cümlesinden razı olsun.

Gümüşhanevi hazretlerinin tarikat silsilesi şöyledir:
Resûlullah sallâllahu aleyhi ve seliem... Hazret-i Ebubekir ea-Sıd- 

dik... Selmanı Farisî... Kasım bin Muhammed bin Elbubekir... Câferl 
Sadık... Bayezidl Bistami... ESral-Hasen... Ebu Ali Faremtdl... Yusuf 
Hemedani... Abdülhalik Gücdiivani... Arif Rivegert... Mahmud İncir 
Fağnevî... Ali Ramitenî... Baba Semmasi... Seyyid Emir Kttlal... Şah 
Nakşıbend... Attar el-Buharî... Yakub Çerhl... UbeyduIIah Ahrar... 
Muhammed Zahid... Muhammed Derviş... Hacegl Semerkandl... Muham- 
med Bakî... İmam Rabbaıü... Muhammed Faruk Masum... Seyfüddin 
Naşiri Livail-lrşad... Muhammed Bedaıml... Şemsüddtn Mazhar... Abdtt- 
lehad Dehlen... Mevlânâ Halidİ B i^ a d l... Ahmed İbn Sttieyman d -  
Ervadl... hazeratı. (Kaddesallahu esrarebum.)
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Gümüşhane^ hazretlerinin, $oğu arapsa olmak üzere tasavvuf, ha
dis, fıkıh, sarf, nahiv ve şâir mevzularda değerli ve büyük eserleri var
dır. Bunlan zikr edelim:

1 —  Cİmlu’l-usul fl’l-evliya ve envâihim. Kenarında alstılabat-ı 
Sfifiyye ve fevâld-l süre» mevcuttur. İstanbul ve Mısır'da defalarca ba
sılmıştır. Yeni Türkge ile tercümesi de neşr olunmuştur. Tasavvufa 
dair temel bir eserdir.

2 — Csmlu’l-mütun fi hakki envâi’s-sıfâti’l-llâhiyye ve’l-akaidi’l- 
mftturldlyye ve elfâzl'l-kUfrl ve tashihl'l-a’mali'l-'acibiyye. (Elinizdeki 
bu tercümenin aslıdır.) Çeşitli baskıları vardır.

S — SlecmuatU'l-ahzab ve’l-evrad. Tek ciltlik, üg ciltlik, kenarlan 
şerhli ve notlu baskıları ve nüshaları vardır. Dualara, zikirlere, virdlere 
dair geniş ve mükemmel bir tasniftir.

4 — RâmuzU’l-ehadis ‘alâ tertibi hurufl’l-lıecâ. Çok muteber ve de
ğerli bir hadis külliyatıdır. Çegitli baskıları mevcuttur. Yeni Türkçe 
ile tercümesi vardır;

5 — Levftmlu’l-ukul gerhu Rftmuzi’l-ehâdis. Beg cilt halinde «Ra- 
muzU’l-ehadİ8»in Arapça st^rhidir. Çeşitli baskılan mevcuttur.

8 ~  Garsibu’l-ehBdis. Çeşitli tabıları vardır.
7 — Hadis-i erbain. (Kırk hadîs). Süleymaniye Kütüphânesi’nde 

yazma nüshası vardır.
8 — NecâtU'l-^ilûı. Müteaddit baskıları mevcuttur.
9 — Ruhin-ârifin ve lr.$âdu't-talibîu. (Tasavvuf), Çegitli baskıları 

mevcuttur.
10 — Câmlu’l-menâsık ‘alâ ahsenlT-mesâllk.
11 — Netâylcu'l-ilılâs fi hakkl'd-dua.
12 —  Zühdetu’l-akald ve nuhbetu'l-fevaid.
19 —  Usulu’t-tunıkl'i-allyye.
14 — Acallm’n-ııiibavve ve dakalku'l-velaye.
15 — Nâsıku'l-hac.
16 — Ravhatu'l-ârifin. Matbudur.
17 — Fazalla’l-clhad.
18 —  HUstagni’s-sibruh mine't-tasrlf.
18 —  Kitabu’l-âbir fi ’l-Eusar ve'l-Muhâcir,
20 —  Letâifu’l-hikem.
21 — Rlsftle fl't-tasâvvuf.'
22 — Esıâm’b-tarik.
28 —  Levioıia’l-lusûl.
24 — Mülhakata Garalbi’l-ehadiş.
25 —  Mütemmlmattt CârnU'l-usıd.
20 —  Rlsâle fl'l-mulıftoere.
27 —  Devftn'Mnttsliınin. (Mevlzeler). SOleymâniye KütüphaneMnde 

yazma nüshası vardır.
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Ahmed Ziyaiiddin hazretlerinin hayatı, hizmetleri ve menUabı hak* 
kında bilgi alınabilecek kaynaklar: 1 —  Mustafa Fevzi Efendl'nln cHe-
diyyetü'l Hâlidîn» unvanlı ve İstanbul'da 1312’de basılmış kitabı. 2 __
Muhammed Zâhid el-Kevseri'nin <lrgâmu’l-Mürid»i (İstanbul, 1328). 
3 —  Muhammed Zâhid el-Kevseri'nin «Et-Tahrîru'l-Evliyâ» (Cilt 2). 
5 — Cemil Solakoğlu tarafından neşr edilen «TezkiretU'l-Evliyâ» nın 
zeyl kısmı. 6 —  Erzurum Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi tale
belerinden Hüseyin Kerim Ece'nin hazırladığı bitirme tezi. (Gümüşhâ- 
neli hazretlerinin hadîs ilmindeki yerine dâir). 7 — Mustafa Fevzi, «Me- 
nâkıb-ı Haseniyye». 8 — İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Tasavvuf 
asistanlarından İrfan GündUz'ün «Gümüşhanevi, Hayatı ve Eserleri* 
mevzuunda hazırladığı doktora tezi.

Bazı müteferrik notlar ve bilgiler:

Gümüşhanesi hazretlerinin dergâhı şimdiki İstanbul Vilâyeti'nin 
üst tarafındaydı. Yakın tarihimizdeki tahribat devresinde yıktırılmış 
olup bugün o ilim, irfan ve tasavvuf yuvasından maddi bir eser kalma
mıştır. Sadece «GUmüşhaneli» adını taşıyan bir sokak mevcuttur. O isim 
de eski İstanbul mektupçusu (vali muavini) Osman Ergin'in himme
tiyle konulmuş olsa gerek...

Milletimize (Dinimize) ve ümmetimize hizmetleri geçmiş bu kabil 
İslâm büyüklerinin hatıralarını yaşatmak, hizmetlerini devam ettirmek 
maksadıyla İlmî araştırma enstitü ve vakıfları kurulması hususunda 
ileri gelen dindar mUslümanlar gereken gayreti göstermemektedirler. 
Gönül arzu eder kİ Gümüşhaneli hazretleri için böyle bir enstitü ve va
kıf kurulsun, adına bir cami İnşa olunsun, eserleri hem aynen hem de 
tercüme şeklinde basılsın. O bütün ömrü boyunca müslUmanlara hizmet 
etti. Bize düşen vazife, hayırlı hizmetleri kesintiye uğratmaksızın de
vam ettirmektir. Hazretin bütün eserleri mUslümanlar için çok faydalı, 
hattâ zaruret derecesinde lüzumludur. Şu anda bunların nüshalarım 
eski kitapçılarda bile bulmak imkânı kalmamıştır. Bu hal acınacak bir 
vaziyet değil midir?

Hazret-i Şeyh'in Sultan AbdUlaziz tarafından büyük sevgi ve saygı 
gördüğünü, birinci defa hacca giderken kendisine Saray tarafından 
hususi bir gemi tahsis edilmesinden anlıyoruz.

Hazret-i Şeyh’in zamanımızda olan bir korametlerl:

Bu satırların nâçiz muharririnin uzun senelerden beri tanıdığı ve 
dostu bulunan Aksiseda matbaası sahibi Ahmed Kibritçioğlu’na 1963 
yılında bir tanıdığı şöyle der:

—  Süleymaniye camii mezarlığında Kanûnl'nln türbesi yanında 
çok büyük bir şeyhin kabri vardır. Keramet sahibi bir velidir... Ahmed 
Bey bunun üzerine kabri ziyaret eder. Fatiha okur, etrafmı çeviren par
maklığın demirlerinin paslanmış olduğunu görerek gider bir kutu boya 
ve fırça alır, şebekeyi boyar. O gece rUyftsında ak sakallı nıırlıd bir pfr
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elinden tutar ve Kibe'nin etrafında tavaf ettirir. Abmed Bey bu riiyâ- 
.dan aonra GümUğbaneli hazretlerinin zamanımızdaki vekili ve halifesi 
durumunda bulunan hlebmed Zihid Elfendi'ye intisab eder ve o günden 
beri kendisine her sene hacc-ı §erif nasip olur. Hacdan başka sık sık da 
umreye gitmektedir. İşte eblullaha hizmet edip onların manevî bakışla
rına ve himmetlerine nâil olanların elde ettikleri büyük faydalara bir 
örnek...

Hazret-i Şeyh'ln daha nice kerametleri vardır. Biz burada sadece 
balen hayatta bulunan bir kimseyle ilgili olan kerametini zikr ettik.

Satırlarımızı bitirirken Allah’a hamd eder, Resulüne salât U selâm 
okur, bütün peygamberleri, ashablarmı, sâdât-ı kirimi, ulemâyı âmilini, 
ehl-1 İmanm kâffesini hayır dualarla ve rahmetlerle anarız. (26 Şevval 
1400 — 6 EylUl 1980).

Hâk-i pây-1 evliyi ve bende-i Â l-i A b i 

VbeydulUh KÜÇÜK

EHLrl İNSAFIN DİKKAT NAZARLARINA

Bu eserin müellifi hem Şeriat, hem de tarikat ve tasavvuf sahasında zama
nının kutbu ve teridi otan kadri (ok yüce bir Islâm büyüğüdür. Kitabını (hem  
metin, hem de ferh kıımıJ Arapça kaleme almiftır. Bedir Yayınevi, eserin ter
cümesinin ve tashihinin mükemmel olması için bütün gücünü sarf etmiftir. Ter
cüme hususunda herhangi bir hatâ olduysa mesfuliyeti elbetteki muhterem  mü
ellife değil, bize aittir.

Ancak, üzülerek koyd edelim ki, birtakım çokbilmigler Oümüfhaneli haz- 
retlerinia bu eserinin tercümesinde yanht buUtuklarmı zannederek birtakım yay
garalar koparmiflardır. Biz onlann sözde tenkidlerini erbab-ı ilme sorduk ve 
bu tenkidlerin cehaletten ileri gelen nefsâni vesveseler olduğu meydana çıktı.

Eserin sc'ûncti sahifesinde bazı yersiz tenkidlere sebep olan incelik ile ilgili 
açıklamayı. bu baskının W’inci sahilesine dere etmiç bulunuyoruz.

CümOyhaneli hazretlerinin bu kitabı temel Ehlisünnet kaynaklarından der
lenmiş olup, bunda yanlış oramok edeb eksiklimi, tenkide kalkışmak ise küstah
lıktır. •Namazlar ve dualar tembellik çoim ın ürünleridir- hezeyanını savuran 
modernistlerin, ehfer Nuseyrl'lerden yana çıkan rafizl önderlerinin. Allaha tedia- 
ya mekân izafe eden Necid’ii tapıklonn fikirlerini beğenen şaşkınların Gümüş- 
haneli gibi bir ehlisünnet büyüğüne saypısulık etmeleri, onlann nasIpslzUğine 
burhandır.

lUiKİde olur dlde-l tauflif zlyidsaıU

BEDİR YAYINEVİ
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Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlarım,
Allah Teâlâ'nın Zâtına, Cemâline, İlminden sonra (1) Hllmine, 

Kuvvet ve Kudretinin kemâlinden sonra Lütfuna ve Setrine, Kitabının 
İnzâlinden ve Tevfîkından sonra In’âmıııa, İhsanına ve Fadlına hamd 
olsun.

Salât ve selâm, dosdoğru ve büyük Şeriatı ta’limi ve irşadı ile üm
metini kurtaran, Allah'ın Peygamberi ve mahlûkatın en şereflisi Hz. 
Muhammed (s.a.v.) üzerine olsun. Bu ümmete, Neblyy-1 Zîşânın sünne
tini ve hayat tarzını, Ehl-i Sünnet vc'I-Cemaat yolunu tebliğ eden, ona 
tâbi olmak sureti ile de iki cihan saadetine ulaşan Ashâb-ı Kirâm'dan 
Allah râzı olsun.
--------------------------------------------ŞERH K IS ra ------------------------------------------

( l) Akıl ve bâlij olan bir kimsenin üzerine vActb olan İlk îcy, Allah'ın (c.c.l 
VAhdAniyyetine İnanmaktır. Kur’ân-ı Kartm'de bu hususta (öyle buyurulmu(tur: 
•Ben azimüşşnn cinleri de, insanları da (başka bir hikmetle değil) ancak bana 
kulluk etsinler (beni tamsmlar, bilsinler) diye yarattım.* tZdrıydı sûresi 5)

Şüphe yok ki tevhide götüren en mükemmel yol do (Um yoludur. Bunun 
için dinimizce ilim tahsili farz kıbnmifUr, Nitekim Kur'dn-ı Kerim'de bu hususta 
şöyle buyurulmuşlur: *Bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorunuz.» (Nahl sûresi, 43). 
Aynı mevzu ile ilgili olarak Resülullah (s.a.v,) de (öyle buyurmuştur; «ilim öğren
mek, kadın ve erkek her müslümana farzdır.»

Nakil delillerden başka, akil delillerle de meseleyi izah etmek gerekirse gö
rürüz ki, Allah Teûid'nın kullarına verdiği nimetler sayılamayacak kadar çoktur. 
Nitekim Kurân-ı Kerlm'in -Allah'm nimetlerini saymak isterseniz sayamazsınız» 
ifâdesi ile bu hakikat açıklanmıştır, (Nahl süresi It)

Nimete gark olanın, o nimeti verene şükretmesi pek tabiidir. Fakat şükret
m ek için de nimet sahibini bilmek lâzımdır. Bu da ancak iUm yolu ile olur.

İlim. farz, horum, mübâh ve mendüb olmak üzere dörde ayrılır.
1) Farz olan ilimler: Bunlar da Farz ı Ayın ve Farz-ı Kifâye olmak üzere iki

ye ayrılır.
a) Farz-ı ayın olan ilim, Itikadda, imân İle küfrü, Isyân ile hidâyeti ayıracak 

kadar, ibadetle ise, namazı, orucu, ' zekâtı ve haca ifü edecek kadar blUnmest 
gereken ilimdir.

b) Farz-ı KifAye olan İlme gelince, yukarda zikredilen meselelerin, letihad 
vs fetva makamına vâsıl olacak derecede bütün teferruâtı ile öğrenilmesidir. Ay-

F. 2



Besmele, Allah’a (c.c.) hamd ve Resûlullah’a (s.a.v.) salât ve se
lâmdan sonra, Allah’ın fakir ve zelil kulu Mustafa oğlu AtuneJ Ziyâud- 
din Gümüshanevİ olarak (*} yâni bu risâlenin müellifi sıfatıyla, şunu 
İfade etmek isterim: Talebelerimin bir kısmı benden «Elfâz-ı küfür, 
amellerin ve itikadın tashihi...;» (2) hususunda bir eser telif etmemi 
İstediler. Bir istihare neticesinde böyle bir galiğma yapmaya karar ver
dim ve derhal ige koyuldum.

1 8 --------------------------KHL-I SÜNNET l'T İK A Ü l----------------------------------

(*1 Allah (c.c.) her ikisinin dc günahlarını atfedip, Resüi-ı Zişânın sancağı al
tında hu;r eylesin.

ŞERH K lS m

rica, iyiliği emr ve kötülüğü nehyetmek. Fıkıh, Tefsir, Hadis, Usûl, Kıraat, Mate
matik ve dinini ihya için öğreniten Arapça da Farz-ı Kil&yedir.

2) NUcûm ilmi. Münazara, Mantık, Felsefe, Sihir, Tılsım ve faydası olmayan 
Şiir gibi İlimlerin ihtiyaçtan fazla öğrenilmeli de haramdır. Ihyau Ulumi'd-Dtn ve 
onun dıgmdofct bazı kitaplarda da böyle zikredilmiştir.

•£ybdh> adlı hitapta da söyle denilmektedir: ‘ Dini ihtiyaçlarına cevap vere
cek derecede ilim öğrenmek farz-ı aymdır.

•insanların istiladesine sunulmak için öğrenilen ilim ise farz-ı kilAyedir^.
•Tasovvuı' ve fıkıh İlminde derinleşmek için tahsU edilen ilim de mendubtur.
•Haram olan ilim ise, felsefe. Remil atmak, Nücûm ilmi, AUah'sızltğa götü

ren. Tabiat IMaddecilik) ilmi. Sihir, mücadeleye sevk ed->n Felsefe, insanı tahrik 
ve şehevi duyguları tehyle eden Çalgı ve Musiki gibi ilimleridir».

3) Mubah olan ilim ise, dine aykırı olmayan şiirlerdir.
(1) Mendub olan ilimlerde şunlardır.- Sünneti, mekruhu, nafileleri ve fazilet

li amelleri öğreten ilimlerle, Geometri, Tıp ve Sosyoloji gibi ilimlerdir.
Tâbir ilmi, Cilr ilmi ( ‘ J ve llhâın ilimleri ise tasavvuf erbabının bilmesi ge

reken meselelerdir, •ihyamda böyle zikredilmiştir.
(2) /lifeod meselesindeki bazı istifhamları bertaraf etmek için, mevzua, su- 

alli - cevaplı şekilde incelemek en uygun olanuiır.
Sual; Allah bir jeyl emrettiği halde, kullarının yapmasını istemediği veyahut 

da bir şeyi yarattığı halde yapılmasını emretmediği şey var mıdır?
Cevap: Evet, Allah ic.e.l, kâfire imanı emretmiş, iman etmesini murûd et

memiştir, Küfrü yaratmış, fakat kimseye kâfir olmasını emretmemistir,
S: Allah’ı lc.c.f ne ile biliriz?
C: Bu husus ihtild/lıdır; Mutezileye göre akılla bilinir. Es'arilere göre miri- 

fetle bilinir. Mdlüridilers ydni bize göre. Allah tc,c.). bunu bizzat kendisi Kur’- 
dn-ı Kerim'de talim etmiştir; »Bizim yolumuzda (çalışıp didinenleri) mûcAhede 
edenleri, muhakkak kİ yollarımızn iletiriz. Elbette Allah muhslnlerle beraberdir.» 
tAnfcebut süresi, a»)

& Kul ölürse imanı nereye gider? Ruhla mı kalır, bedenle ml?
C: Hiçbiri ile kalmaz. İman bir mânadır, mâna ise mahiyetini Allah'ın bil

diği bir nurdur. Bazılarına göre ruhla berâber semâdadır.
S: Öldükten sonra kulun amelleri ne oluyor?
C: Amellerin bir kısmı Allah'ın mükâfatına, diğer bir kıstnı da ikabına gidiyor-
S- îman, zâhirde midir, bâtında mıdır?
C: Bülüğ çağına ermiş olanlarda iman zâhirde, çocuklarda ise bdtındadır. 

iman hem zâhirde hem bâtındadır, diyenler de vardır.
Sı /manın mertebeleri var mıdır?

i*) Kaza ve kederin İcm&len yazılmış olduğu bir levhln bilinmesi için waz’ edil
miş esrarlı bir ilimdir. (MevAkıt, 2'cl maksada bak ına)
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Kitabı önce üç bölüme ayırdım:
Birinci Bölüm: Allah'ın sıfatlan ve itikad meseleleri hakkındadır. 
İkinci Bölüm: Elfâz-ı küfür ve irtidada götüren kelimelerden mü

teşekkildir.
Üçüncü Bölüm: Günlük hayatta pek çok karşılaşıldığı için, İnsan

ların şiddetle ihtiyaç duyduğu ameli meseleler hususundadır.

ŞEKIl K ism

C; Evft. imanın dört mertebesi vardın
1 — Müptcdı lıı■=ın, Bu melekler.n imanıdır.
2 — Makbul olan iman. Bu da peygamberlerin imanıdır.
3 — Masum ulan iman. Bu da mıi'minlerm imanıdır.
4 — Merdud olan iman ki bu münâfiktarm imanıdır.
S. İmanın yeri neresidir?
C: İman dört yerdedir:
1 — İman kalbdedir: Hucürat süresinin 7'ci âyet-i celtlesınde bu hususla şöy~ 

le buyurulmuştun -Fakat Allah size İmanı sevdirdi. Onu kalblcrinizde süsledi.-
2 — İman göğüstedir: Zumer sûresinin 22'ci dyet-i ceillesinde bu husus $öyle 

zikredilmiştin -Hak Teâlâ, göğsünü Islâma açtığı için, Habbi (arofmdan nura 
kavuşan kimse (hatı yürekli kimse gibi midir?).

3 — İman gönüldedir; Necm sûresinin tt'ci dyet-i ceillesinde: -Onun gördü
ğünü gönlü (kalbi) yalana çıkarmadı- buyurulmaktadtr.

4 — İman lisandadır: Ra'd süresinin I9'cu dyel-l ceillesinde bu mevzu #öyIo 
boyan edilmiştin -Ancak selim akıl sahipleridir kİ iyice tezekkür eder (idrdk 
ederler).^

S- iman kadim midir, hüdis midir?
C: Kalbde vücuda gelmesi kadimdir, kalbde mevcud olan imanı İkrar hddisllr,
S: iman mı mü'mindedtr, mü min mi imandadır?
C: İman, Allah'ın (c .e ) bir hâzinesidir. Allah'ın hâzinesi ise mü'minin kalbidir.
S: İman bende midir, ben mi imandayım?
C: Ben andayım, o da bendedir. O benim sıfatımdır. cismime karışmışlır, gö

zümle görmüyorsam da, ferasetimle onu görürüm.
S: İman mı ahim üstündedir, ahit mı imanın üstündedir?
C: Imam-ı Azam Ebû Hanife'ye göre, iman akılla beraberdir, Şemsu'l-Elmme 

bunun aksini söyleyen kdlirdir demiştir.
S: İman cesetle midir, ruhla mıdır?
C: İman her ikisine de dağılmıştır.
S; İman toplu mudur, ayn  mıdır?
C: Allah (c.c.) katmda topludur. Kullar arasında taksim edilmiştir.
S: İman yeni midir, eski midir?
C: Allah kalında kadim, kullara göre ise yenidir.
S: İmanın başı, ortası, aslı, damarı, dalı, yaprağı, meyvesi, yeri, ırmağı, su

yu ve ismi nedir?
C: İmanın başı tevhid, ortası mdrifet, asb yaktn. daman ihlds, dalı emir ve 

nehiy, yaprağı korku, meyvesi Allah'ın rahmeti, yeri mü'minin kalbi, ırmağı Al
lah'ın ilmi, suyu Kur'ûn-ı Kerim, ismi de mübarek ağaçtır.

S: imanın sıfatı nedir?
C: Allah'ın (c.c.) emir ve  nehiy terine inanıyorum demektir.
S: imanın bütün şartlarını bilmeyen mü'min sayılır mı?
C: Mutezileye göre, İmanın bütün şarllannı bilmeyen mü'min Myılmaz.
Mu'tezileye göre, imanın bülûn şarilannı bilip diliyle Ikrir edip, kalbiyle 

tasdik etmedikçe mümin olmaz, imanın şartı da ALLAH'dan başka ma'bud ol
madığına, Hz. Muhammedfin O’nun kulu ve peygamberi olduğuna, meleklerine.
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Elfiz-ı küfür, iUkad ve amellerin kemâl bulması gerçekten müblm 
meselelerdendir. Bu meselelerin derin bir araştırma yaparak gayeye uy
gun bir şekilde öğretilmesi için her türlü ihtimamın gösterilmesi, elbet
te terkine imkân olmayan bir vecibedir.

Bir insan, iman ve küfrün nc olduğunu bilmezse, hidayet, dalâlet 
ve ilhâdin da ne olduğunu kavrayamaz. Kelime-i Tevhidin alışkanlık 
İcabı söylenişi, inşam ancak icmâlî imana götürür. Bu inanışla da taf
sile, tahkike ve ilme varılamaz.

Elfâz-ı küfrün ifade edilmesi de, inançların fesadına, fikirlerin bu- 
zulmasma yol açarak, insanı irtidat bataklığına sürükler. Böyle bir 
belâya duçar olan kimse bin yıl oruç tutup namaz kılsa ve diğer bütün 
ibadetleri de ifa etse, asla faydasını göremez. Onun yeri Cehennemdir. 
Hususiyle isyan, ifsad ve cehalet denizinin taştığı, yeryürönUn her ye
rinde Hakki inkâr cereyanlarının yayıldığı, azgınlığın, içi çürük dışı 
yaldızlı güzelliklerin ve bid'atlerin mâhir eller tarafından süslenerek 
sunulduğu, böylesine çetin bir zamanda imanı kurtarmak kolay değildir.

Bu müstesna işi yaparak, iman hususunda kesin bir bilgiye sahip 
olan kimseler nc kadar azdır. Dilini küfre götüren sözlerden korumak 
ve ihsan mertebesine; Allah’ı (c.c.) görür gibi iman ve ibadet etme 
derecesine ulaşmak sureti ile, İmanın hakikatine varmaya muvaffak 
olanlar ne kadar bahtiyardır. Hakka boyun eğmek, yakine ulaşmak ve 
marifet nurunun tahakkuk etmesi gibi ruhen yükselmenin İfadesi olan 
halleri yaşayanlar, elbette vazifelerini bihakkm ifa etmenin lezzetini 
duyan kimselerdir.

Günümüzün aklı başında insanları tek bir şeyle meşgul olmaya 
mecburdurlar. O da, insanın ruhunu. Cehennemde ebediyyen kalmak 
gibi bir felâketten kurtarıp, kullarına sayısız nimetler bahşeden Allah’
ın rahmetine kavuşturmak için olanca güçleri ile çalışmaktır.

Bu da ancak İman, Ahlâk vc Muâmelât sisteminin tesiriyle müm
kündür. Bu Uç unsur, mârifetin sebepleridir.

Ey merhamet sahibi olan Allah’ım! Hakkı kabul etmek niyeti ile 
kitabımı okuyup, tetkik eden, irfan, (3) iz’an vc insaf erbabının imanı
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iıilaplanna, peygamberlerine iman etmek ve İslim dininin diğer dinlerden üs
tün olduğuna inanmaktır.

Cimtu'l-Kebir'd» zikrediUUğine göre, bir adam, büluğa ermemiş bir kıtla ev
lama ve bülûğa erdikten sonra kendisine imanın tartlarını biliyor musun diya 
sorsa ve •bilmiyorum» cevabını alse, nikâh dü;er. Fakat, kocaaı imanın /artları- 
nı (ek tak aayaa va karısı da, evet diyerek tasdik etse, talâk tö z  konusu atmaz.

(3t Allah'ı (c.c.) ve Allah'ın sıfatlarım bilmek, İlimlerin en yücesi, en bû- 
yûgû, en faydalısı, en mükemmeli, en şereflisi, en parlaja, ruha, en fazla tesir 
edenidir. Akt-ı selim sahibi bir müslûmana evleviyatle bu ilmi tahsil etm ek farz
dır. Bu ilim, biicün ilimlerin aslı, herfayin özü, bütün saadetlerin kaynağı, her



İle beraber benim imammı da koru. Seni kemali ile tanımak ve vuslatı
na nâll olmak için bize lütuf ve merhametinle kolaylıklar İhsan eyle...

M üellif
Alınied Zl.vâuddîn GUmttşhancvl

____________________________ şF,Riı lu s n a -------------------------------------------

gıizel hasletin haflangtcı. dünya ve ühiret saadetinin esasıdır. Bı< (İmi iyi hilen 
bir insen, itikadını jiinhenin karanlığından, feytanın ve nefsin hilelerinden 
hıırtannış olur. İnsan, bu ilimle iyi kimseler zümresine ilhah olur, imonı fcuvvet 
bulur, yakin nuruna nâil o'ur. İşte fjuntın iÇ'ndir ki hu ilmi, Peynamber Is.a.v.i 
ilmin başı olarak vasletmişlir. Bu ilmi, akli ve nakil delilleri ile bilemeyen bir 
kimsenin taklide başvttrmoklan bafka çaresi yoktur. Tnklld. M&türidl mezhebine 
Röro cftlzdir.

Mutezile ulemasına nöre taklid câiz değildir. Hal la Bbıı Hdîim. laklid edenle, 
kâfir olacağını söylemidir. Şüphesiz ki dnğru nlnn birim meıheb'miıın Börûfû- 
dür. Bununla beraber taklid yapan kimse nünahkârdır.

Peyaamberlmizden (s.a v.l şöyle bir hadis-i .sertlin rivayet olunduğu l'erl «il- 
rüimüjfiiP; -İhtiyarların dinini laklid edin,- Halbuki hu, bndis-l ferlf değildir, Sül- 
ydn-ı ScvrI'nin sözüdür. Hadise şundan iboreifir.- Mutezile mezhebinden bir urup, 
taklid erbabının makamının Cennet ile Cehennem arasında bir yerde nldufiunu 
iddia efmiffir. Bunun üzerine yaşlı bir kadın onlum itiraz ederek Şu dvef-i celt- 
leyi okumuş: -O (Allnh) sizi ynrntondır. Böyle İken kiminiz k&fir foluyorl, kimi
niz mü'min. Allah ne yapaifanız hakkıyle bilendir.» (Tegöbun süraşl, 2) Hakikat 
bundan ibarettir demiştir. Bunu duyan Süfyân ı Sevri; -Ihtiyarlann dinini fiil- 
ftorimıl iafeîid edin- demiştir.
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B İ R İ N C İ  BÖLÜM
• ÎTİKAD (tLAHlYAT)

İtikâd hususunda her mükellef, İlk önce, îjcr'an Allah hakkında vâ- 
clb, cftiz vc muhal olan şeylerin neler olduğunu bilmelidir. Peygamber
ler ve melekler hakkında bilmesi gereken .şeyler de aynıdır. îmin etmek, 
kadın, erkek veya peygamber olsun her insana farzdır. îman da dil İle 
İkrâr, kalb İle tasdikten ibârettir. Yalnız başına ilırâr, imân olamaya
cağı gibi, kalb İle tasdik olmadıkça da mârifetııllaha ulaşılamaz. (4) 
r ■

îman İki taraflıdır; Birincisi, kalblcrc tcvflk, hidâyet (5) ve ma- 
habbetln Allah tarafından ilkâ edilmesidir, tman bu ciheti ile mahlOk 
değildir. İkincisi ise, dil ile ikrâr, kalb ile tasdik etmektir. Bu ciheti ile 
de iman kesbidir ve mahlûktur.

ŞERn KISMI

f4) tmnm-ı Azem .Vn.>!ivvct. İsimli kllnbmda, yninız basına -llcrar* İm*"! ol
maz. B(5er ihrar iman olsaydı, bölı'in möndfıfelnnn m'ı'mfn savılmo.sı n'^reklrd'. 
Bn ftusttsfaki 6vp-t-i ceUlo ise söylcd'V; «... Faîrni Allah (r.r.) o mOnafıklann hiç 
Sfıohesiz yalpncılnr oldufeunu da bili;/or.- (MünâtiKın I)

KfârifetuHah yâni AKnh't hUn'ph de vnlnır hn-ınn imnn s't"i'mnT, Bn"e' Al- 
Inh*t fnnırnnh imnn snvtirms nisn idi, ehi-> hitnl'm dn mO'm*n r>ı»*'a-ı n r̂pid^dl- 
Pıt htrsvsfahi dvet-i çiftle Isp snyirdir: «... N®flsl-'rinl en hfıvOlt z*vana tıAraian- 
Inr fvnlj mu?): İsle İman elm 'v"rek olanlar nnl»>'d>r.- (Fn'nm. t?)

rs) tmnm Nesefl, -:Pohru'l Kelâm~ adlı eserinde sâvl-> damet-fadlr-
,•'1 M.Ariret. Allah'ın fr.e ) rdlmdn ve sıfatlarında hir oldıt/funıt b-lmeh. em- 

solsir ve ortaksız oldııöıınn inanmaktır.
h1 İman. Allah'ın hirliâini ve Hz. Hvhammed'în (s.a,v.) peygamberllfilnl dd 

ile ikrar, kalb ile tasdik etmektir.
r) Istfim ise, Allah'ın Vahdnniyvefine imrn ile beraber ibadet va-iftlerlnl de 

ita etmektir.
dİ Dine ıjelince bu hasletler ilserHde öliînçrv'* kadar sehal etmektir.

iman mahluk mu yoksa nnvr-i nıahlı/h mudur, .seklinde bir miinakasnvn gir- 
m eve lılzum yoktur, iman. Alirb. Tettle'nm bidayet ve tevfikivle kulan ikrar ve 
tasdikinden ibarettir. Ilidavet. nnrıi Allah'ın iradesi İle ise. dalAlet de fiyle mi
dir? Bu husus ile ilijili Avet-i celllelpr fanlardır.-

1 — -Allah, onların kalblpri Oznıine küfürleri yüzünden, mühür basmıştır.* 
tNIsr. 75.ŞJ

2 — -Allah, onların kelblp'ine ds kulaklennn da mühür basmışlır.» (Baka
ra, 7)

3 — -Halbuki biz onu fKıır'ön-ı Kertm’i) Ivice anleyabllmolerlne mani ol
mak icin. yürekler.ipln ı>atilnp perdeler, kulaklannm İçine da sftırlık koyduk.* 
(En'am, zs)

4 — -Daha doftrusu onların ktılblerl üzerinde kat kat kilitler vardır.* fMu- 
hammed fs.a.v.) sûresi, 24)
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DİKİNCİ KISIM

Allah Hakkında Vkclb Olan Şeyler:

Allah'ın (c.c.) ezelî, ebedî, sermedi ve zâtı ile kaim sıfatları (6) 
vardır kİ, bunları herkes bilmekle mükelleftir. O sıfatlar ne Allah’dır, 
nc de Allalı'dau başkasıdır.

A  — Tenzihi Sıfatlar:

Allah Tcâlâ birdin zâtında, sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde ve 
mülkünde ortnğı yoktur. Allah (c.c.), cisim (8) ve cevher (9) değildir.

ŞERH IUS51I >
(0) dilah TeâlA’ıun sıfatlan vardın
1 — Tenzihi Sıîailar. rSuna Selbi »fodar da denir.)
2 — SiibûU Sıfatlar: fSuno Zâti Sıfatlar da denir.)
3 — Fiili Sıfatlar, ffiuno İzâfi Sıfatlar da denir. Rahmet ve Gadab gibi.)
i  Manovi Sıfatlar: (Buna Lûzıml Sıfotfar da denir.)
5 — Allah hakkında zıddı mümkün olmayan sıfatlar da vardır. Meselâ: Vû̂  

cud sıfofımn zıddı oloıı odem, Allah için mümkün değildir, muhaldir.
6 — Allulı'ın İlmi Sıfatları da vardır. (Âlim Sıfatı 0tbU
7 — Allah'ın İradi Sıfatları da vardır. (Vodûd Sıfatı gibi.)
6 — AIİalTm Kofâınl Sıfutloi'i du vardır. (Habir Sıfatı gibi.)
0 — Allah'ın mürekkep Sıfatları da vardır. (Murld Sıfatı gibi.) Çünkü, Mü- 

rld, mahlükata da izâfe edilir. Bu yüzden mürekkeb denir.
Zikredilen bütün bu sıfatlara Zâti Sıfatlar da denir.
İT) Allah'ın sıfatlan ve isimleri birdir. Ezeli ve ebedidir. Allah-’ın zifafları 

kendisi olmadığı gibi, bafkası da değildir.
Allah'ın sıfatları kendisidir dersek, o zaman iki ilâh ortaya çıkar, Birisi Sı* 

fat ilâhı, diğeri Zât Uâhı ki bu Allah (c.c.) hakkında muhaldir.
Maveudut iki kısma ayniır. t — Kadim, 2 — Hâdis.
1 — Kadim. Allah’tır. 2 — H&dis, Mahlûktur.
Kadım Herhangi bir şeyden oncu meydana gülnıiş oimnk mânasını ifade et. 

mel. Allah (c.e) hakkındaki kttciinılik, başlangıcı ve sunu olmayan bir kadimlik- 
tir. Bunu beşer akh idrak edemez. -MevakıF ve Mekasıd- adını .tanıyan eserde de 
böyle zikredilmiştir

(a) Allah cisimdir, dememn m  gibi bir mahzuru vardır’  Cisim, çeşitli şey
lerden meydana gelen bir şeydir Durum böyle olunca Allaha varlığında bölün
me îsnod cdilmif olur. O zaman da şu dye£-ı celih inkâr edilmiş olur feı bu da 
Jeûfıirdûr. •Hepmum Tanrısı fZcitında ve Sıfatlarında asta benzeri bulunmayoni 
bir tik Tanrıdır O'ndan başka hiçbir Tann yoktur O. hem Rahmandır, hem Ra
himdir* (Bakara süresi. tC2)

Şayet, Allah’ın bozı cuzlcrt ilâhtır, bazı cazlen ilah değildir denecek olur- 
ta, verilecek cevap şudur. Allah'a etiz' isnad etmek demek, her cüz*, yaratmada, 
nzıfe vermede ve hadiseleri (cdvırcle ayrı ayrı horefeet ediyor demektir ki bu, 
Alloh'ın vohdanıyyetine oykırıdır. Yine. Allah’m bir kısmı tlâtık. bir htemt mah
lûktur denecek olursa, bu ifâde ile de, Hâlik ılc mahlûk, Allah’ın Zâtında Bir
leşmiş olur ki. bu da Allah hakkında muhaldir. Allah böyle bir halden münez
zehtir.



Şekil, hudut, ölçü, sayı ve parçalanma kabul etraç*. Rcrhan|(l Wr yw  
İçRal etmcdİj^ gibi, mürokheb vc nonu olan bir varlık âa değildir, ölçü
de ve taksimde baı^ka varlıklara benaemes. Allah herhangi bir çeye hu* 
İftl etmediği gibi, Allah'a da herhangi bir çey hulOI etmes.

Allah, araz değildir vc arazlardan uzaktır. Ne Kendlal meveftda 
benzer, ne dc mevcfıd 0*na... 0*mın benzeri yoktur. O da baalmmna 
benzemez (10). ölçüye sığmaz. Ne herhangi bir bölge ne de yönler 0*nu 
Ihâta edemez Ter, gök O'nn İçine de alamaz. Zaman vc meklindan mü
nezzehtir. Bir mckflnda sabit olması dUsünillemcz. Zaman, an, gece ve 
gündüz, O'nun üzerine cere^^n etmez. Hadiselerden müteessir olmaz. 
Bütün sıfatları zevalden münezzehtir. Sıfatlannm kemAle ermeye İhti
yacı yoktur. Acizlik ve kusurluluktan uzaktır. lT.yuk1ama vc uyku O’nu 
tutamaz. Ölüm ve yokluk O'nun hakkında vArld olmaz. Dütün hadise
lerin tasarrufu Yed-I Kndretlndedlr. Malumatının ve kudretinin nlhft- 
yetl sroktur.

Kayflyyefı dnslyyct, hfti, ahvU, gülmek, üzüntü, tebessüm, güler- 
ytlzlUlUk, keder, sevinç, hüzün, ıztırap çekmek ve acı duymak gibi şey
lerle sıfatlanamaz... (11) Gelmek, gitmek, İleri veya geri gitmek (12), 
bitişmek, ayrılmak, toplanmak vc dağılmak gibi şeylerle tavsif oluna- 
maz, înmek, çıkmak, bir yerde karar kılmak, oturmak, kalkmak, }rat- 
mak, hareket etmek, sAkIn durmak, artmak, eksiltmek, büyümek ve kü
çülmek gibi şeylerle de vasfcdllemez.

------------------------------------------- ŞRitn R fs n n -------------------------------------------Pc>'cnmb«r (s.a.v.), Allah l'eAlâ'yı Mİ'me’da «En fçûz l̂ surette z6rdflm» de- 
TT.iştfr. Bu nc demehtir“> Bu, -züzel bir surelle gördüm- demofcffr. Ibn Kemal, -(rjorf- adft aitobmda böyle zikretmiştir, •Bahr» hUabmdaki CIbrfI te'vlU Uznb 
hir iUtimatdir. Tasavvuf erbâbı iae buradaki -sureli-, «sırat* olarak anfamtelordır,

n) Kâinata bakiunmtz zaman oör^nH ki. kâinat ya (evherdir. (Cevher parça» 
lanma kabul etmeyen tir parcadtrj Diğer cisimler bu cevherden meydana gelir.

Veyahut da kâinat n'razdtr. (A'raz kendi babına var olmayan, aneob. borka- 
st İte hirteştifii zaman var o*abİhn bir peydir) Â n.b. fad, koku. ee$ vs. glbt. 
Attah Teâtâ bu İkisinden de (cevher ve a'razdan dat münezzehtir, Altch (e.e.l bun
lardan münezzeh olduduno göre. Allah, cisim, cevher, ceset, suret, eüx\ mürek» 
keb ve a'raz da değildir. Allah her ne kadar hİr şey ise de. Allah bitim hildlği» 
mit şeylere benzemez. -Mevokıf- fcirobındla böyle zikredUmİfİir,

(to) Allnh T?eiâ hrmâl sdnllarle mutta^ıfhr. Noksanlık ve zevAlden mOner- 7/‘h»lr. Afflhir/ftadndnn hiçbirine asta benzemez, f̂ tfattarı Zâtı İte kaimdir. Hiç
bir yönü ite yoratftkinnnın sıraifonna benzemez. Yok almak ve var olmak elhl 
a’ra l̂ardan münezzehtir. ZâU ve isimleri gibi, StfatUırt da ezelidir, evveli yok
tur. Bbedidir, sonu yobfur.

( 11) Ftcm. neşe ve lezzet duymak. mOrekkeb cismin stfallnrtdtr. Cisim İse tİy/Kİclik ve noksanlık kabul eder AlIrh buad-an münezzehtir. -Ukad* <Akd) h|. 
tabında da böyle ziferedifmifrir.

(IV Gelmek ve gitmek gibi yaratıklara oit ohn sıfatlar.̂  Allah (e.cJ bob- 
ktnda câiz değildir. İbrahim fa s >, gökle bir yıldızın hir yerden bir yere Inflko- tini görünce -bu benim rabhim olamaz* demiş ve bu bueue Kur*dn-l Kertm*d$ 
şövle zihredilmiffir; o sönüp gidince İsa söyle drml«tt: -Ben sönüp batanları 
(Tonn diyel sevmem...- (En‘am süresi, 7$)

---------------------------ALIAIIU TEAIAMİN SIPATİARI----------------------



Unutmak, hatâ etmek, dehşete kiıpılmak, bir illet veya hastalığS 
dûçar olmak, zâfiyet, musibet, meşakkat, fütur (İş yanma arzusunun 
yok olması), zillet, sabırsızlık, korku gibi haller Allah’a Isâbet etmez.

Allah (c.c.), İnatçılık, alçaklık, başıboşluk, acelecilik, kabalık, suç 
işlemeye meyletmek, cehâlet, geri zekâlılık, bir şeyi gizlemek, cimrilik, 
tamahkârlık ve hırsa kapılmak gibi be.şeri sıfatlardan münezzehtir. Ço
ğalmak, uzamak, sayılmak, parçalanmak, uzuv sahibi olmak (13), çe
şitli maddelerden meydana gelmiş olmak, var olmak için herhangi bir 
unsura muhtaç olmak Allah (c.c.) hakkında diişUnülemez.

Karakter (14), huy, uzama, kısalma, daralma, genişleme, derinlik 
gibi şeylerden uzaktır. Bir şeyi içine almak veya bir şeyin içine girmek, 
bir şeye hulul etmek (15) veya birleşmek Allah’a (c.c.) isnâd edilemez.

Maddî yakınlık ve uzaklık, perde arkasında olmak, uçmak, tırman
mak, havada veya bir eşya içinde olmak, âlemin İçinde veya dışında 
bulunmak, onu geziyor, dolaşıyor kabul etmek de Allah (c.c.) hakkın
da mümkün değildir.

---------------------------E in .-I SÜNNET t'T tK A D I----------------------------------

ŞERH KISMI

P«cr «ûrMinln 22’ct üyet-i celilesinde zikredilen »gelen» İfadesinden maksat 
Allah değil. Allah'ın emridir. Ayet-i celilenin meAli föyledin  «Rabbindrt emri) 
goldtel. melekler saf saf (indiği zaman)...» (Fecr, 22)

Hatr süresinin 2'ci iyet-i celilesinde ise »gelen» Allah değil, AHah’ın azabt» 
d\rı -İşte onlara lıı.'inb.T knlmadıklnn cihetten .\ılnh'm emr ü azabt geliverdi.- 
(Hatr, 2)

Nemrud hnkkmdo nflzil olan şu âycı-i celiledeki »gelmek» tâbiri »helak» mâ
nasında kullnnılmıstır: -Allıh onlnrm (hıırriuklan) binayı I& temelinden yıkıp, 
tavanım tepelerine çöktürdü; nznb onla-nn farkında olmadıkları taraftan geldi.» 
(HahI, 26)

Bakara süresinin 210'cıı âyet-i celilesinde ise »gelmek» tâbiri, gene (helâk- 
mânasındnd'.r. •On>.?r llslâmn girmeyenler) ille .Allah'ın, buluttan eöleeler için 
d» melnklfrlp hirliklc k-nı-literine pn'ivermosii'.e ve islerinin bilirilivermeslne mi 
bakıyorlar? Hnlhııki fhülfin) isler Allah’a döndürülür.»

Allah (c.c.), her Çaban’ın I.ö’ci .eecesi ptiklrn yere mer ve »tövbe eden var mı
dır kabul edeyim- bııvıırıır. Hz Ali'den rivâvel edilen bu hadts-i şerifte vArid 
olan »vere inmek» (âhiri ise, Attah'ın kutlarının halterine muttali olup onlara 
rahmet nazarı ile. bakmak mânasmadır.

(13) Kttr'ân-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde. Allah Teâlâ hakkında zikr rdil-n, 
yüz. el ayak. göz. nets. parmak, suret, vnn sağ. oturmak, (.stivıi (yer  işpâl etm ek) 
ovnc. istihza, gülmek, sevinmek. c»fa, nnn'mak ,inmak vakın’ ık uzaklık oibi 
sıfatfcnn astına inanırız, keytivyeti hakkında fikir yürütmeyiz. Dalâlette olan 
mezhebter aihi. âvdler mütesnhih olduklarından dulavı zâhiri ile hfıkmedcmeviz 
Bu hususta mfıtcahhirin âVmle’-i şeriata uypıın. püzc! izahlarda bulunmuşlardır. 
Bu mevzua tekrar temas edilecektir.

(W  Allah, cisim olmadığı gibi, bazı moddelerin karışımından m evdan- net
miş de değildir. O mime, karakter sahibi n’maklan da münezzehtir. Dazı bid'at 
erbabı Allah’ın cisim fddıığımtı iddia elmişler, lüzumsuz ihtilâf ve izahlara Pir- 
mislerdir. Halbuki Allah'ın cisim olmadığı âsikördır. Allah cisim olsavdı bir ver 
işgal etmesi ve çeşitli şevlerden mevdana gelmiş (‘iması ve birtakım şekillere bü
rünmesi ieâh ederdi ki. Allah bu pibi hallerılûn münezzehtir.

fıs) Allah (c .c). başkası ile birleşmekten ve bir başka şeye hulul etmekten 
münezzehtir.
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Allah (c.c.) hakkında rnağlub olmak, bir şeye tutkun olmak, yar
dımcısı bulunmak, istlaâre edecek birine ihtiyaç duymak gibi şeyler de 
düşünülemez. Herhangi bir şey İle ünsiyet peydi etmeye İhtiyacı yok
tur. Noksanlık, hayret etmek ve hasret duymak gibi şeylerden beridir.

Hatıralara ve hafızaya ihtiyâcı yoktur. Vehimler, şüpheler, zanlar, 
düşünceler, hayaller ve a'razlar Allah’a (c.c.) isnâd edilemez.

Başlangıç, sonuç, gaye, zaman, yokluk, değişme, şekillenme, her
hangi bir şeye benzeme, kalıba bürünme, renk alma, vecde gelme, zevk 
alma O’nun hakkında muhaldir.

Künye, lâkab, zıddiyet, bir işi beşere has bir şekilde yapmak ve 
halletmek Allah (c.c.) hakkında düşünülemez.

O, doğurmadı, başkasından da doğmadı, O'nun dengi ve benzeri 
yoktur. (16)

Ne verdiğine mani olunabilir, ne de vermediğini kimse verdirebllir. 
Hiç kimse O’nun takdirini red, kudretini tebdil edip hükmüne karşı ge- 
--------------------------------------------ŞERH K IS»n-------------------------------------------

1 — Bir şeye hulûl etmek demek, o şeye tâbi ölmek demektir fci bu dltoh'ın 
•Kaim Binefsihi^ sıfatına aykırıdır,

2 — Hulul eden şey, hulul edilen şeye İhtiyaç duyduğundan dolayı hulûl eder. 
Bu da Allah'ın •Kaim BinetsihU sıfatına aykırıdır. Ayrıca hulıll edilen Şty, hu- 
ilil edenden önce var olması gerelu> ht bu da Allah'ın -Kıdem* sıfatına ayhırıdır,

3 — Hulûl edilen şey, ya parçalanma kabul eden bir şeydir. Ki o zaman hu- 
lıil edenin de parçalanma kabul etmesi çerekir .Bu da Allah (c.c.1 hahhında M  
fıldır. Veyahut da hulili eden, parçalanma kabul etmeyen bir şeye hulıll eder ki 
o da maddenin en küçük parçasıdır (zerrecikler veya atomlar gibU. Böyle bir 
zerreye Allah'ın hululü düşünülemez.

Ilulül mevzuunda, bizim görüşümüze (Ehl-i .Sünnet görüşüne) aykırı olanlar 
da vardır. O görüşler de bunlardır:

1 — Htristiyanlardan bazdan. Allah'ın Zâtının Hz. Isâ ile birleşUlUal veya 
ona hulûl etliğini, diğer bazıları do Allah'ın sıfoflarmın Hz. (sa'ya hulıll aHİŞİnt
iddia ederler.

Bir başka grup ise. Allah'ın (c.c.) Hz. Isa'ya yaratma gücü verdiğini ve ken
disini hususi mıtcizelerlc takviye ettiğini, Hz, İbrahim'e halllim (dostum) dedî|H 
gibi, Hz. Isa'ya da teşri fen •oğlum- diye isim verdiğini iddia ederler ki bunların 
hepsi bâtıldır. Bu hususta, Fahrüddin-i Râzi'de ve Mevakıl'ta geniş izahat vardır,

2 — Şltlerin, Ishakiyyc gibi ileri gidenlerine göre, Allah herhangi bir şekilde 
tecelli edebilir. Şer cihetini ele aldığımızda, şeylan nasıl insan sureline; hayır ci
hetini ele aldığımızda da melekler yine nasıl insan suretine girebiliyorsa, tıpkı

'bunun gibi Allah do bazı hdmil insanların suretinde zdlıir ölebilir. Ve onlordo 
fam bir kudret husule gelir. Şiiler, buna kendi imamlarını misâl göstermişlerdir.

3 — Tasavvuf erbabının bazılarının sözlerinden hulûl ve itllhad mânası an
laşılmaktadır. Fakat bu yanlış bir anlamadır: Allah'ın bazı dostlarına (relilerine) 
kerâmeOer vermesinin ne ittihad ve hulûl ile ve ne de vahdel-i vücud İle herhan
gi bir alâkası vardır.

(16) Ihtâs süresindeki -/füve- (O) lâfzı Allah'ın var olduğuna İşaret etmek
tedir, Bu da bâtını mezhebinin görüşünü çürütmektedir. 'Ehad- iâlzi ise, Allah'ın 
birliğine delâlet eder ki bununla da müşrikleri reddetmektedir.

Herkes kendisine muhtaç olduğu halde, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan 
mânasını ifade eden •Samed- lâfzı ise. Müşebblhe mezhebinin görüşünü reddet
mektedir.

•O doğurmadı re doyurulmadı- mcâlindekt âyet i eelıle İse Hırletiyanlann 
ve yahudilertn ittkadlannı iptal etmektedir.
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lemez. O, zulüm, gadr ve cefâdan münezzehtir. Kötü ve çirkin fiillerden, 
ezâ vermekten de münezzehtir.

Letâfet, kesafet, vahgct, dehşet, tokluk, açlık yemek, içmek ve 
yeme-içroenin icâb ettiı^lğl hallerden ve her çeşit akla ve hayâle ge
len şeylerden münezzehtir.

Zâtı (17). diğer varlıkların zâtına benzemediği gibi, sıfatlan da 
diğer yaratıkların sıfatlarına benzemez. O, Arş üzerinde kendisinin be
yan ve mıırâd ettiği şekilde müstevîdir (18). Bununla beraber orada 
cismi bir şekilde yerleşmek, karar kılmak, hulûl etmek ve dolaşmak gibi 
şeyler düşünülemez. (19)

ŞEKH K ISm

•Hiç bir çty O'mııı dunji vs benzeri değildir, mealindeki iy e t i celıle ise, Me- 
dişilerin inançlarını çürütmekledir. -Bahru l Kelâm-, -Mevûkıf vc Mekasıd- ki
taplarından almmiftır.

(17) Mütekaddiminden bazı keldmcılara göre. zâtiyeC izafe edilmesi itibarı ile, 
Allah ile diğer zatlar arasında bir benzerlik mevcuttur. Ancak. Allah’ın Zâtı di
ğer zatlardan dört yönü ile ayrılır:

1 _  Vücûb. 2 — Hayat, 3 — Tam ilim, 4 — Tam kudret. Kelâmcılardan Eba 
Hijim, bunlara bir de ■UIühlyet>j (Idve etmiştir.

Bize yini Milüridllere göre, Allah'ın Zâtı kendine has bir zâttır ve diğer 
zâtlara benzemez. İsim benzerliği bir mâna ifade etmez,

(13) Tâhâ sûresinin 5'ci âyet-i celilesinde meâlen «Rahman Arş'a hükmet- 
Hlöktadir* şeklinde zikredilen «i.^tivâ- kelimesine, Keramiyye mezhebi mensupla
rı «İstikrar" yâni Arz üzerine oturup yerleşme mânası vermektedirler.

Bize pflre buraclnki istivâ, istilâ, yani Allah'ın kuvvet ve galebesi He Arş'ı is
tilâ etmesi mânaaındiidır.

Keramiyyo'nin görüşünü reddeden diğer görüşler şunlardır:
1 — Enes b. Mâlik, isiivönın mdnosı meçhul değildir, keyfiyyetini idrak et

meye de aktın gücü yetmez. Bu şekilde iman etmek vdcib, soru sormak ise ha
tâdır.

2 — Allah Teâlâ Arş'ı yaratmadan önce vardı. Arş'ı yarattıktan sonra ornyo 
intikal etti demek caiz değildir. Çünkü intikal mahlûkatın sıtatıdır. Allah ise 
yaratıkların sıfatlarından münezzehtir.

3 — Eğer Allah (c.c.) Arş üzerinde istikrar etse idi. a zaman şöyle, denilmesi 
gerekirdi: AHah (c .c )  Arş hüyüklûğündedır. Veya AHah Arş'tan büyüktür. Her 
iki görüş de küfürdür.

1 — flz. Ali'ye Ik.v) «Allah Teâlâ Arş'ı yaratmadan önce nerede idi» diye 
eoruldıığunda şöyle cevap vermiş'ir; 'Nerede kelimesi mekân ifade edzr, Allah 
(c.c.). mekândan münezzehtir.»

5 — Cofer-i Sâdık, Allah'ı bilmek üç kelime ile olur diyerek, o kelimeleri şöy
le sıralamaktadır-

a — Allah bir şeyden ynrntılmadı.
b — Bir şeyin içinde de değildir.
c — Bir şeyin üzerinde de dt.gildir. Çuukii bu sıfatlar, kulların sıfatlarıdır. 

Bu hususlar »Bahru'l-Kelâm- ve -Hulâsa- isimli kitaplardan nakledilmiştir.
Arş'ın yaratılış sebebi üzerinde çeşitli ihlildflnr vardır. Bazılarına göre me

leklerin dua kıblesidir. Dua ettikleri zaman Arşa doğru yönelirler. Bazılarına 
göre ise meleklerin aynasıdır. Orada bütün semnvatı ve arzı görürler.

(19) Bohru'l-KcMm, ■ Mevoinf vo MakasıJ isimli eserlerde Mutezile mezhebi
nin görüşlerini ihtiva eden ye o oörüşleri reddeden hususlara dair geniş malû
mat vardır.
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O. Arş. yer, gök (20) her şeyin üzerindedir. Bu üzerinde olmak, 
O'nu, Arş vc semâ, üzerine yaklaştırıp, yerden uzaklaştırmak mânasın
da değildir. Bununla berâber O her varlığa yakındır. Nitekim Kur'ân-ı 
Kerim'de şöyle buyurulmuştur: «Biz ona (insana) şalı damarından da
ha yahıııız.7» (Kaaf sûresi: 16)

ŞEitH Kisnn

<201 (sim, musemmânın aynı mıdır, gayrı mıdır konusu ihtilâf Mır. Bu ihti
lâf isim kelimesini meydana getiren harflerde değil, kelimenin delâlet ettiği mâ
nadadır.

İsim, zâtın oynı mıdır, gayrı mıdır mevzuunda, Ebu’l llosen el-Eşnrl’nln gö
rüşü şûyledir:

1 — İsim, bnzan müsemmûmn aynıdır, yûni doğrudan doğruyo zdta detdlet 
eder. Nitekim Allah lafzı böyledir.

2 — isim, zatın gayrıdır, dltah m Hdlih ve Kâzıh sıfatlarında olduğu ğlbt.
Bu başkalarına da nisbet edilebilir.

3 — İsim, zâtın ne aynıdır, ne gayrıdır, dlim ve Kadir sıfollorındo olduğu 
gibi. Bu sıfatlar, AllaJıın haiıilti sıfatlarıdır. Zdtı ile hoalmdir, fakat zâtın aynı 
da değil, gayn da değildir. Mevaktf şerhi ile Fahrüddin-i flâzi de bu hueutta ge
niş izahat vordır.

Allah hakktndaki isimler tevkifidir. Yâni Allah’a bir isim ıtlak edilmesi İzne 
tâbidir, Mâlüridl mezhebinden Kadı Ebu Bekir: -Bir lûfız ki Allah Tedld İçin 
sdbit bir mdnayo delâlet ediyor ve Allah'ın zdt ve ııfollarına halet oetirmiyor,- 
işte bu lâfzın Allah'a fc.c.) isim olarak verilmesi cdizdtr. Allah Tedldyı. Onun 
büyüklüğüne lâyık olmayan veya bunu imo eden ölr lâfızla isimlendirmek câtz 
değildir. Meselâ: Arif, fakih, âkil ve zeki gibi. Çünkü bu isimler, eehâlet sonunda 
hdsıl olan isimlerdir. Allah’a •lablb- ismi de verilmez. Çünkü Ub, bazı tecrübe
ler neticesinde elde edilen bir itimdir. Allah hakkında bu isimler fcuUonılmaz* 
demiştir.

Allah (c.c.J hakkında söylenmesi caiz olan; söylenmesine İzin verilmiş olan 
isimler S8 I Allah lafz ı celili ile 1001 isimdir ki bunlara da Esmo-I Hûjno denir.

Resülullah (s.a.v,), Buharı vc Müslim'in rivâyet ettiği bir hadis-l şeriflerinde 
şöyle buyurmuşlardır: «Aliah'm «9 İsmi vardm. Kim bunu eoyarea fokur, anlar 
ve iman ederse) Cennete girer.-

Allah Teâlâ'nm, Kur an ı Kerim'de zikri geçen isimleH şunlardır: Mevlâ, Na
şir, Câlib, Kaahir. Kartb, Rabb, Nâsır, A id, Ekrem, Ahsenü'l-Hâliktn, Brhamü’r- 
râhimln, Zi't-Tavl. Zi'l-Kuvve ve Zi'l-Me'ûric...

Allah'ın fc.c.) hadte-i şeriflerde vârid olan isimlerine gtUnce; bunlar Han- 
nân ve Mennân'dır.

Meşhur olmayan bir başka rivayette ise şu isimler geçmektedir: Tdm, Kadim, 
Vitir, Şedid ve Kâfi...

Şimdi, Allah’ın rızâsını tahsil ve Cennetine ndil olmofe nlyyet ve arzueu İle 
Esma-i Hüsnâyı yazıp, izah etmeye çalışalım:

1 -  Allah fc.e.;.- Aliah’m zâtına has bir isimdir. Başka bir şey asla O’nunh 
etfailanamaz.

2 — Rahman; Dünya hayatında mahlûkatın hepsine merhomelle mudmele e(- 
meeidir.

.1 — Rahim: Ahiret hayatında sadece mü'minlere in'om etmesidir.
4 — Metile: Mülk kendinindir, istediğini aziz, İstediğini zelil htlar. Bu Umln 

kaynağı, flllt ve selbi sıfatlardır. Merciinin Kudret eıtatı olduğunıı eOyleyenler ■ 
de vardır.

5 — Kuddüs: Bütün kueurlardan beti olmak mdndeıns ifâde eder- Bu lembı 
haynağı setU etfaftordır.



B — Süb&ti Sıfatlar: Sekiz adettir.

1 — IIAVAT: Allah'uı ezeli sıfatlarındandır. Bu sıfatla ruullasıf 
olmak, ilim sahibi olmayı icâb ettirir. Allah’ın hayâtı ezeli ve ebedî ola
rak zâtındandır. O’ndan bir an bile ayrılmaz. O’nun hayatı, başkaların
dan faydalanarak da meydana gelmemiştir. Etler, damarlar ve gesitli 
maddelerden meydana gelmiş olmaktan da münezzehtir.
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e — Selâm; Zatı, sıfatları ve fiilleri bulun noksanlıklardan uzaktır. Mercii 
selbi sıfatlardır.

7 — Mu’miiı. Allah, zĞttnı, verdiği haberleri, peygamberlerini tasdik edendir. 
Kaynağı fiili sıfatlardır. Kulları hakkında emniyet ve sükûnet yaratıcıdır mâna
sı do vardır.

8 — Mıiheymin. Her şeyin muhafız ve murakıbıdır. (Beydâvi bu mânayı ver
miştir.)

a — AziZ; En ustun ve en şerefli olan demektir. Kaynağı, selbi sıfatlardır.
10 — CebbâT; Yaratıkların işlerini ıslah eden, noksanlarını düzelten mânası

na gelmektedir. Menşei fiili sıfatlardır.
11 — Mütekebbir; fmam ı Cazâli bu isme ‘•Her şey O'nun nezdinde hakirdir^ 

mânasını vermiştir.
1 2 - 1 3  — Hâlık, Bûıi; Bu iki ismin mânası birbirinin oynıdır. Eşyayı yoktan 

vor eden, ona şekil veren anlamındadır. Kaynağı fiili sıfatlardır. Yaratmayı tak
dir etmesi Hâlık ismine, yaratması Bâri ismine, yaratılanı tasvir ve tezyin etme
si de Musavvir ismine racidir.

14 — CalfâT: Azabı hak edenleri affedicidir. Kaynağı, irade sıfatıdır.
15 — Kohhâr; Bulun mevcudata galiptir. Her şey O’nun taht-ı kudretindedir. 

Hiçbir şey O'nun hükmünün dışına çıkamaz. Menşei, fiili ve selbi sıfatlardır,
10 — Vehbâb; Kullarına karşılıksız in’am ve ihsan eden mânasına gelir. Mer

cii mu sıfatlardır,
17 — BezzAk: Canlı yaratıkların rızkını dilediği şekilde ve dilediği gibi veren

dir. Kaynağı fiiU sıfatlardır.
18 — Feluh: Zorlukları kolaylaştıran ve zaferleri yaratan, rahmet ve rızık 

kopılormı açan demektir. Menşei fiili sıfatlardır.
19— Alim: O'nun ilmi, küll, cüz', mümkün, muhal, gizli, aşikâr, mevcud olan 

ve olmayanı, yâni her şeyi ihata eder. Kaynağı fiili sıfatlardır.
20 — HUid; Kâfirleri zelil /ulan, mütekebbirleri dünyada kendisinden uzak

laştırıp, âhirette de onlara ceza ile mukabele edendir. Menşei, zâti ve fiili sı
fatlardır.

21 — Bâli': Mü'minleri kendisine yaklaştırarak yükselten ve onlara ulvi mer
tebeler verendir. Kaynağı, fiili sıfatlardır.

22 — Mu'izz; Dilediğine izzet ve kuvvet veren, dilediğini de ilimle yükselten
dir. Mercii, irâde ve fiUl sıfatlardır.

23 — Mazili; Dilediği kimseleri zelil kılıp, rahmetinden uzofelostıron demek
tir. Kaynağı, zâti ve fiili sıfatlardır.

24 — Soml': Gizli, âşikâr her şeyi işitendir. Kaynağı, zâti ve sübûtt sıfatlardır.
25 — Basin Aydınlık, kâranlık, gece, gündüz, uzak, yakın, küçük, büyük her 

şey O’nun müTohedesi altındadır. Menşei, zâti ve sübütl sıfatlardır,
26 — Hakem: Hükmünün reddi mümkün değildir. Hükümlerinde zulüm ve ce

fâ vâki olmaz. Kaynağı, selbi sıfatlardır.
27 — Adi: Var ettiği veya yok  eltidi her ş e y ^  âdildir. Mercii fiili sıfatlardır.
28 — Lâtif: Kullan farkında olmadıkları halde onlara yumu;afclikla muamele 

edendir. Kaynağı, fiili edatlardır.
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2 —  KUDRET: Kudret sıfatı mümkünâta taalluk eder, Muh&le ta
alluk etmez. Kudret sıfatı ezelidir, mümkünü var ve yok etmeye tesir 
eder.

Allah, Hayy, Kaadir, Ccbbâr ve Kaahirdir. Mülk ve MelckUt O’nun- 
dur, izzet ve Ceberut O’na aittir. Mutlak otorite, kalır ve emretme de 
O'nundur. Semâvat ve arz ve bütün mahliıkat ü ’nun Yed-1 Kudretin- 
dedir.

Bütün eşyaya Kaadir oluşu herhangi bir ilâç veya sanat yolu İle 
değildir. O, her şeyi yapar, niçin yaptığı sorulmaz.

ŞERH lUSâU

29 — Habir: Eşyanın hakikatini vc gizliliklerini bilendir. Menşei ilmi fifatlor- 
dır.

30 — Azim; Büyüktük mertebelerinin zirvesinde olan demektir. Kaynacı mo- 
ıiL’vl sıfatlardır.

31 — Cafür: Kuliarımn küçük vo buyıift günahlarını affedicidir. Menşei, fiili 
sıfatlardır.

32 — Şekûr; Şükrü mükâfatlandıran, kendisine yapılan şükre ÇOk ecfrl* mu
kabele edendir. Kaynağı manevi veya fiili sıfatlardır,

33 _'Alîy; Zât ve sıfatlarmırı yüksekliğini idrak etmekten ofeil dciz kalır.
Menşei, tenzihi sıfatlardır,

34 — Kebir; Büyüklükte, kendisinden daha büyüğü dûşünülemeyen varlıktır,
■ Kaynağı tenzihi sıfatlardır.

35 — Hafîz: Mevcudatı, murad ettiği âna kadar zevâle uğramaktan korur. 
Kaynağı tenzihi sıfatlardır,

3S — Mukit: Vakitleri yaratandır. Kaynağı manevi veya fiili sıfatlardır.
37 _  Ikısib; Kulların yaptığı her şeyi muhasebeye tâbi tutandır. Kaynağı fit

li sıfatlardır.
38 — Çelil. Onun heybeti akılları dehşette bırakır. Menşei tenzihi ve fitli sı

fatlardır.
39 — Kerim: Cömerttir ve cömertliği daimidir. Kaynağı, fiili sıfatlardır.
4 0  _Rakib: Kullarının, nefes alıp vermesine varıncaya kadar bütün hal ve

hareketlerini murakabe eder. Menşei, fiili, zâti ve ilmi «ıfallordır.
41 __Mûcib: Duo ve istekleri kabul edendir. Kaynağı, fiili ve zött sıfatlardır.
42 — Vâsi’; Cömertliği bütün kâinatı, ilmi bütün malûmatı, kudreti bütan 

kuvvetleri ihata eder. Menşei, zâti sıfatlardır,
43 — Hakim; Hüküm ve hikmet sahibidir. Her Şeyi olduğu gibi bilir, gerekeni 

en güzel şekilde yapar. Kaynağı, ilmi sıfatlardır.
44 — Vedûd; Dostlarının kalbini işgal eden müstesna bir sevgidir. Mercii, ma

nevi sıfatlardır.
43 _  Mecid; Zdtı, şerefi, e f’ali güzel, vermesi, ihsanı boldur. Kaynağı, fllU lı- 

fatlardır.
46 — Bâ'ls; Peygamberlerini, dostlarına hidâyet, düşmanlprına hüccet Idolll) 

olarak gönderendir. Kaynağı, fiili sıfatlardır.
47 — Şehîd: Bilinenin ve bilinmeyenin şahididir. Kaynağı zâti ve İlmi sıfatlardır,
48 — Hakk: Zdtı vûcibdir, vücûdunun başkasına İhtiyacı yoktur. Menşei zdtt 

sıfatlardır.
49 — Vekil: Yaratıklarının bütün işlerine kefildir. Mercii, fitil afatlardır.
50 — Kavly; Kudreti tamdır. O'nun hakkında deizUk düşünülemez. Menşei fli- 

.11 sıfatlanbr.
61 —  Metin: Kudreti soneuzdur. Kaynağı, kudret etfatıdır.
ez  —  Veli: Kulfdnna yardım edfp, onlart koruyan ve fşterfnt tedvir edendir. 

M enşei, fiili edatlardır.



3 — ÎLİM; Bu sıfat vâcib, caiz ve muhâl olan şeylere taalluk eder. 
Allah’ın ezeli sıfatlarindandır. İlim sıfatının taalluk ettiği §ey inkişaf 
eder. Aksi mümkün değildir. Allah TeâJâ, bütün mevcûdâtı bilir. O'nun 
ilminden zerre miktân da olsa hi$bir şey kaybolmaz.

O, karanlık gecede yürüyen karıncayı, havada uçuşan zerrecikleri, 
kalblerin derinliklerinden geçenleri, hafızada cereyan eden şeyleri, giz
liyi ve en gizliyi bilir.

O'nun ilmi, bütün olsun veya bütünden bir parça olsun, mevcûd 
olsun veya mevcûd olmasın, mümkün olsun veyahut da mümkün olma
sın; her şeye taalluk eder.

O, mahlûkâtm başlangıcım ve sonunu bilir. Zât ve sıfatlardan her 
şeyi, ezelî ve ebedi İlmi ile bilen O’dur.
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53 — Haınîd: Hamde lâyık atandır. Kaynağı, izafi ve fiili sıfatlardır,
54 — Muhsi; Soydan her şeyin sayısını bilir. Kaynağı, ilmi sıfatlardır.
55 — Mübdi; Daha önce emsali olmaksızın, mevcudatı ilk yaratan O'dar. Men

şei, fiili sıfatlardır, ,
58 — Mu'id; MaMükatı, ölümünden sonra diriltendir. Kaynağı ,fiiU sıfatlardır.
57 — Muhyi; Hayatı yaratandır. Kaynağı, fiili sıfatlardır.
58 — Mümid: Ölümü yaratandır. Kaynağı, fiili sıfatlardır.
59 — Hayy: Ezeli ve ebedi diri olandır. Menşei, tenzihi sıfatlardır,
80 — Kayyûni: Başkasını ayakta tutan kendisi olduğu halde, kendisi Zâtı ile 

kanimdir. Kaynağı, zâtı sıfatlardır,
C1 — Vâcid: Asla muhtaç almayan zengindir. Kaynağı selbi sıfatlardır,
« l  — Mûcld: O muazzam, mükerrem, ulvi, keremi bol olandır. Menşei izOtl 

sıfatlardır.
83 — Vahid: O, ezeli ve ebedi birdir. Dengi ve benzeri yoktur. Kaynağı, z&tl 

minevl ve selbi sıfatlardır.
04 — Ehad; Zdtı birdir. Terkib kabul etmez. Menşei, z&tl sıfatlardır,
05 — Samed: Her şey kendisine muhtaç olduğu halde. O hiçbir şeye muhtaç 

değildir. Mercii, izafi sıfatlardır.
OG — Kaadir; Kudret sahibidir, dilediğini yapar, dilemediğini yapmaz. Kayna

ğı, zali ve izafi sıfatlardır,
67 — Muktedir: Kudretini izhar edicidir. Kaynağı, fiili sıfatlardır.
68 — Mukaddim: Eşyaları lâyık olduğu yere koyandır. Kaynağı, fiili sıfatlardır,
68 — Muahhir: Dilediğini öne alıpı dilediğini geri bırakandır. M enşei, fiili $ı-

fattardır.
70 — Evvel: O, başlangıcı olmayandır. Kaynağı, selbi sıfatlardır.
71 — Ahin O. sonu olmayandır. Kaynağı, selbi sıfatlardır.
72 — Zâhir: O. feafl delillerle bilinendir. Menşei, izâfi sıfatlardır.
73 — B&tui; Duyu orgoniarı iie idrak edilem ez. M ercii, selbi sıfatlardır.
74 — Mevl& Her şeyin yegâne mâliki ve mutasarrıfıdır. Kaynağı, fiili «ıfotlordır.
75 — Müte'al: Sanına lâyık olmayan vasıflardan uzakta'. Menşei, selbi sıfatlar

dır.
78 — BeiT: In'am ve ihsan edendir O... Kaynağı, fiili sıfatlardır.
77 — Tevvab: Kullarının tevbesini habul edendir. Menşei, fiiil sıfatlardır.
78 — ’Afuvv: GünafUan affedicidir. Kaynağı, fUU stfoüardır,
78 — Muzlh Amel defterlerindeki pûnohlon izdle edendir. M erdi, fUU sıfat

lardır.



4 —  İRADE: Allah Teâlâ'nm İrâde sıfatı vardır. İrâde, bir geyin 
şöyle olup da böyle olmamasını dilemek ve dilediği gibi tâyin ve tahau 
etmektir. Dünyada olmuş ne varsa hepsi Allah’ın dilemesi ile olmuştur. 
Mümkün olan her şeyin hangi şekil ve zamanda olmasını dilemiş ise, 
zamanında ve öylece olur. Her şey O'nun irâdesi ile olur.

Allah Teâlâ, irâdesi ile hadiseleri tedvir eder. Varlık âleminde, az- 
çok, küşük-büyük, hayır-şer, fayda-zarar, iman-küfür, itlraf-inkâr, ba- 
garı-başarısulık, artma-eksilme, itaat ve isyân O’nun ilmi, irâdesi, tak
diri, büküm ve arzu etmesi ile cereyan eder. Dilediği olur, dilemediği 
olmaz. Murad ettiğini mutlaka yapar. Emrini ve hükmünü asla kimse 
reddedemez. İnsanoğlu günâhlardan da ancak Allah Teâlâ'nm rahme
tinin tecellisi ile kurtulabilir. Yine insan O’ua bihakkm itaat edebilmek 
İşin de O’nun tevfikına muhtaçtır. Kurtuluş ancak O’ua dönmekle müm
kündür. Kulları ancak O’na ilticâ edebilirler. Bütün insanlar toplanıp, bir 
zerreyi hareket ettirmeye veyahut hareket edeni durdurmaya kalkışsa
lar, Allah'ın İrâde sıfatı tecelli etmedikçe buna asta güçleri yetmez. 
Allah Teâlâ’nm İrâde sıfatı ezelidir. Tâ ezelden eşyânın vücûdunu mu
rad etmiş ve murad ettiği geyieri de takdim, tehir, tebdii ve tağyir et
meksizin vaktinde halk etmigtir.

Allah, yapılmasını murad ettiği işleri tedvirde, fikrî tertibe ve za
man ayarlamasına muhtaç değildir. Bunlardan dolayıdır kİ, hiçbir ig, 
O’nun diğer bir işi yapmasına mâni olamaz.

5-6 SEMİ’-BASAR: Bütün mevcudata taalluk eden sıfatlardır. Bu 
sıfatlar tecelli ettiğinde, işitilen ve duyulan şeyler inkişaf eder. O gizli 
veya saklı olan her şeyi işitir, büyük veya küçük olan her şeyi de görür. 
O’nun işitmesine uzaklık, görmesine de karanlık mâni olamaz. Hiç şüp
hesiz O, karanlıkta yürüyen karıncayı dahi görür. Fakat O’nun görmesi 
göz, işitmesi kulak ile değildir, O’nun görme ve İşitmesi hiçbir yönü İle 
bizimkilere benzemez. Yeni, eski, cüz’, küll, her varlığı işitir ve görür.
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80 — RaUf: Kulları hakkında kolaylık murad edendir. Kaynağı, irâde sıfatıdır,
81 — Malik; Yarattığı /eyler üsarind» dilediği fekilde tasarrufa sahiptir. Men- 

tei, fiili sıfatlardır,
82 — Zü'l-Celâll ve'l-ikram; Celâl ve Cemil sıfatlarının sahibidir. Kaynağı 

zitl veya tenzihi sıfatlardır.
83 — Muk3lt: Adildir, mazlumun hahkını zâlimden alandır, Men/ei selbi sı

fatlardır,
84 — cam i’: o . Kıyamet gününde hasımları toplayandır, Kaynağı» fiili sıfat- 

lardır.
85 — Ganly; Herkes O'na muhtaçtır. Fakat O, kimseye muhtaç değildir. Men- 

fBi‘ leibt aıfatlordır.
88 — MuŞnl: O, dilediğine zenginlik verir. Kaynağı fiili sıfatlardır.
87 — Mani’: Dilediğinin de zengin olmasına mani olur. Mercii, fiili sıfatlardır,
88 — DaiT: Dilerse kullarına zarar verir. Kaynağı, fiili sıfatlardır,
89 — Nail’: Dilediği kullarına da fayda verir. Mm/ei, fiili sıfatlardır.

F . S
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Ezeli Zâtı ve vücudî sıfatlan İle İşitir ve görür. Sesler, harfler, ke
limeler, cisimler, renkler, hava, rüzgârlar, tadlar, şekiller, hareket, sü
kûn, toplanma, ayrılma, hâtıralar gibi varlıkların sayılan bu sıfatlarını 
ve zatlarını ezeli olarak görür ve İşitir.

7 — KEIAM: Ahkâma taalluk eder. Bu ezelî sıfattır. Harf ve sesle 
meydana gelmediği gibi susmaktan ve kelâma mâni hallere maruz kal
maktan da uzaktır.

Allah Teâlâ’nm emri, nehyi, va’d ve vaidi Zâtı ile kaim olan ezeli 
kelâmımn tecellisi iledir ki, bu da muciz kitabı Kur'ân-ı Kerim ile te
zahür etmektedir. O’nun kelâmı mahlûkatin kelâmına benzemez. Allah’
ın kelâmı hava titreşimlerinden veya zerrelerin çarpışmasından mey
dana gelen bir ses olmadığı gibi, dudakların açılıp kapanması veya di
lin hareket etmesi ile husûle gelen bir harf de değildir.

Allah'ın kelâmı, yokluk, susmak, ba’ziyet takdim, tehir, ayrılmak, 
hulûl, intikâl, evrâka muhtaç olmak gibi şeylerden beridir.

8 — TEKVİN: Cenâb-ı Hakk’m bilfiil yaratmak sıfatı demektir. 
Tekvin sıfatı, İrâdenin muktezâsına göre ve mümkünse tesir ve icâd 
eder. Bütün bu varlıkların hakiki yaratanı Allah Teâlâ’dır. Allah Teâla, 
âlemlerin zâtlarım, sıfatlarını, parçalarını yaratandır. Bütün mükevve- 
nât hâdistir. Hâdis olan' bu mükevvenâtı en güzel, en mükemmel ve 
en âdil bir şekilde tekvin eden O’dur. Yaptığı işlerde hikmet sahibi, 
hükümlerinde de âdildir. İnsan, cin, yer, gök, melek, şeytan, hayvan, 
bitki, cansız varlıklar, cevher, mâden, idrâk edilen ve hissedilen şeylerin 
hepsi hâdistir. Cenâb-ı Hak bunları hiç yoktan var etmiştir. Hiçbir şey 
yok iken, yalnız O vardı. Sonra mevcûdâtı yarattı. Allah’ın onları yarat
ması, onlara muhtaç olduğundan dolayı değil, rahmet ve irâdesini ger
çekleştirmek, hikmet ve kudretini izhar etmek İçindir.

C — FI’ü Sıfatlar:
Bu sıfatlann sayılması mümkün değildir. Yaratma, nzıklandırma, 

inşâ, emsalsiz bir şekilde yaratma, yapma, öldürme, diriltme, yok etme, 
bitirme, büyütme, rahmet; gadab, eşyâları tasvir v.s. fiilî sıfatların te- 
zâhürü, malılûkâtin mevcudiyetine bağiıdır.

ŞERH KISMI

90 — Nûr: Yeri göğü aydınlatandır. Mercii, izift ve fiili sıfatlardır.
91 — Hûdl; Mû'minlerin kalbine hidâyeti ilham edendir. Kaynağı fiili tıfat- 

lardır,
9Z — BcdI': EJyayı, emsalsiz olarak yaratandır. Menşei, fiili sıfatlardır.
93 — BAkh Bütün mohlûkat yok olduktan sonra da O vardır. Mereti, Izdfl sı- 

failardır. ,
94 — Vftrls: Yer ve yerin özerindeki her şeyin tek vârisi O’dur. Ve her şey 

O’na dönecektir, Kgynağı, Izâfl sıfatlardır.
95 — Reşld: İnsanları, hayırlı yollara irşad edicidir. Menşei, fiili ve scibl sı

fatlardır. *■
08 — Sabür: Milim sahibidir. Azab etmekte acele etmez. Cezayı kendisinin tO: 

yin eftiği bir vakte tehir eder. KaynaŞı, selbi sıfatlardır.
97 — Rab; Karjıhfc beklemeden büyüten, besleyen, yaşatan ve terbiye edendir.
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Fl*lî sıfatların kaynağı, Tekvin sıfatıdır. (211 

D —  Ma'nevî Sıfatlar:
Bu sıfatlar, sübûtî sıfatlarla beraber tahakkuk eder. Bu sıfatlar

sekiz tanedir:
1 —  Hayy, 2 — Kaadir, 3 — Âlim, 4 —  Mürid, 5 — Semİ\ 6 ■ 

sîr, 7 — Mütekellim, 8 — Mükevvin.
6 a.

E—  Zatî Sıfatlar: 6 tanedir. Bunlar Zata delâlet eder.
1 — Vücûd, 2 — Kıdem, 3 —  Bekaa, 4 — Vahdâniyyet, 5 — Kıyâm 

Binefsihî, 6 — Muhalcfetün li'I-havâdis. (22)

ŞERH KISMİ

98 — Musavvir: Yarattığı her varlığa ayrı şekil verir. Hiçbiri diğerine ben
zemez.

100 — Ferd; Eji ve benzeri olmayan tek ve bir olan varlıktır Allah.
Allah'ım, bütün sıfatların ve isimlerin hürmetine» bizlere, rızâna ndil olmo- 

yı. seni kemâli ile tanımayı mUye.’sser eyle...
(22) Udnl, în’am, İhsan, İkram, MağFirei ve Hidayet Allah'ın ezeli ve ebedi 

sıfatlandır. Ep'ari bu sıfatların hddis olduğunu ileri sürmektedir. Akil delili şu
dur; Allah mahlûkatı yaratmadan önce Hdlite, rızıfelondırmodan önce de HAzıfe 
delildi. Bizim (MÂtûridî) bu görüşe karşı cevabımız İki noktada toplanmaktadır:

1 — Yaratmadan önce Hâllk olması gayet tabiidir. Akil delil: pir kimse di
kiş dikmeyi bildiri halde dikiş dikmeyebilir. Ama ona yine de •terzi» denir. 
Nakil delil: »Kurân-ı Kerim’de Fatiha sûresinde meûlen -Kıyamet gününün mfl- 
İlki- buyurulmaktadır. Halbuki Kıyamet daha yaratılmamıştır, •Bahru'l-Keldm-

2 — Kıdem: Var/tömm evveli olmayan, ebediyyen devam eden bir zâti stfatUr, 
ebedi olmasaydı» hâdise mahal olurdu. Bu ise Allah hakkında muhaldir,

(22) Bazı âlimler. Allahsın bu sıfatlardan başka Zâti sıfatı olmadığım ileri 
sürerek, eğer olsa idi bilmemiz gerekirdi derler,

Mâtûridi. mezhebinin bu görilşe cevabı yu şekildedir: AUah, kendisini mü
kemmel bir şekilde bilmeyi bize havale etmiştir» yâni kullarına bırakmıştır. Her 
mükellef bu sıfaHarı fam olarak bilemez. Bu sıfatları mükemmel bir şekilde bil
mek, ancak peygamberlere ve onlara tâbi olan kâmil insanlara mahsustur.

Bazı kelâmcılara göre, Allah'ın başka Zdfi sıfatları da vardır ve şunlardır;
1  _Bekâ: Kendisine yokluk ulaşmak.>:tzın, varlığının Helebed devam etmesi

dir.
2 — Kıdem: Vorh^ımn evveli olmayan, ebediyyen devam eden bİr zâti sıfattır.
3 — VaJıdeıniyyet: Zâtında, sıfatında ve ef'alinde İkincisi olmayan bir setbt 

sıfattır,
4 — Kıy.'^m Binefsihi: Bir mekâna ihtiyacı yoktur. Zâit sıfûHır. ,
5 — Muhalefetün iri-havüdis: Zâtında, sıfatında ve ef'alinde benzeri yoktur.
O — Vücûd* Yokluğun zıddıdır. Eş crl’yc göre bu-'^odece bir sıfattır, DetlU

ise: Allah mevcuttur dediğimiz zaman viicüdiyet ile sıfatlanmış olduğunu görü
rüz. Bize göre bu müsamahalı bir görüştür. Vücûd, Zâti bir sıfattır,

7 — Istivâ: Bu. husustaki âyet i cellle şöyledir: *0  çok esirgeyici MUah'ın 
emr Ü hükmü) arşı istila etmiştir.» frdhâ; S)

İsHvâ keUmesinde ihtilâf vardır. Bazılarına göre» mânası» «lefİlA* olup •Kud- 
ret* sıfatına âittir. Diğer bazılarına göre de -fcasd- olup »irade» sıfatına taalluk 
etmektedir.

6 — Ayn (Göz): Bu husus ile ilgili dyet-i ceUle şöyledin «Ki (o gemi: hok- 
kında) nankörlük edilmiş bulunan (o zât) a bir mükâfat Olmak Üzere, bizim



İKİNCİ KISIM

Allah Hakkında Muhal Olan Şeyler:

Yukarıda zikredilen sıfatların zıddı ve aksi olanlardır.

.^lah birdir. Bu bir oluş sayı ve azlık ile değil, ortağı ve benzeri 
olmamakladır. Bütün isim ve sıfatları ezelîdir. Ne isim ve ne de sıfat
larında sonradan meydana gelme diye bir şey yoktur. O her şeyi ilmi 
İle bilir. İlmi ise ezeli bir sıfatıdır. Kudreti ile Kaadirdir. Kudret sıfatı 
ise ezelîdir. Yaratması ile Hâlik’tir. Yaratma ise ezelî bir sıfatıdır. O 
fi'll ile fail, fiil sıfatı ise ezelîdir. Bütün fiiller mahlûk, Allah’ın fiili ise 
mahlûk değildir. O’nun sıfatları ne hâdis (sofradan olma) ne de mah
lûktur. Kim ki onlara hâdis, mahlûk derse; inkâr eder ve şüpheye dü
şerse veya tarafsız kalırsa kâfir olur. O’nun hig bir sıfatı, yaratıkların 
sıfatlarına benzemez...
--------------------------------------------- ş b k h  k is s u -------------------------------------------------

üözlerimlz Snünde akıp gidiyordu,» (Kamer: 14) Efari'ye göre bu sıfat ya 
sıfattır. Ya da mecazi münada ^muhafaza- mânasmadır. Gözler diye cemi' ola
rak gelmesi ta’zim içindir.

e — Vech (Yüz): Bu mevzudaki dyet-i ceiileier söyledin (Ancak) azamet ve 
ikram sahibi olan Rabbinin zatı b&kl kalacaktır.» (Rahman: 27) «Allah İle bir
likte diğer bir Tanrı daha (edinip) tapma tona). O'ndan ba$ka hiçbir Tanrı yok. 
O'nım zatmdon başka her $ey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve siz ancak 
Ona döndürüirûp cölûrûlleceksiniz.» (Kısas: BB)

Ef'art'nin bu hususta iki görüsü vardır.- 1 — Sûbûti sıfatlardandır. Zdiddir.
2 — Vücûd mönasınadır.

10 — Cenb (Yan): Bu husustaki &yet-i celile ^öyledir: «O azab günü) her nef
sin »Allah yanmda islediğim taksıyrlerden dolayı vay hasret (ve nedâmeüimel 
Hakikat, hakikat ben lO ’nun diniyle, kitibiyle) eklenenlerdendim» diyeceki...» 
(Zûmen BB)

Bazılarına göre bu zâld sıfattır. Diğer bazılarına göre de Allah'ın emri ma
nasınadır,

11 — Kadem (Ayak); Bir hadis-i şerifte söyle vörid olmuştun »Allah ayakmı 
koyuncaya (emrini verinceye), Cehennem de »yeter-yeter» deyinceye kadar dol
maz.»

Bazılarına göre, Zdt üzerine ziid  bir sübütl sıfattır. Diğer bazılarına göre de 
emirdir.

12 — İşba* (Parmak): Bir hadis-l jerlfte söyle buyurulmustun «Mü'minlerln 
kalblerl. Allah'ın İki parmağı arasmdaki tek bir kalb gibidir.»

Bozılarınn göre, zAid bir sıfattır. Bazılarına göre de mecüzl minada Kudr 
ret'tir.

13 — Yed (El): Bu husustaki öyet-i celileler söyledin »Allah’uı eli, onların 
elleri üstündedir...» (Feth: 10)

«Ey İblis, iki elimle fydni bizzat) yarattığıma secde etmenden seni hangi 
fsy men etti?..» (Saad: 75)

Sübütl sıfatlardandır. Birçok alimler de Kudret'ten mecazdır demişlerdir. 
ityel-i eellledehi ihi el Kâmil bir Kudret'ten mecazdır, tki Kudret demek değildir. 
Nasıl kİ, Allah’ın ismi, Kabe’ye «fleytullah» yeiılinde izafe edildiğinde Kabe’nin 
şerefine delâlet ediyorsa, O'nun Kudretinin Hz. Adem'e tzdfe edillyi de onun ye- 
refine delâlet etmektedir.

Bu dyet-i cem deki elin nimet olduğunu Heri sürmüşlerdir. Bu büyük bir ha
tadır. Zira nimette yorotmayı ts’Uf mümlıûn değildir. Imam-t Azam'a göre, Kur'-
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O’nun bümeal bizim bilmemize, O’nun kudreti bizim kudretimize, 
görmesi bizim görmemize, işitmesi bizim İşitmemize, konuşması bizim 
konuşmamıza benzemez. O’nun rızası, gadabı ve bUtUn sıfatlan, key- 
fiyyet, âlet, harf ve ses gibi şeylerden münezzehtir. Bizim sıfatlarımız 
hadistir. Yani, âlet, harf, keyfiyyet, hal ve. ses gibi şeylerden meydana 
gelir.

Allah, mahlûkatı maddeden yaratmamıştır. O, mahiftkatı yarat* 
madan önce de Hâllk idi. Mahlûkat vücûd bulmazdan önce de onu ezeli 
ilmi İle bilirdi. Dünya ve Ahirette hiçbir şey, O’nun İlim, İrade, hüküm 
kaza ve kaderinden dışarı çıkamaz. Her şey Levh-1 Mahfuz’da kayıtlı
dır. Yok olan şeyi yokluk hali ile bildiği gibi, onun nasıl vücud bulaca
ğını da bilir. Var olan şeyi de varlık hali ile bildiği gibi, onun nasıl yok 
olacağım da bilir. Küfredenin, küfür halini bilir ve ona buğz eder. Son
ra İmân ederse, onun mü’min olduğunu bilir ve onu sever (23), İşte 
böylece bütün âlemin halini bilir, (24)
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ÜÇÜNCÜ KISIM

Allah Hakkında Gâiz Olan Şeyler:

Allah Teâlâ’nın, her mümkünü yapması, terk etmesi, sevab vermesi 
ve azab etmesi, Ahirette Cemâlini göstermesi, peygamber göndermeni, 
mahlûkatı ıslah etmesi caizdir.

Allah insanları yaratırken küfür ve imandan sâllm' olarak yarat
mıştır, yâni ıpes’ul.tutmamışhr. Akıl bâliğ olduktan sonra, emir ve nc- 
hlylerlne muhatab kılmıştır. Küfr eden kendi İradesi 11e kâfir olmuş.

ŞEBH KISMI

dn-ı Kerbn'de geçen el, netle gUtl Allah’a İzâle edilen isimler, keyttyyet kabul et
meyen stfaflardtr. Bunlorn Kudret, nimet gibi mdno’or vermek «fotlvvrtlnf ho
le! getirir fel. bu da Kaderiye ve AfuteztIe mezhebinin gOrûfü ile bir olur...

14 — Yemin (Sağ); Bu konudaki âyet-l eellle föyledir; (GAkler de O'nun BSt 
Bil ile (toDİanıo) dûn'ı'mûslBrdir (düTûleeekIrrdir) (Zümer: dt) Bu dyst-l esU- 
ledeki Temin, Tam bir Kudret mânasını ifade etmektedir.

15 — Tekvin (Yaratma): Hanefi mezhebine göre yedi sıfat üzerine zâUkfIr, 
Yaratma mânâtınadır.

16 — Keff (Avuç): Mi'rae hakkmdaki bir hadts-t şeritlerinde Peygamberimiz 
(s.a.v.1 şöyle buyurmuşlardır; -(MTrac gecesinde) Allah TeftlA «vucunu İki omu
zumun arsama koydu. Serinliğini kalbimde hiseettim.-

Bazılanna göre, buradaki ’ ketf- sıfattır, avuç demek değildir. Diğer baziUs- 
nna göre de tedbir mânasınadır. Resülullah fs.a.v.)'ln fcolbimde htMetlIm, İfa
desi de sükûnete, rahata kavuştum demektir.

(23) Allah her seyl. timinde, bir yenilik, değişme ve ihtilâf olmadan bilir. İ l
mi birdir, malûmatı müteaddittir.

(21) Allah Teâlâ, yok olan şeyi, yaratılmadan önceki hâil İle bilir, Cekmiyye 
mezhebi, bu görüşe karşıdır. Onlara göre, bir şeyi yaratmadan önce Allah ONH 
bilmez. Bu gİrüş bâtıldır. Allah, yok olan şeyi yaratmadan önce MMIdl olM. ya- 
rattıktan sonra da nasıl vücut bulacağını bilir. O'nun ilminde bir değIşIkMb Ol
madığı glbt, bir yenilik de olamaz. Bu gibi halter, ancak hâdls olan varUUanla 
bulunabilir. «Fıfchu'l-Ekber*



küfür ve inkârında Allah ona yardımcı olmamıştır. İman eden de kendi 
İradesi ve Allah'ın tevfîkı İle iman etmiştir. Allah, hiç kimseyi küfür 
ve İmana zorlamamıştır (25). Küfür ve İman, -yukarıdaki mânada- ku
lun fiil ve iradesi ile olmu.3tur.

Allah Teâlâ, Hz. Adem’in sulbünden çıkardıktan sonra, insanoğlu
na (26) akıl vermiş, emir ve nehiylerini bildirmiştir. Bunlar da Allah 
Teâlâ’nın rubûbiyyetini ikrar etmişlerdir. Bu ikrar iman sayılmış ve 
İslâm fıtratı üzerine doğmuşlardır (27). Mükellefiyet çağına geldikleri 
zaman da küfür edenler, bu ikrarı değiştirmişler, iman edenler de bu 
İkrarı devam ettirmişlerdir.
___________________________ ŞERH KISMI---------------------------------------------

(2S) Cebriyye mezhebine göre, Allah, kâfiri kâfir, mü'mini de mü'min olarak 
yaratmışiır. Peygamberler de vahiyden önce yine peygamberdiler. Hz. Ebu Bekir 
ve Hz. Ömer Islâm olmazdan önce imanit idiler. Hz. Yusuf'un (a.s.f kardeşlen 
günah işlemeden önce nebi idiler. Onlara göre mü’min tâata. kâfir küfre, cebr-i 
Ihtiyüri ile mecburdurlar. Bize göre bunların hepsi bâtıldır.

Peygamberler, vahiyden sonra peygamber olmuşlardır. İblis, secde etmediği 
İçin kâfir oldu. Bir insan, tâaC ve ma'siyete mecbur değildir, serbest bırakılmış
tır.

(2B1 Allah Teâlâ'nın Insanoglundan aldığı misak (söz> hakkındaki âyet-i ce
hle şöylfdir.- -Hani RabbJn Adem oğullarından, onların sırtlarından zürrlyetleri- 
nl çıkarıp kendilarini nefslerine şuhid tutmuş, ‘ Ben sizin Rabbintz değil miyim?* 
(demişdil. Onlar da «Evet (Rabbimizsin), şâhit olduk* demişlerdi. (İşte bu şâ- 
hitlendirmeJ kıyâmet günü •Bizim bundan haberimiz yoktu» dememeniz içindi.* 
(Araf: 172)

Müfessirler, bu âyet-i celilenin mânası ile ilgili olarak şöyle demişlerdin Al
lah Teâlâ, Hz, Adem'in (a.s.) sırtının sağ tarafını sıvadı, beyaz renkli küçük to
humlar; sal tarafını sıvadı, siyah renkli küçük tohumlar çıktı. Ve Allah Teâlâ: 
-Ey Adem, bunlar senin zürriyetindir* buyurdu. Sonra da o  tohumlara: -Ben si
zin Rabbiniz değil miyim* diye sordu. -Evet sen bizim Rabbimizsin* diye cevap 
verdiler, tekrar Hz. Adem'in fa.s.) sulbüne döndüler. Bu tohumların yaratılışı, 
Hz.'. Adem'in Cennetten çıkıp, dünyaya gelişinden sonra olmuştur. İlk dünyaya 
geliş yerleri hakkında ihtilâf vardır. Bazılarına göre, Arafat dağının eteğinde 
Numan ovasında, diğer bazılarına göre de Tûif ile Mekke arasındadır.

Zûrrjyeller dünyaya geldikten sonra, tekrar Allah onlara: «Şunu iyi bilin ki 
benden başka ilah yoktur. Ben sizin Rabbinizim, bana şirk koşmayın, şirk ko- 
şanlardan ve inanmayanlardan intikam alırım. Önceden vermiş olduğunuz sözü 
hatırlatmak İçin size peygamberler göndereceğim* dedi. Onlar da cevap olarak 
#dyJe dediler: -Sen bizim Rabbimizsin. senden başka ilâh yoktur.* Allah Teâlâ, 
bu şekilde ikinci misâfcı (sözü) de aldıktan sonra, ecellerini, rtztkIannı, başlarına 
gelecek olan şeyleri Levh-i Mahfuz'da kaydetmiştir.

127) Bu hususta Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: «Her doğan ço
cuk Islâm fıtratı üzere doğar. Ebeveyni onları ya yahudi, ya hıristiyan veya m e
clisi yapar. Bulûğa erdiklerinde ya şekür (müstüman) olurlar, ya da kâfir olarak 
kaluiar...»

Bu hodis-i şerif, şu âyet-i celilenin mânasını açıklamaktadır: «Gerçek biz ona 
(doğru) yolu gösterdik, ister şükredici (mü'min) olsun o, ister nankör (kâfir).- 
(Dehr: 3)

Setiee şudur: Ashab-ı Kiram, TâbUn ve Müfessirler Adem oğlundan böyle 
bir mleâlun (eöz&n) alındığında birleşmişlerdir.
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PEYGAMBERLER---------------------------------39

Farsça (Türkçe) olarak Allah Teâlâ’nm sıfatlarının zikri câtzcilr 
(28). Ancak yed, rici gibi uzvî sıfatları başka dile çevirmek cftiz değildir.

Allah'a uzaklık, yakınlık izafe edilmesi, mesafe uzaklığı yakınlığı 
değildir. O’nun yakınlığı keramet ve esrara nail olmaya, uzaklığı da 
zillet ve isyana dûçar olmaya delâlet eder. İtaatkâr. Allah’a yakındır. 
Asî İse O'na uzaktır. Yalnız bu uzaklık ve yaltınlıl-ta keyfiyyet düşü
nülemez. Allah’ın yakın vc uzak olması, O’nun yönelmesi sırra taalluk 
eden bir meseledir. Keyfiyyet kabul etmez. Cennetle O'na komşu olmak 
ve O'nun önünde durmak gibi ıstılahlar da yukarda zikredilen mânayı 
ifade ederler.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Peygamberler Hakkında Vârlb Olan Sıfatlar:

Sıdk, Emânet, Fetânet, İsmet, Nezâfet. Tebliğ (29). Hıfz.

Peygamberler hakkında muhal olan sıfatlar da yukarda zikredilen 
sıfatların zıddı olan şeylerdir.

Peygamberler Hakkında Câlz Olan Şeyler:

Hastalık, yemek, içmek ve bunların İcab ettirdiği haller, uyku, ni
kâh, alış-veriş, meşru ticâret, binmek, yolculuk yapmak ve savaşmak 
gibi onların yüksek mertebelerine noksanlık getirmeyen beşeri hallerdir.

------------------------------------------- ŞERH KISMI--------------------------------------------

Bu mevzudaki delilleri, yukarıda zikredilen hadlı-i şerif ite, daha yukarda 
mcvzu-l baha edilen A'raf aûreainin 172'ct iyet-i celileşidir,

Eder, yukarda zikri geçen sözleşmeyi, insanlar kıyamet oünü-ıde »Bit böyle 
bir va'dde bulunduğumuzu holırlamıvoruz^ diyerek inkâra kalkışırlarsa durum 
ne olur? Buna verilecek cevap şövledirr Dünva bir imtihan yeridir. O va'di hO’ 
Urlarsak imtihanın hikmeti ortadan kalkar. En mühimi haiırlamamak, onlar için 
ne bir delil, ne de bir özür değildir. Zira Allah Teâld, va'dini halırlatmak İçin 
hitaplar ve peygamberler göndermiştir.

(28) Arapça olmayan isimlerle Allelıı zikretmek- Allah'ı. »Yedullnh» vp bu
na bsnz-r İsimler İle zikretnı?1t kevflvet isnâd etmeksizin cAlzdlr. •Dee(-I /fu
rta- =  -Allah'ın eli- gibi, zahirde Allah'a uzuv Itnğdma matuf Arapça olmayan 
isimle Allah’ı zikretmek eâiz değildir.

(20) Taftazani, Meknsıd şerhinde şöyle demiştir: Nübüvvetin şartı şunlardır: 
Erkek olmak, akl-ı kğmtle, zekâya, fikri kuvvete sahip olmak; baba ve anneleri 
aşağı kimselerden olmak gibi nefreti celbeden hallerden uzak olmak; galat (şaş- 

'kmlıkJ, doğruyu bilmemek, kabalık, baras ve eûzzam albi nefret verlet hasta
lıklar. yolda bir şey yemek gibi şahsiyeti küçük düşürücü davranışlar peygam
berliğin hikmetine halel veren hollerden de uzak olmaktır. Teerid kitabında da 
şunlar ilAve edilmiştir: Unutkan otmamak, şeytan ve insan şerrinden korunmuş 
almak, hatıralar ve vesveseden uzak olmak...

Allah Teâlö, Peygamberimiz lıakkıda Şöyle buyurmuştur: «Anah, teni İman- 
larfın şem'nlden korur.- (Maide: Ö7)
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Onlara, musibet, değilme, aa, hastalık, soğuk, sıcak, açlık, susuz
luk Isâbet edebilir, öfke, sıkıntı, yorgunluk, zayıflık ve İhtiyarlamak 
gibi hallere de maruz kalabilirler. Onlara zehir ve sihir de tesir edebilir.

Nitekim bazı peygamberler, öldürülme, testere ile biçilme, atege 
atılma gibi daha büyük felâketlere de maruz kalmışlardır. Diğer bazı
ları da, muayyen vakitlerde Allah tarafından korunmuşlardır. Bizim 
Peygamberimiz İse daima Allah Teâlâ’nm muhafazası altında kalmıştır.

BEŞtNCt KISIM
Melekler Hakkında Vâcib Olan Şeyler:

Daima Allah’a İtaat üzere olmak, erkek ve dişi olmamak, yiyip Ig- 
memek, küçük ve büyük abdest yapmamak, sümkürme ve yellenmeden 
uzak olmak, hasta \ie kötürüm olmamak, zayıflık ve ihtiyarlığa manız 
kalmamak, âfetlerden ve kötü huylardan berî olmak, âzâlardan ve di
ğer karışımlardan meydana gelmiş olmamak, melekler hakkında vâcib- 
dlr. Melekler nûrân! birer varlıktır ve elbette yukarda zikredilen hal
lerden uzaktır.

Melekler hakkında muhil olan şeyler ise yukarda geçen hallerin 
zıddıdır.

Allah İle uvdiği kulları arasında elçilik yapmak, mü’minler için 
dua ve istiğfar etmek gibi çeşitli şeyler de melekler hakkında caizdir.

Melekler, terklb kabul etmeyen rûhftnl ve nûrâni b ir cevherdir. Şe
hevi karanlıklara sürüklenmekten münezzehtirler. Yiyecekleri teşbih, 
içecekleri takdistir. Sevinç duymaları ve ünsiyet etmeleri Allah İledir. 
Yerıol, Allah’ın müşahedesi altındadır. O’na yakın ve emirlerine âmâ- 
dedirler. Onlar İtaat etpıek üzere yaratılmışlardır. İtaatin dışına çıka
mazlar.

AL’ÜNGI KISIM
tınsm Mâtürldl’nln İtikad Hiısusundâkl 

Geniş tzfthatı (30)
En öz İfadesi ile imanın şartları altıdır: Allah’a, meleklerine, kitap

larına, peygamberlerine, âhiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin 
Allah'tan geldiğine inanmaktır. (31)

ŞERH KlShn

(30) İmam MStOridt'nln künyesi şöyledir: Muhammed Ebu'l-Mansur el-M&tü- 
Tldl... Kendisi Hanefi mezh^bindendir. Nitekim İmam Eş'ari de SüfU mezhebine 
mensuptur. Ancak Eş'artter ihi fırkaya aynlmı$iır; Bir fırka, taptk fırkalar ta
rafını. diğori de ffonefl mezhebi tarafını tutmuftur. Bu zâtın ismi de Şâfil mez
hebi imamlarından Ebu’l-Hasen ei-Bt'arI’dir. lukadda, Hanefi mezhebi ile Şafii 
mezhebi arasmda 73 meselede ihtilaf vardır.

(3t) Ehl-i SOnneta zöre hayır ve şerrin halikı Allah'tır. Mutezile'ye göre -ise, 
Allah ten i  ne tahdir -ve ne de onunla hükmeder. Eğer fe r  ile hükmeder de sonra 
azab ederse, tulm  etmiş olur ki Allah Teâlâ zulümden münezzehtir. Ehl-i Sün
netin Mutezile'ye verdiği cevaplardan biri v e en mühimi /öyledir; Allah şer ile 
hükmedeceğini hiç kimeeye blldlrmeml/tlr. Emir ve nehiyleri ise apaçıktır. Bu
na uymayanlar da elbette azab göreceklerdir.



Kur’ân-ı Kerim (32). Allah’ın kelâmıdır, mahlûk değildir. O, mıiB- 
haflarda yazılı, kalblerimizde mahfuzdur. Dilimizle okur, kulağımızla 
işitiriz. Kur’ân-ı Kerîm’in tamamı büyüklük ve fazilette mttsâvidir. 
Ancak, bazı ayet-t kerimeler zikir bakımından yani, lafız bakımından 
faziletlidir. Kâfir ve fâcirlerin kıssalarını beyan eden ayet-l cellleler 
Eİbl. Bazı ayet-i kerimeler de. mezkûr yani; hem lafız ve hem de mev
zuu bakımından fazilet taşımaktadır. Ayet-el Kürsi vc Ihiaa sureleri gibi.

Allah'ın isim ve sıfatları da fazilet ve büyüklükte müsâvidir. Ara
larında fark yoktur.

Kur’ân-ı Kerîm’de zikr edilen, peygamberler, sâllh kimseler, İblis 
ve Fir'avn gibi isimlerin hepsi Allah'ın kelâmıdır, onlardan haber ve
ren âyetler onların sözü değil, Kur’ân-ı Kertm’dir.

Allah’ı göz ile görmek (33), aklen caiz naklen de sâbittlr. Mekân, 
cihet, karşılaşma, bitişme, mesafe ta’yini, ışık, benzetme, keyfiyyet ve 
Ihâta olmaksızın Allah görülür.

Kâinâtı (34) meydana getiren bütün parçalar ve sıfatlar, hattâ 
hayır veya şer bütün kulların işleri, Allah'ın yaratması, iradesi, tak
diri, İlmi, kaza ve kaderi iledir. Yalnız kulların, sevab ve azab İcab et
tiren Ihtiyârî fiinerl vardır. Küfür, İman, tâat, hareket, sttkftn. hayır, 
ger ve isyan haklkf mânasiyle kulun filllerindendtr (35). Bu fiillerin 
İşlenmeslıide zorlama yoktur.
--------------------------------------------ŞERH KISMI-------------------------------------------

(32) Kur'ân-ı Kerim Allah'ın kelAm sıfatıdır. MaMûh ve M dtt değildir, ICur'- 
dn-ı Kerim harf, set ve parçalardan da /nûtetekMl değildir. O bir mdrtâdtr. Allah 
T eili  sesleri ve harfleri yarattıktan sonra, bu mdnayı Cebrdll fa.s.) perde ar
kasından dinlemit ve hıf* etmitiir. Sonra o Peyttamberimlze, Peypomberlmls 
r$.a.v.) ashab-t kirama, onlar lâblMe, tabiinden de bize kadar noWedllmlfllr. 
Kur’dn-ı Kerim Arapça, Ibrüntee ve SürydnIee değildir. Kur'An-ı Kerimin Arap
ça olarak Indlrllltl, Allah'ın kelirmna delâlet etmesi içindir. Kur ân-ı KorIm'In 
harfleri ve sesleri mahlûhlur. Vazılt olan try ise mahlûk değildir. Kur'An'a mah
lûk diyen kâfirdir.

(33) Allah Teâlâ'nın kullan tarafından görülmesi ve tecelli etmesi bizs göre 
birdir. Dünyada. Tûr-i Sina'da Hz. Musa'ya gözüktüğü gibi Ahirelte de mO'mln- 
lere gözükecektir. Çünkü Cenab-t Hak mevcuttur. Mevcudun görülmesi de rruı- 
hal değildir. Bu mevzudaki âyet-l eellle söyledlr: -Yüzler fvardırJ o gün ter û 
tâzedir. Rablerine bakacaktır.- (Kıyomej zt-U)

Dünyada mü'minler ay'ı nasıl görüyorlarsa, dhirelte de, tek ili tOphesiz Al
lah'ı öylece göreceklerdir. Kim ki Allah’ı göz ile değil de kalb İle göreceğini İd
dia ederee dalâlete dûşmüt otur. Şu âyet-l cellledeki; -tyl Is. güzel amal yapan
lara (Ihean mertebeelne erenlere) deha güzel İyilik, bir de ziyâde vardır.» fYıs- 
nus; Zâi Ziyâde kelimesi Allah'ı göt ile görmek mânaeı ile tefelr edilmiştir.

(34) Allah kadimdir. O'ndan başkaları ise hâdistir. Kadim ile hâdie var ak
mada birletirler. Ancak kadimin vücûdu, vâctb, hâdisin vücûdu İse eâlzdlr ve vü
cûdu bir tebebe dayanmaktadır. Insanm varlığı hâdlıttr. Varlığı hâdie olduğu 
için de bir sebebe dayanmaktadır. Nitekim Kur'ân-ı Kerim bu hueueu Şöyle be
yan etmektedir- -Ben cinleri de insanlaiı da fbaŞha bir sebeple değil) ancak ba
na kulluk etsinler diye yarattım- Zdriyat: sı)

(35) Kablh yani kötü. Allah'ın nehyeitiğine denir. Bu kOlülüğün yapılma. 
Minda Allah'ın teleği ve rızâsı yoktur. Hasen yani İyi, yapılması şerlof lorofın- 
dan iyi görülen leylerdir. Bu ise Allah’ın nzdsı ile olur.
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Ancak, bu fiillerin hâlikı Allah’tır. O'nun iradesi, kaza ve kaderi 
ve hükmü İle var olmuştur, Levh-i Mahfuz'a yazılmıştır. Fakat bu ya
zılma katî bir hüküm (36) değil, değişebilen bir vasıftır.

İtaat etmek, herkesin üzerine vâcibdir. Bu da gene Allah’ın emri; 
sevmesi, rızâsı, iradesi,-kazası, hükmü (37), İlmi, yaratması, ve tevfîkı 
İle olur, isyan etmek de Allah’ın ilmi, kazası, takdiri, yaratması ve hük
mü iledir. Sevmesi, rızâsı ve emri ile değildir.

Nâfileler de Allah'ın emri değildir. Ancak O'nun sevgisi, rızâsı, 
İrâdesi, kazası, ilmi, yaratması, tevfîkı ve hükmü 'iledir.

Sevab Allah'ın bir lûtfudur.
Azab ise O'nun adâletidir.
Bunun böyle olması, kul bunu hak ettiğinden veya Allah'ın üzerine 

vâcib (38) olduğundan dolayı değildir, Allah kullarına, iyi amelinin 
karşılığı olan sevabı kat kat verir. Bu, Allah'ın kullarına olan bir lût
fudur. (39)

ŞERH KISm

(35) Küçüfe veya büyUfe hiçbir şey Allah'ın hükmünden dışarı çıkamaz. Her 
şty Levh-i Mahfuzda yazılıdır. Bu görüşün nakli delili şu dyet-i cellledir.- .Ka
rada ve denizde ne varsa hepsini O bilir. O'nun ilmi dışında bir yaprak dahi 
düşmez. Yerin keranlıklan idindeki tek bir tânc, yaş ve kuru (hiçbir şey) müs
tesna olmamek üzere hepsi apaçık bir kitaptadır.. (Bn'am; S9)

(37) Allah TeAla’nın hükmü dürttün Tâatla hüküm, ma'siyetle hüküm, ni
metle hüküm, şiddetle hüküm... Allah Teâlâ, kuluna itaat ile hükmederse, kul 
da Mds ile bu hükmü karşılarsa. Allah ona yardım eder. Bu husustaki âye(-t 
eellle {öyledir.- .Bizim uğrumuzda mücâhede ed.-nlcrte gelince): Biz onlara el
bette yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah her halde ihsan erbabı ile bera
berdir.» (Ankebut: 80)

Allah Teâlö, kuluna ma'siyetle hükmederse, kul da bunu, tevbe ve pişman
lık ile karşılarsa affa mazhar olur. Bu mevzııdaki dyet-i eellle şöyledir: -Her hal
de Allah ham çok îevba edenleri sever, hem .çok temizlenenleri sever.» (Baka
ra: 22Z)

Allah Teâlâ. kuluna ma’siyetle hükmederse kul da bu nimete şükür ile muka
bele ederse Allah ihsan ve ikramını artırır. Bu husustaki nakli delil {öylsdir.- 
•Hatırlayın ki Rabbiniz (size) şunu bildirmişti: -Andolsun, şükrederseniz elbat- 
le »İzin nimellnlzl arlırırmı. Andolsun nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz benim 
azabım cidden çetindir.» (İbrahim 7)

Allah Teâli, kuluna şiddetle hükmederss, kul da rızd ve sabırla mukabele 
ederse ecrini âhirette alır. »Ancak sabredenlere ecirleri hesapsız ödenecektir - 
(Zûmer: W) meâtindeki dyet-i cciile,-bıı hususa nafelî dclil.olarofe flctîrilmijtir.

(35) iman ve hidayet Allah’ın (adlından, küfür ve dalâlet ise adlindendir. 
Fodl VB Adi, Allah'ın sıfatlanndandır. Hiçbir kimse, Allah Teâli'yı zulüm ve ha
la ile vasıftandıronısz. Böyle bir davranış hamakattır. Kullara düşen, teslimiyet
tir. Bu konudaki dyet-i eellle {öyledir.- »O. yapacağından mes’ul olmaz, fakat on 
lar mes'ul olurlar.» (Enbiya: 23)

(39) Allah Tedld, kulların yaptığı iyiliklere kat kat (atlası ile mukabele eder. 
Bu hueıuta Kur'dn-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştun .Kim Allah'a bir iyilikle, 
güzellikle gelirse, iste ona bunun on katı var. Kim de kötülükle gelirse hu. o 
miktardan başkasiyle cezalanmaz. Onlar (yani iyilik edenler de. fenalık yapan
lar da) haksızlığa uğratılmazlar.» (En'am; 180)

Peygamberimiz (sa.v.) de şöyle buyurmuştur: »İnsan oğlunun iyi amelleri 
lO'dan 700’e kadar derecelendirilir.»



ISî ITA’AT (Bir işe gücHn yetip yetmemeni): Kulun bir igl yap
maya gücü yetmesi, sebeplere, vasıtalara ve teklif edilen İşin yapılıp 
yapılamayacağına bağlıdır, Kul, gücünün yetmediği şeyden mea’ul de
ğildir, ' ■ I

Dövdükten sonra meydana gelen acı, bir cama çarptıktan sonra 
meydana gelen kırılma, birini darb ettikten sonra meydana gelen ölüm 
ve buna benzer hadiseler Allah’ın yaratması ile vuku bulmuştur. Bun
ları yaratmada kulun hiçbir payı yoktur. Kul, fiilleri, yapması, ikrarı, 
marifeti (40) ve tasdiki İle mahlûktur. (41)

Hiç bir şeye Allah’tan başkası tesir edemez.
Bir şeye kuvvetle yapışmak, dövmek,' kırmak ve buna benzer acı 

duymak, anahtarı çevirmek gibi fiillerde, kulun irâde vo hftdia kudre
tinin (42) doğrudan doğruya bir tesiri yoktur. Kâinattaki (43) diğer

--------------------------- İMAM MATÜRİDÎ'NÎN GORÜŞÜ----------------------- 43

ŞERH KISm  —

(40) Kudret ikiye oynlır;
1 — Uzvun, ameli yerine getirebilmek için kudreti kabul edebilecek «hhal- 

<e olması ki bu fiil meydana gelmeden önceki haldir. Bize göre mükellef olma
nın şartıdır. Bu konudaki öyel-i rclite şöyledin -... Onn. (hacca) bir yol bulabi
lenlerin (pücii yetenlerin) Beyti hncc fve ziyaret) etmesi Alleh'tn Inesnlsr üze
rinde bir hakkıdır-. fAl-i (mran.- 97)

a — Fiille beraber bulunan Kudrettir ki, Allah bunu canlılarda fllUn yopılıj 
ânında meydana getirir.

Söyle bir sual sorulacak olursa:
Kudreti, fiil ânında kula veren Allah olduğu gibi şer. hoyr, kûtr, İman da 

A Hall in takdiri, tevflki ve hızlânı iledir, öy le  ise insan niçin sevaba veya ofoba 
müstehak oluyor?

Verilecek cevap şudur: Emir, nehiy, kuvvet, kudret Allah'tandır.
Emre icabet edip, nehtyden fcoçmmofc, çalifmak, kozanmofc ve ozmelmeb 

kuldandır. Kulda gayret, azim, kasd, iktisab bulunur, Allah da ona fiili yopmo 
kudretini verir.

Allah, kula kudreti, onda gayret, azim, kasd, iktisab bulunduğu zaman verir 
ve böylece fiil meydana gelir, (Bahsu'l-Keldm)

(41) Bu hususta Allah Teâtâ söyle buyurmuştur; -Halbuki sizi de (elinizi») 
yape.eeldiâlniz şeyleri de Allah yaratmıştır.- (SaUat: 00)

Allah'ın bu yaratması, Jtudrefînî ve sun’unu izhar etmek içindir. Yoksa on
lara ve onlonn yordtmlarmo muhtaç oldupu için değlUUr.

(42) Felsefecilere göre fiili iead etmede kulun tesiri vardır. Eş'arllere göre İse 
kulun kudretinin, fiili iead etmede hiçbir tesiri yoktur. MâlCırldi'ye göre, kulun 
kudretinin bir fiile tesiri, vasıla olmak sureti de vardır. Yâni bu tesir doğrudan 
doğruya iead etmek sureti ile değildir.

(43) Kaderiye mezhebine göre, insanın dışındaki diğer varlıkların kudretleri.- 
nin, fiili iead etmede doğrudan doğruya tesiri vardır.

Inbiatçılar da, tabiattaki karışımların kudretinin, fiilin meydana gelişinde fe
sin olduğunu ileri sürerler. Tesir derecesinde ihtlldfo düşmüşlerdir. Boztlanno 
göre bu tesir onun aslında vardır ve hakikidir. Ibni Dahhâk bunların kâfir oldu
ğunda ihtilâf yoktur demiştir. Diğer bazılarına göre ise, AUah’ın kendiline ver
miş olduğu kudret neticesinde tesiri vardır. O kudret alınırsa tesir »demet. Bu 
görüşte olanlar bicTat üzeredirler.

Mâtfiridi'ye gOre. huiun dtşındafci vorhklaruı fUUn meydana selmetinde do
laylı veya dolaysız hiçbir tesiri yoktur. Onlara, Allah tarafından Mr kudraı de 
tevdi edilmemiştir. Ancak, Allah kudreti, fiil ânmda yaratmıştır.



varlıklar da; herhangi bir aeye, ne tabiatındaki kuvvet ve ne de kendi
ne verilen bir kudretle tesir edemez. Ateşin yakması, pişirmesi ve ısıt
ması gibi. Allah Teâlft, yakma, pişirme ve ısıtma gibi şeyleri ateşin ya
nında var etmiştir. Yoksa bu kuyvet ateşte değildir. Bıçağın kesmesi, 
yemezden Snce açlık, yedikten sonra da tokluk, sulandıktan sonra bit
kilerin çıkması, güneş doğduktan sonra aydınlık olması, duvar ve ağaç 
gibi şeylerin gölgesi, elbisenin sıcak ve soğuktan koruması, her şevin 
zıddı ile kaim olması ve buna benzer sayılamıyacak kadar çok olan 
şeylerin hepsi, yukardaki ateş misâline kıyâs edilebilir. Kesinlikle bun
ların hepsini vasıtasız olarak Allah yaratmıştır. Bu sayılan şeylerin, 
hadiselerin vukuuna ne başında ve ne de devamında tesiri vardır. Tev- 
flk-i llftfat (44) itaat ile beraber, ma’siyette hızlân (yardım etmemek, 
riisvay etmek) İle zfthir olur.

Maktul, eceli ile ölmüştür, ölüm ölenle beraberdir, ölümün hâliki 
Allah'tır, ölümünü yaratmak kulun işi değildir. Ecel İse birdir. (45)

Haram, nzıktır. Helâl veya haram olsun herkes kendi rızkım alır. 
Başkaaımn rızkını yiyemez.

Allah dilediğini hidâyete, dilediğini de dalâlete (46) zevk eder. 
Dalâleti demek, onun doğru yola gitmesine yardım etmemesi demektir. 
Bunların hiçbiri Allah İçin vâcib değildir.

Sekerât-ı mevt, kabir azabı (47), ruhun kabirde cesede dönmesi, 
kâfirler ve mlislümanlardan günahkâr olanlara jıapılan kabir işkencesi;
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(^4) Muvaffakiyet taatla beraberdir. Kaderiyyeye göre, fiilden evvel, Cebri- 
yeye göre ise fiilden sonradır.

Kaderiyeciler, hayır ve şerrin kulun işi olduğunu, bunda Allah'ın herhangi 
bir dahli olmadığım ileri sürerler. Bdylece kula rubübiyet izd/e etmiş olurlar.

Cebriyeciler ise bunun tam aksini iddia ederler. Bunlar da bu görüşleri ile 
—hâşi— Allah’a ubudiyyet itöfe etmiş olurlar.

En doğru görüş ise şudur- Bir kimsenin maksadı, isteği, Allah'a itaat ise, i4I- 
iah'ın tevllkinl yanında bulur. Eğer gayesi isyan etm ek ite, Allah ona yardım 
etmez. Bezil olur. Bu görüşün delili yu öyet-i celUedir -Bizim uŞrumuzda müca- 
hede edenler» gelince: Biz onlara elbette yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah 
her halde Ihsan erbabı ile beraberdir.- (Ankebüt; 60)

(4S) Air kimse hangi çeşit ölümle ölürse ölsün eceli ile ölmüştür. Ecel ne 
vaktinden ’önc» ve ne do vaktinden sonra vuku bulur. Nitekim Kur‘ân-ı Ke- 
rla'de şöyle buyurulmuştur: -Her ümmetin (mukadder) bir eceli vardır. Bina
enaleyh o müddetleri gelince ne bir an geri bırakılırlar, ne de bir an öne almırlar.»

fsa) İman, Allah Teöli'ntn kullarına bir tadlı ve rahmetidir. Bu hususta f « -  
IttU dyei-i eellleler vardır. Bunlardan birisi şöyledir -Bu, A l l^ ’ın kime dilene 
oaa verecejl, bir fnzl (u möyetJdlr. Allah, büyük fazi fu keremi sahibidir- (Cu
ma: el

ftr) Kıyömet günü haktır. Onu tasdik' etmek ise vâcibdir. Bu husustaki Ayet-i 
ceUe şöyledir: -Ve çünkü o saat (kıyam et) elbette gelecektir. Onda hiçbir şüphe 
yoktur.»

MBfln yarnbfcbr Astuat'do foptenaenfciaıriır. 90 yarda baUayaeaUanttr. Har 
baklama yarinin mûddatl JOOO eanadir. Bu husustaki Ayat< oatUa şöyledir:«... Bir



kabirde itaat ehline, Allah Teâlâ’mn dilediği ve bildiği gekllde nimet 
vermesi, Münker ve Nekir (48) meleklerinin suali, öldükten sonra diı 
rilnıe, mizan (49), amel defteri (50), sual (51), havz, sırat (52), pey
gamberlerin ve sâlih kimselerin büyük günah sahiplerine şefaati (63) 
haktır,
------------------------------------------- ŞERH KISJU-------------------------------------------

günde kİ (o oiinünl mes&fest (dünya seneleri ile) elli bin yıldır.» (Meârie: 4) Mu
tezile, Cehmiyye, Neccâriyye mezheblerine göre, kabir azabı, mizan, havz v« |«- 
taat yoktur. Bunların görüşleri hakktndaki lafsilöt »Baiıru'l-Kelâm» ilimli kitap
ta mevcuttur.

Bu hususta Ehl i Sünnetin goKt$a ise ;udur: Kobir azabı, mizan, münkir nı- 
kir ve kabir yiddıtı, mû’minler, kâfirler, fâstklar ve iiaalktirlar için hoklır.

Kâfirlerin kabir azabı, kıyamete kadar devam eder. Yalnız cuma ve ramazan 
günleri tolfear. İtaat erbabı için kabir azabı yoktur. Ancak kabrin şiddet ve aza
metini hisseder. Âsilere gelince, bunlar için kabir ozabı vardır. Ancak kıyamete 
kadar devam etmez. Cuma günleri kalkar, Haiti cum i gecesi ölen dil, bir lapt 
kobir azabı görür, Kabir azabının hak olduğunun nakil delili şu dyel-i ellilidir: 
•Biz onları iki kere azaba uftralacagız. Sonra da daha büyük bir azaba dflndOrt- 
leceklerdir onlar.»

Bütün müfessirler, iyet-i celtledeki »iki azab-dan birinin kabir azabı oldu
ğunda müttefiktirler.

148) Münker nekir sualleri haktır. Münker nekir iki melektir. Kul kabre hon- 
duğu zaman gelirler. Babb'in kim, peygamberin kim ve dinin ne diye «ororlor.

(49) Kulların amelleri, /Ulah'ın kudreti ile mizana konur, İyilerin tevabi, kd- 
tüterin de günahı ağır gelir. Bu husustaki âyet-i celtleler yuntordır; «Artık kimin 
(sevah) tartıları ağır gelirse onlar korktuklarından emin, umduklarına nWl OİM- 
lamı 14 kendileridir.- »Kimin de tartıları hafif gelirse onlar kendilerine yazık 
edenlerdir: (Onlar) Cehennemde ebedi kolacBklwdır.- (Mü'minün: 102 - 109)

(50) İnsanlara amel defterleri değişik yerlerden verilir. Bir kısmına Mtdan 
diğer bir kısmma soldan, bir ba;ka kısmına da arkadan verilir. Bu husuılorı fu 
Ayet-i celllelerden öğreniyoruz; -Artık kitab sağ eline verlIiDl) klflya gelince, der 
kİ: -Alın okuyun kitabımı.» (El-Uakka: 10) »Kitabı sol eline verilmiş olan kişiya 
gelince, o  da der kİ: »Ah keşki benim kitabım verlbneseydl» fEl-ffakko; 25) »Am
ma kitabı arkasından verilen kimse, derhal hel&kJnl temenni edecek.» (Itışikak; 
10-11)

(51) İnsanların hesaba çekilişleri çeşitlidir. Bazilarınin hesabı şiddetli olur. 
Bazılarına müsamaha gösteriliri Bazıları da hesaba çekilmeden Cennete gi
rer. Bu husus ile ilgili olarak Şöyle buyurulmuştur.- »Bugün herkes ne kazandıy- 
sa onunla karşılanacak, Bugün haksızlık yok. Şüphesiz kİ Allah hesabı çarçabuk 
görendir.» fMü'mIn; 17)

(52) Sırat, Cehennem üzerinde kurulmuş bir köprüdür. Mahiyetini ancak Al
lah TeâlA bilir. İnsanlar bu köprünün üzerinden amellerine göre geçeceklerdir. 
Kimisi yavaş, kimisi hızlı, kimisi de yıldırım sürati ile...

Bu husustaki iyet-i kerime şöyledir: «Sizden hiç biriniz müstesna olmamnk 
üzere ille oraya (Sırata. Cehenneme) uğrayacaktır. Bu, Rabbinin üzerine knt’I 
olarak oldıftt, kazA etti^ (bir şey) dlr.» (Meryem: 72)

(53) Mfi'minlerln asilerine kıyamet gününde, Peygamberimizin (s.B.v.) Şefa
ati haktır. Şefaat hakktndaki iyet-i celtle şöyledir: •— Omld adeblIlTsIn, Rsbbin 
seni bir Makam-ı Mahmud'a gönderecektir.» (isri.- 70)
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Cennet (54) ve Cehennem mevcuttur ve ebedîdir. Ne onlar, ne de 
İçindekiler fâni olurlar. Allah'ın Kur’ân-ı Kerim'de bize haber verdiği 
hbrller, köşkler, nehirler, ağaçlar ve meyveler haktır ve (Cennet ehli 
İçindir.

Zakkum, hamim (kaynar su), zincirler tasma haktır ve Cehennem 
ehil İçindir. Allah’ın sevab ve ikabına fânilik isâbet etıııoz.

Peygamber Efendimizin ml’râcı, uyanık iken ruhu ve bedeni ile 
Mescid'i Haram’dan Mcscid-i Aksa'ya, sonra semâya, daha sonra da 
Allah’m dilediği yere kadar çıkması ile tahakkuk etmiştir Haktır.

Resûlullah'm (s.a.v.) bizlere bildirmiş olduğu Itıyaıııet alâmetleri 
ikidir: 1 — Büyük alâmetler, 2 — Küçük alâmetler.

1 — Büyük alâmetler şunlardır: Dâbbetu’l-Arz’ın meydana çıkması, 
Ye’cüc ve Me'cüc’ün dünyaya yayılması, Hz. İsa’nın (a.s.) nüzulü, Arap 
yanmadaaıuda güneş tutulması, duman, Deccal’ in çıkması, üç hasef 
hadisesi (biri şarkta, biri garpta ve diğeri Arap yarımadasında olmak 
üzere üç yer batmasının vukua gelmesi)... Bu cins alâmetlerin en son 
olarak zuhur edecek olanları şunlardır: Yemen tarafından neş’et ede
cek olan bir ateşin, insanları toplanacakları yere doğru kovalaması, 
Kur’ân-ı Kerim’in insanların kalplerinden ve mushaflardan silinmesi ve 
Kâbe’nin yıkılması...

2 — Küçük alâmetler ise şunlardır: Âlimlerin ölümü ile ilmin kalk
ması, cehâletin yayılması, zinanın ve içiıinin intişârı, erkeklerin azalıp 
kadınların çoğalması, mescidlerin çoğalıp cemaatin azalınası, binalarıh 
yükselmesi, fâizin yenmesi, gıybetin çoğalması, iyiliği emir ve kötü
lüğü nehyin terk edilmesi, şerli insanların lider olması, erkeklerin er-

ŞEKll KISMİ

Bülûn müfessirlere göre, bu âyet-i cetileete zikredilen •Makam-ı Mahmud> şe
faat mafcamıdır. Ayrıca, diğer peygamberlerin, âlimlerin, sıddıkların, şehidlerin 
ve silih kimselerin şefaatleri de haktır. Bir hadis i şerifte şöyle buyurulmuştur.- 
•Benim ümmulimin sûllhlcrinin ijctuat deı'ccesi, İsrail oğullarına gelen peygam- 
twrlerin şefaat derecesi gibidir.»

(54) Cennet ve Cehennem haktır. Mahlûktur, yâni yaratılmışır. Cennet ve 
Cehennemin yaratıldığının delili şu âyet-i celiledin •Kâfirler için hazırlanmış 
olan o ateşten sakının.» fi4i-i tmran: 131) »Rabbinizin mağfiretine nail olup tak
vaya ulaşanlar için hazırlanmış olan Cennete —ki eni göklerle yer (kadardır) — 
koşuşun.» (Âl-i Imran; 133)

Bu iki âyet-i eetilede zikrolunan -hazırlanmıştır- kelimeleri. Cennet ve Ce
hennemin yaratılmış olduğunun açık delilidir. «

M&'minler Cennette ebedi kalacaklardır. Bu husustaki âyet-i cellle ise şöyle- 
dir: «... Onlar Cennetin yârânıdırlar. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.» (A ’râf; 442> 

Kâfirler de Cehennemde ebedi kalacaklardır. Bu hususu açıklayan âyet-i ce- 
lUo ise şöyledir; »İşte bunlar Rablerini tanımayanlardır, işte boyunlarında lâleler 
bulunaniar bunlar ve işte içinde müebbed kalacaklan ateşin yârânı da yine bun
lar. bunlardır.» (Ra’d: 5)



keklerle sapık ilişkiler kurması, kabirlerin müstahkem bir şekilde ya
pılması, fâsıkın saygı, nıii'minin hakaret görmesi, adli hükümlerin (rüş
vet yolu ile) satın alınması, kan dökülmesi, akraba ziyâretinin kesil
mesi, Kur’ân-ı Kerim’in ticâret metaı halinde gelmesi ve mûsiki zevki
nin tatmin vasıtası olarak kullanılması. Bunlar ve bunlara benzeyen 
bütün alâmetler haktır...

Büyük Günahlar

Büyük günahlar, mü'mini imandan çıkarmaz, kâfir olmaz, iyi amel
leri zayi olmaz. Kendisine hakikî mü’min veya fâsık (55) mü'rain de
nebilir.

Mâtüridi mezhebi, Mürcie mezhebinin dediği gibi; ctyl amellerimiz 
makbul kılınmış, kötü amellerimiz affcdilmlştir!> demez. Bize göre i(- 
sâd ve ibtâl edici hallerden uzak ve mükemmel bir şekilde yerine geti
rilen iyi amelleri Allah zâyi etmez, kabul eder.

Kötü amellere gelince; küfür ve şirk korkusu olmaksızın İşlenmiş 
ve sahibi tövbe ederek iman ile ölmüş İse Allah'ın irâdesine kalmıştır, 
Dilerse affeder, dilerse etmez. Allah (c.c.) şirkin dışındaki günahları 
affeder.

Rlyâ (56); Bir amele riyâ karıştığı zaman sevâbını yok eder. Ucub, 
yâni kendini beğenme de böyledir.
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ŞEKİİ KISfta

(SSJ Ebu Hanife'ye göre günahkâr bir müslûmana, bu pûiMİı delildir d«ın«- 
dikçe kdtir denmez. Haricilere göre küçük veya büyük her günah İşleyen kimse 
kâfirdir. Cehennemde ebedi kalacaktır. Mutezilenin görûfü ise föyledir: Büyük 
günah işleyen kimse ne kâfirdir ne de mü'min. İman He küfür arasuıdadır. 
Tevbe etmeden ölürse. Allah onu affetmez. Cefıennemde ebedi fmitz. MûrcIe mez
hebine göre ise. günah isleyen kimse, müzmindir, muttakldir. Ahirette azab gör
mez. 1yi amel küfürle beraber fayda vermez. Kötü amel de imana zarar vermez.

Bize göre, günah İşleyen kimse mü'mindir, fakat âsidir .Fâsık da denilir. Kı
yamet günü Allah dilerse, onu, şefaat veya sdlih bir ameli ile veyahut da kendi 
lutfu ve keremi ile affeder. Allah dilerse, cezasını çektirdikten sonra Cennetine 
koyar. Bu hususlar •Ukad- isimli kitaptan almmıştır. Şirkten başka bütün günah
ların affedildiğinin delili şu âyet-1 cehledir; .Şüphesiz ki Allah, kendisine ey U- 
nmmasını yarlığamaz. Ondan başkasını, dileyeceği kimseler için, yariiğar. Kim 
Allah'a eş tutarsa muhakkak pek büyük bir günah İle İftira etmiş olur.» fffisd.- 
ee)

156) Riyâ ve Ucub; kendini beğenme, tek tek veya beraberce bir amele kant- 
turlarında onu ifsad ederler.

Ucb hakkmdaki dyet-i cellle şöyledir: •... Allah, kendini beğenen ve dolma 
böbürlenen kimseyi sevmez.- (Nisd; 36)

Riyâ hahhmdahi öyet-i cellle ise şöyledir: «Allah'a ve âhiret gününe İnanma
dıkları halde mallanm insanlara gösteriş için earf edenlerfi Allah eevtnesJ.m
fNisâ: 36)

ResûluUak fs,a.v.) de bir hadis-i şeritlerinde «Sizin hakkınızda en lazla kork
tuğum şey küçük şirk, yânı riyâdır- buyurmuşlardır.
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Bttyfik günah iglememis bir insanın küçük günahları sebebi ile he
saba çektlmesi caizdir. Şayet kul hakkı olmazsa, tövbe etmeksizin A l
lah’ın büyük günahları affetmesi de caizdir, Hasırnlar arasında Kıya
met günü, hesab neticesinde hak verip almak (57), borçlunun sevabı 
yok İse, alacaklanın günahını ona yüklemek haktır,

Allah Teâlâ, kulları ile kendi arasındaki hesabı, vasıtasız olarak 
yapar (58). Allah Teâlâ duaları kabul eder. Kullarına muhtaç olduğu 
geyleri kendi lütfü ile, istenmeksizin de verir. Bunun mânası kâfirin 
duası da kabuldür demek değildir. Kâfirlere verilen nimet, yukarda da 
zikredildiği gibi, Allah'tan İstenmediği halde, Rahman sıfatının tecellisi 
olarak verilraiçtir.

Kâfir olan cinler Cehennemde azab göreceklerdir. Günahkâr mü'- 
mİDİer ise günahları nisbetinde Cehennemde yanacaklardır. Şeytanla
rın insanlar üzerinde tasarrufu vardır.' (59)

İman ve İslâm birdir. Lügat mânası itibariyle aralarında büyük bir 
fark vardır. Karın ile sırt nasıl birbirinden ayrılmazsa, iman ile İslâm 
da birbirinden ayrılmaz. Bunun ikisinin icablarını yerine getiren, Şeri- 
atm tamammı yerine getirmiş olur.

İman, Allah'ı ve Kesülullah'ın (s.a.v.) tebliğ ettiği şeylerden za
ruri olarak bilinmesi gerekenlerin hepsini kalb ile tasdik, dil ile ikrar 
(60) etmektir. Amel, imandan bir cüz' değildir. Bu İkrar ve tasdikten

Ş E R H  KISAU

(97J Bir kimse bir başka kimseye borçlu olarak .ahirete irtihal ederse, Allah 
onun iyiliklerinden, öbürünün hakkı kadarını alır ve alacaklıya verir. Bu bir zu
lüm değildir, adölettir. Dünyada bir başkasının hakkını yediği halde, âhirette 
Allah benim hasenatımi ona vermez diyenler bid'at üzerindedirler.

(58) Allah TeAU, kıyamet gününde, kullarını vasıtasız olarak hesaba çeker. 
.Allah sorar, kullar cevap verir. Bu konudaki âyet-i cehle föyledir; «İşte Rabbine 
andulsun kİ onlara, topuna yapmakta oldukları peyleri elbette soracağız.» (Hicr-, 
82-93)

■ fSSİ Mutezile mezhebine göre, şeytanın insana hiçbir tesiri yoktur, insanlara 
vesvese vermez, insana vesveseyi nefis verir. Cin de şeytan gibi olup vesvese 
vermeye gücü yetmez.

Bize göre tso. şeytanın İnsan üzerinde gizli ve açık tesiri vardır. Şeytanın 
Oİzli vesvese verdiğinin delili Peyaamberimizin şu hadis-i şerifidir: -Şeytan İnsa
nın damarlarında kanın yürüdüğü gibi yürür.» Açık tesiri ise, günahları süsle
yerek insanların kalbini onlara yöneltmesidir.

Bu husus ile ilgili iyet-i celUe şöyledir.- »... Şeytan onların yaptıklannı ken
dilerine süsleyip boş göstermiştir. İşte o, bu gün de onlarm velisidir...» (N ahi: 631

f60i Sevadü’l-A’zam hitabının müellifi şöyle demiştir: Bir kimse, •iman kalb 
iledir dil ile değildir^ derse, Ceihmiyye mezhebine göre horehet etmiş olur. Eğer 
•İman dille değil kalb iledir- derse. Keramiyye mezhebinin görüsünü kabul et
miş olur, «fman holb ile bilmektir, lisan ile ikrara ve kalb ile tasdike lüzum yok
tur» diyenler, Kur'dn'ı bilip tatbik etmeyen kimselerdir. Eğer bir kimse •İman. 
dii İle ibrar. fealb ile bilmek ve dadlarta omel etm ektir, derse b ıdot ehlinden 
olur.

Şim diye kadar zikredilen  görüşlerin  h epsi yarilışlır. En doğru  görü ş şudun  
•latan, d il ile İkrar, kalb İle taedih etmektir.»



İm am  biAtü rİoI’Nİn  görüşü

sonra bir kimse «ben mü'minim» diyebilir. Fakat «İnşaallah (61) mito* 
iümanmı» diyemez. Bütün mü’minler, imanda (62) ve tevhldde mUaavl- 
dir. Ancak ameli bakımdan farklıdırlar. Yerdeki ve göktekllerin iman- 
lan, dünya ve âhirette iman edilmesi gereken şeylere, iman etmeleri 
bakımından eksiklik ve fazlalık kabul etmez. Ancak, tasdikte, mftri* 
fette, yakînde, tevekkülde, sevgide, rızâda, korku ve ümidde iman, nok
sanlık ve fazlalık kabul eder. Allah bütün isim ve sıfatlarını Kur'ftn-ı 
Rerîm’de nasıl zikretti ise onları o şekilde bilmemiz ve inanmamız ge
rekir. Hiç kimse Allah’a, Allah'ın lâyık olduğu şekilde İbadet yapamaz. 
Ancak Allah’ın emrettiği şekilde ibadet yapabilir. Günahsızın günah
kâr olması mümkün olduğu gibi, günahkârın günahsız olması da müm
kündür. Bunun böyle olması iyilik ve kötülüktedir. Yoksa iyi yapmak 
ve kötü yapmakta değildir. Çünkü bunlar Allah’ın sıfatlarıdır. Allah'ın 
sıfatlarında ise değişme câiz değildir.

Allah Teâlâ’nın peygamberler göndermesinde büyük hikmetler var
dır. (63). Allah onları, insanlara kendileri gibi bir beşer olarak gön
dermiştir. Onlar korkutucu, müjdeleylcl, insanlara dünya ve âblret

ŞERH KlSftO

tBV İmanda istisna olmaz. Bir kimse Allah dilerse mü'minlrn derse imanı sa
hih değildir. Bu bir şüphedir. İmanda şüphe cü z  değildir. Bu husus İU iloitt 
ûyet-i cellle- föyledir.- -Mü'minler ancak o kimselerdir kİ Allah'a ve ResûlOne 
iman ettikten sonra şüpheye sapmayıp, Allah yolunda mallarıyla, canlanyla ta- 
vaşırlar. İşte onlar (imanlarında) sadık olanların tA kendileridir.- (Hueurâtı ISI

Rubüblyyet, yaratma, ezeliyet, ebediyet ve ortak kofma'mak gibi Allah TeA- 
lanın birliğine taalluk eden hususlar ziyâdelik ve noksanlık kabul etmez. Ancak 
mukallidin imanı ile, kafi delillerle tevhide vasıl olanın imanı bir değildir. Ay
rıca, kafi delillerle tevhide ulaşanların imanı İle, dini ve lldhl heyiflere pAnftlIe- 
ri açık olan iritlerin imanı da bir değildir,

(B2) Şu âyet-i celiledefei «... (bu), onların imanını artırır...» İfadesi imanın 
ziyadeleşmesi değil, yakin ve tasdikin kuvvetlenmesi demektir.

Allah Resüiünûn SU hodis-i şeririndeki; «Kalbinde zerre miktarı imanı olan 
Cehennemden çıkacaktır» zerre ziyadelik ve noksanlık mânasında değildir. Çün
kü KeUme-i tevhidden küçük iman yoktur. Kelimei- tevhtd iee zerreden çok bü
yüktür. Hadis-l şeritteki kullanılışı takribi bir ıstılahlır.

(63) Allah Tealâ'nm resul ve nebileri göndermesindeki çeşitli hikmetlerden 
bazıları şunlardır.-

1 — Allah’ı yâni yaradam bulmakta akla yardımcı olmak. Bdyleee insanların 
•bize gelip haber veren olmadı- seklinde mdzeret beyan etmeleri inlmmlğ olur.

2 — Akim yalnız başına bilemeyeceği hOkOrolerl bildirmek.
3 — Akim İdrak edemeyeceği bazı İyi ve kötü amelleri Öğretmek.
4 — Çeşitli ve uzun tecrübelerden sonra zararları anlaşılabllecak SMİn mad

delerini ve ilâçları tanıtmak.
5 — Nefisleri çeşitli ümi ve amelî şeylere hezurlamak.
6  _insanların muhtaç olduğu bazı önemli sanatları öğretmek.
7 — Fertlere güzel ahlâkı, idarecilere de cemiyeti mükemmel bir şaklMe İda

re edebilmeleri için siyaseti öğretmek.
B —itaat edenin sevabını, isyan edenin cezasmı bildirmek.
e — Geçmiş ve gelecekten haberler ve misaller vermek.
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hayatında muhtaç olduğu geyleri beyan edicidirler. Beraberlerinde Allah 
Teâlâ tarafından gönderilmiş bir kitap vardır. Benzerini, diğer inaau- 
ların meydana getirmekten âciz kaldığı mucizeler, Allah’ın kudreti ile 
onların ellerinden zuhur etmektedir. Onlar küfür, büyük g^ünab ve ya
lancılıktan kesinlikle uzaktırlar. Küçük günahların (64) nefret veren
lerinden münezzeh oldukları (bir lokmacık hırsızlık, ölçüde bir tane 
‘habbe’ eksik vermek) gibi, nefret vermeyenlerini de bilerek yapmazlar. 
Köle ve kadından peygamber olmaz. Peygamberler uzlete çekilmezler. 
Peygamberlerin evveli Hz. Adem (a.s.); âhiri, en faziletlisi ve Allah’a 
en yakın olanı ise Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) dır. O hem insan
lara ve hem de cinlere peygamber olarak gönderilmiştir. O, iman, sâ- 
lih amel ile dünyayı nûra gark etmiştir. Dini, bütün dinlerden üstün, 
şeriatı ise bütün asırlarda geçerli ve Kıyamete kadar bakîdir. Peygam
berlerin adedi kesin olarak bilinmemektedir (65). öldüklerinde pey
gamberlik vasfını kaybetmezler, fakat şeriatları kaldırılır. Şeriatları- 
nm kaldırılması insanlara (66) kolaylık olması içindir. Hz. Muhammed’- 
in (s.a.v.) şeriatı ise asla nesh olmaz, kaldırılmaz. Hz. İsa (a.s.) Kıya
met kopacağına yakın yeryüzüne indiğinde bizim Peygamberimizin şe
riatı üzerine hükmedecek ve insanları bu şeriata davet edecektir. Ken
disi bir peygamber olarak değil, müslümanların bir âlimi olarak bu va
zifeyi icra edecektir. Peygamberlerin birbirinden faziletli olduğu k ati
dir. Onlar meleklerden de faziletlidir. Melekler Allah’ın mükerrem kul
landır. O'nun sözünden çıkmazlar. Elmrini yerine getirirler. Ma’siyet, 
erkeklik, kadınlık, yemek, içmek ve bunların icab ettirdiği haller ile
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ŞERH KISMI

10 — Peygamberlerin, cemiyetin içinde bulunması, o  cemiyet için rahmettir. 
Ve daha sayılamayacak kadar birçok hikmetler vardur... ^Mekaaul ve  Mevofeıf» 
şerMtrinden alınmıştır.

t
(Si) Peygamberlerin mucizelerinden birisi da ‘onlann, bütün ayıplardan uzak 

olmalarıdır. Onlar insanların en güzeli, en mükerremi, en güzel ahlâkbsı, en  ka
rakterlisi, en afelllısı ve en adaletlisidirler.

(85) Bize göre peygamberlerin sayısı kesin delildir. Biz hepsine birden iman 
ederiz. Bu husus ile ilgili dyet-t cellle söyledin -Andolsun kİ senden evvel do pey
gamberler gönderdik. Onların içinden sana kıssaları anlattığımız kimseler de var, 
sana blldinnedigimiz kimseler de var...» (Mü'min; 78)

(88) Ycüıudilere göre, peygamberlerin şeriatı nesh olmaz, kaldırılmaz AUah 
bir peygambere bir şeyi doğru veya yanlış olarak bildirdi ise o  öyledir.

Bize göre, bir şeyin bir zaman için uygun olması diğer zamanlar için de uy
gundur demek değildir. Bu, bir doktorun hastasına çeşitli zamanlarda çeşitli M ç-  
ları (ovitye etmesi gibidir. Bu ofell delildir.

Nakli delil İse şu ftyet-i celiledir: «O halde fbûtün ehl-i kitab) aralarında A l- 
iah'ın (sana) indirdiği İle hükmet, sana gelen hakikatten fdönüp de) onlann ho- 
v4 (ve hevesllerine uyma. (Ey Musa'nın, Isa'nın, Muhammed'in ümmetleri) siz
den her biriniz için bir şeriat, bir yol tayin ettik. Eğer AUah dileseydi ftopunuş» 
btr şeriata tâbi) bir tek ümmet yapsurdı. Fakat O. size verdiği fmuhtelif şeriatlar 
dalresilnde sizi imtihan etmek için foyırdı)...- (M&ide: W



vasıflandınlamazlar. Meleklerin büyükleri, İnsanların avam kısmından, 
insanların avam kısmı da, meleklerin avamından hayırlıdır, Allah Tea- 
lâ, peygamberlere kitap gönderip, emir, nehiy va'd ve va'îdini beyan et
miştir. Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn’in peygamberlikleri ihtllâflı- 
dır. (67)

Velilerin Kerâmetlerl:

Uzak mesafeleri (68) kısa bir zamanda katetmek, İstediği anda 
yiyecek, İçecek ve giyecekleri hazır kılmak, su üzerinde yürümek, can
sız varlıklarla konuşmak, uzak mesafelerden görmek ve işitmek, velîler 
hakkında kerâmet (69), peygamberler hakkında da mucizedir. Bunlar 
ve benzerleri haktır ve gerçektir,

İblis, Flr’am, Deccal v,b, gibi Allah Teâlâ’nın düşmanlarından zu
hur eden haller, ne mucizedir ve ne de kerâmettir. Sadece Allah onların 
İsteklerini yerine getirmiştir. Bu bir istidrac ve cozüdır. Yâni bu halle
rin onlardan zuhuru, gururlanarak, tuğyan ve küfürlerinde (70) daha 
da ileri gitmeleri İçindir,
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ŞERH  KISM I

(BT) Kur'ân-ı Kerim’in bize bildirdiği peygamberlere Inanmamıt vdclbdlr. 
Kur'an-ı Kerim'in dışındaki tarih ve diğer kitablarda ismen peygamber olarak 
zikedilenler hakkında vardır veya yoktur şeklinde bir hüküm verilmez.

(68) Mutezile, Cehmiyye, RAtızIyye mezheblerine göre, velilerin kerftmellerl 
batıldır. Evliyanın kerameti hak olsaydı, mucizelerin olmaması gerekirdi derlem 
Hz, Meryem'in kerimetinin zikr olunduğu şu dyet-i celtleye, Hz. lea'nın muclzezl 
diyorlar; -Aşa^smdan ona .şu nida geldi: -Tasalanma. Rabb*ln senin alt fyonJın- 
da bir su arkı vücuda getirmiştir. Hurma ağacım kendine do^ u  silkele, üstüne 
derilmiş tâze hurma dökülecektir.- (Meryem: 2SI

Bize göre velilerin kerftmetl, peygamberlerin mucizelerine bir halel getirmez. 
Hatta onları takviye eder.

Mucize İle Kerâmet arasındaki farklar:
1 — Mucizeleri, kâfir, fâsık veya mü’min olsun herkes görür. Evliyaların ke- 

râmetlni İse, bir başka veli veya itaatklü müslümanlar görür.
Z — Peygamberler istedikleri zaman, Allah'ın İzni İle mucizeleri Icad eder

ler. Kerâmetler İse muayyen vakitlerde ibadete teşvik için AUah’m velilere bohş 
ettiği hallerdir.

(89) Keramet harlkulâde bir şeydir. Kerdmet sahibi ise, peygamberlik iddia
sında bulunmaksızın, mü'min, müttaki, Allah'ı ve O'nun sıtatlarmı İdrak elmiş 
ve kalbini bütünü ile Allah’a bağlayan bir kimsedir, -ffddlml- İsimli eser...

Kerdmet ehli, tatlı sözlü, güzel ahhlfelı, güler yüzlü, cömert, itirazı sevmeyen, 
şehevi arzulan bir kenara iten, her türlü özrü kabul eden, ma'siyet ve bidatten 
eaktnan kimsedir.

(70) Harlkulâde şeyler, tamamen Allah’ın kudreti İle olur. Kulun herhangi bir 
tesiri yoktur. Çalışmak veya gayret sarfetmeMe elde edilmez.

Harlkulâde haller dörttür:
1 — Mucize: Davasını, inkdrcılara isbat etmek için peygamberler tarafından 

gösterilen bir haldir,
2 — Kerâmet: Şeriata uyan, Allah'tan karhan veliler tarafından gOtlerUlr.
3 — Mâûnet: Avamdan olan bir kimseden zdhir olur. Bir sebebe mûetenld 

değildir.
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Dinin emirlerini noksansız olarak yerine getirmeyen kimseye velî 
denlemez. Bir velî (71) asla peygamber mertebesine yükselemez. Hiç
bir velilik mertebesi, o veliyi emir ve ııehiylcrle (72j mükellef olmak
tan kurtaramaz. Velîlerin en üstünü, Hz. Ebu Bekir, sonra Hz. Ömer, 
daha sonra Hz. Osman Zinnureyn ve daha sonra da Hz. A li’dir (radı- 
yallabfi anbUm). Halifelik de bu tertip üzerinedir. Bu dört zatın hilâ
fetleri otuz sene devam etmiştir.

Bunlardan sonraki fazilet dereceleri su Asere-i Mübeş-
gere, Ashâb-ı Kiram (73), Tâbiîn, Tebe-i Tâbiin, din büyükleri, selef 
âlimleri, İlim, irfan ve takvâda bunlara yakın olanlardır. Bunların nesli 
de aynı tertib üzeredir. Ancak Hz. Fâtıma’nın soyu hepsinden üstün
dür. Meryem binti İmran, Aigc (r.a.), Fâtima (r.a.), Hadice (r.a.) ve 
Fir’avn'm karısı Hz. Asiye dünyadaki kadınların en faziletlileridir. Aşe-

ŞEKU KlSâU

i  — Mekr ve istidrac: ilâhtık iddia eden kâfir, bid'at ehli v e Deccal'in elle
rinden zuhur eden şeylerdir. Bunlar ne mucize ne de keramettir. Onların ihtiyaç 
duydu0u şeylerm verilmesinden ve isteklerinin kabulünden ibarettir. Bu husus ile 
UlııU âyet-i celile föyledır; -U küfredenler kenduerıne zaman ive meydan) ver
memizi nefisleri için .zinhkr hayırlı saaaıusm(lar). Onlara fırsat verişimiz, an
cak gûnahlarmı oıtırmalun itindir. Onlara bor ve bakir edici bir azab vardır» 
(Ai-t ımrân; ıra).

n i )  Peygamberlik mertebesi, velilik mertebesinden çok yüksektir. Çünkü ve
liler, berâmat mertebesine, ancak Allah'a ve Resülüne itaat ettikten sonra va
rırlar. Bu mevzu haklımdaki âyet-i celile söyledin «İşte bunlar Allah'ın smırları- 
dır. Kim Allah'a ve Peygamberlerine itaat ederse (Allah) onu, altından umaklar 
akan cennetlere sokar kİ onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Bu, en büyük bir kur
tuluş fve saadetidir.» (Nisâ; 131

(73) Allah'ın emir ve nehiyleri, velilerden ve Allah'ı büyük bir bağlılıkla se
venlerden sdfeıt olmaz. Allah'ı seven kimselerde şu dürt hasletin bulunması ge
rekiri

1 — Allah'a karşı olan vazifelerinde kusur etmemek.
2 — Allah'ın emir ve nehiylerinde kusur etmemek.
3 — Allah'm bütün bükümlerine rkzı olmak.
4 — Allah'm yaratıklarına karşı merhametli olmak.

Allah'ı sevenlerden ibadet skkıt olur demek sapıklıktır. Bu husus ile iİBİli 
dyeM cehle föyledır.- — »fHabibiml de ki: »Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun 
kİ Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı örtsün. Çünkü Allah çok yorlıâayıcı, çok 
esirgeyicidir.» fÂl-i imran: 31)

Eğer bir kimseden ibadet düşecek olsa idi Halil İbrahim'den (a.s.) düğmesi 
gerekirdi. O' naniaz kılarken Allah'm heybetinden kalbindeki titreyişler bir mil
lili mesafeden duyulurdu.

Şayet ibâdet düşecek olsa idi Allah’ın sevgilisi Hz. Muhammenden (s.a.v.) 
düşerdi. O namaz kılarken, içinden kazan kaynamayı andıran bir ses çıkardı... 
Vzun müddet feiyamda feolmafclon oyafeları şişerdi.

(73) Ehl-1 Sünnet ve'l-Cemaat mezhebine göre, bütün sahabeler, ResüluIIah'ın 
(s.a.v.) övdüâü gibi, tezkiyo edilir ve övülürler. Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında 
meydana gelenler bir ietihad meselesidir. Bunun aksini İddia edenler, doğru yol
dan eapmtş olurlar. -Şifa- ve -thyâ-dan alınmıştır.



re-i Mübeşşere (74), Hz. Fâtıma, Hz. Hadîcc, Hz. Haşan, Hz. Hüseyin, 
Bedir ehli, Uhud ehli ve Bîalu’r-Rıdvan ehline cennetliktir diye şehi- 
det ederiz. Verilen hükümleri infaz etmek, hadleri İkame etmek, sınır
ları korumak, ordu hazırlamak, zekât almak, âsî, hırsız ve yol kesenleri 
yok etmek, cuma ve b.ıyram namazlarının kılınmasını temin etmek, İn
sanlar arasındaki anl .şmazlıklan gidermek, hukukî meselelerde şahit
leri dinlemek, buluğ çağına ermiş sahipsiz kimseleri evlendirmek ve ga
nimetleri taksim etm '̂k için müslümanların muktedir bir halîfeye (din 
ve devlet adamın',) şiddetle ihti.vaçları vardır. Halifede aranan şartlar 
şunlardır: MUslümın »İmak. hür olmak, mükellef olmak, zâhir (hayat
ta ve meydanda) .*) ■’ lmak vc Kureyş kabilesinden olmak. Hâşimf, ma
sum ve zamanın en faziletlisi olması şart değildir. Halîfenin, yukarda 
zikredilen hususları mükemmel bir şekilde ifa edebilecek güç ve siyâse
te sahip olması şarttır.

Haksız yere müsliimanlara silâh çekilmez. miislUman cemaatine ay
kırı hareket edilmez. (75) Kıble ehil tekfir edilmez. (76) İyi ve kötü 
kimsenin arkasında namaz kılınır. Kötü kimselerin cenaze namazları 
da kılınır. Mukîm veya seferi olarak mest (77) üzerine meah edliir.
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(*) Halife hayatta ve meydanda olacaktır. Gizli bir kimse, sonra meydana çıkacak 
diye Itikad edilen kimse halife olamaz.

ŞERH RISRO

(74> Cennetle müjdelenen sahabeler şunlardır: t — H z. Ebu B ek ir , 2  — H z. 
Ömer, 3 — HZ. Osman, 4 — Hz. Ali. S — Hz Tniha, 8 — H z. Zûbsyr, 7 — H z. 
Sa’d, 8 — Hz Satd, 9 — Hz. Ahdıtrrahman b. Avf. 10 — Hz. Ebu U b e y d e  b. C er 
rah. Bunları kötüleyen kimse sapıklardan olur.

(75) Cemaatle beraber olmak sünnettir. Sünneti korumak İse tarzdır.
Bu husustaki ûyet-i cellle (öyledir: *... Pey(?amber slz-e ne verdi İse onu alın, 

size ne yasak etti İse ondan da sakınm. Allah'dan korkun. Çünkü Allahfın) aza
bı çetindir.- (Haşr.- 7)

Bir hadis-i kudside de (öyle huyurulmustur -Ey kullanm. Muhammed'in 
(s.a.v.) söyledikleri kendi heva ve hevesinden değildir. Konuştuftu ve emrettiği 
her şey muhakkak Allah'ın vahyidir.-

Allah'ın Resülü bir hadis-i şcr'ıflerinde de (öyle buyurmuştur; -Bir kimse ce
maatle çalışır ve doğru neticeye vâsıl olursa ameli makbul olur. Doğruya vAsıl 
o'mnzsa Allah tarafından affedilir. Bir kimse tek başına çalışıp İsabet kayde
derse ameli makbul değildir. Is'-bît etmezse Cehennemdeki yerine hazırlansın.- 
Cemaatten ayrılmak dalâlet ve bid'attir.

( 78) Bir mü'min ne kadar günah işlerse İşlesin kftflr olmaz. Eğer aünah iş
leyen kâfir olsa idi, c(ağıda zikredeceğimiz âyet-i celilede Allah Teâld -Ey mü'- 
minler» diye hitap etmezdi. Âyet-i cellle (öyledir: -Ey iman edenler, tam bir 
sıdk u hulûsa mâlik bir tevbe Ile Allah'a dönün. Olur ki Rabbiniz kötülüklerinizi 
örter...» (Tahrim: 8)

(77) Mestler üzerine mesh etmenin meşru olduğruna inanmak farzdır. Bu, se
ferde olan için de, mukîm olan için de böyledir. Bu hususta mûtevatir hadts-i 
şerifler vârid olmuştur. İnkâr edenin küfründen korkulur.

Râfızller, Hariciler, Şiiler, meshln câlz olmadığını İddia ederler.
Bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur: -Yedi şeyde hidâyet ve OBinaatle 

olmak vardır. Banlardan çıkan cemaatten çıkar.
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M estler çıkarıldıktan sonra, tekrar giyilm eden önce ayak ların  yıkan* 
m ası lâzım dır. Abdest bozulduktan sonra tekrar m esh yapılır. P is (7 8 ) , 
donm uş ve az su ile abdest alınmaz. B ir organdan kan, irin  ve  bunlara 
benzer şeyler akarsa abdest bozulur ve yeniden abdest alm ak gerekir.

,.xi

im am a hades vâki olm ası, cem aate de lıades vâki olm ası g ib id ir  (7 9 ). 
Seferde namaz kısaltılır. Oruç tutulm ayabilir. Duanın m utlak tesiri 
vardır. Dirilerin, ölüler için yaptığı dua ve verd iğ i sadaka fa y d a lı
dır. (80)

Yeryüzündeki bazı yerler, d iğer bazı yerlere g öre  faz iletlid ir . Mek- 
ke-1 Mükerreme, Medine-i M ünevvere ve K udüs şehri g ib i...

Din! ilim ler akıldan üstündür. K â fir lerin  ak lı m ü ’m inlerin  ak lı g ib i, 
velîlerin aklı peygam berin ak lı g ib i, peygam berlerin  ak lı d a  b izim

ŞERH KISüH

1 — Ehl-I kıble üzerine, küfür, şirk ve nifak ile şehadet etmeyin. Sırlarını 
Allah’a bırakın.

2 — Ehl-i kıblenin cenaze namazını kılın.
3 — Beş vakit namazı kıiın.
4 — Cemaatle beraber namaz kılın.
5 — Lideriniz nasıl olursa olsun, düşmana karşı onunla beraber savoşm.
e — Lideriniz . zâlim de olsa kılıçla karşı koymayın. '
7 — İyi veya fâzık bir kimsenin arkasında namaz kılın. •Sev&dü'l-A’zam^dan 

altnmtftır.
(TS) İçinde pislik görülen az ve durgun sudan abdest alınmaz. Akarsuya 

gelince, eğer içinde necaset, pislik zahir olursa ondan da abdest almmaz. Bunu 
böyle kabul etmeyenin arkasında namaz kılınmaz. Bize göre, insanuı vücuduna 
giren şeyler orucu bozduğu gibi dışına çıkan şeyler de abdesti bozar. Bu du
rumda tekrar abdest almayan bid’at ehlinden olur.

I7U) imamın nbdustinin bozulması, cemaatin de namazınm bozulması de- 
meklir. Bunu böyle kabul otmeyLiı kimsenin arkasında namaz kılınmaz. Çünkü 
Hestılullah sallallahu aleyhi ve stlleın -İman zâniin, müezzin mutemendir- bu
yurmuştur. Bir kimse *Ben kendi namazımı, imam da kendisinin namazını kılı
yor» derse, ona şu cevabı veririz Cemaat hangi .şeyle imama iktida etmiş oluyor 
ve cemaatin sevap ve fazileti neyle oluyor? limanı metbû', cemaat tibi'dir. Met- 
bü'un abdesti bozulursa, tâbı'm hidımcn abdusli (ve dolayısiyle namazı) bozul
muş olur.l

ISO) Ölüler, dirilerin dua ve sadakasından faydalanırlar. İnkâr edenler mu- 
tezllo ve bid’at yoluna sapmış olurlar. -Bir g u n  R e s û lu l ic .h  (s.a.v.), Ashab-ı Ki
ram ite beraber mezarlıktan g e ç e r k e n  b i r  k a b r i n  y a n ı n d a  durdu. Şiddetli b i r  şe
kilde ağladı, sahabe-i k i r a m  d a  a ğ l a d ı la r .  Vc E e s u U t l la h  şöyle buyurdu: »Keşke 
şu kabirde yalanın halini bilseydim.- O zaman Cebrail (a.s,) şu âyet-i celiie ila 
geldi: — -(Habibim) şüphe yok ki biz seni (rahmetimizin) kâmil bir müjdecisi 
ve (azabımızın) gerçek korkutucufsu ve h a b e r c i s i )  olarak o Hak (Kur'ân) ile gön
derdik. Sen cehennemin arkadaşlarından ( c e h e n n e m l i k  olanların küfürde ayak di
remelerinden) mes’ul olacak değilsin.- (Bakara: liü) Eir hadis-i şeriflerinde de 
ftesûtuttah ( s . a . v . ) :  -Ö lûlerinizo hediyeda bulunun- b u y u r u n c a .  A s h a b - ı  Kiram, 
hediye nedir ya Resülallah deyinc-z, -dua vc sadakadır» cevabını vermişlerdir.

Haşan b. Ali’nin r i v a y e t  e t m i ş  o l d u ğ u  b i r  b a ş k a  h a d is - i  ş e r i f t e :  »Anne ve ba- 
.balarma duayı terk edenin rızkı azalır» b u y u r ı d ı n u ş t u r .  B u  I z o n u d a  d a h a  pek Ç o k  
d y e t - i  eellte ve hod(s-i ş e r i f l e r  v a r d ı r .  - S e v a d u l  .A 'z a m - d a n  alınmıştır.
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Peygam berim izin  (811 aklı gibi değildir. Her âkil bâliğe, kâinatın yara
danım  bulm ak vâcibdir. Binaenaleyh kendisine vahiy tchllğ (821 edil
m eyen b ir  kim se bu hususta mazur sayılm az. Bize göre bilmemek özür 
değildir. A kıl b ilgiye götüren bir vasıtadır. H akikatte her şeyin müseb
bibi A llah  Teâlâ'dır. ö lü m , uyku, ga flet vc baygınlık hallerinde her ne 
kadar m arifet ve tasdik yok ise de iman bâkîdir. Dünya hayatında göz 
İle A llah  Teâlâ ’y ı görm ek mümkün değildir. Ancak kem âle ermiş kim
seler kejrfiyyet olm aksızın rüyada görebilirler. A llah 'ın  va ’îdlnl yerine 
getirm em esi O ’nun b ir lütfııdıır. H ayır olsun, ser olsun, insanlar bilsin 
veva  bilm esin Allah dilediğini yanar (.83), A llah, «zulme, ortağa z-e mn- 
h â le  kaadlrd lr» şeklinde sıfatlandırılam az. H er şeyi tedbir eden, kemâl 
s ıfa tla rla  m uttasıf olan O'dur. A llah 'ı şey  d iye İsimlendirebillrlz. fakat 
O eşyaya benzemez. îsim , müsemmanın aynı değildir. Kur'ftn lafız vc 
m anaya verilen isimdir. Zihinlerim izde ise cüzlere ayrılm ış b ir kitaptır.

f jE im  K is â n

fon  Akıl bpfc ayrılır:
1 — Tabii akıl: Bu akılda kâfir ve mû-slfinumlor nıüjlerehlir. İkisi do bıımm- 

la Allah'ın bir olduğunu bulabilirler.
2 — Teklifi akıl: Bu, çok çalıçma ve âlimlerle sohbet neticesinde elde edi'cn 

bir akıldır.
3 — AtAi akıl: A l l a h  v e r n i s i  o la n  a k ı l .  B u  a k ı ld a  m ü s l t îm a n la r  v e  p e y g a m b e r 

l e r  m ü ş t e r e k t i r .  K â f i r l e r  b u  a k l ın  d ış ın d a  k a l ır la r .

â — Al:l-ı nübüvvet: Bu akıl, sadece peygamberlere tahsis edllmlşllr.
„  Te-'irifl nkıl; Bu bizim Pevgamherimize (s.av.) teşrife^ veritm'ıllr. .Bu 

akıldan, başka hiçbir kimsenin nasibi yoktur. Bu husus i'e llnil' Avel-l eettle şây- 
ledir- -HİÇ şüphesiz büyük bir nhlâk üzerindesin sen.. (Kalem: 1)

(.sp) Kendisine vahiv feblIP’ edilmev-n bir kimse. A'laH'ı btı1mnmek*«n fn*»- 
zur sayılmaz. Asbab-ı Kehf. AUnb'ı kendi kendil“ rine hıılmıi'l-ırHır Rn husus, 
tabi âyet-î celîle şöyledir; -Ve (zâlim hOinlmdarırı nnOndel dikilin d**- -Blzl-n Rnh. 
bîmİT aöklerin ve yerin Rnbbidir B'z O'ndon baskn*'in-ı Tonrı demeyiz...- (Kehf 
14} İbrahim la.s.1 d» AI'nh'ı aklı i'e hulmnstvr Önro yıldızı son-n n..‘ı d-’b'i 
sonra da minesi AHah zannetmiş, /'nvbolıın oilUh’erinde d” onIn'fs A'leh oln- 
mayacoklartna ve nihavet onları ve bütün kâinat* yaratan tek bir AIhhU- rar 
olduğuna inanmış, bövleee Allah'ı al'lı i'c bulmuştur Tiu htısustat-ı nıa'umâf. 
En'am sûresinin 78. 77 78 ve 75'ıın'-ı< âvet i relllelerinde mevruttur ffıı|-z(>e E«'- 
o r i l e r  ve Hanhell mezhebinden bardan, tebliğ olunmayanlar mazurdur. Akli İs
tidlal vâcib değildir derler.

Bire nâre, sanatın varlıâı Snniin varlığının delilidir. Bu knnud-'bl âyet f re- 
İlle şöyledir: -Arzda birbirine komso kıtalar vardır. OzOm bnS’lari eVlnlO' n -  
tallı V“  catalsız hurmalıklar vardır k> hensî bir su İ'e su'anıvor. (Bâvle (b-nl Mz 
önlerden bazısını, yemişlerinde (ve ladlarıntin) bazısından fisifm kılıvomz. İsi? 
bııninrda da eklini kullanacak zümreler İçin elbet flyel'er (alâmetleri verdir.- 
(Ra'd: 4)

(83) Allah dilediftinl yanar. Yaptığı her şeyde do hlkmef ve adAlei vardır-, 
İnsanlar, bu hikmet ve adaleti anlamayarak yamianların zıdûm olduğunu İddia 
ederlerse kal’l olarak küfre düşmüş olurlar. Bizim sevmediğimiz Ovle şeyler var
dır ki. bizim için hayırlıdır. Su mevzu İle ilğlH âvet i cehle şöyledir: Olu- kİ
bir şey bosunuza Kitmezhen o  siz-n için hayırlı olur, bir sevi de sevdiğiniz halde 
o da hakkınızda şer olur. Allah bilir siz bilmezsiniz - fBabara.- 2H>
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Y c’b halindeki bir kimsenin imânı makbul değildir. Fâsık dahi olsa 
Kıble ehli olan bir kimseye lânet edilmez. Sarhoş olan bir kimse hak* 
kında ktifOrle hfikilm verilmez. Her ne kadar delilleri terk etmesi se
bebiyle günahkâr olsa da, mukallidin imanı sahihtir. Sonunun (84) kö
tü gelebileceğinden korkmak haktır. Müşrik çocuklarının cennetlik ve
ya eehenıiMirılIk oldukları bilinmez. Bizimle beraber, halaza melekleri- 
oİB dıgıoda başka melekler (85) de vardır. Kâfirler İçin ise sadece ha
laza melekleri vardır. Yokluk, bize göre, bir şey değildir. Sihir gerçek
tir. Nazar haktır. Delilleri ararken başlangıçta her müctehid hatâ ede
bilir, Bazan da hükme varırken, sonunda hatâya düşebilir. Allah indin
de hak birdir ve muayyendir. Nasslar mümkün oiduğu kadar zahirine 
güre hUkUmlendirilir.

Batınllerin ve diğer sapık mezheblerin yaptığı gibi, zâhirine göre . 
hüküm vermek mümkün iken başka hükümler vermek ve naaşları red
detmek câiz d e lid ir , küfre götürür.

Bir kimse kalbine geleni tahakkuk ettirmek isterse muaheze edilir. 
Eğer hatırına gelir de tahakkuk ettirmek arzusuna düşmez ise muaheze 
edilmez (86). Cennetlikler, Cennette yerler, içerler; lezzet duyarlar ve 
zevk alırlar. Bu durum ebedîdir. Cehennemlikler de, yerler, İçerler, azab 
görürler ve erirler (87). Bu durum da ebedîdir.

ŞERH KISMI

(B4) ölSm sarhosluKunda iken şeytan geUn, •Dinini terk et, Allah ikidir 
d» kİ, bu flddet eenden halksın^ der. Bu tehlikeden emin olmak için, Allah’tan 
korkmak, aŞIovıp yalvarmak, geceleri ihya etmek, şükretmek ve şikâyet yerine 
labretmek gerekir.

(IS) BlZe göre, hnfaza meleklerinin kul ile beraber bulunması hiç kimsenin 
özür bavan etmemesi İçindir. Kul vflohfclnnru inkâr ederse, hafaza melekleri der
hal oievhinde şehadeite butunacafelprdır. Bu husus ile Haili âyet-i eşitle «Öyle
dir; «Halbuki sizin üstünüzde bnkiki bekçiler, hafaza melekleri, (Allah indinde) 
çok şerefli yazıcılar vardır.» (Inlitaar: 10-11)

(SI) Bazılarına göre, kalbe gelen şeyleri, yanmak kasd edilsin veya edilme
sin Allah affeder. Delilleri şu had!s-l şeriftin «Ümmetim hatırına gelen şeyleri 
söylemedikçe affolunur.»

Bize göre, hotıra gelen şeylerde yapılma knsdı olursa cezalandırılır. Bu hu
sustaki dyet-i reltle föyledir; »... Eğer siz içinizdekini açıklar, yahut gizlerseniz 
Allah onunla sizi hesaba çeker...» (Bakara: 284)

(17) Mürcie mezhebine göre kfdlrler Cehennemde azab görmezler. Müslü
manlarla kâfirler arasındaki tek fark, müslümanlar. yer, içer ve eğlenirler. Kâ
fir ise bundan mahrumdurlar.

Bize göre, bu iddia nassa aykırıdır. Kur'an-ı Kerim'de, azab göreceklerine da
ir birçok Ayet-I cetlle vardır. O dyet-i eelllelerdcn birisi «öyledir; «Âyetlerimizi 
inkâr İle kâfir olanlar fvar ya) onlan muhakkak ki ateşe atacağız. Derileri piştik
çe. azabı tadıp durmaları İçin, onlan başka derilerle (yenileyip) değiştireceğiz. 
Şüphesiz kİ Allah mutlak galiptir. Yegâne hüküm ve hikmet sahibidir.» (Nisâ.- 
se) •Bahru‘l-Kelâm»dan olınmıytır.



Allah’ ın emirlerine mnhatab (88) olanlar dörttür: 1 __Melekler.
2 —  İnsanlar, 3 —  Şeytanlar, 4 — Cinler.

Sabr eden fakir, şükr eden zenginden daha hayırlıdır. Kazanmak 
kulun üzerine farzdır. Peygamberlere, Aşere-1 Mübeşşereye, mtt'min- 
lerin çocuklarına, hesab, azab ve kabir suali yoktur, öldükten sonra 
İşlerinin tanzimi ve borçlarının Ödenmesi İçin vasiyyot farzdır. Mut'a 
nikâhı (muvakkat evlilik) haramdır. Şıra haram değildir. Yeryüzünün 
İşleri yıldızlara bağlı değildir (89). Burçlar, yıldızlar, güneş ve ay dün
ya semâsındadır. Levh-1 Mahfuza, Kaleme ve o kalemin yazdıklarına 
inanırız. Bu kalem Kıyamete kadar olacak şeyleri Levh-l Mahfuza yaz
mıştır. Kader, Allah’ın bir sırrıdır, onu Allah’a en yakın olan melek ve 
peygamber dahi bilemez. Kâhine, müneccime (90), geçmiş ve gelecek
ten haber veren arrâfa, falcıya, remmâla inanmayız. Kitab. Sünnet ve 
İcma-i Ümmetin aksini İddia edenlerin görüşlerini kabul etmeyiz, imam
lara ve ulu’l-emre karşı gelmeyiz. Kul, göz açıp yumuncaya kadar olsa 
dahi Allah’ından müstağni olamaz. Allah işleri kullarına bırakmaz. 
Cansız varlıkların. Allah’ı teşbih ettiğini İkrar ederiz. İyilikle emir ve 
kötülükten nehly vâclbdir. İlim öğrenmek kadın ve erkek her mOslU- 
mana farzdır. Tövbenin kabul edilmesi câlzdlr.

Buraya kadar zikredilen bütün meseleler, kâfir olan milletlere ve 
sapık mezheblere reddiyedir.

Bir kimse tevhid ile ilgili bir meselede tereddüde düşerse, derhal 
doğruyu kabul ettiğine inanır ve gecikmeden (91) bir âlime giderek ger
çeği öğrenir, özürsüz olarak geciktirirse kâfir olur. Çünkü şüphe üze
rindedir. Allah insanı dalma doğru yola götürür.

----------------------------!MAM MATÜKtDl'NlN GÖRÜŞÜ-----------------------87

ŞERHKISMI-

(88) Melekler Cehenneme girmezler. Bazı kimseler, thlls HArût ve Mârût'un 
melâikeden olduğunu- iddia etmekledirler. Bu icmâa aykırıdır. Şeytanlar, eehen- 
nemttktir. İnsanoğlunun mü'min olanları eennetUklir. Cinlerin kâfir olanları ce
hennemliktir. Her tevbe eden Cennete girer, fakat onlar için sevap yoktur.

(89) Müneccimler, •yeryüzündekilerin işlerini, 12 burç 7 yıldız tedvir etmek- 
tedir. Nücûm ilmini bilen doğru yolu seçmiş olur, hayır, ve şerri ayırmak ancak 
bu ilmi bitmekte mümkündür- derler.

Bize tröre, burçlar, yıldızlar, ny ve .«îünes Allah'ın emrine Amfidedirler. Yeryû- 
zündekilerin İçlerini tedvirde, onların zerrece payı yoktur. Bu mevzudaki âyet-t 
celtle şöyledir: •Güneşi, ayı, yıldızları, —hepsi de emrine rfim olarak— (yaratan 
O). Haberin o'sun ki yaratmak da. emretmek de, O'na mahsus. Alemlerin RabbI 
olan Allah’ın şAnı ne kadar yücedir.» (A'ral: 54)

•Hulâsa- isimli eserde bu hususta şöyle denmektedir- -Burçların, yıbfızlonn, 
oym. güneşin, insanlann idaresinde payı vardır diyen kâfir olur. Karısı boştur. 
Bundan sonra meydana gelecek olan çocuklar da zinâ mahsulüdür. O adamın 
katli vâcibdir.-

(90) Müneccimlere göre, güneş, ay ve yıldızlar dürdüncü kattadır. Bize göre 
dünya semasmdadır. Bu husus ile ilgili fiyet-1 celile şöyledir; 'Hakikat Uz (size) 
en yakm göğü bir zinetle, yıldızlarla (donatıp) aCsIedik.» (Salfâl: 8)



AYDI NLATMA
Elinizdeki tercümenin aslı olan Arapça «CAAUU'L-MÜTÛN. adlı eserin 27'nd 

sahifesinde (Dârii'l-Tıbâatl'l-Amlre. 1273 baskısıj müellif Şeyh Ahmed Ziyâüddin 
GÜJnü$hânsvî hazretleri (kaddesallahu jırrehul-aziz) şöyle yazmakladır: «Ve nerâ 
enne badcae'l-lmaml hadesun li'l-kavmi.» Bu ibarenin şerhinde yine o  âlim i Rab
bani ve kuib-i samedâni hazretleri şöyle buyurmaktadır:

" r

Bedir Yayınevl'nin «EhH Sihme, itikadı, adıyla neşr'attİEİ Cârnlu’l-mütan 
tercümesinin birinci baskısında yer alan bu fıkhı prensibe bazı azbllgililer itiraz 
edip, .bu^kllapta yanlış var!... yullu yaygaralar kopartmış ve menfi propaganda 
yapmışlardı. Bu yüzden, bu ikinci baskıda, şu sahifedo okuyacağınız bilgileri 
•aydınlatma, başlığı ile neşr etmeği zâruri gürmüş bulunmaktayız. Şöyle ki: 

Câmlu’I-Mütûn'un müellif ve şârihl olan Gümüşhânevî hazretleri yukarıda 
mezkûr fıkıh kaidesini muteber ehlisünnct kaynaklarından almış bulunmaktadır. 
Bunların başında Hakim Scmerkandi hazreüerlnln «Sevad-ı Azam» adlı muhta
sar kitabı gelir. Bu Scvad-ı A'zam'a «SelâmU'l-Ahkem ‘alâ Sevâdi’l-Azam . adıyla 
bir şerh yazmış olan Görelell İbrahim Hilmi Hüseyin, bu şerhinin 182-5’lncl sa- 
hUelcrindc şu açıklamayı yapmaktadır:

-i' i*» i

f İL— j')

UV İjUr ijUü** 3 J
J.pUd J

'̂.3̂ 1. I i-»'^

-V.İ'
_ v i t a V ı . . . j  j  JL4 > ı»^ L .jt '_ ^ ,. .* » . ,_ . l .^ _ jjL .jı  

.ıSijiİAa>-:tyi..,,>i..'.«.l*.' -.1* .!*•> Jt Jji...a ı>>
t __.»

« ..J ı

i y  JLi i J-J

yi..u y i C odll -L .'İ'e .., Jj'iı
i ju ı

((/>ü 1) Jli3

jUıjiuV
-«it— bJ' bol*

X>- —

u><i' ). I jlJ> .j,.l^
yr- 2 »i .»'.«f- s'i*. j  jU*\ -ib. ,,»U; ...ili

1

Hanefi fakihlerl burada açıklanan genel fıkıh hükmünü <el-hr.aınu zâmlnun 
ve'I>muezzlnu mu'tcmcn ..» (Cbü Dâvud, Tirmizî. Ahmed b, Hanbel ve diğerleri: 
Ebü Hureyrc radiyallahu anhden) hadisinden çıkartmışlardfr.

Bu mevzuda aşağıdaki kaynaklara da müracaat edilebilir:
1 — Uidâye. Haşiyesi İniyc ile birlikte. Cilt: 1, sahife: 265.,
2 — Ramuni’t-Ehâdls Şerhi: Levaıulu'l-Ukul. 2'ncl cilt, sahife; JÎ5. 
Muhterem miislümaıı kardeşlerimizin, yersiz tenkidlere kapılmamalanm,

chlullahın te’lif ve tasnif etlikleri böyle muteber kitaplara Itimaüsulık etmeme
lerini ve Bedir Yayınevl’nin neşr ettiği kitaplann tercümesinde ve matbaa tas
hihlerinde elden gelen gayreti sarf ettiğini bilmelerini ehemmiyetle İstirham 
ederiz. BEDİR YAYINEVİ MÜDÜRLÜĞÜ



İKtNCt BÖLÜM
E L F Â Z - I  K Ü F Ü R

Küfür : Şüphe, cehâlet ve inkâr gibi sebeplerle iman edilmesi ge
reken geylere iman etmemektir. Küfür üç nevidir:

1 —  Cehlî küfür; Kâfirlerin ve câhillerin küfrü gibi,
2 —  İnkârl ve tai&dî küfür î Fir’avn ve ona benzeyenlerin küfrü.
3 —  Hükmi küfür: Şer’an imân edilmesi gereken şeyleri tahfif 

etme neticesinde meydana gelen küfürdür.
îgte bizim ele alacağumz küfür mevzuu, sonuncu maddede zikr edi

lendir.
BtRtNCt KISIM

SAPIK MEZHEBLERtN HALLERİ (02)
1 —  Kaderiyye Mezhebi (93) : Bunlar, «ger, Allah’ın takdiri değildir 

ve herkes yaptığınm fâilidir» dedikleri için tekfir edilmeleri vâdbdir.
2 —  Keysâniyye Mezhebi (94) : «AUah (c.c.) hakkında pişmanlık 

ve yanılma câizdir» dedikleri için tekfir edilmeleri vftcibdir,

— ------------------ --------------------ŞERH KISMI-------------------------------------------

fe ı; Bilinmesi tarz olan ilimleri geciktirmeden iğrenmek viclbdlr. Bu iUm'er 
şunlardır; imanı, imanı izale eden şeyleri, küfrü husule getiren şeyleri, Bhl-l 
Sünnet ve'l-Cemaat mezhebinin görüşlerini öğrenmek bu cümledendir. Bu ilim. 
leri öğrenmeyi tehir mazur görülemez, insanı küfre götürür. Bu sebep edlr Hl 
Allah TetUA Kut'in t Kcrtm'inde, bilmediklerimizi, bilen kimselerden öğrenmemi
zi emretmiştir. Bu husustaki &yet-l celtle şöyledir: «Eker bilmiyorsanız, zikir er
babına tilim lere) sorun...» fUahl; es)

(SZ) Dalâlette olan mezhebler yediye ayrılır
1 — Mutezile mezhebi; Bu da kendi arasında 20 gruba ayrılmıştır.
2 — Şia mezhebi: Bu da 22 gruba ayrılmıştır.
3 — Hariciyye mezhebi: 20 gruba ayrılmıştır.
4 —  MOrcle mezhebi- 5 gruba aynimıştır.
5 — Cebriyye mezhebi.
e — Müşebblhe mezhebi.
7 — NeccAriyye mezhebi: Üç orubo oynlmıçlır.
Peygamberimizin (s.a.v.) -onlar benim ve aıhabımın yolunda yûrtiyonlerdlr- 

buyurarak tebcil ettik! »hak mezhebler» ise üçtür;
1 — Selef muhaddlelerl,
2 — Es’arller.
3 — Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat
Bu mezhebler her türlü bâtıldan uzaktır.
fes) Kaderiyye. Mutezile mezhebinden ayrıtmış bir fırkadır. Bunlara göre 

şer, Allah'ın takdiri ile meydana gelmez. Kulun veya şeytanfn işidir. Peygamber 
fs.av.). şu hadts-i şerifleri ile bunları işaret etmiştir: -Onlar bu ümmetin mecûsl- 
lorldlr. HnstalıhİArındn ziyaret öldüklerinde de şahadet etmeyin. Onlar Kader 
mevzuunda Allah'ın düşmanlarıdır.»

fH4) Kpv.snnlyye, şla mezhebinden bir gruptur.
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s  —  Râfızileriıı (95) tekfiri de vâcibdir. ölüler tekrar dünyaya dö
nerler. Ruhlar bir cesedden diğer cesede geçmek suretiyle ebedileşirler. 
Allah’ın ruhu ise 12 imama girer, derler. 12 imamın ilâh olduğunu iddia 
ederler. Bekledikleri Mehdi zuhur edinceye kadar emir ve nehiyleri ye
rine getirmeyi tehir etmişlerdir. Cebrail (a.s.) vahyi, Hz. A li’ye geti
receği yerde yanlışlıkla Hz. Muhammed'e (s.a.v.) getirmiştir, derler. 
Bu sebepler, onlaruı tekfirini gerektirmiştir.

4 — Hârldlerin (96) tekfir edilmesi de vâcibdir. Hz. Osman, Hz. 
Ali, Hz. Talha, Hz. Zübeyr. Hz. Aişe ve kendilerinin dışındaki bütün 
mUslUmanlara kâfir dedikleri için küfre gitmişlerdir.

5 — Yendiler (07): Ac6m diyarından zuhur edecek bir peygam
berin Muhammed (s.a.v.) ümmetini ortadan kaldırmasını bekledikleri 
ve buna İnandıkları için tekfir edilmeleri vâcibdir.

6 — Neccariyye Mezhebi (98): Allah'ın sıfatlarını inkâr, «Kur’ân-ı 
Kerim yazıldığı zaman cisim, okunduğu zaman da a’razdır» dedikleri 
için tekfir edilmeleri vâcibdir.

7 —  Şeytaniyye Mezhebi (99): «Allah ancak murad ve takdir et
tiği zaman bilir. Ondan önce bir şey bilmez» dediklerinden dolayı tekfir 
edilirler.

ŞERH KISMI

(OSt Rafızllerin itikadına göre ruhlar, tenasüh halindedirler. Yâni ruhlor bir 
eltimden diğer bir cisme intikal ederler. Ruhların bu intikali devamlıdır. Ayrıca 
bunlar Allah'ın ruhunun I2 imama intikal ettiğine de inanırlar. Zikri geçen bu 
12 imam Hz. Ali’nin soyundadır ve isimleri şöyle sıralanabilir: 1. — Aliyyü'I- 
Murtezn. 2 — Haşan. 3 — Hüseyin. 4 — Zeynu'l-Âbidin. 5 — Muhammed B&kır.
0 — Cafer-l Sâdık. 7 — Muta Kâzım, 8 — Ali Rıza, 9 — Muhammed Takıyy, lO — 
Alı b. Muhammed, n  — Ali Hasen el-Askeri, 12 — Bekledikleri Mehdi. Bunlara 
Böre. beklenen bu Afehdi g e l d i ğ i n d e  b ü t ü n  k ö t ü l ü k l e r  y e r y ü z ü n d e n  silinecek ve 
emir-nehiy de kalkacak.

(Oai Hariciler, bunlar Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında meydana gelen -Tah
kim meselesinden. dolayı Hz. Ali’ye itaatten vazgeçtiler. Böylece müslümanlar- 
dan ayrılan ilk grup oldular. Hz. AH. bunları ikna için Abdullah ibn Afes ud u 
gönderdi, fakat bîr nelice alınamadı. Savaşmak mecburiyetinde kaldı. Hülâsa 
olarak bunların görüşleri ş e y l e d i r :  B ü y ü k  g ü n a h  i ş l e y e n l e r  C e h e n n e m d e  ebedi ka
lırlar. Kendilerinin dışındaki bûfün müslümonlan k â f i r  kabul ederler.

107) Yezidiyye; Haricilerden bir fırkadır. Acemden bir peygamber geleceğine, 
gökten bir kitap ineceğine. Hz. Peygamber'in ümmetini yok edeceğine inanırlar. 
Liderleri Yezid b. Onsiyye’dir.

(Del Neccâriyyc: Hüseyin b. Necedr tarafından ihdas edilmiştir. Allah'ın sı- 
fallarmı inkâr ederler. Kur'ân-ı Kerim, yazıldığında cisim, okunduğunda a'razdır 
derler.

fS#> Şeytonlyye; Muhammed b. Numan liderleridir. Şianın veya râfızilerin 
itan gidenlerindendir. Allah, eşyanın yaratılmadan önceki durumunu bilmez di
yerek, Allah’a cehalet isnad etmektedirler.



SAPIK MEZHEPLER-------------------------------fil

8 — Mûtezileden bir grup: Bunlar «Allah ne görür ne de görülür»
( 100) dedikleri için tekfir edilmeleri vâcibdir.

9 —  Allah'ın zât ve sıfatlan hâdise mahaldir. Yâni Allah'ın sıfat
lan  kadîm değildir diyenleri tekfir etmek de vâcibdir,

10 — Allah âlimdir, fakat ilim sıfatı yoktur. Kaadirdir, kudret sı
fatı yoktur. Bu minval üzere hareket ederek Allah’ın bütün aıfatlanm
(101) inkâr ettikleri için tekfir edilmeleri vâcibdir.

11 —  «Allah cisimdir (1C2), başka cisbnlere benzemez» diyenler de 
kâfirdir. Bazılarına göre de bid'at ehlidir.

12 — «Allah’ın yaptığı işlerde hikmet (103) olmayabilir» diyenler 
de kâfirdir.

13 —  Cebriyye (104) mezhebinin tekfiri de vâcibdir. Bunlara göre 
kulun kudreti, kazanması ve tesiri yoktur, o cansız bir varlık gibidir.

14 —  İnsan ceseâ değildir, o diridir, kaadirdir, ihtiyâr sahibidir, 
hareket halinde olmadığı gibi sâkin de değildir. Başka cisimler için cftiz 
olan sıfatlar onlar için caiz değildir diyenler de kâfirdirler.

15 —  MUrci'e Mezhebini (105) şu görüşlerinden dolayı tekfir etmek 
vâcibdir; Mü’min ve kâfirleri Allah'a bırakırız. Mü'min cennetlik, kâfir 
cehennemliktir diyemeyiz Dünya ve âhiret Allah’ındır; iki âlemde de 
dilediğini mağfiret eder, dilediğini de cezalandırır. Bunlardan bazıları 
da, «iyi amellerimiz makbul kılınmış, kötü amellerimiz ise affcdilmlş- 
tir. Ameller farz değil, fazilettir. Yapanlar için iyidir, yapmayanlara

ŞEİİU KISMİ ■

( 100) Mutezileden bir grup. Allalı lıiçbir şeyi görmez diyerek. Basar sıtalım 
İnkâr etmektedir. Şu ûyet-i celile onların bu görüşünü reddetmektedir; <(0 adam) 
AlİEth'm muhakkak (herşeyi) görüp durduğunu hiç de bilmemiş ml7> (AUh; H) 
ytne bunlar, Allah görülmez diyerek de rü'yetl inkir ederler. Şu âyel-l celile ise, 
rû'yetin hak olduğunu bildirmektedir; -Yüzler (vardır) o gün ter ü t&zedir, Rab- 
lerine bakacaktır.- fKıyâme.- 22-23)

(101) •Tatarhaniyye- isimli kitapta şöyle denilmektedir;
— Bir kimse, Allah ûlinıdir, ilim sıfatı yoktur. Kadirdir, kudret sıfatı yofctur 

derse, bu adam kâfir olur mu olmaz mı?
— Evet bu adam k&fir otur. Çünkü Allah'ın sıfatını inkâr küfürdür.
(102) Bir kimse, Allah cisimdir, fakat diğer cisimler gibi parçalardan Isrek- 

kûp etmez: derse Allah'a mekân ve cihet isnad etmiş alaaığından kâfir olur.
(103) Faydası olmayan her iş abestir. Allah'ın yapUâı işlerde hikmet yoktur 

diyenler. Allah’ı abesle İştigal eder durumda vasfettlklerl İçin kUlr olurlar.
(lOŞ) Cebrfyyo görûşünda olanlar kâfirdir. Kulun, meydana gelen herhangi 

bir işte dahil yoktur. O cansız varlık mesabesindedir. Hal böyle olunca, kul emir 
ve nehye muhatap olmaktan da kurtulmuş olur,

(los) Mûrcie mezhebinden bir grup, -dünya ve âhiret Allah'ındır, btadlglnl 
affeder, istediğini de cezalandırır. Kâfir cehennemlik, mû’min cennetliktir dsno- 
m ez' görüşündedir.

Diğer bir grup, •iyiliklerimiz kabul kılınmış, günahlarımız affedUmlşUr. iman
la beraber günahm zararı, küfürle beraber de iyiliğin faydası yoktur. Vaptığımu 
ameller farz değil, nâfiledir- derler.

Üçüncü bir grub ise şöyle demektedir: •Günahkâr bir kimse dost edlnUntet.»
Bunların hepsi bid'at ehlidir.



62 EHLrl SÜNNET l ’TtKADI

bir gey yoktur» der. Bu görtigte olanlar da kâfirdir. Diğer bazıları da 
«Mü'mlnler günahkârlarla dost olamaz» der. Bunlar bid’at ehlidir.

16 —  cMIzan (103) yoktur, o adâlettir. Büyük günah (107) itaat 
edilmesi gereken, şeyler imandır. Amel imandandır. Allah'a, meleklere, 
kitaplara, peygamberlere, âbiret gününe iman eden mü'mindir, fakat 
amel edilmesi gereken şeylerden birini terk ederse kâfirdir. Zina eden, 
zina ederken; iski igen, içerken; bunun gibi bütün kötü fiilleri işleyen
ler o fiilleri islerken kâfirdir» (109) diyen kimse bid’atçıdır.

clfest (110) üzerine mesh yoktur» diyenler ve cemaatten ayrılan- 
lar,..

İste yukarda zikredilen görüşleri iddia edenlerin hepsi bid'at ehli
dir...

17 — Râfızilerden Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’e küfredenler ve lâ- 
netleyenler kâfirdir. <Hz. Ali bu ikisinden üstündür» diyenler ise bid'- 
atçldir.

18 — Httoesslmo (111) Mezhebini tekfir etmek vâcibdir. Zira bu 
mezhebi benimseyenler, «Allah'm hususî mekânı vardır, o da Arş’tır» 
demektedirler.
------------------------------------------ŞEBH KISM I----------------------------------------------

fJOtJ Bir kimse, mizan adaletten İbarettir, ameller tartümayacaktır derse bld'- 
otcidlr. Kâfir diyemeyişimizin sebebi, nassın o görüşe hamledilmesi, zayıf da olsa 
mümkün olduğu işindir,

, (İ07) Tevbe etmeksizin öidükû takdirde, gûnah-ı kebâir işleyen bir kimse, 
ebediyyen Cehennemde kalır, diyen Mutezile, bid’at ehlidir. '

UPS) Haricilerden bazıları, amel imandandır. Bir kimse farzlardan birini terk 
ederse kâfir olur. Cüz’ yok olunca küll de yok olur, dedikleri için bid'atçidirler.

OOP) Haricilere göre büyük günah işleyen kâfirdir. Hz. A li de Haricileri kat
ledip büyük günah işlediği için kâfir olmuştur. Onların delillerinden biri şu dyet-t 
eellledir.- •... Filhakika şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarma 
mutlaka telkinlerde bulunurlai'. Eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz ki siz de 
Allah'a eş tamyanlardansmızdır.» (En'am: 121)

Bize göre, bu itoat, Allah'a şirk koşmakta onlara uymofc mdnosındodır.
Haricilerin diâer bir delili ise şu âyet-i eeliledir; «Kim Allah'a ve Peygambe

rine isyan ederse şüphesiz onun için Cehennem ateşi vardır, kendileri orada ebe
di, dâim kalıcılar olmak üzere.» tCin.- 23)

Bize göre bu âyet-1 celilenin muhatabı kâfirlerdir.
Haricilerin bir başka delili ise şu hadis-ı şeriftir; Zina eden, zinâ anmda mü

min detlldir.»
Bize göre, zina çirkin bir fiil olduğu için, zikredilen hatUs-i şerif tehdid ma

kamında söylenmiştir.
Bir diğer delilleri de şu hadie-i şeriftir; -Namaz dinin direkidir. Kim namazı 

terk aderae dinini yıkmış olur.»
Bize göre, »inanmadıöı halde» terkederse dinini yıkmış olur.
filOİ Şiller ve Rafıziler, mest üzerine meshi kabul etmiyoriar. Onlara göre 

çıplak ayak üzerine meıh meşmdur. Bu görüşleri ile Besülullah’ın eûnnetlnden 
çıkmış oluyorlar ki küfürlerinden korkulur.

(111) Müşebbihe, Kerâmiyye. Mutezile ve Cehmlyye mezhebleri, Mücesstm» 
ile aynı görüştedirler.



İKlNCt KISIM

KÂFİR, MURTED v e  ZINDIKLAR HAKKINDAKİ 
HÜKÜMLER

Rubûbiyyeyi inkâr eden Muattile, vahdaniyyeti inkâr eden Veseniye, 
Allah'tan başkasına ibadet edilebileceğini iddia eden Ittihadiyye, Allah 
ile beraber başka bir şeye ibadet etmenin mümkün olduğunu aavunan 
Hulûliyye kâfirdir.

Ulûhiyyeti inkâr eden Delırîler (112), hayrı yaratan bir İlâh, şerri 
de yaratan bir ilâh olmak üzere iki ilâh (113) kabul eden Disftnilcr ve 
Mâniler, aynı görüşe aahib olan Sâblî’ler, Hıristiyanlar ve Mecûaîler de 
kâfirdir. Karmatiler (114), Bâtıniler, Tcnâsuha inananlar, Uulûlil kabul

ŞERHKlSüH

Cehmiyye mezhebinin delilleri şu Ayet-I rellIelerdİT;
1 — .o, gökte de Tann, yerde de Tann olan Ibir Allahıdır. O yegâne hüküm 

ve hilunet sahibidir, herşeyi hakkı ile bilendir.» iZuhruf; 84)
Bize göre bu öyet-i cehle. Altah’m takdir ve tedbirine delâlet eder.
2 — »O, göklerde de, yerde de ( ibadete müstehak olan) Allah'dır. Sizin İçinizi 

de bilir O, dışınızı da. (Hayır ve şer) ne kazanacağınızı da bilir O.» (En'ant: 31
Bize göre bu Ayet-i cellle Allah'ın kudret ve eserlerine delâlet etmektedir.
3 — »O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra (hükmü) arşı ietllâ edendir. 

Yere giren, oradan çıkan, gökten inen, oraya yükselen şeyleri O bilir. Nerede 
olursanız olun. O, sizinle beraberdir. Ne yaparsanız Allah hakkıyla görücüdür.» 
(Hadld: 4)

Bize göre, bu âyet-i celUedeki •istilâ», Allah'ın •ilmi He istilâ» etmesidir.
(112) Dehriler hakkında, Kur'ftn-ı Kerim de şöyle buyunılmaktadır! »Dediler 

kl: »Bu (hayat) dünya hayatımızdan beşka (bir şey) delildir, ölüyoruz, yaşıyo
ruz. Bizi o sürekli zamandan başkası helâk etmez.» Halbuki oolann buna dair de 
hiçbir bilgisi yoktur. Onlar (başka değil) sâde (öyle) sanıyorlar.» fCdılyS; 24) 
Dehriler Allah'ın, her şeyde, yegâne tosorruf sahibi olduğuna inanmazlar.

(1)31 İki ilâh kabul edenler;
1 — Mâniyye: Bunun kurucusu Mâni isminde bir zındıktır. Peygamber oldu

ğunu iddia etmiştir. Erdeşir zamanında yaşamıştır. Bu mezhebe gOre, kâinat İM 
esas üzerine kâimdir.

a) Nur.
b) Zulmet.
a) Nur. hayn yaratır.
b) Zulmet, şerri yaratır.
2 — Sâbli’ler; Bunlar yahudi ve hıristiyanlardan ayrılmış bir gruptur. Melek

lere ibadet ederler. Meleklerin bu âlemde müessir olduğuna İnanırlar. Hz. Nuh'un 
(a j . )  dininde olduklarını zannederler.

3 — Nasnıniler. ydnl hıristiyanlar ki bunlar üç gruptur, Nâeût İle Lâhüt'un 
yâni insan ile Allah'ın imtizaç ettiğine, kanşUğına inanırlar. Onlara göre bu ha» 
nşma içki He suyun karışması gibidir.

4 — MecüsIler: İki yaratıcı olduğuna inanırlar:
a) YezdAn, bu. hayn yaratandır.
b) Ehrimen (şeytan), bu da şerri sraratandır. Bunlar ateşe taparlar.
U14) Kaımattler: Karmat bir köy ismidir, liderleri Hamadan bu hOydendlr. 

İsmail b. Ca'feru's-Sâdtk’ın imam olduğunu iddia ettUderi içindir W /m dlllyye 
mezhebindendirier.



edenler de kâfirdirler. RâfızUerden Cenahîler (H 5 ), Allah'ın birliğini 
ve ulûhiyyetini İtiraf edip, «Allah kadim değildir, diri değildir, hâdiatlr 
ve şekillenmiştir» diyen Hlşâmîler de küfürdedirler,

Allah’a gocuk ve arkadaş isnad edenler, Allah'ı bir şeyden doğmuş 
veya meydana gelmiş olarak kabul eden Hıristiyan ve Yahudiler de kâ
firdirler.

Ezelde Allah ile beraber kadîm olan bir şeyin olduğunu ve Allah’tan 
başka, kâinatın sânii ve müdebbiri olduğunu iddia edenler icrnâ ile kâ
firdirler. İki İlâh olduğunu iddia eden filozoflar, müneccimler, varlık
ların yaratılmasında ve tedbirinde tabiatin tesiri vardır diyen tabiatgl- 
ler de kâfirdir.

■ «Allah İle oturulur, O'nun yanına çıkılır, konuşulur ve Allah bazı 
kimselere hulul eder» diyen bazı mutasavvıflar, Bâtıniler, Kannalîler ve 
Hırlstiyanlar da kâfirdir.

Kâinatın kadîm veya bâkî olduğunu söyleyen vc}iahut da bu husus
larda şüpheye düşen bazı felsefeciler de kâfirdir.

«Ruhlar, bir kimseden diğer bir kimseye devamlı bir İntikal halin
dedir. Ruhların nimet veya işkence içinde olmaları, onların unsurlarının 
İyi veya kötü olmasına bağlıdır» diyenler kâfirdir.

Topyekûn Nübüvveti, sadece bizim Peygamberimizin nübüvvetini 
veya başka peygamberlerden birinin nübüvvetini inkâr eden, Berahimt- 
1er (116), Yahudiler, Hıristiyanlardan Arûsiler, Gurabîler (bunlar Hz.
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ŞERH KISMİ

Bâtıniler, Vücûdiler, Naslriler. Bunlar Allah'a veled isnad eder ve tenûeuhu 
kabul ederler.

Bdtıniler, Kur'ân-ı Kerim'in zahirini almadıkları için kendilerine bu itim ve
rilmiştir. Bunlara göre Kur'dn-ı Kerim'in zâhiri tekliflerle dolu bir Ifkeneedir. 
Kur'dn-ı Kerim'in bdtını ise bu tefeUflerin terkini gerektirir. Bunlara göre, Kur'- 
dn-t Kerim'in zdliiri ile bûtmı, bir meyvenin kabuğu ile içi gibidir.

(US) CenAhlIcn Bunlar Abdullah b. Ma'viye b. Abdullah b. Ca'fer'In yolun
dan gidenlerdir. Bunlar, ruhların tenûsuhunu iddia ederler. Allah'ın ruhunun sı
rası ile Hz. Âdem, Hz. Şlt (a.s.) ve diğer peygamberlere, sonra Hz. Ali'nin çocuk
larına ve nihayet liderleri Abdullah b. Ma'viye'ye intihaline inanırlar. Bunlar, pe
şinden gittikleri imamlarmın İsfahan'da bir dağda olduğuna ve bir gün İneceği
ne inanırlar. Bunlora göre kıyamet yoktur, haram olan şeylerin hepsi heUUtUr.

Altyyu'l-Karl’nln, •Şlfftri Şerif Şerhl'nden» nlınmıştır.
Hlşâroiyye; Bunlar, Hiş&m b. Hakem ve Hişöm b. Sdlim'in ashabıdır. Bunlara 

göre Allah ceseddir. Bu cesedin bir tarafı beyaz bir gümüş parçası gibi parlar. 
Oturur, kalkar, diğer cisimlere benzer. Kendinden doğan bir ışıkla yerin altında
kini dahi bilir. Ve buna benzer saçmalıklar.

Bütan bunlar şu dyet-i celtle ile reddedilmektedir; •Onun (Benzeri olmak fBy- 
le duısıml benzeri gibisi (dahil yoktur. O, hakkı ile İşiten, kemâli ile gOrendlr.» 
(Şürö; w

(116) Berahimller: Hindistan’da bulunan bir havimdir. Allah üzerine peygam
ber göndermek cdiz değildir derler.



SAPIK MEZHEPLER--------------------- -------- 66

Ali’nin peygamber olduğunu iddia eden Râfızilerdendlr), MıuttiUler, 
Karmatîler, Ismâlliler, A’biriler ve A'bidiler (Ubeydi) de k&flrdlrler.

Allah'ın birliğini ve peygamberin hak olduğunu kabul edip, pey
gamberlerin getirdiği şeylerde yalan olabileceğini İddia eden fllozohar, 
bazı sapık nıutasa\Tiflar ve tbahiyedler (117) lotıâ ile kâfirdirler.

Bizim Peygamberimize (s.a.v.), tebliğ ettiği şeylerde yalan Isnad 
etmek, Peygamberimizi (s.a.v.) doğrulamakta şüpheye düşmek, ona 
sövmek, «dini tebliğ etmedi» demek ve hafife almak gibi şeylerden bi
rini yapan kâfirdir.

Bir kimse peygamberlerden herhangi birine yukarda zikr edilen 
hususları isnad etse, yine kâfir olur. Hayvanların da peygamberi (118) 
vardır diyen hakimlerin yolundan gidenler de kâfirdir. İman eaaslarmı 
kabul ettiği halde, bizim Peygamberimiz için «siyah» derse veya «soyul
madan (temizliği yapılmadan) gömüldü» derse kâfirdir, «Mekke'de ce
reyan eden hadiselerin aslı yoktur, o KureyşIi değildir» diyen de kftfir- 
dk . Peygamberimiz (s.a.v.) ile beraber başka peygamber olabilir veya

ŞERH KISMI

Arâsiyyo: AbduUah b. Idria'e tûbi olan bir gi'uplur. Kendlltrin» gönderilen 
peygamberi hatl etmlflerdir.

Cur&biler: Bunlar, Hz. Ali ile Peygamberimizin (s.a.v ), ifel kamanın birbiri
ne benzeyişi gibi benzediklerini, bu yüzden Cebrail'in (at.) vahyi, rofiranılı Hz 
Peygamber’e getirdiğini iddia ettiklerindin dolayı bunlara «GurllbU denmiştir .̂ 
Hu büyük bir yatandır. Hz. Ali ile Peygamberimiz aralında en ufak bir benzer
lik olmadığı müdelleldir.

Mu'attıle: Kâinat başıboştur, Yaratıeuı yoktur, derler,
Anberlyye: Abdullah b. Hatan eUAnberiye menıup olanların meydana getir

dikleri (ırkadır, Bış adam Baıra kadılığı yapmıytır. Bunlar afcld«y« ve akta taal
luk eden metelelerde taklid eâlzdir, derler.

Ubeydiler: Ubeyd b. Kaddah ilminde bir yahudi taralından Ihdai edilmiştir.
Ibûhiyeye mensup olanlar, insanın hiçbir şeyle mükellef olmadığını lavunurlar.
-Mevakıf‘ , •Mekattd-, •Şifâu'ş-Şerlf şerhi- isimli eterlerden alınmıştır,

(117) Ehl-1 Sünnete tabi olmayan cahil sofular şSyle demektedirler: Peygam
berin (t.a.v.) haber verdiği Cennet, Cehennem, haşir, neşir gibi olmuş ve olacak 
şeyler, lâfzının iktiza ettiği mânada değildir, intanlara, kolayca anlatınlar diye 
bu şekilde hitap edilmiştir. Bunların bu tözleri. Peygamberin (ejt.v.) geiirdiğl 
şeylerden şüphe etmek ve şeriatın tamamını iptal etmek mânaeını ifade etmektedir.

Bu gibi câhil eofularm şerrinden Allahla liğmınz...

(IIB) Bazı felsefecilerin yolundan gidenlere göre, maymun, domuz, kurt, kuş 
ve tu  hayvanlan gibi yaratıklara kendi çinilerinden peygamber gelebilir. Delille
ri şu âyet-i eelHedir: «... Hiçbir ümmet müstesna olmamak üzere İçinde (azobdan) 
bir korkutucu (peygamber gelip) geçmiştir.- (Fâtın Zi) Bunlara göre, bu âyet-l 
eelHedekl ümmetten makiat bütün yamuklardır.

Halbuki, peygamberlerin iadece ineanlardan gönderildiğini beyan edan fa
rili dyet-i celtle vardır. Bu husuf He itgilt âyet-i cellle şöyledlr: -Biz eenden errel 
de kendilerine vahy ettiğimiz erkeklerden boşkasmı (peygandıer olarak) gönder
medik. Eğer bilmiyorsanız ehl-l zikre sortin.» (Enbiyd; 7)

r. 5



kendisinden anara peygamber gelebilir diyen laevlyyc (119) mensuplan 
da kâfirdir.

İmam, nübttvveito ve hüccet hususunda Resûlullah'm yerine geger 
diyen Uarantter, KâfuÜer, Uezîgfler, lieyâniler^ Ueziğ ve Beyan ismin 
deki gahisUra pe^-gamber diyen kâfirdir. Peygamberlik iddia eden 
veya kalbin temUlenmesi ile peygamberlik mertebesine ulaşılır diyen 
lllosoflar, haddi tecavüz eden sofiler ve bunlardan bana vahiy geliyor, 
gidip meyve yiyorum ve hurilerle kucaklaşıyorum diyenler kâfirdir. 
(120)

Cennet, Cehennem, haşir, neşir, sevab ve ceza bize zahir olmayan 
gizli bir mâna ve ruhanî bir lezzettirler diyen Hıristiyanlar, filozoflar, 
Bâtıniler ve bazı sofiler de kâfirdir. Ancak kâfirden sudûr (121) ede
bileceği bususımda, mUslUmanlarm ittifak ettikleri bütün fiilleri yapan
lar kâfirdirler. Mekke (122), Beytullah, Mescid-i Haram ve Haccm rü
künlerini inkâr edenler de kâfirdirler. K a fi icmal (123) ve günahı ha
fife alanlar, Allah'm mekrinden emin ve rahmetinden ümid kesenler de 
kâfirdir.

ELPAZ-I KÜFRÜN HÜKÜMLERİ, KAİDELERİ 
ve İHTİLAFLARI:

1 — Küfre götürdüğü hususunda İttifak edilen lâfızları söyleyen
lerin, amellerinin heder olduğu İcmâ ile sâbittir. Meselâ mürted (124)
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fliyl İsevllerin lideri, Jsa b. Ishak b. Ya'kub'dur. Mansurun halifeliği zama

nında yaşamış bir yahudidir. Peygamberimizin (s.a,v.) yalnız Araplaro peygam 
ber olarak gönderildiğini iddia etmiştir.

lizol üunlurm hepsi kâfirdir. Zira Peygamberimizin (s.a.v.) son peygamber 
olduğunu ve bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğini inkür ederler.

( 1‘i ll  Allah'ın sıfallaaından birini inkâr eden icmâ ile kâfirdir. Fakat Allah'a 
vasıf isnad eder de sıfatı yoktur derse, bu hususta ıhtilüf vardır. Bunlara kâfir
dir demekten, dememek yeğdir.

(liZI Bir kimse hac farzdır, k ’ -'eye yönelmek farzdır, fakat bu kıble ve 
hac makamı Mekke mi, Mescid-1 Haıam mı, yoksa başka bir yer mi? Orasını bil
miyorum derse, kâfir olduğunda şüphe yoktur. 'Şifâ-i Şerif» şerhinden alın
mıştır.

(1231 Fıkıh ve Kelâm âlimlerinden bir çoku, şartları tamam olmuş btr iemâ- 
ın dışına çıkanların kâfir olduğunda birleşmiştir. Delilleri şu âyet-i celiledir.- «Kim 
kendisine doğru yol besbelli olduktan aanra Peygambere muhalefet eder, mü'- 
minlerin yolundan başkasına uyup giderse, onu döndüğü o yolda bırakırız. (Fa
kat âhirette de) kendisini Cehenneme koyarız. O ne kütü bir yerdir.* (Nisd: l ıs )

Delillerinden biri de şu hadis-i şeriftir; -Bir kimse bir karış cemaate muha
lefet ederse islâmm ipi boynundan çözülmüş olur.*

icmâdan aynlanların tekfirine muhalefet edenler olduğu gibi çekimser ka
lanlar da olmuştur.

( 124) «Hiddet*, lûoafte dönmek, şer’I ıstılahta ise Islâmdan dönmek mânası-
nadır.

İrtldâdın şarttan-,
AktUı olmak, deli ve çocuk olmamak. Delinin detiiiği fâsılalarla geliyorsa ve 

o  şahıs iriiddcia oölüren lâfzı deliliğin gelmediği zamanda ifâde etmişse mürted
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bunlardandır. Yeniden iman ettiği takdirde, hacc etmiş ise, haccı ilde 
etmesi gerekir. İrtidad halinde iken karısı ile muamelesi alnâ, gocuğu 
olursa veled-1 zinâ olur.

Âdet yerini bulsun diye getirilen gehâdet, Islâmm ruhuna dönme
dikçe makbul değildir. Küfrünü ortadan kaldırmaz.

Z —  Küfür olduğunda İhtilâf edilen lâfızları söyleyenlere, tecdid-1 
nikâh yapması, tövbe etmesi ve bu lâfızdan dönmesi emredilir..

3 — Hatâ ile söylenen elfâz-ı küfür, küfre götürmez. Söyleyen mU'- 
mlndlr. Tecdid-i nikâh İle e&ırolunmaz. Ancak tövbe ve istiğfar İle 
emredilir.

Birinci ve ikinci maddelerde zikri gegen elfâz-ı küfrün tevlld ettiği 
meselelerden biri de erkeğin teodid-1 nikâh ile emrolunması idi. Acaba 
kadından böyle bir lâfız sudûr ederse durum ne olur? Buhâra ulemâsı
na göre kadın da tecdid-i nikâha icbar edilir.

«Bezzâziyye» isimli kitapta da zikredildiği gibi, her müslUman kü
fürden korunmak için sabah akşam şu duayı okumalıdır: «Allah'ım, 
bilerek şirk koşmaktan Sana sığınırım. Bilmediğimden de affını dile
rim. Gaybı kemâli ile bilensin,» Bu, Resûlullah'ın (s.a.v.) duâsıdır.
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olur. Deliliği tuttuğunıh böyle bir lâtız kendisinden sidir olursa mûrted olmaz. 
Sorhotun da irtidddı câiz değildir.

Mürtedin öldürülmesinin, meşru sebebi; Müriede verilen cezanın ağır oluşu. 
Islima yönelen itsad edici hareketleri yok aimeklir. Bu tıpkı, mülkiyeti muhafa
za etmek için hırsızın elinin kesilişi gibidir.

Mürted hakkuıdakl hükümler;
1 — Tekrar Islama dönmezse katli vScibdir.
2.— Mali ve bedeni bütün amelleri yanar. Bu husus ile Iİ0 İİİ dyei-j cellle |öy 

ledir: •... Eğer (bilfarz Allah'a! ortak tanusan, celalim hakkı İçin ibütûnl amel 
(ve hareketlerün boşa gider ve muhakkak hüsrana düşenlerden olursun.* fZü- 
mer: S)

3  _İrtidad halinde, karısı derhal boş olur. Ilikimin boşanma muamelesini yü
rütmesine lüzum yoktur. İrtidad halinde meydana gelen çocuk da veled i zinü olur.

4 — Bıraktığı vakıflar batıldır. İsler Allah rızâsı için, isterse çocuktan Için 
bırakmış olsun fark etmez.

5 — Irtidâd üzere ölürse, müslüman kabristanına konmaz. Köpek gibi bir çu
kura atılır.

6 — Kendisine, tevbe etmesi için üç gün mühlet verilir. Tevbe etmezse öldü
rülür.

İrttdâdı sebebi ile öldürülmesi ekiz olmayanlar:
1 — İrtidad eden kadın, tekrar İslama dönmezse, müebbed hapse mahkûm olur.
Kadınlar iki sebepten dolayı öldürülmez;
a) Peygamberimiz (s.a.v.l kadmların katlini nehyelmişllr.
b) Kadmlar, Islöma karşı silâhlanma gücünden mahrum oldukları içindir.
2 — Müslüman bir çocuk, mûrted olarak bülûj^a ererse öldürülemez. Kıya- 

sen öldürülmesi gerekir ise de, çocuğun buluğdan önce müslümanllığının sahih 
olup olmadığı hususunda ihtilâf olduğundan öldürülmez.

3 — Zor (ikrah) ile müslüman olan bir kimse mûrted oluma öldürülmez.
4 — Bir çocuk, anne ve babasını taklid ederek müslüman olur da, mürted 

olarak b ü lü ^  ererse öldürülmez. Bunun müslümanlığı taklidi bir mûstümanhk
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Bir kimse, elfâz-ı küfürden birini ifâde ettiğini söylerse bakılır: O 
lâfız birçok yönleri (125) ile küfrü icab ettirmesine rağmen, bir ciheti 
ile küfrü icâb ettirmiyorsa, o kimsenin küfrüne kail olunmaz. Bu mUs- 
lümanlara kolaylık olması iğindir.

cBahru'l-Kelâm> kitabında söyle denmiştir: «Bir kimse elfâz-ı küf* 
rtt saka veya oyun olsun diye söyler ve buna inamrsa, bütün âllmlerce 
kâfinilr.» (126)

«Yine bir kimse elfâz-ı küfrü hatâ veya İcbar edilmek sureti ile söy
lerse kâfir değildir. Bunda da ittifâk'vardır.»
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olduğundan m&rted olmadan önceki mûtlümanbğmda güphe M a l obnugtur. Bu 
yüuten öldürülmez.

S — İslâm ülkesinde kayıp bir çocuk bulunursa, raûslüman olmaya mahkûm
dur. Bülûga ererken mûslüman olmaya zorlanır. İrtidâd ederse öldürülmez.

e — 'Bir kimsenin müslüman olduku bir erkek iki kadının şehadeti ile sabit 
ite. ve bu kimse irtidâd ederse, bu kimse öldürülmez. Çünkü katil hususunda ka
dının «ehadeu câlz dekildir.

7 — Bir kimsenin müslOmanlıkı iki adamın şehadeti ile sabit olur da  sonra 
o adamlar «abitllklertnden vaz geçerlmree o  adam öldürülmez.

(IZSJ Bir kimsenin iarfettiği bir söz. birçok yönleri ile küfrü gerekUriyor 
da bir yönü ile küfürden kurtarıyorsa, miirtüııün onu tercih etmesi perekir. Zi
ra mûMİümanlar hakkında hüın-i zan eıatUr. Şu var ki bu adamın niyeti kü
für değilte mütlümandır. Fakat niyeti küfür ise, müftünün fetvan onu kurtara
maz. Tevbe etmezi ve nikihmı tazeiemeei gerekir.

f lW  Bir kimse küfür lâfzmı kullanırken ne demek olduğunu bilir, fakat 
İnanmazsa en doğru görüşe göre kâfirdir. Çünkü iman, tasdik ve ikrarın birleş
mesi ile tamamlanır. Küfredince ikrar ortadan kalkmış olur. Şa^et küfreder de. 
mânâsının ne demek olduğunu bUmeu» •Kadıhan^a göre kâfir olmaz. D ^ er  bir 
görül» göre kütinUr. Lâkin doğru olan evvelkidir.

Küfrü icabettlren bir lâfzı herhangi bir zorlama olmsuiığı hsüde bllerak kul
lanırsa, bütün âllmlerce kâfirdir. Bilmeyerek kullanırsa ekseriyete göre kâfir, ba- 
zılaıma gör» değildir.

Elfâz-ı küfür, bazon, zeu'âfet, akıllılık, edebiyat taslamak isteyen kimselerin 
lözlerinde de zuhur edeblUr. Meselâ, sevpilisint gören bir kimsenin: «O tektir, 
ortağı ve benzeri yoktur- demesi gibi. Bozan garib şeylerden bahsedip yanında 
bulunduğu kimseleri güldürmek, şaka yapmak, kızgınlığını ifade etm ek, einirlen- 
mefc, dit ve asalarını korumamak ve  din işlerine önem vermemek gibi şeylerden  
meydona getir. Elfâz-ı küfrü zorlama olmadan ve bilerek kullanım kimsenin: 
Amelleri yanar, nikâhı düşer, ksmı helâl olur, kestiği yenmez, kâfir olacağmdan 
İsmi değiştirilir. Tâvbeelz ölecek alımsa Câhennenıde ebedi kalır.

Müslüfflânm dilini küfre ve hataya götürecek şeylerden koruması gerekir. 
Bunun için de, suemok, dilini, azalarmı ve düşüncelerini muhafaza etmek, ciddi 
olmak, şakadan uzak durmak, âyet-i kerimeleri, hodis-î şerifleri ve âlimlerin söz
lerini düşünmek, mü'minlerin nasihatini kabul etmek, Allah'a yalvarmak; ayrıca 
Bbu Uıua'l-Bş'orfnin rivayet ettiği şu hadle-i şerifdeki duayı okumak: Resütul- 
lah tsjo-vJ, bir püa Ashab-ı Kinun'o: Ey insanlar, kanncanın yOzÜyüşünden da
ha gizli olan «bafl şirkten» korunun, buyurdu Askab-ı Kiram* bu  kadar gizli 
şirkten nâeıl korunalım ya ficsûtaltah deyince, Resülullab fsn .vJ , şu duayı oku
yun, buyurdu.- «Ey Allah'ım, bildiğimiz gâzU ve açık şirkten Sana sığmuız. Bil
mediklerimizin de aUmı Üteriz.»
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tmam Muhammed’e göre, bir kimse bir başka kimseye, eğer küf

retmezsen asalarından birini yok ederim der de, o kimse de kalbi İman 
ile dolu olduğu halde sırf azasının kesileceğinden dolayı dili He küfür 
ifâde eden o lâfzı söylerse kâfir olmaz.

Bir kimse elf,îz-ı küfürden birini söyler de, ben bununla istikbâli 
değil, geçmişteki küfür halimi kasd ettim derse, zâhirlne bakılarak bu 
adam hakkında küfür ile hükmedilir.

Bir kimse elfâz-ı küfrü kasden söylerse İttifak Ue kâfirdir.
Bir kimse, zorlama olmaksızın küfür lâfzını söyler ve bunun küfür 

olduğunu bilmezse ne olur? Bu hususta ihtilâf vardır. Bizim için ölçü 
şudur: Bir müslümanın sözünü, zayıf bir rivayet olsa dahi mümkün 
olduğu kadar İyiye yormak gerekir (127). Bu kaideye göre birçok lâfız
ların küfür olduğu hususunda fetva verilmediği için ben de fetvâ ver
mekten kaçındım.

Bir kimse kendi isteği İle elfâz-ı küfürden bir söz sarfeder de. bu 
sözün küfür olduğuna inanmadığını veya bilmediğini söylerse, bütün 
âlimlerce kâfirdir. Zira, bilmemek özür değildir. Şayet bir söz söyler
ken, dil sürçmesi neticesinde ağzından küfür İfade eden bir söz çıkarsa, 
kâfir olmaz. Fakat bu mahkeme için inandırıcı değildir.
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(127) Kûdl Ehu Bekr'in, Şifa kitabında )u sözü naklolunmuflur: -Allnh'n küF- 
relmck, O'nu bilmemektir. İman İse bilmektir. Bir kimse sözleri ve görüşleri İle 
Allah'a küfrediyorsa câhildir.-

Allah'ın zâtı sıfatlarını inkir eden kimse Mâliki imamlanntn tamamına gö
re kâfirdir. Allah’ın zâti sıfatlarından birini bilmeyen bir kimse lıafefcındı ıhFlldf 
vardır. Ebu Ca'ferü't-Tabert, Ebu Haseni'l-Ef'arl, cehaleti onu İmansız kılmaz de
mişlerdir. Bunlara göre tam itikadla inkâr etmemiştir. Delilleri şu hadis-i şerUtlr:

.•Ümmü Ibn Süveyd, oğluna bir köle azad etmesini vasiyet etmişti. Ibn Sû- 
veyd Resûlullah’a HaheşU cariyesi ile beraber geldi. Annesinin vasiyetini Resıi- 
lullah’a (s.a.v.) naklederek bu cariyeyl azad etmek istediğini söyledi. Resûlullah 
(s.a.v.) câriyeye:

— Allah nerededir? diye sordu. Cariye-
— Semâdadır, diye cevap verdi. Resülullah ls.a.v.>!
— Ben kimim, deyince;
— Sen Allah'ın Resûlüsün diye mukabele etti Bunun üzerine Resülullah:
— Onu azad edebilirsin, o mü'mindir, buyurdu.-
Bu görüşü savunanlar, Allah'ın bütün sıfatlarını bilenler azdır demektedir

ler. Bunlara muhalefet edenler ise:
— O fetret devri idi. Mücerret tevhid fayda verirdi... derler.
Allah'ın vasfı var. fakat sıfatı yok diyen mutezile, Müşebbihe. Kaderiyye gibi 

te’vil ehlini tekfir etmemek en uygun olanıdır. Onlar hakkında kısas, verûset, 
nikâh, diyet, namaz, müslüman kabristanına defn ve diğer muameleler. İslâmî 
hükümlere göre tatbik edilir. Yalnız bid'ate götüren bu halterinden dönmeleri için 
zecri tedbirler kullanılmalıdır. Sahabe t Kiram zamanındaki tatbikat da bu şeklt- 
dedir. Bu Ehl-i Sünnetin görüşüdür. Bunun aksini savunanlar da vardır Kâri Ebu 
Bekin -Vatd. rü'yet, mahlükatın fiilleri, ârazın hekâsı, tevellûd ve buna benzer In- 
celikler hususunda görüş beyan eden te'vll ehil, tekfir edilmez.-



tmanın mahiyetini ve EhM Stinnet yolana öğretmek çok mUhlm 
bir meseledir. Selef-1 Sâlihtn bu mevzuda pek gok eser vermişlerdir. 
HOIftsa olarak, bir kimse eben Allah’ın emrettiğini kabul eder, nehyet- 
tlğinden kaçınırım» diyerek, bunu dili ile İkrar ve kalbi İle de tasdik 
ederse, imanı sahihtir, mU'mindir.

Bir mOsliimanın, acaba benim imanım sahih mi yoksa değil midir, 
demesi hatalı bir harekettir. Bundan maksadı şfipheyi izâle etmek İse 
mahzuru yoktur. Bu tıpkı, nefis bir şCy İçin, buna rağbet edilir mİ, 
edilmez mi suali gibidir.

Bir kimse imânından şüphe eder de, İnşaallah mü’minim, mUslUma- 
nım der de bir tevilde de bulunmazsa kâfirdir. Şayet bu söz, son nefe
simi iman ile verebilir miyim, veremez miyim korkusundan doğarak 
söyloımişse kâfir değildir. Bir kimse küfrü gizler veya küfrü kasdeder- 
se kâfirdir. Bir kimse, zorlama olmadığı halde, dili ile küfrü İcab etti
ren bir söz söyler ve kalbi de iman ile mutmain olursa yine kâfirdir. 
Zira bize göre bir kimsenin kâfir veya mü’min olduğu ancak sözü İle 
anlaşılır.

Bezzftziyye kitabında nakledildiğine göre, bir kimsenin kalbine küf
rü İcab ettiren şeyler gelir de, dili ile söylemezse, bir hadts-1 şerifin de 
delâletiyle bu kimse mü'mindir. Fakat kalbine geldikten sonra küfre 
azmederse kâfir olur. Zira devamlılık isteyen tasdik zail olmuştur.

cKüfrU İnkâr, tevbedir», «Nefsinin küfrüne rızâ, ittifakla küfür
dür.» Fakat başkasının küfrüne rızâ göstermek hususunda İhtilâf var
dır. Bu hususta bir şeyhülislâmın (Ebussuud Efmıdl) görüşü şoyledir: 
Eğer küfrün câiz ve güzel olduğunu kabul ederse kâfirdir. Fakat şerir 
ve zâlim bir kimsenin kâfir olarak ölmesini ve Allah'ın bundan İnti
kam almasını istediğinden küfrüne rızâ gösteriyorsa kâfir olmaz. Bu 
görüşe göre, zâlim bir kimseye, cAllah seni küfür Üzerine öldürsün», 
«senden imam alsın» şeklinde beddua etmekten kasıt, ıhlllete eziyet ve 
zulmünden dolayı Allah'ın İntikamı ise, mahzuru yoktur. İmamımıza 
(İmam Ma'tfiridl) göre, tafsilâta lüzum hâsıl olmaksızın kâfirdir.

«Bezzâzij'ye»ye göre bir kimse, bir başkasına şaka kabilinden (128) 
de olsa elfâz-ı küfürden bir şey telkin ederse kâfirdir. Bir kimse, bir
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C1Z8İ Dilini zapteiemeyerek, dUşüh sözler sarf eden, Allah'ın azametini ihlAl 
edici ifadeler kullanan veya bazı şeyleri misallendirirken, Allah katında ehem
miyeti hâiz yerlerden —Falomn evi Kâbe (/ibidir. Oraya giden dilediğine kavuşur 
misâlinde olduğu gibi— bahseden fcimse hüfür, ilhad ~ve fetad kasd etmiyorsa 
kâfir olmm. Bu gibi sözlere devam eden kimsenin dini hafife aldığı gerekçesi ile 
küfrüne hükmedilir.

Endülüs fakihleri Ma'rut isminde bir $ahsm, bu hobil sözler sarfettiği İçin, 
idamına fetva vermişlerdir.

Mebsüt'un müellifi Ibn Kasım'a:
— Bir kimse, bir bafhasmı çağırdığımla çağırılan ona.-
— Lcbbeyk diye cevap verirse, bu adam hakkındaki hüküm nedir? diye so

rulmuştur. Ibn Kasım cevaben;



kadına, kocasından bo^nmast icin k&fir olmasını telkin ederse kâfir 
olur. Bir kimse, bir başkasına kâfir olmasını emrederse, emrolunan 
ister o kelimeyi söylesin, isterse söylemesin, emreden' kâfir olur. Küf
rüne sebep İslâmî hafife almasıdır.

KelImc-1 tevhidin mânası olan cAllah’tan başka İlâh yoktur> cüm
lesinin, «ilâh yoktur» kısmını söyleyip, «Allah’tan başka» kısmını kasd 
ederse kâfir değildir. Zira bu İmanının neticesidir. Yukarda zikredile
nin aksini murad etti ise kâfirdir.

«Hâniyye» isimli kitapta şövlo nakledilir; Bir putperest, Allah'ın 
birliğine İnanmadığı halde Lâ ilfthc illallah derse mlislUrnan olur, Bu 
sözünden dönerse öldürülür, ^ayet. yalnız «Allah» derse müslüman ol
maz, Eğer ben müslümanım derse müslümandır, Müalümanım demek
ten kasdı, hak üzerinde olduğunu ifade etmekse müslüman olmaz. Ya- 
hudl ve hıristiyanlar «IJl ilahe illallah» der de «Muhammedurresûlul- 
lah» demezlerse müslüman olmazlar.

«Dürer* de zikredildiğine göre, «bufpin yahudl ve hıristiyanlar «lA 
ilâhe illallah Mnhammednrresüinllah» deseler dahi, müslüman sayıla
mazlar. Onlara, gerçekten kabul ediyor musunuz diye sorulduğunda, 
sizin peygamberiniz olarak kabul ediyoruz derler. Bunların imanının 
kabul edilmesi için, mensub oldukları dinden sıyrılıp uzaklaşmaları 
gerekir. Şayet bir hıristiyan, kellme-1 tevhidin sadece «lA  llfthe İllal
lah» kısmını söyler ve kendi dininden de uzaklaştığını söylerse, rnllslü- 
manlığı ile hüküm edilmez. «Ben müslümanım» dese de müslüman sa
yılmaz. telâmın lügat mânası teslimiyet demektir kİ, bu söz müslOman 
olmasını gerektirmez. Ancak, mUslümanlara «Ben sizin gibi mUslOma- 
nun» derse müslümandır.

«Hâniyye» isimli kitapta bazı âlimler şöyle demektedirler; Bir 
yahudl, ben îslftma girdim derse, müslUmanlığı İle hükmedilir. Kendi 
dininden tebeiTİ ettiğini açıklamasına lüzum yoktur. Zira onun telâma 
girdim demesi İkrardır. Diyâr-ı tslâmda, günümüze kadar bu şekilde 
fetva verilmiştir.

--------------------------------------- FJ.FAZ I KÜFÜR---------------------------------- --

ŞERH KISMI ■
— Câhil ve sefih bir himse ise kâfir olmaz, te'dib edilir. Eğer bilerek ve ça

ğıran adamı Rabbinin menziline koyarak bu şekilde mukabelede bulunursa kâfir 
olur, demiştir.

Aliyyü‘l-KArt, Şifâ kitabında şöyle demlştlri: /
— Bszı Vücüdilerin, İtelbe cevfthen Lebbeyk dediklerini duydum. Bunların 

kâfir oldutunda hiç şüphe yoktur. Bu cevap insana veriiirse müstehabdır. Bu hu
susta bir hadts-i şerif de vArid olmuştur.

Bazı cahillerin bilmeyerek sarfettiklerl sözler ve lüzumsuz yere Allah'ın İs
mini kullanmaları, doğru bir şey değildir. Böyle kimselerin tecziyesi gerekir, Kâ- 
dl Ebu’l-Fadl. •Bizim hocalarımız Allah'ın leminl gellşipûzel kullanmaktan Şid
detle kaçınırlardı-, İmam Ebu Bekr Şâtl işe, bazı ehl-l kelâmın Allah'ın zât ve 
sıfatlannı tahlil ve izahta ileri gitmelerini hoş görmemiştir. İmamın, Aifah'ın 
»ıfaffannı tahlil ve tabirde ileri gitmeyi Istememetl, Allah'ın tazimine halel g e
tireceği korkusundandır.
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Bir mccuat, ben cmüslüman oMum» veya mfislUınamm derse, mOs- 
lllmandır. Yine bir mecusî «sallâllahu aleyhi ve aelleın» dese mOslOman 
değildir. Bir kfiffr, ben Peygamberin (s.a-.v.) İman ettiğine İman ettim 
derse, milslümandır. Bir kâfir Allah birdir dese müslüman olmaz. Bir 
kâfir, bir mfislOmana senin dinin haktır diyecek olsa müslüman olmaz. 
Müslüman olur da denmiştir. Dinin haktır, ama ben iman etmiyorum 
derse kâfirdir. Haşan b. Zeyyâd şöyle demiştir; Bir adam bir zımmtye 
«mfislOman ol» der de o  da «oldum» derse müslüman olur. Zira mükel
lef oldu.ğu bir şeye mlisbet cevap vermiş oluyor... «Pusûlu’l-tmâdt» 
İsimli eserde şöyle vârid olmuştur: Bir hıristiyan ve yahudiye dinini 
tarif et dense ve «bilmiyorum» şeklinde cevap verse, tmam Muham- 
med’e göre bu kimse mürted hükmündedir. Bir kimse küçük bir hırls- 
tlyan kızla evlenir de, o kız büluğa erdikten sonra, herhangi bir dine 
İnandığını söylemezse; dili ile İkrar, kalbi ile tasdik etmezse ve akli 
bir noksanlığı da yoksa kocasından boş olur. Müslüman ve büluğa er
memiş bir kız İçin de durum aynıdır.

«Mecmau’n-NevâzlUdc şöyle nakledilir; Namaz vakti girdiğinde 
ezan okuyan bir kâfir müslüman sa3nlır. öğrenmek gayesi İle okursa 
müslüman sayılmaz. Bir kâfir bir müslümana tslâmı telkin edecek olsa 
müslüman olmaz. Bir kâfir, bir müslümana gelip, bana İslâmî öğret 
der de, o da bir başkasına gönderirse kâfir olur, bazılarına göre kâfir 
olmaz. Şayet bir kâfir, tslâmı ikrar etmediği halde, müslümanlarla be
raber cemaatle namaz kılarsa, müslüman olduğuna hükmedilir. Tek 
başına kılarsa müslüman blmaz. tmam Muhammed’e göre İse, namazı 
mUslOmanlann kıblesine yönelerek kılarsa müslüman olur.

Natifl de şöyle demiştir: Bir kâfir, münferld, fakat Kâbeye yöne
lerek namaz kılarsa, müslüman olur. Bir zımmî, bir müslUmanin arka
sında namaz kılarsa, Ebu Bekir Muhammed b. Fadl’a göre İslâmî İle 
hükmedilir.. Fakat zımml, mUslümanlara imam olursa, müslüman ol
maz. Bir kimse bir zımmîyi, büyük camide namaz kılarken gördüğünü 
söyler,-bir başkası da mescidde namaz kılarken gördüğüne şehadet 
ederse, müslüman kabul edilmez, fakat tslâma icbar edilir.

«Bezzâzlyye»de şöyle denilmektedir: Bir müslüman, bir hıristiyan 
hakkında ölmeden önce müslüman oldu diye şehadette bulunursa, müs- 
lümandır. Mürted olarak öldü derse, mürted değildir. Adil b ir müslU- 
man, bir hıristiyan hakkında şehadette bulunursa, onun cenaze namazı 
kılınır. Ikl hıristiyan, bir başka hirlstiyanin müslüman olduğunu söyler, 
o da kabul etmezse müslüman değildir. Bir erkek ve Ikl kadm mlislü- 
maıun, bir hıristiyan hakkındaki şehadetl de aynıdır. îk l hıristiyan 
erkek, bir hıristiyan kadına müslüman oldu derlerse, kadm tslâma ic
bar edilir. Buraya kadar söylenenler «tmam»m görüşleridir.

«Nevâdlr» de İse şöyle denilmektedir; Müslüman bir erkek ile müs- 
lUman iki kadının ve yine İki hıristiyan erkeğin bir kimsenin mUslü- 
manlığı hakkındaki şchadetlerl makbuldür.



rçtiN C Ü  KISIM

ELFAZ-I KÜFRÜN ÇEŞİTLERl

1 — Allah Te&lâ’ya, O'Aıın sıfatlarına va erallue taalluk öden kU- 
filr lâfızları.

lîir Idrnsp, Allah'ı lâyık olnı.'ulığı bir şey He vasf (129) eder veya
İsimleri vc emirleri ile alay ederse, sıfatlarından (130) birini, va'd vo

ŞEim KISMI
fj29) Küfür kandı olmalesı^ın, Wr iclihod hafa5i olarak» i4lloh*a mefcdn ixaf< 

cfmefe, /UMh'ı bir jeyc benzeimefe. O na dzd isnad elmofe pıbi ftusu9İorû yer ver- 
meleri sebebi ile K«rdn-t Kerim'del.’i müsebbihaia Idbi olan chl-i te’vili, tekfir 
bobbtnda iltiildf vardır.-

Mdiıliiicre göre, bu te'vil bir topluluk tarafından yapılmifsa hepsi fcdfir olur. 
Tevhe etmeleri istenir. Tevbe etmezlerse öldürülürler. Bir kimse tek başına böyle 
bir fc’vifde bulunursa, dlimlrri/ı ço/;wna pörc tekfir edilmez Tevbe edinceye ka
dar hapsedilir, Nitekim Hz, Ömer fra.) Sebiğ b. Âsel'e bu ^ektide mııomelrd'» 
bulunmuştur. Ibn Kasım'a göre, Ehl-i /leva, /bdhiyecilcr ve KoderiyecUer gibi ce
maate muhalif bid’at ehli, Kurdn-ı Kerim’de heyfi feVil yoluna giilihlerinden fev- 
be efmeleri islenir. Tevbe clmcdihlcrî takdirde öldürülürler. Yine /bn Kösıma 
göre, Hz. Musa ile Allah konuşmadıdîyenhakkmdakihükümdeyukardakigibidir.

Fbu Hnnifc'ye göre, ehli Itıbleden hiç İnmscyl tekfir elmek doğru değildir. F«- 
kihirrin çoğu da bu görüşledir. •Münfekâ^dan aUnmıştır.

( 1 3 0 )  Bir kimse Allah'a küfroder'se yAni söverse kAfircUr. Kam helâldir. Töv
besinin islenip IslenTTiemesl hakkında ihMIAf vardır, /bn Kosım. İmam Muham- 
med, îmanı Mâlik, İbn Yahya, tevbe etmesi İstenmeden öldürülür demişlerdir. 
Mahr.t'ımf, ^f’dujmmed b, Seleme,/bu Ebİ //dz»m ise mûrted hükmündedir demiş
lerdir. î ‘âni tevbesi istenir. Tevbe etmezse Ölddriıltftr.

Bir odam, bir başka kimseye lanet ederken, Allah’a da Idnei efmf^ ve bunun
la şeytana loneti kasdettiğini söylemiş. KAdİ Ebu Muhnmmrd b. Ebu Zeyd, bu 
adam hakkında söylediği sözün zahirine göre hüküm vermiş ve nlyyetl fcendl»ı 
ile Allah arasındadır demiştir.

Harun b. ffabib çok sinirli ve sabırsız bir adamdı. Bir gün haatafonmca ŞÖv- 
le d^di: "Hz, Ehü Bekir ile Hz. Ömer'i öldürscydim bu hastalığa yakalanmazdım*.

' Kurtuha âlimleri bu adam hakkında ihtilâf etmişlerdir. BaztIan katline fetva ver
miş, bazıları ise kailine fetva vermemişlerdir. Devrin kadısı ise, öldûrtUmeıİne 
değil, şiddetli bir ^ehilde cezalandırılmasına hükmetmiştir. Cerekçesl ise bu ada
mın sözünün şikâyet mahiyetinde olması olmuşlur. Allah'a sövenin ievbe etme
si istenir, tevhe etmezse öldürülür, diyenlerin gerekçesi şudur: Bu kimse irUddd 
efmışfrr. Bunun hakkında mörtede uygulanan hükümler fofbik editlr.

Allah'a söveni, tevbe etmesini İstemeden öldürmek lâzımdır diyenlerin ge
rekçesi de şöyledir: İslâmî kabul eden bîr kimse, bu kadar ağır bir hûfrû, ancak 
inandığı için yapabilir. Gerçek müminin söyleyeceği bir söz değildir, Ztndtk hük
mündedir. Zındıkların ise tevbesi kabıU edilmez, katli vâcih olur.

Allah'a söven zımmi hakktndaki hükme gelince, şöyîedir:
Bir gO.n bir zımmî Allah'a sövdü, bunu gören ve duyan Abdullah b. Ömer 

hıUctnı çekti ve onu öldürmek istedi. Adam kaçarak kurtuldu.
İmam Mâlik, -fbn Habîb'in kitabında», Kâdt Ibn Kasım da •MebeaUda İmam 

Afuhammed de kendi kitabında, yalıudi ve hırıs/ıyonlar, kendi dinlerinde sövme
nin yeri olmadığı halde Allah’a söverlerse tevbe ettirilmeden Öldürülür, demffler- 
dir.

Mufıammed 6. Seleme, Mahzttml. Ibn Hâzım, mûslüman olsun kâfir olsun tev- 
b*>si istenmeden öldürülmezler. gönTifundedirler.
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va’îdini (131) İnkâr ederse, ortağı, karısı, çocuğu var derse, O'na ce- 
hftlet, acizlik ve noksanlık nisbet ederse, Kuddûs, KayyOm ve Rahman 
gibi Allah’a mahsus olan isimleri mahlûkata takarsa kâfir olur. (132)

Bir kimse, Allah bana şunu emretse yapmam derse veya falan adanı 
benim ve Allah'ın nezdinde yahudi gibidir derse, bütün âlimlere göre 
kâfirdir. Bazılarına göre o adamın fiillerini kötülemek gayesi ile söy
lenmişse kâfir değildir. Bir kimse farsça olarak şu ifadeleri kullanırsa 
cDest-i Hudâ der dest-i o dırâzest; Allahu Teâlânın eli, onun elinden 
uzundur» kâfir olur.

Bir kimse, Kur’ân ve hadisde geçen haberlerin zahirini kasdede- 
rek Allah fi'a-semâ derse kâfir olmaz. Eğer maksadı Allah’a mekân 
nisbet etmek olunsa kâfirdir. Alimlerin çoğuna göre kasdı nazar-ı iti
bara alınmaksızın kâfirdir. Fetva da bu vech üzeredir. cBahru’l-Kc- 
Iâm»dan alınmıştır.

Bir kimse, Allah’ı Cennette görüyorum derse kâfirdir. Cennetten 
görüyorum derse kâfir değildir. Zira birincisinde Allah mekâna nis-

ŞERH KISMI
Zındık olan bir zımmi hakkında da ihtilâf vardır; imam Mâlik, Ibn Hakem 

vn Eıbağ, küfürden küfre girdiği için öldürülmez demişlerdir, Ibn Mâctsün'a gü
re ise öldürülür. Çünkü zındıklık hiç kimsenin kabul etm eyeceği bir dindir,

(İlil Felsefeciler bnz: bâtmiler, Vücûdiler, Rüfızilei', haddi aşan mutasavvıf
lar ve Ibâhiyeciler valdl, azabı, kıyamet ahvalini ve şeriatın bazı kısımlarını in- 
kûr ederler. Onlar her no kadar, insanları Allah'ı sevmeye davet ediyorlar ise de, 
kendilerinde bu sevgiden eser yoktur. Bir insan sevginin son haddine .vardığında 
teklif düşer, ibadetleri sadece tefekkür olur derler. Bunlar en şerli bir t&lfedir. 
Tutum ve durumları şu âyet i celileye aykırıdır.- «Sana ölüm gelinceye kadar du 
Rabbıne ibâdet et.» filicr.- 39)

(I32f Allah veya peygamber olduğunu iddia eden, benim yaradanım yoktur 
diyen bir kimsenin, sarhoşluk veya baygınlık halinde dahi olsa akl-l selim sa
hibi olduğu biliniyorsa küfründe ihtilâf yoktur. Bu gibi kimseler tevbe edip ye
niden dine dönerlerse ölümden kurtulurlar, takat cezadan kurtulamazlar. Bu hal 
tekerrür ederse, tevbelerinde samimi olmadıkları kanaati hasıl olur, zındık ol
duklarına hükmedilir ve öldürülürler.

Hz. Ali'ye ik.v.l. Abdullah b. Sebe'; Sen gerçekten Allah’sın dediği İçin. Hz. 
Ali onu Medâyin şehrine gönderdi. Bu sözünde do ısrar edince yakarak öldür
müştür.

Abdullah b. Sebe'nin yolundan gidenler, -Hz. Ali'yi öldüren Ibn Mülcem de
ğildir. Onun şekline bürünmüş bir şeytandır. Hz. Ali bulutların arasındadır. Şim
şek. onun kamçısı, gök gürlemesi ise onun sesidir. Bir gün inecek ve yeryüzü
nü adaletle dolduracaktır- derler. Âlimler, bu görüşte olan birçok Şeytan Itıy- 
netli adamlların katli için hüküm vermişlerdir. Bir kimse, bunlar kü/relUklerin- 
den dolayı niçin asıldılar derse kâfir olur. Mâliki küdilerinden Ebu Amr, Hüseyin 
b. Mansûnı'l Hallâe'ın, ulûhiyyet iddia edip hulülü kabul ettiği için idamına ka
rar vermiştir. Aynı görüşte olan bazı kimseler da katledilmişlerdir.

Fbu Hanife'nin bu huauelofei görüşü, bu oibi kimselerin mürted hükmünde 
olacakları şeklindedir.

, Eğer Allah’ ı İnkâr eden deli veya yarım akıllı bir kimse ise, aklı başına gel
diğinde böyle bir hataya düşmüyorsa te'dib edilir.
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bet edilmiştir. «Cennetten görüyorum» sözündeki maksat, «Allah Cen
nette olacağı için. O'nu Cennette görürüm» ise yine kâfirdir. <Fus(i- 
leyn»de böyle vârld olmuştur. Bir kimse, Allah kulları muhakeme et
mek için oturur, kalkar derse, O'na yukarda olmak veya aşağıda bu
lunmak gibi şeyler izâfe ederse kâfir olur. Bir kimse Farsça olarak 
şöyle derse: «Mera ber âsumân-i Hudâ est ve ber zemln-1 filan: Biz 
Allahu Teâlâ’nm âsumânı üzerindeyiz ve filânın da zemini üzerindeyiz» 
kâfir olur.

Bir kimseye, «Allah'tan kork» denildiği zaman, «korkmuyorum* 
derse kâfirdir. Sinirli bir halde de bulunsa durum aynıdır. Du sözden 
başka bir mâna kasdedildiyse kâfir değildir. Bir kimse Farsça olarak 
şöyle derse: «Ez Hudâ’yı hiç mekân hâli nîst: Allahu Teâlâ’dan hiçbir 
mekân hâli değildir» hatâdır. Yine bir kimse Farsça sözlerle şöyle 
derse: «Sensiz hiçbir mekân yok ve sen hiçbir mekânda yoksun* kâ
firdir (133). Hasta olan bir adam için, bir kimse, «bu adamı Allah unut
muştur» veyahut da «Allah'ın unuttuklarındandır» derse kâfir olur. 
Bir kimse Allah’ı rüyamda gördüm derse kâfirdir. Yok olan şey,

ŞERH KISMI

(133) HOseyin b. Mansûru'I-Hallâc’m «Ben Hakkım, Hak'aız vücud yoktur» ds- 
mesi gibi bazı mutasavvıflar da. -sdlife hedefe varınca, ya} bitkiye luyun hulût 
edişi gibi, Altıih da ona hulul eder, ayırmak mümkün olmaz, o zaman bm 
Oyum, O bendir demek mümkündür. Onlara göre bu karışma, ya illlıil, yo 
ictimü, yo ıstıhdle yolu ile olur, Allah bu gibi hallerden münezzehtir. Buntorm 
iddia ettikleri itlisâl ve içtimâ gibi haller, Allah'ın nurunun iâllkin kalbinde ake 
etmesinden ibarettir. Onlar bunu hulul zannederler. Suya bakan bir çocuğun gü
neşin aksini suyun içinde gördüğünde bu güneştir deyişi gibidir o... Bu gibi kim
selere, hu husustaki hükümler lotbifc edilir. Tevbe ederlerse, tevbelerl mohbul- 
dür. Bu söyledikleri söz vecd halinde söylenmiş ise âhirette necâlladtrlar. Dünya
da yine zâhirine göre hüküm verilir.

Hallâc-ı Mansür'un, şeriatı zflhircn ve bfttınnn t.atbik ettlü halde fildürOlmesl, 
çok geniş tartışmalara yol açmıştır. Bazdan bu zâtın geceleri bin rekat namaz 
kıldığını ve buna hapiste iken de devam ‘ettiğim söylemişlerdir, öldürülürken 
akan kanın, yerde Allah Allah nakışları meydana getirdiği de rivayetler aratın- 
dadır. Böyle bir kimsenin ölümüne fetva vermek bir iftiradır. Bu loto iınod edi
len hulül meselesi, yahudi ve Hıristiyanların kasdettiği mânadaki hulül değildir. 
Kendisi hululü şöyle anlalnuştır -Bir insan kendisini olgunlaştırır, lezzet ve şeh
vetlere sabreder ve beşeri zaaflardan uzaklaşarak berraklaşırsa İlâhi ruh ona 
hulul eder, yaptığı işlerin hepsi Allah'ın Işt olur.- ^ « ? -4a#

$u hadis-i kıidside izah edilen bu mânaya yakındır: -Kul bana nafilelerle 
yaklaşır. Bana yaklaşınca onu severini. Sevdiğim- zaman da onun İşiten kulağı, 
gören gözü ve tutan eli olurum. .»

Tllmisânt'nin rivayetine göre, Hallâc-ı Mansur tâbilerine yazdığı bir mefcfu- 
hunria şöyle demiştir: -Rablerin Kabbinden kulu filân oğlu filâna.-

Tâbileri de mektup yazdıklarında ona şu ibarelerle hitap ederlerdi: -Ey zdf- 
ların zâtı, sen her şekle girersin, sen şu anda Hüseyin b Mansur un şeklindesin, 
sen Allûmu'l-Cuyûbsun, senin rahmetini istiyoruz.- F-ğer bu nakil doğru İse, tar
tışmaya lüzum yoktur. Katli vâcibdir.
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Allah’ın .malûmu değildir derse kâfirdir. Zâlim bir kimse, ben yaptı
ğım bir i$l Allah’ın takdiri olmadan yaparım derse kâfirdir. Bir kimse 
karısına, «sen bana Allah’tan daha aevgilialn» der ve bundan itaati 
kasdederae kâfirdir. Kasdı şehvet olursa kâfir değildir. Bir kimse, İs
mi Abdullah olan birini çağırırken, kasden «Abdullah» kelimesinin so
nuna muhatab zamiri olan «kef» harfini koyarsa -ki o zaman mâna «se
nin Allah’ının kulu olur- kâfir olur. Şayet bir kimse Abdullah ismini 
söylerken, Allah lâfzını, «uleyh» diyerek tasgir ederse, Hâlik’ı da Hu- 
leyk olarak tasgir ederse kâfir olur. Şayet bunu kasid olmaksızın ve 
bilmeyerek yaparsa kâfir olmaz.

Bir kimse, eğer dün ben bunu yaptıysam kâfir olayım derse ve 
yaptığını da biliyorsa kâfir olur. Zira burada küfre rızâ vardır. Yine 
bir kimse yapmadığını bildiği halde: «Allah biliyor ki bunu yaptım» 
derse bUtUn âlimlere göre kâfirdir. Bir kimse, bir başkasına «Allah bi
liyor kİ ben seni dalma hayır dua ile hatırlarım» derse, bazılarına göre 
kâfirdir.

Bir kadın kocasına Farsça olarak şöyle derse: «Tû sırr-i Hudâ'y 
mİ dâni: Allahu Teâlâ’nın sırrını biliyorsun» kocası da «evet» diye ce
vap verirse kâfirdir. Çünkü gayb İle sırr aynı şeydir. Bezzâziyye’ye göre 
kâfir değildir. Gaybı biliyorum diyen kâfirdir. Bir kadına, gaybı- bili
yor musun diye sorulduğunda, evet derse nikâhı bâtıl olur. Bir kimse, 
şeyhlerin ruhları benim yanımdadır derse kâfirdir. Bazı âlimlere göre, 
bir hasta hakkında, «bu adam bu hastalıktan ölür» diyen kâfir olur. 
Bir kuş öttüğünde, «falan adam ölecek de onun için öttü» diyen kimse, 
bazı âlimlere göre kâfir, bazılarına göre değildir. Doğru olan kâfir o l
mamasıdır.

Ayın çevresinde (134) meydana gelen ışık halkalanmasını gördü
ğünde «yağmur yağacak» şeklinde bir iddiada bulunan ve saksağan öt
tüğünde, «yolcu gelecek» diyen, bazı âlimlere göre kâfirdir.

Kehânette bulunanlar; çalınan malları bulurum, cinlerden haber 
veririm diyenler ve onları tasdik edenler kâfirdir (135-136a). Mclek-
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11341 Mûneccimlorin bildiklerini iddia ettikleri peyler umumiyetle şunlardır; 

Cinlerden, ano rahmindeki çocuğun kız mı erkek  mi olduğundan, bolluk va feU- 
iıhtan. olum va «asltfclan. yağmurdan, kışın şiddetli olacağından, fakirlik ve  zen- 
ginliUen ve herhangi bir kimsenin yüksek mevki sahibi olacağından bahsetme
leridir. Bunlar ve bunlara tâbi olanlar dalâlettedir ve câhildirler. Bir gun İsken
der i Rûmi’ye şöyle denildi: -Biz bir müneccimle baştanda konuşurken bize yıl
dızlardan bahsetti Cundüzdu. Yıldızlan sayarken kuyuya dü#lû.. Bunun üzeri
ne hkender-i Rûmi. Cokyiıçundckinı bilen nasıl oluyor da yerdekini bilemiyor? 
dedi.

TılınisSııi -yeryüzıiıiû tedbirde yıldızların rulu olduğunu iddia eden kâfirdir. 
Çünkü Alloh'a şirk koşmuştur. Mürted hükmündedir, demiştir.

fl3Sl Muhammod ibn Fadl şöyle demiştir. Bir kimse kâhini tasdik ederse kâ- 
flr olur. Bir hadis-l şerifle şöyle buyurulnıuştur: -Bir Itimsu kâhini getirir de söy
lediğini tasdik ederse. Muhammed’e (s.a.v.l ineno IKor'dn-ı Kerim e) küfretmiş
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1er gaybı bilir (136), Allah bize gökten veya Arş’tan bakıyor veya gö
rüyor diyen kimae kâfirdir (137). Eğer muttall'dlr derse kâfir olmaz. 
Ben bu zulme râzi değilim derse hatâdır. Doğru görüse göre beis yok
tur. Allah'a karşı insaflı ol ki Allah da sana karşı Kıyamette İnsaflı 
olsun diyen kâfir olur. Bir zâlim, bir kimseye zulmettiğinde, o kimse 
ya Rabbi, sen bu zulme râzı isen ben râzı değilim derse kâfirdir. Bir 
kimse, kendisine zulmedene, şüphe ederek ceğer Kıyamette Allah'ın 
hükmü varsa, senden hakkımı alırım» derse kâfir olur. Bir adam öl
düğünde, bir başkası, Allah Âdemoğlunun (Ademî) iradesini tercih 
etti derse kâfir olur.

Bir kimse, Allah falanın ruhunu kâfir olarak aldı, derse kendisi 
kâfir olur. Bir kimse, falan adama kötü kader İsabet etti derse, büyük 
hatâ işlemiş olur. Yalnız dua ederken «Ya Rabbi, bu kötü kaderi ben
den uzaklaştır» denmesi kaderin kötülenmesi mânasında değildir. Ba
şına gelen musibetin def edilmesi mânasındadır. Bir kimse, Allah’tan, 
Kur’an’dan ve Peygamberden (s.a.v.) uzağun, yahudiyim, hırtatiyanım 
derse, kâfir olur. Ben şu işi yaparsam Allah’tan uzağım diyen bir 
kimse, o işi yaptığı zaman, yemin sayılacağından keffâret vermesi icab
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olur.» Goybı Allah’tan bofka, ne insan, ne cin hiç kimse bilemez. Bu httsttstbhl 
delilimiz şu dyet-i cehledir: «Bu suretle yere kapanıp yıkıldığı zaman besbelli 
oldu kl eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı öyla horlayıcı bir azab içinde kalıp dur
mazlardı.» tSebe': W

Velilere z&hir olan keşifler ise câlzdlr.
(ise  a) İmam Nevevt, göklerde olup biteni ifittiğini iddia eden, yerdeki giz

lilikleri biidiğini İleri sûren ve buna benzer diğer müneccim Ve slhirbazlartn ho- 
reketleri •kehânetin- /ümülü içine girer demiftir.

Peygamber (s.a.vJ bir hadis-i teriflerinde: «Yıldızlarla meşgul olan kimse 
sihirbazdır. Bu meşguliyetini artırdıkça günahı da artar- buyurmuflardtr

Çalınan şeyleri, defineleri, insanların'ömrünü, kıtlığı, bolluğu, barışı, eavaşı, 
rüzgârı, kan, yağmurun bol yağacağını, ayın ve güneşin tutulacağını, zelzeleyi 
've gayba taalluk eden bütün şeyleri haber veren kimseler kâhindirler. Şeriat 
kehâneti menetmiştir. öğrenmesi ve öğretmesi haramdır. Dine zararlıdır. Kalbi 
hasta eder. Itikads çökertir. Camiu's-Sagtr'de kâhini getirip ona eoru taran kim
senin kırk gün tevbesi kabul olmaz, denmiştir. Eğer sorduğu suale, kâhinin ver
diği cevabı tasdik ederse kâfir olur.

(130) Melekler, ancak Allah’ın izni, iOıâmı ve bUdirmeel ile gaybı bUebUtrler.

risrt'K ur‘an-1 Kerlm’dekl mflteşübih ayet-1 celileler İle, Peygamberimizin ha- 
db-1 şeriflerinden müteşâbih olanlar mecâzdır. Meselâ şu hadts-l şerlide vârtd 
otan: «Allah TeU& her gece dünya seraasma İner, gecenin son üçte birinde orada 
kalır ve «dua eden yok mu, kabul edeyim, İsteyen yok mu vereyim, af dlteyen 
yok mu affedeyim, buyurur.» Bu mâna, rahmetinin nOzûlOnden, inişinden me- 
cftzdır.

Te'vlll icab eden bütOn &yst-l oelile ve hadis-l şerifler bOyledIr.
İmam Mftllk, bu gibi ftyet-i celile ve hadis-l şeriflerin te'vlll yapılmadan hal

ka anlatıhnasma karşı çıkmıştır. Selef-l talihin de, içinden şer’t hüküm çıkmayan 
müteşâbih dyet-t cehle ve hadlt-i şeriflerin halka anlatılmasını mahzurlu bulmuş
lardır.
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eder. Senin yemininle, eşeğin anırması birdir diyen kâfir olur. Allah 
bilir senin sevinç ve hüznün, benim sevinç ve hüznüme benzer diyen 
zahiren kâfirdir. Bu hüzün ve sevinç malı ve bedeni İle ilgili ise kâfir 
olmaz denmiştir.

Hasmına, «sana Allah’ın hükmü ile düşmanlık ediyorum» diyene, 
«Allah’ın hükmü burada geçmez, senin gibi deyyusun olduğu yerde A l
lah’ın hükmünün ne işi vardır, burada Allah'ın lıüktnü yoktur» diyen 
kâfir olur.

«Allah bir şey değildi ve bir şey olmaz.» Bu ilhâda sapanlarm gö 
rüşüdür. Bazılarına göre bu küfür değildir, büyük hatâdır. Bir kimse 
sevgilisine, sen bana Allah’tan daha sevgilisin derse kâfir olur. Düş- 
mamna, sen âlemin ilâhı olsan, kahredip senden burcunu alacağım di
yen kâfir olur. Allah, herkes için iyidir amma bana kötülük etti diyen 
kâfir olur. Zulmeden bir kimseye Allah’tan kork veya Allah’tan kork
muyor musun dendiğinde «korkmuyorum» derse kâfir olur. Bu sözü, zu
lüm halinde söylemediği gibi, yaptığı işte hakkı yerine getirdiğini ifa
de etmek maksadı ile söylerse kâfir olmaz. Bir kimse, işte sen, işte 
Allah derse kâfir olmaz, fakat çirkin bir sözdür. Bir kimse bir başka
sına, eğer beni dinlemezsen veya şu işimi yapmazsan, göklere çık Allah 
ile harbet derse kâfir olur.

2 — Feygamberlere taalluk eden küfür lâfızları:

«Bezzâziyye» kitabında şöyle vârid olmuştur: Peygamberin Allah’
ın emir ve nehiylerini bildiren bir kimse olduğunu öğrendikten (138) 
sonra, onların her getirdiğini tasdik edip, iman etmek vâcibdir.

Bizim Peygamberimize iman etmek demek şu demektir: Onun pey
gamberlerin sonuncusu olduğuna, şeriatının Kıyamete kadar bakî ka- 
lacağma İman etmektir. Peygamberin (s.a.v.) peygamber olduğuna 
inandığı halde, onun peygamberlerin sonuncusu olduğuna inanmayan 
mü’min sayılmaz (139), «Fusûli'l-lnıâdî» kitabında da şöyle denmiştir:
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(J3dl •Eşbah- isimli kitapta şöyle vârid olmuştun Peygambere (s.a.v.) iman 
ederken, babasının ismini bilmek şart değildir. Kendi ismini bilmek kâfidir.

(239) Kadi Ebu’I-Fodl şöyle demiştir: Resûlullah'a Ca.a.v.l küfredenin katli Ic- 
mA ile vAcibdir. Bu husustaki âyet-i cetile şöyledir: «Hakikat, Allah ve Reaülüne 
ezA edenler (yok mu) Allah onları dünyada da, âhirette de rahmetinden kogmuş, 
onlara horlayıcı bir azab da hazırlamıştır.» (Ahzabı 57)

Uusûlullah'a (s.a.v.l la’riz de haramdır. Şu âyet-i celile buna işaret etm ekte
dir-. »Ey iman edenler, »RAinâ» demeyin, »UnzumA», deyin, (söze iyi) kulak 
verin. Kâfirler için çok acıklı bir azab vardır.» (Bakara.- 204)

Yahudiler »RâinA» demek sureti ile Peygamberimize ta’rizde bulunuyorlardı. 
Allah mûslümanları onlara benzemekten nehyetmişitir. Allah mûstümanlan bun
dan menetmek sureti ile kâfirlerin daha ileri gitmelerine mani olmayı murad 
etmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) »Çocuklarınıza, isim olarak ismimi verin, fakat



ELF.VZ-1 K rF t 'K ----------------------------------7»

Bir kimBe peygamberlerin bazılarına inanmaz, peygamberlerden birini 
ayıplar veya sünnetinden birini beğenmezse kâfir olur. Peygambere sö
ven kâfirdir (140). Yusuf (a.s.) ve diğer bazı peygamberlere zina ve 
fuhuş isnad eden kâfir olur. Bir kimse herlıangi bir peygamber hakkın
da, peygamberlikten önce de sonra da o ası oldu derse kâfir olur. Bu
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künyemi vermeyin* buyurmuflanUr. Bu hadis i (eril, (u hâdise sebebi ile söylen
miştir: Bir gün bir adam -yd Eba'l-Kasım- diye seslendiğinde Hesüiuliah iedbet 
etmiş, bunun üzerine o adam sana demedim, bajfeasına seslendim demiştir, Mü
nafıkların bu hâdiseyi örnek alarak Resûlullah's rahatsız etmelerini önlemek için 
de, müslûman çocuklannm kendi künyesi ile isimlendirilmelerine izin verilme
miştir. Cumhür-ı ulemâ bu yasağın ResüluUah'ın (s.a.v.) hayatı ile mukayyed ol 
(tuğunu, vefatından sonra, yâni sebep ortadan kalktığı için künyesinin isim ola
rak verilebileceğini söylemişlerdir. Fakat. Resülullah'ı künyesi ile çağırma yasağı 
ebedidir. Bu husus ile ilgili âyet-i ceiile şöyledin Peygamberi, kendi aranızda 
birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın INûr. 03J Bir müslûman, Resûlutlaha 
(s.a.v.) hitap etmek istediğinde -yft Resülnllah-, -yit Neblyyallah* plbi ifadelerle 
hitap etmelidir.

Enes (r.a.) Peygamberimizden şöyle bir hadis i şerif rivayet etmiştir: •Çocuk
larınıza Muhajnmed ismini takıp, sonra lanetliyor musunuz?- Bu hadis-i şerife 
göre, bir kimse çocuğuna Resülullah'in ismini koyar da o isme hürmet etmezse, 
bu ismin konması mekruhtur. Bu ismi, o isme hürmet edecek olanlar, çocukları
na koymalıdırlar, Hz. Ömer (r.a.l. bir gün Muhammed İsminde birisine, bir bos- 
kasmın, Allah seni dilediği gibi yapsın dediğini duyunca, Hz. Ömer kardeşinin 
oğlu Muhammed b. Zeyd'e, seni bundan sonra hayatım boyuıjca Muhammed İs
mi ile çağırmayacağım dedi ve ismini Abdurrahman olarak değiştirdi. Doha son
ra da Küfe ehline bir mektup yazarak, bundan sonra hiç kimse çocuğuna Mu
hammed İsmini takmasın diye emretti. Doğru olan Muhammed ismini takmanın 
câiz olduğudur. Nitekim Ashab-ı' Kiramdan pek çoğu bu ismi çocuklarına ver
mişlerdir.

(140) Tevbe eden külirln tövbesi dünya ve ahirolte makbuldür. Sadece Pey
gamberimize (s.a.v.) küfredenin, şovenin tevbesi ebediyyen makbul değildir. 
Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'e sövenin katli vâcibdir. Ancak tevbe edip Islânıa 
dönerse, tövbesinin kabul olup olmayacağı meselesi vardır, ‘ .^adru'ş-Şehld-, 
•Ebu'l-LeyS‘  ve *£bu IVosr- tevbesi kabul olmaz demişlerdir. Fetva da bunun üze
rinedir. Sihirbazın tevbesi da kabul olmaz. Tevbesi kabul edilmeden öldürülür. 
Kendiliğinden teslim olup tevbe ederse, tevbesi kabul edilir. Küfrünü gizleyip, 
müslûman olduğunu izhar eden münafığa gelince, zındık muamelesi görür, yâni 
tevbesiz öldürülür. Münafığın küfrünü anlamak, onu ya suç üstü yakalamak yn 
da güvendiği bir kimseye açıklaması ile mümkün olur. Sarhoşun irtldâdı sahih 
değildir. Fakat bu Peygambere (s.a.v,) küfretmek şeklinde tebellür ederse, tev
besi kabul edilmeksizin öldürülür Ancak kelime-i şehâdeı getirirse müslümanla- 
rın ölüsü gibi yıkanır ve yine müslümanlann kabristanına detn edilir. Peyganü 
berimize (sjı.v.) sövdüğü için öldürülen kimsenin mirası hakkında âlimler ihtilâf 
etmişlerdir. •Sahnun^ mimsı müslümanlanndır. -Isbah-, eğer küfrünü gizliyor- 
ea kendi vârislerinin; izhar ediyorsa müslümanlanndır demişlerdir, Kablsl, şehâ- 
deti ikrar ede ede öldürülürse mirası kendi vârislerinindir. Sövdüğünü İkrar, tev- 
besini izhar eder de öldürülürse mirası İslâmî hükümlere göre taksim edilir. Küf
rünü ikrara devam eder, tevbe etmezse öldürülür, mirası müslümanlanndır. Yı
kanmaz, kefenlenmez, namazı kılınmaz, kâfirlerin leşi gibi bir çukura alılır ve 
üstü örtülür. Tafsilât -Şifâ-, -Hâniyye- ve diğer ka)naklarda mevcuttur.
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görüşte olanlar naası reddetmiş olurlar. Adem (a.a.), peygamber mi
dir, değil midir sualine bilmiyorum diyen kimse kâfirdir. Filan eğer 
peygamberse ben ona inanmıyorum diyen kâfir olur. Ekseri kitaplar
da vftrld olan görüş budur. «Kınye» buna muhalefet etmiştir. Bir kimse, 
filan adam peygamber olsa, ben onun emirlerini yerine getirmem derse 
kâfir olmaa. Hızır (a.s.) ile ZUlkifl'in (a.s.) peygamberliğini İnkâr 
eden kimse kâfir olmaz. Zira bunların peygamber olduğu hususunda 
îemâ vaki olmamıştır. Peygamberlerin dediği doğru ise kurtulduk diyen 
kâfir olur. Ben resûlüm diyen kâfirdir. Peygamberlik taslayan bir 
kimseden mucize taleb etmek küfürdür. Müteahhirin âlimleri, mucize 
taleb etmekten kasıt onu rahatsız ve rezil etmek ise mahzuru yoktur 
demişlerdir. Bir kimse Peygamber Efendimizin saçından bahsederken 
«saçcık» der ve bununla ona hakaret kasd ederse kâfirdir. Kasdı ta’zim 
İse mahzur yoktur. Peygamberimiz (s.a.v.) hakkında insan mıdır, cin 
midir bilmiyorum diyen kâfirdir. Bir kimse Resûlullah’m (s.a.v.) sün
netini had!s-l şeriflerden birini hafife alır veya mUtevatir hadislerden 
birini reddeder veya ben böylelerini çok işittim diye İstihza ederse kâ
firdir. İsmi Muhammed veya lakabı Ebulkasım olan bir kimseye Pey
gamberi (s.a.v.) hatırlayarak söven kimse kâfirdir. Bir kimse. Pey
gamber (S.3.V.), bir saat deli oldu derse kâfir olur, bayıldı derse olmaz. 
Bir kimse Peygamber (s.a.v,) kabağı severdi der de, bir başkası da 
ben sevmiyorum (141) derse, sevmiyorum diyen kâfir olur. Bazılarına 
göre bununla Resûlullab'a (s.a.v.) ihanet kastederse kâfirdir. Niyeti 
böyle değilse kâfir olmaz. Bir kimse Âdem (a.s.) Cennette buğday ye- 
meseydl, böyle olmazdık derse küfründe ihtilâf vardır. Fakat eşkiya 
olmazdık derse kâfirdir.

cBezzâziyye>de şöyle vârid olmuştur: Bir kimse, Hz. Adem elbise 
dokurdu der de, bir başkası da, İstihza ederek, öyle ise biz elbise doku
yucunun çocuklarıyız şekllpde ona mukabelede bulunursa kâfir olur. 
Benim seninle karşılaşmam, Azrail (a.s.) İle karşılaşmam gibidir di
yen kimsenin kasdl. Ölümü kerih görmekse kâfir değil, maksadı Me- 
lekU’l-mevti kerih görmekse kâfirdir. Meleklerden birini ayıplar veya 
hafife (142) alınsa veyahut da Azrail (a.s.) filanın canmı yanbşlıkla
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( W f  İmam  Ebu Yusuf, bir gün h alifen in  yanm da iken , b ir adam  R esüluU ah  
(M .v J , kabağı severd i dedi. B ir başkası da. b en  sevm em  dedi. Bunun OzarlRs 
İmam  Ebu Y usuf, idam  «dilenlerin hanının eim fa saçılmasını önleyen mufam- 
banin ve feılıcmm getİTilm eslni em retti. A dam  bu  ««fer •BstağfiruU ah. b en  b öy le  
bir şey  halırlamıyonım» d iyerek  kelim e-i şeh ad et getird i. Bundan son rad ır M 
İmam Ebu Y usuf onun katlini em retm ekten  va zg eçti. Bu hadisenin te'vili şöyte- 
dln Bu »sevm em e» letlh fa f m ânaem ı İfade ed erse katlin e kakü m  verilir. Yaradı- 
lifi İcabı onu gerçek ten  sevm iyorsa , bunun ü zerin e şer't hüküm  eüri olm az.

(142) Kddt /yad, $ifd isim li kitapta  şöy le  d em ekted ir: P eygam berlere, m elek» 
lere sövm ek, onları h afife alm ak, yalanlam ak v e  inkâr etm ek  hususundaki hüküm . 
Peygam berim iz hakkında beyan  edilen fıühamler pibidir. Bir A yet-l celilede bu 
hususta şöyle buyurulm uştur.- «... fOnlardanI her b lıi Allah'a. O'nun melaklerl-
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aldı diyen klmae kâfirdir. Bir kimse diğerine, başım traş et, tırnak
larını kes, zira bu. sünnettir der de, diğeri sUıuıct de olsa yapmıyorum 
derse kâfirdir. Çünkü burada niyeti inkârdır. Diğer sünnetler için de 
durum aynıdır, özellikle misvak gibi tevatür yolu ile sâblt olan ve bi
linen sünnetler... Bir kimse, bilmiyorum Ilesûluliah (s.a.v.) kabirde 
mü’min midir, kâfir midir veya Peygamberin gönderilmesi nimetlerin 
en büyüğü olduğu halde, bizim iğin nimet değildir derse kâfirdir.

Hz, Âlşe'ye iftira eden, Uz. Ebu Bekir ve Uz. Ömer’in (lâ3) saha- 
beliğini ve halifeliğini kabul etmeyen kimse de kâfirdir,

Resûlnllah’a (s.a.v.) söven (144) no azab görür ve ne de kâfirdir 
diyen kimse kâfirdir. Bir kimse Resûlullah'ın (s.a.v.) âzâlarmdan bi
rini istihza yolu ile küçültürse kâfir olur. Peygamberlerden birlno düş
manlık kasdı ile keşke peygamber olmasaydı diyen kimse kâfirdiı'. Rc- 
sûlullah'ı (s.a.v.) kastederek Ebu'l-Kasım’a AUaiı rahmet etsin diyen 
kâfirdir.

İyi bir adama, o peygamberdir veya peygamberden hayırlıdır veya
hut da filân veli peygamberden hayırlıdır diyen kimse kâfirdir. Filân
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ne, kitaplanno, peygamberlerine inandı. O’nun (Allah'ın) peygamberlerinden btç 
birini dikerlerinin arasmdan ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik (fcabul elUh, 
emrine) itaat ettik. Ey Rabbimiz, mağfiretini fisfcrizi. Son van;fımızl ancak 
Sanadır dediler.» (Bakara.- ZB5)

İmam Mâlik, İmam Muhammed, İbnui-Kâsım, İbn Macijûn,. İbn Abdi'l-Ha- 
kem, İsbağ ve Sahnûn, peygamberlerden birine söven, tevbe ettirilmeden öldO- 
rülür. Eğer söven zımmi İse, müslüman olursa öldürülmez demişlerdir. İmam Mi- 
tik. Nevidir isimli kitapta. Cebrili (a.s.) vahiyde hata elti, Hak Hz. Ali'nindir di
yen  kimse, tevbe etmediği takdirde dldürülür, demlfUr. Imam-ı Azam ve ona tâ
bi olanlar, bir kimse peygamberlerden birine söverse mürted hükmündedir de
mişlerdir. Kidt Ebu'l-Padt söyle demiştin Kur’dn-ı Kerim'de, mûtCviHr hadis-l 
şeriflerde ve icmâda Izatiyyet kesbeden, Cebröil (a.t.), MikiU (a.sJ, Cennet me
lekleri, Cehennem zebinileri. Arşı taşıyan meiekler, Azrail (as.), Itrifll (a.tJ, 
Rıdvan, halaza, Münker Nekir ve peygamberlere «övenler kiHrdIr ve katli vdclb- 
dir. fakat Kur'ön-ı Kerim, mûtcvdtir Had(s-1 şerifler ve icmd ile «dbit otmayon 
melekler ve peygamberlere —Hamt ve M im t, Hızır, Lokman ve ZHIkameyn, Mer
yem, Âsiye vb.— küfredenler hakkındaki hüküm yakardaki gibi değildir. Söyle
dikleri sözün ehemmiyetine göre cezalandırılırlar.

(143) Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’e eövenler ve linet edenler kiHrdIrler. Hz. 
Ali'yi bunlardan üstün tutan ise bid'at ehtindendlr. -Mendbıbu't-Kürdi><ie şöyle 
virid  olmuştun ’ Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer'i Peygamberimiz ( t  a.v.) (ok sevdi
ğinden onların hilâfetini inkâr edip, onlara' buğz etmek küfürdür., Yatnız Hz. 
Ali'yi onlardan biraz daha fazla sevenler muaheze edilmez.-

(14Ş) Peygamberimize (s.a.v.) söven, onu ayıplayan, şahsına, dinine veya bir 
huyuna noksanlık nisbel eden, küçültmek kasdı İle başka bir şeye benzeten, ona 
sözlerle hakaret eden ve bunlara benzer sözler sarfeden kimse, Ashab-ı Kiram'- 
dan günümüze kadar yaşayan bütün dJlmlerin ittifakı İle kâfirdir ve katil vdclbdlr.

İmam Mitik ve İsbağ, Peygamberimizi fs.a.v.) çobanlık, sihirbazlık, unutkan
lık, yaralı olmak, askerinin hezimete uğramış olması, düşmanının ona eziyet et
mesi, kadınlara meyilli olmak gibi kusurlarla ayıplayan kimse, kilir olsun, müs- 
lüman olsun tevbe ettirilmekslzln öldürülür.

F. «
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peygamber gibidir diyen kimae kâfir olmaz. Peygamberimizin sözünden 
bahsederken, 9u adam şöyle-şöyle diyor diyen kimse kâfirdir. Bir kimse 
bir başkası için, filân peygamber de olsa ondan hakkımı alırım der de, 
gerçekten o adamda hakkı varsa kâfir olmaz. Fakat yoksa kâfir olur. 
Bir adam Farsça olarak ben peygamberim derse kâfir olur. Bir kimse 
hafife alarak Peygamberimizin tırnakları uzun ve elbisesi eski idi der
se kâfir olur. Bir kimse bir başkasına, koltuk altını temizle, bıyıkla- 
rmı kırp, çünkü bunlar sünnettir der de, diğeri yapmıyorum diyerek 
İnkâr ederse kâfirdir. Bir kimse bir başkasına, Resûlullah (s.a.v.) «Be
nim kabrimle minberimin arası Cennet bahçelerinden bir bahçedir» 
buyurmuştur der de, diğeri, istihfaf ederek, ben orada hasırla minber
den başka bir şey görmüyorum derse kâfir olur. Küçük görerek pey
gamberler fakirdi diyen kimse kâfirdir. Onların fakirlikleri ihtiyârî idi 
(145J. Yâni Allah'tan zengin olmayı istememişlerdi. Her ma'siyet kü
fürdür, peygamberler de ma’siyette bulunur diyen kimse kâfirdir.

Bir kimse: «Çi bekâr âyed sünneti şânihi; Sünnet ne işe yarar» 
dese kâfir olur. Bir kimse karısına «Mera sîm nîst: Param yoktur» de
diğinde karısı «Yalan söylüyorsun» dese ve adam da: «Merâ sîm nîst:
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(145) Peygamberimiza (s.a.v.) «bu adam- diyn hitap eden kimse bazılarına 
göre kâfir, bazılarına göre ise kâfir değildir.

Kâfir değildir diyenler, Peygamberimiz (s.a.v.) ashabdan bir grubu Ka'b b. 
Eşrefi öldürmek için gönderirken, gidecek olan sahabeler onu aldatmak için bir 
şey söylemek hususunda Peygamberden (s.a.vJ izin istediler. BesüluUah (s.a.v.) 
da onlara izin verdi Ka'b b. Eşrefe geldiklerinde ona; -Bu adam- (yâni Resûlul
lah) bizim üzerimize bir belâdır dediler. Eğer -bu adam- demek küfür olsa idi 
bunu ashab-ı kiram söylemezdi. Kâfirdir diyenler, bu, izinle olmuştur, delil ola
maz demektedirler.

Peygambere (s.a.v.) yazıklar olsun diyen kimse, bütün âlimlere göre tevbe- 
siz olarak öldürülür. Ebu’l-Hasani'l-Kabisİ, Piygamberimize Isn.v.), Bbü TâlUs'in 
yetimi diyenin ölümüne fetva vermiştir. Bir topluluk, ResüluUah'ın (sm.v .) evsa
fından bahsederken, oradan çirkin bir adam geçiyordu, içlerinden biri, Resülul- 
lah'ın vasfını görmek isteyen şu adama, baksın deyince, Ebu Muhammed b, £bt 
Zeyd, o adamın ölümüne fetva vermiştir. Endülüs fakihlerinin, bir münazara es
nasında Resülullaha (s,a.v.) yetim dediği ve zâhidliğinin gerçek olmadığıni iddia 
ettiği için, tbn Hatim hakkında verdikleri fetva ölüm olmuştur

Kâdi Bbu'l-Abbas b. Tâlib'in bulunduğu bir mecliste münazara yaparken Re- 
sülullah (s.a.v,) hakkında istihza kabilinden hoş olmayan bazı sözler sarfeden İb
rahim isminde bir şâir hakkında Kayravan âlimleri katline fetva vermişlerdir. 
İnfazı, Kadı Yahya b. Ömer ve bazı fakihlerin huzurunda yapılmıştır. Asılırken 
feommo bir bıçak saplanmış, yere dökülen kanını köpek yalamış, seyredenler 
hayretler içerisinde kalarak tekbir getirmişlerdir. Zira Resûlullah (sa.v .) bir ha- 
dis-i şeriflerinde -Müminin kanını köpek yalomoz.- buyurmuşlardır. Öldükten 
sonra millet ayrılırken kendiliğinden kıbleden dönmüştür. Bunlar da kâfir oldu
ğunun alametidir.

Ebu Abdillah, bir kimse Peygamberimiz (s.a.v.) hakkında -o hezimete uğ
radı- derse, tevbe etmesi teklif edilir, kabul etmezse öldürülür Böylece görülüyor 
ki Peygamberimize (s.a.v.) hakaret ve noksanhk izafe eden kimsenin .öldürülme
si hususunda, mütekoddimtn ve müteahhirln alimleri ittifak etmişlerdir.



Param yoktur, diye peygamberleri ve melekleri şahit gbstersem, onları 
tasdik etmezsiniz dese, kadın da cEvet!» dese kâfir olur. Bir kadmla 
bir erkek şâbldlerl olmadığı halde birbirlyle nlkfthlansalar ve «Hudây 
râ ve Resûl râ güvâh kerdem: Allah ve Peygamberini şahld tutarım» 
veya cHudây râ ve feriştcgân râ güvâh kerdem: Allah ve meleklerini 
gahld tutarım» deseler kâfir olurlar.

Bir kimse filân peygamber olsa ona İman ederdim, derse kâfirdir. 
Bir adam mahkemeye bir şahit getirse, dâvâlı da, bu şahidin gehadetl 
kabul olsa idi, peygamberin şehadeti de kabul olurdu derse kâfir olur. 
Eğer maksadı Peygambere (s.a.v.) hakaret değil de, sadece bir kişinin 
şehadetinin dinen gegerli olmadığını izah etmek ise kâfir olmaz.

3 —  Kur’ftn-ı Kerimce, namaza, zikre ve buna benzer diğer hususlara 
taalluk edem küfür lâfızları:

Kur’ân-ı Kerim’den bir âyet-i celileyl inkâr eden, Kur’ân-ı Kerim'I, 
mescidi ve dinen hürmet gösterilmesi gereken yerleri hafife alan, Kur'- 
ân-ı Kerim’den bir yeri beğenmeyen, alaya alan ve batâlıdır diyen kim
se kâfirdir.

Muavvizeteynin (Felâk ve Nas sûreleri) inkârında ihtilâf vardır. 
Doğru olan kâfir olmasıdır. Bazı ulemaya göre avamdan biri ise kâfir 
olur. Âlim ise kâfir olmaz. Bazı fakibler de kâfir olmaz görüşündedir
ler (146). Kur'ân-ı Kerim'in ve imanın mahlûk olduğunu İddia edeu

--------------------------------- ELFAZ-I KÜ FÜ R-----------------------------83

ŞERH KISMI
(146) Bir kimse Xur’dn-t Kerim'i hatife alırsa, söverse, inMr ederse, yalan- 

iarsa, hâkûmlerden veya haberlerden birisini Ink&r veya tüphe ederse, —bir dyef 
veya harf olsa dahi— âlimlerin ittifakı ile kâfirdir, Allah Tedld Kur^an-ı Kerim'- 
de söyle buyurmuştur: -Kİ ne önünden ne ardından ona fKur’dn-ı Kertm'e) hiç
bir batıl (yanaşıp) gelemez. (O ), bütün kainatın hamdetttgl, O yegâne hüküm 
ve hikmet sahibi (AllahJdan indirilmedir.- (FussUet: 42) Ahmed b, Hanbel'Uı 
Ebü Hüreyre’den naklettiği bir hadis-i şerifte Hesûlultah (sjı.vJ şOyle buyurmuş
tur: «Kur'ân-ı Kerim'de mira’ yâni şüphe ve cldâl küfürdür.-

Kur'ân-ı Kerimde de şöyle buyurulmuştun -Allahın âyetleri hakkmda küfür 
(ve inkâr) edenlerden başkası mücâdele etmez...» (Afü'mlU; 4)

ibn Abbas'ın (r.a.) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştun 
•Kur'ân-ı Keıim'den bir âyet inkâr edenin boynunun vurulması helaldir.- Allah 
tarafından indirilmiş kitapların tahrif edilmeden önceki halleri hahkuıdaki hfl- 
küm de yakardaki gibidir.

Müslümanlar arasında, Kur'ân-ı Kerim'in Fatiha süresi ile başlayıp, Nds sü
resi ile bittiğine', bu ifel sürenin arasındaki bütün sürelerin Allah'ın hetdnıl ol
duğuna ve O'nun Peygamberi Resülullah'a (s.a.v.) indiğine, bundan bir harf ek- 
şiltenin veya ona bir harf ilâve edenin kâfir olduğuna icmâ vâki olmuflur.

Buna göre tfk hâdisesinde Hz. Âişe vâlidemizi suçlayan veya Hz. Musa Mlah 
ile konuşmadı, Hz. İbrahim'i Allah dost edinmedi diyen kâfir olur, Abdullah İbn 
tfes'ud, Kur’ân-ı Kerimden bir âyeti inkâr tamamını inkâr hUkmündedlr. Bunu 
yapanın katli vâcibdir. İmam Kâbisi’ye şöyle soruldu:

— Bir kimse yahudi ile kavga ederken Allah, Tevrat'a lânet etsin derse hük
mü nedir? ŞOyle cevap vermiştir:

— Yahudilerin Tevraiınt kasdederse, katli leab etmez. Çünkü yahudiler Tev- 
ratı tahrif etmişlerdir.

Bağdat âlipılerl, kurradan İbn Şenbüz'un tevbe etmesi hususunda ısrar et
mişlerdir. Zira Kur’ ân-ı Kerim i şâz harflerle okumuştur. Bir adam, bir çocuğa
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kimse kâfirdir. Kur'ân-ı Kerim yazılırken cisim, okunurken arazdır di
yenleri tekfir etmek icab eder.

<Fusûiu’l-lmadî»de göyle vârid olmuştur: Kur'ân-ı Kerim’i musiki 
âletleri ile beraber okumak, okunurken alkışlamak ve buna benzer dav
ranışlarda bulunmak küfürdür. Bir kimse, Kur’ân-ı Kerim okuyan bir 
kimsenin Kur'ân okumasını, okuyacağını hatırlamasını istemediğini 
ima etmek makşadı ile, Kur'ân-ı Kerîm’den şu âyeti okursa kâfirdir: 
«Bacak da bacağa dolaştı mı> (Kıyame: 29).

Yine bir kimse, Kur'ân-ı Kerim okunurken, okuduğu yerde geçen 
mânaya uygun davranışlarda bulunur ve bunu istihza ederek yaparsa 
kâfir olur. Bu gibi davranışta bulunanlarm misalleri şöyle sıralanabilir; 
Meselâ kadehi kaldırırken «temiz bir şarap», «dolu kadeh», «bir serab 
haline gelmiştir» âyetlerini okumak. İnsanları bir yere toplarken: «Bu 
suretle hepsini derleyip toparlâmışızdır» (Kehf: 99), «Biz onları nez- 
dimlzdo topladık», clçlerinuen hiçbirini bıraknıamışızdır» âyetlerini 
okumak. Yine bir kimseye istihza yolu ile «Vennâzi’âti nez'an»!, üstün 
mü esre mİ okursun diye sormak. Yine bir kimseye, senin ismin keldir, 
benim sana sövmeye hakkım vardır. Çünkü Allah «kellâ...» buyurarak 
kele BövmügtUr demek. Bir kimse bîr başkasına cemaatle namaz kıl 
der de, öbürü de ben yalnız kılarım, çünkü Allah Kur’ân-ı Kerim'de «İn- 
ııessalâte tenhâ» buyuruyor, diye cevap veri'-se... Bir adam, diğer bir 
adama «tefşile» yi (hayvanı sağdıktan sonra memesinde kalan sütü) ye, 
çünkü o «riha» yâni havaya gider diyerek. «Fetefşelû ve tezhebe rihu- 
kum» âyetini okursa... Bu zikredilen davranışlarda bulunanlar, küfrün 
gayyasına batmış olurlar.

Netice göyle özetlenebilir: Kim Allah'ın kelâmını, kendi kelâmı ye
rine koyarsa kâfirdir. Bir kimse Kur’ân-ı Kerîm’i Farsça olarak nazm 
ederse, yemin ederken istihza kasdı ile ayağını Kur'ân-ı Kerim’e ko
yarsa, Kur’ân-ı Kerîm acemcedir (147) derse kâfir olur. Acemce keli
meler var derse, hakkmda ihtilâf vardır. Zikirle istihza eden, içki içer
ken, zina ederken ve haramlığı kesinleşmiş fiilleri yaparken «bismillah» 
diyen kâfirdir. Zar ve remil atarken, küçük taşlarla fal bakarken ve 
oyun oynarken «bismillâh derse kâfir olur. Bir şeyi, sayarken, ölçer
ken, tartarken bir yerine «bismillâh» der ve 2, 3, 4 diye saymaya baş
larsa kâfirdir. Bismillâh der ve hemen sonra 1 , 2, 3, 4 diye saymaya 
başlarsa mahzuru yoktur. Haram bir şeyi bitirdikten sonra «elhamdü- 
lillâh» diyen kimse, bazılarına (148) göre kâfir, bazılarına göre değildir.
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Allah sona da, sana Öğretilene de linet etsin demi/, bununla onun kOtü ahldhını 
kasdetliğini ifade elmif, buna rağmen^ kadı Ebu Muhammed onu (e'dib «(m iftir.

(147) Şifâ kitabında şöyle denmiştir: Kur’in -t Kerim, delil, mûcize dsŞil, he- 
141, haram ve ahlâktan da bahsetmiyor diyen, Hişörnu'l-Fütl ve Afuammeru't-Za- 
meri gibiler kâfirdirler.

fl4a) Bezzââyye kitabında Bedru'r-Reştd şOyle demiştir.- Bir blnue harami 
yedikten sonra BlhamdûHllah- derse, bunu helâl n a h  kabul ederek dem işie, kâr



Bedrü’r-ReçM bazı b{İ5rUklerden şunlan İşittim demiştir: Bir kimse 
emretme veya İzin verme yerine «blamlUMı» kbllanırsa kMIr obır. Şu 
misallerde o ld u ^  ^ b l: Birisi oturayım mı, kalkayım mı, şıkavım mı 
dediğinde, diğeri, otur, kalk, çık yerine «blsmlllâh» derse, yukarıda da 
belirtildiği gibi kâfir olur. (1491

Bir hastaya namaz kıl dendiğinde, ebcdiyyen namaz kılmayacağım 
demesi küfilrdUr. Küfür değildir diyenler de olmuştur. Yine bir klmae- 
3re namaz kılması emredildiğinde kılmıyorum derse kâfirdir. Bazıları 
ancak namazın farz olduğunu İnkâr ederse kâfirdir demiştir (1501. Bir 
kimse fâsık bir adama namaz kıl kİ namazın tadını bulasın dediğinde, 
fâsık ona, sen de namaz kılma kİ, namazı terk etmenin tadını bulasın 
derse kâfir olur. Bir köle ben namaz kılmam, namaz kılarsam onun, se
vabı efendime gider derse kâfir olur. Bir kimseye namaz kıl dendiğin
de, Allah benim malımı noksan kıldı, ben de onun hakkını noksan kılı
yorum derse kâfir olur (151). Kıble şu cihette olsaydı, ben namaz kıl-
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fIrtUr. Eğer haram hatınno gelmeksizin mutlak mdnada nzık olarak kabul elrnlf 
ve hamdetmifse fcdtir olmoz.

Mutezile mezhebinden olanlar buna karet çıkmışlardır. Zira onhra gOre ha
ram, nzık değildir. Size göre ise nzık harama da helAle de fâmll otur.

fn e )  Bir seyl emrederken •blsmllldk* demek aıtn'lmatde Çok vuku bu'an 
hadiselerdendir. Bu gibileri tekfir etmek zordur. Maksatları ita ^Ikıb'ın Ismtnl 
hafife almak veya Allah'ın keMmmı kendi kelâmı yerine kovmak değtfd'r. Belki 
de onun maksadı yeme ve haçlarken •blsmlllâh  ̂ de de. Ovte ye demektir. Mû'fti 
zahirine bakarak bu hususta fetva vermekte acele etmemelidir. BetzAzIyye'de 
Harzem ilimlerinden tiy le  nakledllmtttir; Tartanların ve ölçenlerin. layarkcn 
veya ölçerken blsmlllâh a, 3, 4 diye saymaları veya ölçmeleri yııkardnktne ben
zemez. Eğer bunların maksadı besmele çekmek olsa Idl. bltmlllihdan sonra 
1, 3, 3, 4 diye sayarlardı.

(isaf tmam Muhammed'o göre, namaz kılmıyorum sözQ dört IbUmtl taçın

1 — ÇOnka ben namazımı kıldım.

2 — Senin emrinle kılmam. Çünktt tenden daha hayırlısı bana namaz kılmayı 
emretti.

3 — FSsık olduğum İçin kılmıyorum.

Bu üç hal küfür değildir.

4 — «Kılmıyorum. Benim üzerime farz değildir. Ben namazla emralıuftna- 
dun.»’ Bu hal küfre götürür.

(ISI) Bir kimse, Allah benim malımı noktan kıldı, ben de onun hakkını nok
san kılarım, namaz kılmam, derse, bu küfür olur. Zira bu hal Allah ile muaraza 
etmektir. Namazı terk etmek böyle değildir. Her ne kadar itaatte muhaletet var 
ise de imandan çıkarmaz.

İmam Razt, Allah'a Cennet ve Cehennem korkusu İle İbadet eden kimse bo- 
Dtmla «Cennet ve Cehennem olmasa İdi Allah'a İbadet etmezdim» m An atını kas- 
dedlyorsa kafirdir, demiştir. Çünkü, Allah'ın *diı ve m isi İçin İbadet yapılır.
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mazdım diyen kimse kâfir olur. Bir kimse Farsça olarak «ben namazın 
ba.'jını bağladım» derse kâfir olur. Bir kimse, kendisine namaz kıl di
yene. bekle ramazan gelsin de kılarız derse kâfir olur. Bir kimse, ken
disine namaz kıl diyene, bu işi kim sonuna kadar götürebilir veya sen 
kıldın da ne kazandın, ne kâr ettin derse kâfir olur. Namaz kıl dendi
ğinde, ramazanda kılarız, çünkü o zaman bir namaz yetmiş namaza be
deldir diyen kimse kâfir olur. Bir kimse namazı kasden terkeder de. 
kazaya hiç niyet etmez, azabdan korkmaz, namaz kıldığında yönünü 
kasten kıbleden başka tarafa çevirirse kâfir olur. Bir kimse bilerek 
necis elbise ile veya abdestsiz (152) olarak namaz kılarsa kâfir olur. 
Rükû ve sücudun farz olduğunu inkâr eden, ezanı alaya alan, istihza 
yolu ile ezanı tekrar eden veya bu ne acaip sestir, bu ne biçim bilinme
yen bir sestir, bu yabancı bir sestir veyahut da bu çan sesidir diyen 
kâfir olur. Ezan sesi duyduğunda «bu gardiyanın bağırması gibidir» 
der ve bununla okunanı kastederse kâfir olur. Okuyanı kastederse kâfir 
olmaz (153). Zekât vermekle mükellef olduktan sonra vermiyorum der
se bir görüşe göre kâfir olur... Allah, orucu bir aydan fazla emretseydi 
tutmazdım, zekâtı beş dirhemden fazla emretseydi vermezdim, zekât 
için, bu cezayı daha ne zamana kadar ödeyeceğiz, yine zekât, öşrün 
dörtte birinden fazla olsaydı vermezdim diyen kimse kâfir olur. Bir 
kimse, ramazanın olmamasını temenni etse, kâfir olmaması niyetine 
bağlıdır. Ramazan girdi.ğinde, bu ağır ay veya bu ağır misafir gene 
geldi derse veya recep ayı girdiğinde .Farsça olarak şöyle derse; «Bi- 
fitnehâ ender üftadîm =  Biz fitneye düştük yine» ve Recep ayı girdi
ğinde veya çıktığında yine düştük der ve bununla ramazan ayını hafife 
almayı kaadederse kâfir olur. Eğer zayıflık ve açlığa tahammül edeme
diğinden dolayı diyorsa kâfir olmaz. Bu ibadetleri Allah bize azab ola-

ŞERIÎ Kism

Biz ramazanda namaz kılarız. Çünkü ramazandaki bir vakit namaz yetmiş vahit 
noınoza bedeldir, diyen kimse kifir olur. Çünkü hem namazı çok görüyor ve hem 
de muayyen bir vakte tahsis ediyor.

( 152)  Fusülu'l-îmAdi isim'i kitapta şöyle denilmiştir: Bir kimse • cemaatten 
■utanarak, veya düşmand.nn k'açnnık, abdestsiz olarak namaza durursa kâfir öl
mez. Uöyle bir mecburiyet altında kalan kimse kıyara, kıraat, rükû ve sûcûdu 
şeklen yapar, fakat hiçbir şey okumaz. Küfre gitmemesi için böyle hareket etmesi 
gurekir. Kıbleden başka bir yöne kasden dönen bir kimsenin, bunu istihza yolu 
ile yapıp yapmadığı araştırılır. İstihza yolu ile yapmışso kâfir olur.

(153) ‘ Hâvi" isimli kitapta, bir kimse bir müezzinin ezanını dinlerken, yalan 
söylüyorsun derse kâfir olur «Muhit»tc de bu acaip bir sestir, bu çan sesidir der
se kâtir olur.

-Ihyâ-da ezan ve kâmet esnasında konuşmanın haram olduğu ve icübeti ter- 
İlettiğinde -de küfründen korkulduğu kaydedilmiştir.

Bazıinnna pöre, ezan ve kâmet yapılırken selâm verilmez ve alınmaz. İcabet
ten başhn bir şeyle meşgul olunmaz. Elle veya ayakla yapılan işler terk edilir. 
Ancak Kur'ân-ı Kerim okunuyorsa dinlenir.



rak emretti der ve herhangi bir tevilde bulunmazsa veya bu İbadetler 
emredilraese İdi bizim için daha hayırlı olurdu derse kâfirdir (154).

Bir kimse, kelirae-1 tevhidi getir der de, diğeri getirmem derse kâ
fir olur. Maksadı senin emrinle getirmem demekse kâfir olmaz, ölüm 
ânındaki ve kabirdeki (155) şiddeti inkâr eden kâfir olur. Mutezile, 
kabir azabını İnkâr etmiştir. Fakat sahih görüşe göre onları tekfir et
mek doğru değildir. Kıyameti, ba'si (156), Cenneti, Cehennemi, mizanı, 
hesâbı, sırâtı ve kulların amellerinin amel defterlerinde yazılı olduğu, 
nu inkâr eden kâfir olur. Bir adamın ba’sini İnkâr ederse kâfir olmaz. 
Cennete girdikten sonra Allah’ı görmeyi (157), kabir azabını İnkâr eden
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ŞERH KISMI
(154) "Hülâsa* İsimli kitapta, ramazan için «çu uzun ay yine peldi* demeh, 

•Muhit^te de »bu ağır ay geldi* veya recep ayı girerken bu aylara yine 
demenin küfür olduğu zikredilmektedir. Çünfeû bu mevsimler, mâboreft oylan 
içine almaktadır. Şer’an sevilmesi gerekirken nefret etmek küfürdür Peygam
berimiz (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardın cAllah'un, recebi ve 
şabanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır.»

Ramazanın güçlüğüne, zorluğuna düştük derse kâfir olur. Fakat bununla aç* 
lığa tahammül edememeyi hasdediyorsa kâfir olmaz.

•Muhit* isimli kitapta, Allah bize bu ibadetleri azap olarak pdnderdİ dflr vo 
hflrhanei bir te'vilde bubınmazsa kâfir olur. Çünkü, Allah bu ibadetleri insanlo- 
nn saadeti için emr etmiştir, Ahirette azaptan kurtulup sevaba, mükâfata ndf/ 
olmoîart için farz kılmıştır. Yoksa Allah, onların ne ibadetine, ne eevabıno, ve 
ne de yardımına muhtaçiır.

■ Hülded» isimli kitapta, bu meseledeki azabdan muradı yorpunlub ita hdflr 
olmaz denmektedir. Bir kimse, bu ibadeflcr bize farz olmasaydı daha hoyırlı olur» 
du der ve te’vilde bulunmazsa kâfirdir, «Hayırlı olmoblan» htaheadı *daha efi* 
ven olur* mânası ise kâfir olmaz.

(IS5J «Mevafeıf» ve "Tehziba'l-Kelâm* bitaplarında şöyle denUmektedin İCa- 
bir azabı hakkındaki hadîsler, manevi tevâtür derecesine ulaşmıştır. Yine bu ki
taplara göre, "Kitap ve Sünnete dayflnarak, kabir azabının kak olduğunda icmA 
hâsıl olmuştur. Sonradan meydana çıkan veya çıkacak olan ihtilâf $ geçmişteki 
bu icmâa zarar vermez.*

Bu kaideye göre, habîr azabının İnkâr eden kâfirdir.

( 1S6) Ba’s demek. Öldükten sonra dirilmek demektir. Buna İnanmak dinî bir 
zarurettir. Ba’s hakkındaki görüş beştin

1 ■— Sadece cismin dirilmesi: Bu. kelftmcılardan birçokunun görüşüdür.
2 — Sadece ruhun dirilmesi: Bü da felsefecilerin görüşüdür.
3 — Ruhun ve cesedin beraberce dirilmesi: Birçok muhakkikinin görüşü 

böyledir.
4 — Hiçbirinin dirilmeyeceği görüşünde olanlar da tablatçilardır.
3 — Bu hususta susanlar, fikir yûrütmeyenler. (CâlinûsJ
EhM sünnetin görüşü İse: Te'vil kabul etmeyen üyetlerdlr. Bunlardan tkisi 

şöyledlF; -Sonra siz Aıyamet gününde muhakkak diriltilip kaldınlacakeınız.» 
(Mü'minûn: 16)

• (Habtbim) d© ki: -Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı hak- 
kiyte bilendir.» (Yâetn: 79)

İmam Mâtürtdl hu hususta şöyle demîşffrr Reeüluf/ahın getirdiklerine iman 
edip de, haşri inkâr etmek ûkti kân değildir. Böyle bir kimsenin kâfir olduğun* 
da şüphe yoktur.
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kftfIrdIr. Allah bana Crnnotl verse, sensiz istemem, filân İle beraber 
Cennete girmem, senin için veya şu İşi yaptığımdan dolayı Allah bana 
Cenneti verecekse İstemem, Cenneti değil, Allah'ı görmeyi İstiyorum 
fl58) diyen kâfirdir. Hırlsti.vanların ve yahudilcrln dirildikten sonra 
Cehennemde azab görüp görmeyeceklerini bilmiyorum, İnsanoğlunun 
ha.şreriileceğine (159) İnanmıyorum, günahın kargılığında İkab oldu
ğunu, isyanın çirkin olduğunu, itaatin güzelliğini, İtaat edenin sevaba 
nail olacağını ve itaatin (löO) farz olduğunu kabul etmiyorum diyen 
kâfirdir.

Bir klm.se, haramı helâl, helâ.11 de haram kabul eder de, charam 
liaynihf;' olursa kâfir olur. Haram ligayrihî İse kâfir olmaz. Haramlığı 
kat’I delil 11c sabit İse yine kâfirdir (161). Bir kimse İman İle küfrün 
bir oldıı,ğuna İtikad ederse kâfir olur. îmana rızâ göstermeyen de kâ
firdir. îmanın vasfını bilmiyorum diyen kâfirdir. Bir kimse yarın şöyle 
olursa, ben kâfirim derse kâfir olur. Yarın filân İ.g olursa ne âlâ, ol
mazsa ben kâfirim derse, derhal kâfir olur. Başkasına küfrü emret
meyi azmederse kâfir olur. Bir kimse, bir kavme kâfir olmayı kabul 
edin dese onlar da kabul etseler icmâ İle kâfir olurlar. Allah'ın küfre 
rızâ gösterdiğine İnanan kimse kâfirdir. Bir kimse Farsça olarak «în-
şaallah kİ filan kârly bikunl.......  îngaallah ne kunam =  înşaallah filan
İşi yapar. (O da dedi) înşaallah yapmam» dese kâfir olur. Allah’ın ki
taplarından birine İnanmayan kimse kâfirdir. Bilmem kİ, Allah Rur'ftn-ı 
Kerîm'de niçin zikr etmiş diyen kimse kâfirdir. îmam Fudayli’ye şöyle

ŞERH KISMI

ftS7) Hü'yefullah’ın dünyada iken vukuu, -ehad-- tariki ile gelen hadts-l şe
rif ile silbif olduğundan, inkâr eden kâfir olmaz. Fakat Cennete girdikten tonra 
görmeyi, inkâr eden kesinlikle kâfirdir. Çünkü bu, Kitap, Sünnet ve tem i ile »d- • 
bflllr.

n'ssi Cenneti istemiyorum. Allah'ı görmek istiyorum diyen kimsenin kâfir 
olmaması gerekir. Çünkü o daha yükseğini istemiştir. -Dünya, âhlret ehline; âhl- 
ret, dünya ehline; ikisi de Allah ehline haramdır- sözü yukarki görüşü te'yld 
etmektedir.

fiso) -Hâvi- isimli kitapta şöyle denilmiştir: Adem oğlundan başka varlıkla
rın, hayvanların haşrolanmayacağtnı iddia efmefe küfürdür. Bu hadts-t şerif ile 
Fâhitlir. Bunlar kısas İçin hnşsolunacaklar, -toprak ol- emrinden sonra toprak 
olceaklar, hunu gören kâfirler da -ne olurdu biz de toprak olaydık-diyeceklerdir,

(ICO) Hülâsa, şeriatı ve şeriata taalluk eden şeyleri hafife alan, IstlhzA eden  
kimseler kâfirdir. -Bahru'r-Râik- isimli hitapta şöyle vârid olmuştun Namazı 
kosden terk edip, kazasına niyet etmeyen ve âkıbetinden de korkmayan kimse 
kâfirdir.

tieil -Haram liaynihi-: Bazı fetvalara göre kafi delil ile sdblt olureo Infedrt 
küfürdür. -Haram ll.oayrlht- olursa: Delil-i kat’t ila srtbif ’olsn dahi kûfürü gerek
tirmez. Bazılarına nöre, delil-i kafi il” sâhit olduktan sonra -Haram llaynlM- 
olsıtn, -haram ligayrihî- olsun İnkârı küfürdür.

Birinri görüşe göre, bir k'mse hayizU karısına yaklaşır ve helâl kabul ederse 
kâfir olmaz. Çünkü -haram ligayrihl-dlr.

tkinrI görüşe göre kâfirdir. Haramlığını tasdik etmeyi gerekirken tekzip et
liğinden dolpyı kâfir olmuştur. -Hâdimt-
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soruldu: Bir klmae «Dad» yerine cZa» okursa veya «Eshabu’l-cennet» 
yerine «Bshabu’n-nâr» veya aksini okursa durumu ne olur? (162)

Fudaylî göyle cevap vermiştir: İmamlığı câiz değildir. Kasten okur
sa kâfirdir. Bir kimseye, niçin Kur’ân-ı Kerîm okumuyorsun dendiğin
de, doydum veya İkrah ettim derse kâfir olur.

Kur'ân-ı Kerîm’den bir âyet-i celüey) alaya alarak okuyan kimse 
kâfir olur. Bir kimse Kur’ân-ı Kerîm okurken, diğeri Farsça olarak, «bu 
bir tufan gürültüsüdür» derse kâfir olur. Bir kimse diğerine, evini 
«Vessemâl vettâriki» gibi yapmışsın derse kâfir olur. Bir kimse evini 
temizle veya kubbe yap «mislu’s-semâi vettâriki» gibi, derse kâfir olur. 
Bir kimse, diğerine tencereyi «kulhüvallah» ile pişir derse kâfir olur. 
Ihlâs sûresi soyuldu veya Ihlâs sûresini soydum diyen kinişe kâfir olur. 
Tenzil sûresini çok okuyan bir kimseye, Ten^l sûresini cebine aldın 
veya aldım diyen kimse kâfir olur. İnşirah sûresi için de durum aynı
dır. İnşirah sûresini başına sarık yaptım diyen kâfirdir. Başkasına ey 
«Innâ a’taynâke»den kısa adam veya ben «innâ a’taynâke»den kısayım 
diyen adam kâfirdir. Hastaya «Yâsfn» sûresini okuyan kimseye, Yâstni 
hastanın ağzına lokma gibi koyma diyen adam kâfirdir. Muallim, tale
belerine, Allah Kur’ân-ı Kerim’i yarattığından beri «perşembe» (163) 
gününü de yaratmıştır derse kâfirdir. Bir kimse tencerede ne vardır 
diye sorulduğunda, «bâkiyatu's-sâlihât» vardır derse kâfir olur.

Bir kimse, diğerine «al mushafın ücretini» derse kâfir olur. Birbiri 
ile kavga eden iki hasımdan biri diğerine «Lâ havle velâ kuvvete İllâ 
billâh» der de, diğeri ona, «o» bir şey değil, «onunla» ben ne yapayım, 
«o» ne aç olanı doj'urur ne de ekmeğin yerine geçer, «ondan» Mr şey 
beklenmez, «o» tencereyi doldurmaz, «o» ne fayda verir, ne işime yarar 
«o» benim, sen benim hakkımı ver şeklinde mukabelede bulunursa kâfir 
olur. Zikr yapan, teşbih ve tehlil eden bir kimseye de a}mı şeyleri derse 
kâfir olur. Bir kimse «sübhanallah» diyen bir kimseye, ben Allah'm 
ismini soydum veya ne kadara kadar veyahut da nereye kadar «sUbha- 
nallah» diyeceksin derse, Allah’ın ismini hafife aldığı İçin kâfir olur. 
Bir kimse muharebeye gidenlere, bunlar pirinç yiyicilerdir derse küf-

------------------------------------------- ŞERH KISMI-------------------------------------------

(lez) İbn Hümdm şöyle demiştir: İki harfin araamdaki fark açık ve bitmek
te güçlük çekilmiyorsa, meselâ namaz kılan bir kimse »sâlihitm yerine •tilihâU 
okursa namazı fâsid olur. Eğer -Zı- ile «Dod» harfleri gibi, iki harfin anuınt 
ayırmak zor ise bazılarına göre fâsid, çoklarına göre de fâsid değildir. Bu görüşü 
Muhammed b. Seleme şöyle izah etmiştir: Fâsid olmaması, bu iki harfi acemlerin 
birbirinden ayıramamasındandır. Zühidl »Fetevâ el-Hüeee-de şöyle kaydedildiği
ni nakletmektedir: Eğer bunu okuyan fakih ise, namazı iade etmesi emrolunur. 
Avam hakkında ise eâizdir. Bu hususta söylenen en güzel söz de budar. Kadüıan, 
-veteddallin-cleki «Da(> harfi yerine -Zı» ve »dal" olarak okunsa namaz ttaid ol
maz demiştir.

(163) Bir kimse Allah’m kelâmmdan bir kelime veya mütevSUr kıraatten bi
risini inkûr ederse veya AlluJı'ın kelimi delildir derse kSflr olur. Nemi süresin
deki -besmele- için Allah kelâmı değildir derse kdtlr olur. Fakat türe başlann-
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ründen korkulur denmiştir (184). Bir kimse Farsça olarak, sabah na
mazını küçümseyerek «sabahçık namazını kıldım» derse kâfirdir (165). 
Zâlim bir sultanın teb'asına koyduğu vergi gibi, ben de bu namazı eda 
ettim diyen kimse kâfirdir. Allah’a yemin ederim kİ namaz kılmam, 
eğer namaz kılarsam kaltabanım diyen kimse kâfirdir. Bir kimse na
mazı çok ağır, zor ve uzun bir §ey olarak görürse, İnkâr edip, hafife ala
rak kılmıyorum derse, ben namazla emrolunmadım, bana namaz farz

ŞERH KISMİ

daki besmeleler için Allah kelâmı değildir derse, kâfir olmaz. Zira Hanefi ve Mâ- 
likilere göre Kur'ân'dan değildir.

• sn
Bir kimse, Kur'ân-ı Kerim’in okunduğunu işitir de. istihzi ederek, bu ne 

biçim nağmedir der ve bununla okunanı kasdederse kâfirdir. Okuyanın çirkin 
sesini ve acâip edasını kasdederse kâfir olmaz. -Zahiriye» isimli kitapta şöyle de
nilmiştir: Bir kimse Kur'ün-ı Kerim'i alay ederek okursa kâfirdir. Zira Kur'ân-ı Ke 
rlm'de şöyle buyurulmaktadın -Hakikaten o (Kur'ân) hak İle (Bâtılı ayırdeden) 
kafi bir kelâmdu-, O, bir şaka değildir.» (Târik; 13-14)

•Fevzu'n-Necâtoda şöyle vârid olmuştur; Bir kimse, bir başkasına evini, «ves- 
srmrti vetlâriki- gibi yap veya -fen! hüvellah^ı tencerede pişir, veyahut da sen 
-innA ıı'ltıyııâ-dnn kısarın vıı buna benzer sözlerle Kur’ân-ı Kerim'i alaya alır 
mulıiyutte birtakım tasarruflarda bulunursa kâfirdir.

-Al Kur'an'ın ücretini- sözünü söyleyenin maksadı okuttuğu veya yazdırdığı 
Kur'ân ise, bunun mahzuru yoktur. Müteahhirin âlimleri, Kur'ân-ı Kerim'i üc
rette okutmayı ve yazmayı (basmayı) tecviz etmişlerdir.

11C4) Muhit kitabında şöyle denmiştir; Clhod eden kimselere -pirinç yiyici
leri. diyen kimsenin maksadı, onların cihad edişlerini itaatlannı aşağılamaksa 
kâfirdir. Fakat onların niyetlerinin aslında cihad olmadığını, ganimet v.s. oldu
ğunu kasdederse kâfir olmaz.

(165) Bir kimse kasden namazı terkederse kâfirdir diyen sahabeler şunlardır; 
Ömer b. Hattab. Abdullah tbn Mes'ud, Abdullah bi Abbas, Muaz b. Cebel, Câbir 
h. Abdullah, Ebıfd-DerdA (radıyallahû anhüm) dır. Sahabe olmayanlar da şu 
âiimlerdir: Ahmed b. Hanbel, tshak, Ebu Davud, Abdullah b. Mübârek, Nehal, Ha
kem ve Eyyübu's-Sahtiyâni'dir.

•Hulâsa, kitabında, namazı ve cemaati terk edenin şehâdetl kabul edilmez 
denmiştir.

Namaz kılmayan bir kadını boşamak on uygun davranıştır.
Bazı kitaplarda da şöyle vârid olmuştur: Namazı terk eden kâfirdir. Katli vd- 

cibdir. Bunu söyleyenler Hammad b. Zeyd, Mekhûl, Mâlik ve Ahmed İbn Han- 
bel'dir. Fakat Ahmed b. Hanbcl'e göre kâfirdir. Diğerlerine göre hadd tatbik edi
lerek öldürülür.

imam Ebu Hıınife’yo güre, namaz kılıncaya kadar hapsedillı*. Namaz kılmaz
sa mücübaden hapiste katır, orada ölür. Bu hükümleri ihtiva eden birçok hodis-i 
şerifler vardır. Bu hadts-i şeriflerden ikisi şöyledir: «Üç şey vardır ki, İslâm onun 
üzerine tesis edilmişlir. Bunlardan birini terk eden kâfirdir, kanı helâldir: 1 — 
Kslime i .şehadet. 2 — Farz namazlar, 3 — Ramazan orucu..

•Mendvi-. bu, oruçlu namazın terkini helâl kabul edenler içindir, der.
Sahih i Müslim'in rivayet ettiği hadis-t şerif ise şöyledir.- -Namazı terk eden 

şirk ile küfür arasmdadır.»
-Mcnâvl-, -namazı terk etmekle, insanla küfür arasında bir kavuşma m ey

dana getir- demektedir.
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değil derse, bu hallerin hepsinden dolayı hiç şüphesiz kâfir olur (166), 
Allah bana on vakit namaz emretse idi kılmazdım, yalnız ramazanda 
namaz kılarım, bu bile çok ve ziyadedir, İnsanlar benim için namaz kı
lıyor (107), bu namaz daha ne kadar devam edecek ben sıkıldım, usan
dım derse kâfir olur. Ben niçin namaz, kılayım? Ne karım ne de çocu
ğum var, ben bu namazdan doydum, ondan ikrah ediyorum, bu namaz 
işini yürütmeye kimin gücü yeter. Akıllı kimseler, yürütmeyeceğin İşe 
girme derler. Böyle bir imtihana giremem ben. niçin boşuna vakit geçi
relim. Bu çok ağır ve zor (168) bir iş, ben kimin için namaz kılayım.

ŞERH KISm
( 10> Şer’i kaidelerden birisini yalanlayan. Resıilullah'tn fiilinden yakinen bi

linen ve bize tevâtür yolu ile naklonunan, ıcmâ vâki olmuj bir şeyi infedr eden 
kâfirdir. Namazın farziyyetini, rekât ve secdenin adedlcrini, Allah'ın bize Kur'ân-ı 
Kerim de namazı toptan farz kıldığını iddia edip beş vakte ayı ilip birtakım şart
ları olduğunu bilmiyorum, bu konuda açık /lass da yoktur, zikredilen hadis ise 
-ehad-dır derse kâfir olur.

Namazın sadece sabah ve akşam farz kılındığını iddia eden hariciler de kâ
firdir. Çok ibadet ve çok cihad etmekle nefisleri olgunlaştığı için namazm ken
dilerinden sakıt olduğunu iddia eden mutasavvıflar da kâfirdirler,

1107) -Yelime- isimli kitapla şöyle vdrid olmuştur: İnkâr ederek veya hafife 
alarak, namaz kılmıyorum veya namazla emrolunmadım, bana vücib değildir di
yen kimse kâfirdir. Ben bugün namaz kılmıyorum veya hiç namaz kılmayaca
ğım diyenin küfründen korkulur. Zira, tamamen itaati terk etmek ve günah ir
tikâp etmek miimıni imandan çıkarmaz.

Zdhiriyu kitabında şöyle vârid olmuştun -Bir kimse yalnız ramazanda namaz 
kılar da, bu du çok veya ramazandaki namazın diğer zamanlardaki namazın 
70'ine bedel olduğunu ileri sürerse kâfirdir. Çünkü bu kimse sevabın ramazanda 
çok oluşunun namazın aslını ve adedini düşürdüğünü iddia etmektedir. Bu ise 
küfürdür. Bir kimse, bizim için, başkaları namaz kılıyor derse kâfirdir. Bunu söy
leyen kimse ya namazın farz-ı kifâye olduğunu İddia ediyor veyahut da alay edi
yor. Her iki halde kâfirdir.

(ISS) -Fevzü'n-Necût- kitabında şöyle denmiştir.- Niçin namaz kılayım, ne 
karım var ne de çocuğum diyen kimse kâfirdir. Çünkü bu adam, ya namazın sa
dece karısı ve çocuğu olana farz olduğunu iddia ediyor veyahut da Allah ile, 
kendisine çocuk vermediği için muâraza yapıyor.

Bu ne bitmez namazdır, daraldım diyen kimse kâfirdir. Çünkü bu adam na
mazın farziyyetine itiraz etmektedir.

Kim bu emri, namazı sonuna kadar devam ettirebilir. Bu adam yine namazı 
takatin fevkinde bir külfet telâkki etmektedir. Halbuki Allah Tealâ Kur'ân-ı Ko- 
rinıde şöyle buyurmaktadır: -Biz hiçbir nefse gücünün yetmediğini yüklemeyiz* 
fEn'am: IS2)

Bir kimse, diğerine namaz kıl dediğinde, o da ramazanı bekle o  zaman kıla
rım derse kâfir olur. Çünkü bu adam, namazın sadece ramazanda tarz olduğunu 
iddia etmektedir.

Bir ilimse, ben böyle bir belaya giremem ders? kâfir olur. Bu kimse idalı 
belâ kabul etmiştir. Halbuki belâ olan ma'siyettir. Ancak ttate -basen- yâni -iyi 
beki- denebilir. Peygamber Efendimiz -iyi belâyı bnn» verdiğin İçin sana hamil 
ederim- diye dua etmiştir. Namaz kılmakla, daha ne zamana kadar vakit öldü
receğim diyen kimse kâfirdir. Namaz ağırdır veya Çok zordur diyen kimsenin 
sözü. Allah'a itiraz mahiyetini /ayıyorsa kâfirdir.
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anam öldü, anam babam bUa yağıyor. Öyle İse nlçtn namaz kılayım? 
Namaz kılmakla terk etmek arasında bir fark yok, daha ne kadar ben 
bu İ9I yapacağım dİ3̂ n kimse kâfir olur. Namaz kılmamak ne güzel 
şeydir diyen kimse kâfir olur. Bir kimse riya olsun diye abdestsiz sec
de eder veya namaz kılarsa kâfir olur. Bir kimse kasden kıble tarafına 
kılmayacağım der de kıldığı taraf kıbleye tesadüf ederse Ebu Hanife’- 
ye göre kâfirdir. Çünkü kıbleyi hafife almıg oluyor. Bu, düzeltmeye gü
cü yettiği halde taharetsiz ve necis elbise ile namaz kılmaya benzer. Bir 
kimse namazları toptan kılar, birisi de ona itiraz eder de, ona cevaben, 
her alacaklı alacağını bir defada almayı İster (169), namazın başını yı
kamadım; yıkamayacağım, namaz kılınmazsa ne olur yâni, yer mi ya
rılır? Korkar mıyım derse kâfir olur.

Elimi veya başımı namazdan yıkadım, namazı eksin diye çiftçiye 
verdim, kılıyorum kılıyorum bir şeyim artmıyor, kendisine namaz kıl 
denildiği zaman, eğer namaz kılarsam gavat olayım, bu iş nefsime çok 
uzun geliyor diyen kimse kâfirdir. Daha zamanı var, henüz ben bekâ
rım, namazı terk etmek iyi bir şeydir, namaz büyüklerin işidir benim 
değU, namaz kaçınılması gereken bir igtlr, bu bir şey değildir diyen 
kimse kâfir olur. (170)

ŞERH KISMI •

flS0) ‘ Yetime’  isimli hitapta şöyle virid  olmuştur; Abdestsiz bir kimse, rlyS 
olsun diye namaz kılarsa kâfirdir. Rlyâ niyeti İle değil de utandığından k ilon a  
kâfir deSlIdir.

Bir kimse kasden kıbleden başka bir cihete dönse o da kıbleye tesidüf etse, 
imam Ebu Hanife'ye göre küfirdir. Necis bir elbise ile namaz kılanın durumu da 
aynıdır. Bu hüküm, temizlemeye gücü yettiği halde, elbltetlni tem izlem eyen ve  
hela  kabul eden içindir.

Namem kasden gdçirir-geçirir de sonra birden haza eder de, bu böyle olmaz 
diye itiraz eden kimseye, alacaklı alacağmt, bir defada ister derse kafir olur. Çün
kü ibadeti borç, Allah’ı da alacaklı kabul etmektedir.

(170) ^/amazm terki ile iloill bazı hodts-i şerifler; -Namazı kasden terk eden 
kimse açıkça küfretmiş olur.» Taberâni «Cdmi»de rivayet etmiştir.

•Kim ikindi namazını terk ederse bütün emelleri silinir.» fiuhart
•Namazı terkeden kimse, Allah'a, Allah kendisine k ızdıjı halde mülâki olur.» 

Taberdnt rivayet etmiştir.
•Namaz dinin direildir, namsoı Ucama eden dinini ikame etmiş olur. Tefk  

eden de dinini yıkmış olur.» fieyhekt rivayet etmiştir.
Sâbit b. Eşlem elU sene gecelerini namaz kılmakla geçirmiştir. Seher vak

tinde şu duayı yapmıştır: »Ya RabbI, bir kimseye kabrinde namaz kılmayı nasip 
etti İsen bana da nasip eyle.» Bu zat 61üp detn İşi bittikten eonrn, tnezanndaki 
duvarın bazı kerpiçleri dökülmüş ve ayakta namaz kıldığı görülmüştür. Bu zat 
hayatta İken şöyle derdi: Namaz yeryüzünde Allah’a bir hizmettir. Eğer namaz
dan daha efdal bir şey olsoydı, Alloh Tedld »öyle buyurmazdı; *0. mlhrabda du
rup namaz kılarken melekler ona f»öylej nidâ etti...» (Al-i İmran; 39)

Yine bir hadis-i şerifte »öyle buyurulmu»tur.- «Kıyamet gününde kul İlk önce 
namazm hesabmı verecektir. E jer namaz İbadeti tâsld blurea diğer ameUeri de 
fâsid; fâiib olursa diğer amelleri de sallh olacaktır.» Taberdnt rivayet etmiştir.



Çok namaz kıldım, çok Kur'an-ı Kerim okudum lelkkcUer benim 
üzerimden kalkmadı, diyen kâfir olur. Bir kimse Farsça olarak «Çen- 
dân namaz gUzârdem dilem girift: O kadar namaz kıldım kİ bıktım» 
derse kâfir olur.

.S
Bir kimse, diğerine namazı terk etme, Allah seni cezalandırır der 

de, öbürü de ona cevaben Allah beni hastalıkla ve evlât acısı İle muâ- 
heze ederse, bana zulmetmiş olur derse kâfir olur,

Orug zararlıdır, hem de gok zararlıdır diyen kimse bazılarına göre 
kâfir, bazılarma göre kâfir değildir. Bir kimse, ramazan farz olmasaydı 
ne olurdu?! derse kâfir olur. İslâmî kabul edip, İslâm memleketinde bir 
ay kaldıktan sonra, bir kimseye namaz, oruç ve zekâttan sorulursa, 
o da ben farz bilmiyorum derse kâfir olur.

Namaz, oruç, zekât, hac, gusül, clhad, öğrenme, öğretme, itaat, sa
bır, gükilr, helâl yemek, kanaat, tevekkül, kadere rıza, tövbe, Ihlâs, şey
tana düşmanlık, Kur'ân'ı delil kabul etmek, Allah için sevmek,' Allah 
için buğz etmek, mümkün olduğu miktarda iyiliği emr, kötUiUğU nehy 
etmek', sıla-l rahm, Allah'tan korkmak, doğruluk, İyi niyet, şefkat, ha
ya, istikamet ve yakln (171) gibi farz olduğu hususunda lemâ vaki ol
muş hususları İnkâr eden veya onlardan şüphe eden kimse kâfirdir.

----------------------------------------ELFAZ-l KÜFÜR----------------------------------gs

ŞERH  K I S m  ■

Hadis-l fentlerde geçen -küfürler^ her ne kadar (e'vi( sA^ürayarıa da (erbU- 
ki günahın büyüklüğüne delildir.

(171) Feyzû'l-Kadir’de, nhlııh-ı hamide (övülmO; huylar) 160 kadardır; fhUs, 
işar: bafhasmı kendine tercih etmek, kötü iften sonra derhal iyi bir If yapmak, 
ibadette haddi aşmamak, iaşeyi temin için çalışmak, baybasmın değil bendi ayı
bı ile meşgul olmak, teslimiyetle beraber itikad etmek, zengin de olsa fakir ya
şamak, cimrilik yapmadan harcamak, mâlı nömusunu korumak için harcamak, 
iyiliği emretmek, şüphelerden kaçınmak, zararsız olan Şeyden zararlı olabilir di
ye korkmak, dargınlan banştırmak, yollardaki engelleri (taş, diken ve.) kaldır
mak, istişare, istihdre, ihtiram, fazilet erbdbma hürmel, fazilelli saman ve me
kânlara ta’zim, mü'mini sevindirmek, talim terbiye yolu ile hem kendisinin hem 
de başkasının Irşâdına gayret sarfetmek, selâmı yaymak, telâma önce kendi baş
lamak, komşuya ikram, muhtaca istemeden önce vermek, başkasının a t hayrını 
çok, kendinin çok hayrını az görmek, tembellikten kaçınmak, güleryOztü olmak, 
tevâzu, tevbe, iyilik ve takvada yardımlaşmak, sevgi, bir iş yaparken acele etme
mek, yaşayışını ve meskenini tedvir, tefekkür, büyüklerine karşı kibirlenmemek, 
insanları hak ettikleri makama koymak, mühim olanı Sne almak, bafhalarınm 
düşüklüklerine göz yummak, eziyete tahammül etmek, kaderin teyrıne letUmiyel, 
eziyeti terk etmek, boş olmamak, bir işle meşgul olmak, (mantara karşı düşman
lık yapmamak, güçlük çıkarmamak, riyakârlık yapmamak, usanmamak, nlmsle 
fdfeilr, çob arkadaş ve yardımcı edinmek, zorluğa tahammül, güzel letm takmak, 
çirkin lâkabdan kaçmmak, fakirlere bol bol yardım etmek, töhmet yerlerinden, 
zulümden, çirkin sözden kaçınmak, Allah'ı tanımak. Peygamber kokusu İle koku
lanmak. işlerde sebat etmek, Allah'a güvenmek, nefisle mûcahede etmek, lyt şey
leri yapmak,'Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek. yumuşak davranmak, 
haya, emaneti, anlaşmayı, şerefi borumab, luemoııru bitmefc, abıHıca bonuşmab, 
h8tn-( tan, âdâb-t muûşeret, hamiyet, siHhlere. fakirlere, âlimlere, kardeşlere, ml-
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Yine girk, tekzib, zina, İçki İçmek, kati, rüşvet, llvâta (meşru olma
yan yoldan cinsi temas), harbden kaçmak, ana babaya eziyet, sihir, ye
tim malını yemek, fâlz, evli kadına iftira, ilhad, öfke, tartı ve ölçüyü 
eksik yapmak, Allah’ın rahmetinden ümld kesmek, Allah’ın azabından 
emin olmak, deyyusluk, kumar, yol kesmek, sövmek, zıhar (karısının 
ftddanndan birini, neseb veya süt emme yolu İle kendisine haram olan 
bir kadının uzvuna benzetmek. Annesi, kız kardeşi ve kızı g ib i...), va
zifesini yapmaktan kaçınmak, dünyayı sevmek, gıybet, ihanet, bid'at, 
harama şehvetle bakmak, israf, başkasmı alaya almak, lânet etmek, 
müslfimanla konuşmamak, avret yerini açmak, ihtikâr, meşru olduk
tan sonra bir ibadeti iptal etmek, kötü zan, hased, kibirlenmek, kendini 
beğenmek, riya, müdâhene (karşısındaki insana zahiri bir sevgi gös
termek ve kalben bu sevgiyi göstermemek), nimete nankörlük, cehâlet, 
sabırsızlık, inatçılık, medh olunmak istemek, taklit, kin, gaddarlık, boş
luk, uzun emel, aldatmak, münafıklık, fitnecilik, hevâ ve hevesine uy
mak, Kur’ân-ı Kerİm-ı keyfine göre tefsir etmek, günaha izin vermek, 
gulûl (ganimet malına ihanet etmek), zulmü def’e çalışmamak, misa
firin utanmaması, besmelesiz yemek yemek, hayızlı karışma yaklaş
mak, ücret alan kimsenin lâyıkı ile çalışmaması, kölelerin isyanı, kom
şuya eziyet, harama el sürmek, haram evde oturmak, zevce haklarma 
riayet etmemek, vermesi gereken haklan tehir etmek, süslü kabîr yap
mak, haram elbise giymek, zâlim ve şerli kimselerle arkadaşlık kur
mak, yalancı şâhitllk yapmak, şehâdeti gizlemek, yalan yere yemin et
mek, Resûlullah'a kasden iftira etmek, zulmen adam dövmek, hajrvan 
yakmak, .küçük günah işlemeye devam etmek başkalarına türkü söy
lemek, verdiği bir şeyi başa kakmak, kâhin, müneccim ve benzerlerini 
tasdik etmek, kaderi yalanlamak, mücâdele etmek, riyâkârca davran-

ŞERH KISMI

Mflrlere hizmet etmeh, huya, AUah'dan korkmak, kötülükleri def etm ek, tefekküre 
ve ibret almaya devam etmek, ilim talebinde devamlı olmak, Allah için icabında 
zilleti habul etmek, yumu/ak huylu olmak, küçüklere, miskinlere, yetim lere, hay
vanlara ve haetalaru kartı merhametli olmak, ümitti olmak, bafkalanna kartı İn
ce, nOzIh davrenmah, zühd, cömertlik, müaimaha, .bilmediğine dahi selâm ver
mek, yehdmet; hayzlyetll olmalı, yecaat, lefaat, ata  ve çoğa fükür, h er hal v e  
duruma sabır, doğru konuamak, sulh, sadakat, hof sohbet olmak, stla-l rnhlm, 
luemah, netlini dağmıkltktdn korumak, Iç temizlik, iffet, adalet, afv, uzlet, him
met lahibl olmalı, güzel kıskançlık, gıpta, flddet ânında namaza kofmak, ferâset, 
gerekeni yapmak, bayfeoımın hahhım vermeh, kimden olursa otsun hakkı habul 
etmek, imanların İhtiyacını temin etmek, sinirlenmemek, yetim e kanat germ ek, 
seferden geleni barfilamak, temiz olmak, teheceüd ve diğer nâfUe namazları fcıl- 
mah, faydalı yeyleri yapmak, idare etmek, yumufak sözlülük, nefsi hesâba çek
mek ve ona kartı gelmek, güzel davranış, hak sahibini bilmek, eht-l beyit eev- . 
meh, meıru-doğru latife yapmak, kötülükten uzakloftırmak, nasihat, nezih ol
mak, vera', yakin ve buno benzer şeylerdir. Bunlar âyet-l kerime v e ’hodlt-t şe
riflerden alınmıştır. Herkesin bilmesi perehir. -Ihyâ-da şöyle vârid olmuyturı 
Medh edilen huylar şunlardır.- Sabır, fühar, feorhu, fimid, rızd, zûhd, tafcva, kana
at, cömertlik, her halde Allah'a minnet duymak, Ihsin, hüsn-i zan, güzel huy, 
Ğdâb-t mudşeret, sıdk ve IhlOt...
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mak, köleyi hadunlastırmak, tecessüs, adaletten uzaklaşmak, hayvanla 
cinsi münasebette bulunmak, yemeği ayıplamak, herhangi bir şahsı 
ayıplamak, vefâ ve emâneti terk etmek, haram olduğundan icmâ vaki 
olan her oyun, yukarıda zikredilen farzlardan birini terk etmek ve bu
nun gibi haram olduğu hususunda icmâ vaki olmuş hususları inkâr 
eden veya şüphe eden kimse kâfirdir.

1 — lime ve âlimlere taalluk eden küfür lâfızları:

Bezzâziyye (172) kitabında şöyle vârid olmuştur: Eşraf ve âlim
leri hafife almak küfürdür. Bir âlime âliracik demek veya fazilet er-

ŞERH KISMI

Zemmedilen, kötülenen huylar da şunlardır: Fakirlikten korkmak, aldatmak 
kin, hased gözü yükseklerde olmak, övülmeyi sevmek, eğlenmek iğin dünyada 
çok yaşamak istemek, kibir, riyd, sinirlenmek, düşmanlık, tama’, cimrilik, şerli- 
lik, zulüm, zenginleri ta'zim etmek, fakirleri hor görmek, övünmek, rekabet, ki
birli yürümek, hakka boyun eğmemek, kendini ilgilendirmeyen bir şeye burnu
nu sokmak, çok konuşmayı sevmek, halka iyi görünmeye çalışmak, kendini be
ğenmek, başkalarının ayıbı ile meşgul olmak, kalpten korku ve itüznü çıkarmak, 
nefsin zilleti halinde ona yardımcı olmak, hakka yardımda zayıf kalmak, alenen 
dost olduğuna gizlice düşman olmak, Allah'ın mekrinden emin olmak, tOale gü
venmek, hile, ihanet, aldatma, uzun emel, katı yüreklilik, kabalık, dünyayt «ev- 
mek, insanlardan ayrılmaktan korkmak, cefa, acelecilik, haya ve merhamet at 
lığı, bunlar ve bunlara benzer şeyler kalbin kötü vasıflarındandır, Yapılmaması 
gereken amellerin aslı bunlardır.

(172) KâdJ lyaz şöyle demiştin Peygamberin (s.a.v.) ehl-i beytine, zevceleri
ne, akrabasına ve ashabına sövmek ve noksanlık izafe etmek haramdır, yopan 
meiundur. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur; «Allah Allah! Ashabım, Allah 
AJlab! Ashabım, onlan kendinize hedef almaym. Kim onları severse beni sevmiş 
olur, ben de onu severim. Kim onlara bugz ederse bana bugz etmiş ulur. Bana 
eziyet eden de Allah'a eziyet etmiş olur. Allah’a eziyet edeni lie Allah muAheze 
eder.» Güvenilir kimseler bu hadis-i şerifi, Abdullah b. MugaffeVden rivayet et
mişlerdir.

Bir başka hatUs-i şeritte ise »öyle buyurulmuştur: «Ashabıma sövmeyin. Kim 
onlara söverse, Allah’m, meleklerin ve İnsanlann lAneti onun üzerinedir. Ne farz 
ne de nafile namazı kabul olur.»

Diğer bir hadis-i şerifte de Şöyle buyurulmuştur: «Ahir zamanda bir kavim 
gelecek ve ashabıma küfr edecektir. Onların ölülerinin namazmı kılmaym. On
larla da namaz kılmayın. Onlarla nikahlanmayın. Onlarla oturmayın. Hastaları
nı ziyaret etmeyin.»

Bir hadis-i şerifte. Peygamberimiz (sjx.vJ hızı FâUma (r.a:l hakkında şöyle 
b u y u r m u ş tu r ;  «O benden bir paftadır. Ona eziyet eden bana eziyet etmiş olur.» 
Bir başka hadis-i şerif te: »Âişe hakkında bana eziyet etmeyin» buyurmaktadır.

İmam MAljk şöyle demiştir: »Sahabeden Hz. Ebu ^k ir, Hz. Ömer, Hz. 
Osman, Hz. Ali. Hz. Muaviye ve Amr İbn As hakkuıda, bunlar dalalettedir diyen 
kimse, Kur'ân-ı Kerim'I ve hadis-i şerifleri İnkar ettikt IÇİn kâfir olur. KatH va,. 
cibdir.» Allah Teûli, onlar hahhmda Şöyle buyurmuştur: »Muhammed Allah'ın 
Resülüdür. Onun roaiyyetinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin ve (m etM  
kendi aralarında merhameilidiıier.»»» (Feth: 2St)

Hadi3-i şerifler ise şöyledir: «Sahabem yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız, 
hidâyete erersiniz.*. «Siz Uhud da|;ı kadar altın ^ fak  etseniz, onlann (ashabi' 
mın) verdiğinin yansına da ulaşamazsınız.»
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babından birine istihfaf (173) kasdı ile ulvice adam demek kUfürdUr. 
Şeriatı ve şeriattaki mühim meseleleri hafife alan kimse kâfirdir. Se
bepsiz olarak bir âlime buğz eden kimsenin küfründen korkulur (174). 
Bir âlimin, fakihin ve fazilet sahibi birinin ağzına küfür etmek küfür-

------------------------------------------- ŞERH KISMI—, -----------------------------------------

Diğer sAvmelerin cezası büyüktür.
İbn Habib /öyle demiştin Harici ve ŞiUerden Hz. Osman’a buğz eden kim

seler şiddetle te’dib ediUr. Daha Heri giderek Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'e de 
buğz eden kimseler ise ölünceye kadar hapsediUr.

İmam Mûlik'ten söyle rivayet edilmiştin Hz. Ebu Bekir'e küfr edene dernek 
vurulur, Hz. Âi$e'ye söven ise öldürülür. Kendisine. -Niçin babasına sövüldüğü 
zaman o icmâen daha faziletli olduğu halde sövene değnek vuruluyor da. Hz. 
Âise'ye söven öldürülüyor?- denildiği zaman söyle demiştin -Hz. Âise'nin berü- 
eti Kur’ân-ı Kerim ile Sûbittir. Ona iftira eden Kur'ûn-ı Kerim'e muhalefet et
miştir. Onun beröeti hakktndahi âyet-i celile söyledin  <£&er siz iman eden kim
selerseniz böyle bir şeye bayatta bulunduğunuz müddetçe bir daha dönmenizi 
Allah haram kılıyor.» (Nun 17)

Hz. Ömer (r.a.1, Mikdad b, Esved'e küfr ettiği için Ubeydullah b. Ömer'in di
lini kesmeyi nezr ederek söyle demiştin «Bırakm beni, keseyim şunun dilini ki 
bundan böyle kimse Peygamberin ashabma küfr etmesin.» Yine Hz. Ömer, bir 
bedevinin Ensân hicv ettiğini görünce: »Eğer bu  arabi sahabeden olmasa idi öl
dürürdüm» demiştir.

İmam Mâlik söyle dedi: Ashab-ı Kiramdan birine noksanlık izafe eden kim
se, Kur'ân-ı Kerim'de medh edilen şu üç sınıftan birine dahil olmaktan mahrum 
olun

I
1 — Muhachin hakkmdaki üyet-i celile şöyledir: -fBilhassa o feyi’J hicret 

eden fakirlere &iddir ki onlar Allah'dan fazliu  inayet) ve hoşnutluk ararlar ve 
Allah’a ve Peygamberine (mallanyle, canlanyle) yardım ederlerken yurtlarmdan 
ve mallonndan (mahrum edilerek) çıkarıhmşlardır. İşte bunlar sÂdıklann t& ken
dileridir.» (Hasn e)

2 — Ensar hakkmdaki üyet-i celile ise şöyledir; «Onlardan evvel (MeMne'yi) 
yurt ve iman (evi) edinmiş olan kimseler, kendilerine hicret edenlere sevgi bes
lerler. Kendilerinde fokr u ihtiyaç olsa bile (onları) öz  canlarmdan daha üstün 
tutarlar. Kim nefsinin fniala olonl hırsmdan ve cimriliğinden korunursa içte mu- 
radlarma erenler bnlann tü kendileridir.» (Hasn 9)

3 — Müminler hakkmdaki kyet-1 celile de şöyledir; «Bunlarm arkasmdan ge- 
' lenler şöyle derler: Ey Eabbimiz, bizi ve inian ile daha önceden bizi geçmiş olan

(din) kardeşlerimizi yarlığa. İman etmiş olanlar için kalblerimizde bir kin bı
rakma. Ey Robblmlz, şüphesiz kİ sen çok esirgeyicisin, - çok merhametlisin.» 
(Hasn 10)

Bir kimse Hz. Âise'den başka, Peygamber'in diğer zevcelerinden birine de 
küfr ederse sahih havle göre öldürülür.

(173) Âlimleri, âlim oldukları için hafife almak, ilmi hafife almak demektir, 
İlim ise Ailah’m sıfotıdır. fiu sıfatı hayırlı hulianna lutfiyle verir ki bunlar pey
gamberlerin yerine şeriatın delilleri olsunlar.

(174) Alimlere buğz etmek küfürdür. Çünhü, hiçbir sebebe dayanmadan on
lara buğz etmek, şeriat İlmine buğzetmehtir ve küfürdür. Aliyyü'l-Kiri'den nak- 
lolunmuftur.
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dür, bu adamın karısı icmâen (175) üç talâk ile boş olur. Bir âlim bir 
meaeloden bahsederken veya bir hadîs-i şerif rivayet ederken »bu bir 
gey değildir» veyahut «bu ne işe yarar», «imıhakkak bu para içindir», 
«bugün İzzet ve hürmet parayadır, ilme değildir» diyen kimac kâfir 
olur. Bir kimse Farsça olarak: «Dirhem bâyed ilm ne çi kâr ftyed: Para 
lâzım, ilim işe yaramaz» veya «İlim bekâse ender şikcst; İlim, içinde 
bulunduğu kâseyi kırdı, sahibine zarar verdi» derse kâfir olur.

Bir kimse yüksek bir yere çıkıp kendini zikredenlere benzetirse, 
bir cemaat de alaylı bir şekilde buna soru sorup gülerlerse, mendille 
birbirlerine vururlarsa, o adam da kâfir olur, cemaat de kâfir olur. 
Çünkü bunlar şeriatı alaya almışlardır. Yüksek yere çıkmadan da yu
karda zikredildiğl gibi bir hadise zikrederse durum ve hüküm yine ay
nıdır, yâni kâfir olurlar. Bir kimse kendisini din muallimine benzetir, 
eline bir sopa alarak çocukları alay ederek döverse kâfir olur.

Bir kimse, âlim bir adamı alaya alarak, «bıyığını kestin, sarığını 
(176) da boynuna attın» veya «bıyığını hafifletmekle sarığını boğazı
nın veya çenenin altına attın» veyahut da, «bıyığı kesip kesip de sarık 
takmak ne çirkin şeydir» dese kâfirdir. Ne bileyim ben şeriatı veya

ŞERH KISMI

(175) Bir gün bir fakih, bir dükkâna kitabını bıraktı ve gitti. Tekrar dükkâna 
geldiğinde dükkân sahibi fakihe: -Burada bir testere unuttun- deyince, fakih 
• Ben testere değil, kitap bıraktım- diye cevap verdi. Dükkân sahibi: -Ne fark 
eder, marangoz testere ile ağacı keser. Siz de insanların boynunu fcMersinit- d*
di.

İbn Fadi, bu kimsenin öldürülmesini emretti. Bunun sebebi, dükkSn sahibi
nin, fıkıh kitabını hafife almış olmasıdır. BundUn do anloyıiıyor hl. feriot dift fct- 
topları hafife almak insanı küfre götürmez.

(176) Peygamberimize (s.a.v.) karşı mü'minin vazifeleri: Onu ta'zim etmek, 
snidt ü selâmı ihmal etmemeli,■ ismi, sünneti, vasıflorı, âdetleri, {eriolı ziferedil- 
diği zaman, dinleyen kimselerin üzerinde edeb alâmetleri zâhir olmalıdır. Tebliğ 
için bafina gelen fiddetler zikredildiğl zaman, içinde şefkat, merhamet ve If sı
zısı ile beraber onun düfmanına harfi hin ve eerehirae onun ugrundo fedo i can 
etme duyguları kabarmatıdır. Onun sünnetinden, hallerinden ve amellerinden ve 
sözlerinden bahsederken terbiyeyi elden bırakmamak, mümkün olduğu kadar on
dan bahsederken güzel lafız ve sözleri tercih etmeh. Ons ve diğer peypamberiere 
cehalet, yalancılık ve günah gibi çirkin lâfızları yakiftırmamak, Kur’ân-ı Ke- 
rim'de: «Seni (çocukluğunda) kaybolmuş bulup da yolunu doğrultmadı mı?- (Du
ka: 7) buyruluyor. Adem Rabbine karşı geldi de şaşıp kaldı,» (râhd. I2l>, 
«... Halbuki (vahiyden evvel) kitab nedir, iman nedir, sen bilmezdin (Şârâ: 52i

Yukarda zikredilen iki dyet-l celilede olduğu gibi, Allah (e.c ), peygamber
lerine istediğini söyleyebilir. Kullar buna bakarak onlara o tekilde hitab edemez
ler.

Kötü tabirlerden şiddetle kaçınmak gerekir Halta batı feyferi İzah ederken 
bile çirkin lâfızlardan kaçınmalıdır. Meselâ: «O vahyolunmazdon önce bazı feyle- 
ri bitmezdi- cümlesindeki -bilmezdi- yerine -câhildi- kelimesini kutlanmak yahı- 
(tk almaz. Bu gibi güzel muamelelerin, insanlar arasında arzu edilen bir durum 
olduğu bilinen bir gerçektir. Öyle ise bu gibi güzel muameleler, peypamberler 
ftahhmda, insanlar için bir vecibedir.

V. 7
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ne yapayım ben şeriatı veyahut da şeriat ve benzerleri bana fayda ver
mez diyen kimse kâfir olur, lliti) meclisi bana ne kazandırır, fetvayı 
ben yere atarım diyen kimse kâfir olur. Bir kimse Farsça olarak «în 
Qİ şer'ast: Bu nasıl şeriattır» derse kâfir olur. Bu şeriat da nedir, ben 
talâk malak tanımam diyen kimse kâfir olur. Bir kimse Farsça olarak: 
«Men llm-1 bayi (*1 râ münkirem: Ben beygir ilminin münkiriyim» 
derse kâfir olur.

Bir kimse diğerine, şeriata gidelim der de, diğeri de, şeriat herseyi 
(her neferi) ile bana gelmezse ona gitmem derse, şeriatla inatlaşmış 
olduğundan dolayı kâfir olur. Bir kimse diğerine, gel âlime veya şeria
ta gidelim der de, öbürü de Farsça olarak: «Men ilm çi dânem: Ben ilim 
tanımam» derse kâfir olur.

Bir kimseye kalk ilim meclisine gidelim denir de, öbürü de, «onla
rın söylediklerini kim yapabilir», «ilim meclisinden bana ne», «kimin o 
âlimlerin dediklerini kemâli ile yapmaya gücü yeter» derse kâfir (177) 
olur.

Bir kimse, bir başka kimseye ciddi veya s^ka olarak, ilim meclisine 
gitme, gidersen karm senden bos ve sana haram olur derse kâfir olur. 
Bir kimse, ilim meclisinden dönen birine, bu adam kiliseden geliyor 
derse kâfir olur. Bir tencere kavurma ilim mecUsinden hayırlıdır diyen 
kimse de kâfir olur. Bir kimse Farsça olarak; «An geh ki sim girifti 
kâdi-1 şeriat kücâ büd; Gümüşü aldığında şeriat kadısı nerdeydi» derse 
kâfir olur, ama kendi beldesi kadısı için derse kâfir olmaz.

Yine bir kimse «Fi’l-i dânişmendân hemânest ve f i ’l-i kâfirân: A rif
lerin (âlimlerin) işi budur ve kâfirlerin de işi» derse kâfir olur.

Bir kimsenin yanında şeriat zikredildiği zaman, kerih, çirkin bir 
ses çıkararak «işte şeriat budur» derse kâfir olur.

Şeriat ilminde tevhid yoktur diyen kâfir olur. Müsbet ilim. Şeriat 
ilminden daha yüksektir. Şeriat ilminde müsbet ilim yoktur, müsbet 
ilmi. Şeriat ilminden daha çok seviyorum diyen kimse kafir olur. Bir 
kimse seri ilmin bir yönünü beyan ederken, hasmı bana âlimlik taslama, 
bana yutturamazsın derse küfründen korkulur. Bir kadın, bu âlim ko-

(*) Şaha veya iitihza yoluyla ilm-i hâl sözünü ilm-i ha/I fekUnde söylüyor.

-------------------------------------------- ŞE U II K i s m -----------------------------------------------------

11771 Zdhiriyye kitabında föyle virid olmuştur: Bir kimseye kalk ilim mecli
sine gidelim dense, o da kimin onların dediklerini yapmaya gücü yeter diye mu
kabelede bulunsa köfir olur. Cıinfelt bu adam şeriatta güç yetm eyecek bir tek
lif olduğunu iddia etmekle ju  dyet-i kertmeye muhalefet etm iştir -Allah hiçbir 
nefse gücünün yetmeyeceltl. şeyi yüklemez.- (Bakara: ZSSİ

Kişi, ilim meclisinden bana ne der ve bununla ilim meclisini hiçe saymayı 
kasdederse kdfirdir. Şayet bu sözü ile, ben günahkir bir hayvanım, bu halimle 
ilim meclisine nasıl gideyim minasını kasdediyorsa köfir değildir.



caya Allah lânet etsin derse kâfir olur (178). Teyemmüm eden Wr kim
se ile alay eden kâfir olnr. Helâl ve haramı bilmiyorum diyen kimse 
kâfir olur. İyiliği emredip, kötülüğü nehyeden bir kimseye, bir bankası, 
Allah’ı ve ilmi ne bileyim ben, ben kendimi Cehenneme koydum, yas
tığımı ve yorganımı Cehenneme attım veya kendimi ona hazırladım 
derse kâfir olur. Bir dirhemi olmayan bir ditlıem etmez diyen kâfir 
olur. Bir kimse «ilim beşikten mezara kadar» olduğu için ömrümün so
nunda ilimle meşgul olmam diyen kimse kâfir olur.

Bir kimse, ibadet eden bir kimseye, ağır ol Cenneti de geçeceksin 
veya Cennetin arkasına düşeceksin derse kâfir olur. Filân kıble veya 
Kâbe olsa doğru dönmem diyen kimse kâfir olur. Bir kimse, sâllh bir 
adama, benim İçin seninle karşılaşmak, hınzırla karşılaşmak gibidir 
derse kâfir olmasmdan korkulur. (179)

Şeriatı ne yapayım benim mahm ve silâhım var diyen kimse kâfir 
olur. Bir adam, din âlimlerine, filân kimselerin hocaları safsata ve hi-

---------------------------------------------- ş e r h  KISM I------------------------------------ ----------
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(178) Mü'mine lânet haram olduğuna göre, âlime lânelin cürmü elbette çolı 
daha büyüktür. Bu mevzu ile ilgili batı hadlı-i şerifler şunlardır; -MA'mlne ISnst 
etm ek, onu flldûrmek aibidir.» Zeyd b, Sâbit rivayet etmiştir.

-Lânet ediciler, Itıyamette ne sefsatçı ne de şahit olacaklardır.- MAilim Mvo- 
y et etmiştir.

Bilinen bir fdaıha, lıdfire, zâlime, m ürtede, ztndıho, maihide ve mOrrihe ISnet 
etm ek eâ it değildir. G enel olarak bu gibi kim selere lânet etm ek eâltdir. VIne 
Şeddâd, İblis v e buna benzeyen  ve kâfir olarak ölen lere lânet eâlzdlr: Kuı'ân-ı 
kerim 'de şöyle buyurulm uştur; -Haberiniz olsun kİ Allah’ın lAnetl zalimlerin le- 
pesindedir.- (Hûd: 18)

Bir hodis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: -Allah'ım, bon beşerim, herhangi bir 
müslûmana lânet etmiş veya sövmüşsem, bunu ona zekât ve sevab kıl-, diğer bir 
rivayette -e jer  dövdü isem, bunu zekât ve rahmet kıl.- Bu hodlı-i ŞerV, m ü- 
minleri, herhangi bir kimseye lânet ettikleri zaman lânet edilen kimse bu Idnels 
müstahak değilse, bu şekilde dua etmelerini talim için buyurulmuştur.

1170) Zâhiriyye kitabında şöyle denilmiştir: -Dirhemi olmayan, dirhem etmrz- 
sözfl, umumi olup, âlim, sâllh, mü’min ve başkalanna da taalluk ettiğinden do
layı söyleyen kâfir olur. Eğer, ben bu tözümle dünya erbabını kasdettim derse 
kâfir olmaz. Bir itimse, Resütuttah fsjs.v.). -İlmi beşikten mezara kadar (ahali 
edin- dediöi icin, ömrümün sonunda ilimle meşgul olmoyaeaŞim derse kâfir ofaır. 
Bu adam, ya şeriat ilmine ihtiyacı olmadıftından veya alaya alarak veyahut da 
güç yetm eyecek bir tekUf olarak kabul ettiğinden dolayı kâfir olmuştur.

Cevahir kitabında şöyle denmiştir; Filân kıble olsa ona dönmem diyen kimse 
kâfir olur. Çünkü bu adam kendini İblla’e benzetmiştir, tblls de, Adem (a.s.) kıb
leye benzelitip ona secde et denildiği zaman, ben etmem demişti, Aynca bunu 
söyleyen kimse, kıbleye hakaret ettiği için de kâfir olur. Bir kimse, diğer bir kim- 
eeye, aralarında dini veya dünyevi bir meselede husumet olmadığı halde, benim 
için seninle karşılaşmak, hınzırla karşılamak gibidir derse, küfründen korkulur.
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kâycler öğretiyor veya dediklerinin hepsi bog, yalan derse kâfir olur 
(180), Bir kimse ilim adamlarma, onları hatife alarak ve küçülterek 
cfakihçik» derse kâfir olur. Bir kimse, bir âlime dia ilmini kasdederek, 
merkebin tenasül uzvu, senin ilminden üstündür derse kâfir olur.

Şer’i bükümlerden birini alaya alan kimse kâfir olur.

5 —  Değişik MevzuJanlaki Küfür Lafızları:

İman ziyadeleşir ve noksanlaşır diyen adam kâfir olur. Kâfir Cen
nette midir, Cehennemde midir diyen kimse kâfir olur. Bir kimse, di
ğerine ahiret için dünyayı bırak der de, o da, peşin dururken veresiyeyi 
ne yapayım veya ben Cehennemde ebedî kalacağım derse kâfir ulur.

. Hıristiyan, yabudiden daha hayırlıdır diyen kimse kâfir olur. Zira 
bu sözü ile. ser’an ve aklen çirkin olan bir şeyi bayır kelimesi ile vasfet- 
nıiş oluyor. Yahudilik hıristiyanlıktan şerlidir diyebilir.

Sen müslüman değil misin? diyen kimseye hayır diye cevap veren 
kâfirdir, Allah'tan kork, yapma diyen bir kimseye, sözünü dinlemeye
ceğim ceza olsun diye yapacağım derse kâfir olur. Katlini icab ettire
cek bir sebep olmadığı halde, filânın kanı helâl veya mübahtır diyen 
kimse kâfir olur. Böyle diyeni doğrulayan da kâfir olur. Ancak bunım- 
la sövme kasdetmisse, doğru olan kâfir olmamasıdır. Filânın malı ba
na, senin malın ona helâl olmadan önce helâHIr diyen kimse kâfirdir.

Haksız yere adam öldüren bir âmire iyi yaptın diyen kimse kâfir 
olur.

Bir kimse, ne olur şu ana kadar müslüman olmasaydım da, baba
mın mirasına konsaydım diyen kimse kâfir ulur. Ey yahudi, ey nıecusi, 
ey bıristiyan, ey kâfir diye çağırana, «lebbeyk» diyen veya «biz öyleyiz» 
diye cevap veren kimse kâfir olur. Ben mülhidim diyen kâfir olur. Bi
risine, kâfirdin müslüman oldun diyen kimse, bazılarına göre kâfir, 
bazılarına göre değildir. Kâfire, ta'zim (181) ederek hürmet göstermek 
veya zimmiyi ta'zim ile selâmlamak veyahut bir mecusiye ta’zim ile 
ya üstad demek küfürdür. Helâl ye diyene, haramı helâlden daha çok 
seviyorum diyen kâfirdir. Haram yemek ne güzel bir iştir diyen kimse 
kâfir olur denilmiştir. İçkiyi çok seviyorum, onsuz yapamıyorum diyen

ŞERH KlSâU

(ISO) Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere, icm& vuki olan manalarmm dışmda 
mâna veren kâfir olur. Buna göre •recmi* iptal ettikleri için Hâricller kâfirdir. 
Islâm milletinden olup tla, bazı hükümlerde başka milletlere uyan kimse kâlir 
olur. Hesülullah'tan sonra, Hz. Ali'yi hilâfet makamına getirmediklerinden dola
yı müslümanlonn hepsinin dalâlette olduğunu iddia eden Râftzller kâfirdirler. 
Çünkü bunlar şeriatı bütünü ile iptal etmişlerdir.

d i l )  Afûelümantara, iyiliklerinden dolayı to'zimda bulunmak küfür değildir. 
Kâfire ta'zimde bulunmak böyle değildir.

übu Haldı'l-Keblr, şöyle -rivayet etmiştin Nevruz gününde müşriklere, bir yu
murta hediye eden bir odam, o günü ta'zim ettiği için kâfir olmuş ve elli yıl yap
tığı ibadeti mahvetmiştir. Fakat kâfirlerin bazı davetlerine icabet etm ekte mahr- 
zur olmayabilir. Bununla efendilik yapmış olur.
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İçin kâfirdir denilmiştir, İçki lıaram deflldir diyen kâfirdir. Çünkü ha- 
ramlığı kesin olan bir şeyi helâl kabul etmiştir. Dinde haram olan liva- 
tayı (182) helâl kılmak da küfürdür. Zulmün, zinanın, haksız yere adam 
öldürmenin haram olmamış olmasını temenni etmek küfürdür. Hiçbir 
haram helâl olmaz. Ancak içkiye (183) tuz katılırsa (içkilikten çıkıp, 
formülü değişerek sirke olacağından) helâl olur. Bir kimse, bir fakire 
haram maldan tasadduk eder de sevap umarsa kâfir olur. Fakir de veri
lenin haram olduğunu bildiği halde dua eder, öbürü de âmin derse kâ
fir olur.

Bir kimse, bir müslümanm ağzına küfür ederse kâfir olur. Karısı 
boş olur. Yemeğe clmâ kelimesi ile söven kimse kâfir olur. Eti yenen

ŞERH KlSâH

(182) Llvnta mutlaka haramdır. Bu ister karısı, İster cariyesl. İsterse hâlesi 
llo olsun forketmez.

Kkmeli'l Mesârik kitabmda şöyle denmiştin Llvala, aklen, şer’an ve Inb’an 
hanımdır. Zina ise, yalnız şer'an ve aklen haramdır. Bu sobenlerfir ki livate, z(. 
nadan daha büyük bir cürümdür. Dürer kitabında da Şöyle denmiştir: Civalada 
bedel olmamasmın sebebi, sahabenin ceza konusunda ihtilAt etmiş olmnlarıdır. 
Bazdan yakalım, bazıları üzerlerine duvar yıkalım, bazdan yüksek bir yerden 
atıp arkasından taşlar yuvarlayalım demişlerdir. Halifelerden Ebu Bekir (r,a.l, 
Ali (ra .), Abdullah b. Zûbeyr (r.a.) ve Hişüm'in yaktıkları rivayet olunmakladır. 
Yine Hz. Ebu Bekir'in evini üzerine yıktığı rivayet edilmiştir. Ibn Abbas'dan (r.a.) 
şöyle rivayet edilmiştin Lût kavmine yapıldığı gibi, yüksek bir yerden bnşnş''Hı 
atılır ve arkasmd.m da taşlar yuvarlanır. Çünkü livatamn haram oldufiu, IMt 
havnıinin kıssası İle bddirdmişlir. Onların cezosmcı uygun olması en münasibe
dir. -Bizden öncekilerin şeriatı, Kıır’ûn-l Kerim'o uygun olursa bizim de şertıtı- 
mızdır- kaidesi de bunu te'yid etmektedir. Bu hususta kıırıJn-ı Kerimde şöyle 
buyurulmuştun -Hemen (şehirlerinin) üstünü altına getirdik. Tepelerine de bal
çıklan pişirilmiş bir taş (yağmuru) yağdırdık.- (Hicr: 7D Bir kimse hayızlı ka
rısına yaklaşmayı ve livainyı helâl kabul ederse kâfirdir. Besülullah fs.a.v.) bir 
hadis-i şeriflerinde şöyle buyıırmıışi'irdın -Karısını arkasından kullanan mol'un 
dur.) Kadına arkadan yaklaşmak böyle olunca, erkeğe arkadan yaklaşmak (oh 
daha büyük cürüm olurl,.

Bu hu.sııstuki hadis-i şerit şöyledir: -Bir kimseyi lüt kavminin ynplıöı gibi ya
parken bulursanız, fftili ve mel'ıılû öldürün, bir kimse hayvanı yaparsa, hay
vanı da, yapanı da öldürün.» Kıilüb i Sitte'ds rivayet edilmiştir,

Livata yapana, zinâ gibi hadd yapılır diyenler, imameyn, Sifil, Hasanu’l-Bas- 
rl. Atâ. Nehal. Katûde ve Evzat'dir.

Recm olunur diyenler İse, fmam Mâlik ile imam Ahmcd b. Ifanbeldlr, (Hâ- 
dimi)

(183) Bedru'r-Reşid şöyle demiştin Bir kimse, »İçki, zina, zulüm, kati helâl ni
saydı ne olurdu,, derse kâfir olur. Bir kimse haramlığt hususunda icmâ vâki olan 
şeyleri inkâr veya şüphe ederse kâfir otur. Bu Ccvâhir'do zikredilmiştir. Bedrur- 
Reşld ve imam Muhemmed'e göre, kendisine nikâhı haram olan birisi ite cinsi 
münasebette bulunmak küfürdür. Fetva, helâl kabul edenin kâfir olduğu clhe- 
tindedir.

Muhft'de şöyle vârid olmuştun Bir kimse içki haram değildir dese ve haram 
olduğunu bilmese dahi kâfirdir. Çünkü nassla haram olduğu ketin olarak bilin
diği İçin özür kabul edilmez.

Ben içkiyi çok seviyorum, onsuz yapamıyorum diyen kimse kâfir olur den
miştir. Bununla nefsinin isteğini kasdeder, fakat yapmazsa kâfir olmaz
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hayvanlardan birine söverse İman-t Azam’a göre kâfir, imâtneyne göre 
değildir. Eti yenmeyen hayvana söven kimse, hepsine göre kfifir olmaz.

Bir kimsenin bağına çeşitli musibetler gelir de, malımı, çocuğumu 
aldın ve yine şunu aldın, daha ne yapacaksın, yapmadığın ne kaldı ki 
diyen kimse kâfir olur.

Bir kimse küçük bir günah isleyip, kendisine tövbe et diyene, ne 
yaptım ki tövbe edeyim derse kâfir olur (İS İ). Bir zâlime, sen Allah’a 
ve miislUmanlara zulmediyorsun denildiğinde, ne güzel yapıyorum derse 
kâfir olur.

Bezzâziyye’de şöyle denilmiştir; Zâlime âdil diyen kimse kâfirdir. 
Zamanımızdaki zâlimlere de âdil diyenler kâfirdirler. Çünkü bunların 
adaletsizliği yakinen bilinmektedir. Zulmü, adalet diye isimlendiren 
kimse kâfirdir.

imam Ebu Mansur Mâturidi söyle demiştir: Zamanımızın sultanı 
âdildir diyen kimse kâfir olur. Çünkü bunların zulmünde şüphe yoktur. 
Zulmün haram olduğu ise kesindir. Yakinen haram olan bir şeye, helâl 
veya adalet demek küfürdür (185). Dinen mübarek bilinen bir mala.

ŞEKII KISMİ

(ia4> Bir adam, bir günah itler, diğeri tevbe et der de, ne yaptım ki tevbe 
edeyim derse Ehl-i Sünnet kaidelerine göre kâfirdir. Mutezileye göre değildir.

Yetime kitsbmda $âyle vSrld olmuştur: Bir kimse günah işler de, kaza, ka
der ve Allah'ın İradesi beyledir, niçin tevbe edeyim derse kâfir olur. «Hulâsa» ve 
•Afuhil'de föyle denilmektedir: Fâstk ve zâlime, sen her gün Allah'a, yaratıklan- 
na zulmediyorsun, dendiğinde, en iyisini yapıyorum diye cevap v e n e  kâfir olur. 
Bununla -halka eziyet etmemin bir sebebe dayandığını murad ettim» derse kâfir 
olmaz.

fliS) Adalet, cüzi bir meselede tatbik edilmekle yerine getirilmit sayılmaz. 
Şeriatı halk üzerinde tatbike devam etm ek sureti ile ancak adalet yerini bulur. 
Onun için eeçmi;t«hi âlimler, halifelerine zâlimler demişlerdir. Bu hususta Süf- 
yân-ı Sevri ile Harünu'r-Reşld arasında geçen  hâdise şeyledir.- Bir pün Hârûnu'r- 
Reşld'den Sufydn-ı Sevrl'ye ta’ zinı ve tehrim ifade eden bir mektup gelir. Tale
belerine. cevabını aynı mektubun arhosına yazın diye emreder. Ona bu halife
dir, temiz bir hâÇıda yozsak dediklerinde, şöyle demiştir: O zâlimin mektubunun 
arkasına yozın. eğer o kâğıdı helâl para ile kazanmışsa mükâfatını görür. Haram
la kazanmışsa onunlo beraber Cehennemde yanacaktır. Ben yanımda zâlimin eti
nin değdiği bir şeyi bırakmam. Çünkü dinime halel gelir. Ona ne yazalım denil
diğinde, şöyle yazın demiştir:

•Bismillâhirrahmanirrahim. Allah'ın günahkâr kulu Süfyân b. Sa'd el-Münzi- 
ri't-Sevrl'den emellerle mağrur, imanın tadı kalbinden silinmiş kul Hârünu'r-Re- 
şld'e...

Benim yanımda, sevgin, muhabbetin, yerin . kalmadı. Beni beyt&'t-mâldeki 
haksız tasarruflarına, yazdığın mektupla şahit tutmak istiyorsun. Fakat ben vo 
meklubunu okuyan arkadaşlarım, kıyamette, Allah'ın huzurunda senin aleyhine 
şahiliik edeceğiz. Ya Uârun. müsüimoniorın rızâsı olmadığı hode beytül'mdle hü
cum ellin, fiuno müelletet-i kulûb, zekât toplayan âmiller, Allah yolunda cihad 
edenler, yolda kalmış olanlar, Kur'ân hâfızlorı, ilim erbobı, dul kadınlar ve ye
timler rızâ gösterdiler miff Yoksa idaren atUndahl diğer insanlar mı râzı oldu?l
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çürüınUştOr diyen kimse kâfirdir. Bir kimse küfür kcllmealnl telaCfus 
ederken, diğeri de buna gülerse, gülen kâfir oiur. Sözde güidUrücü bir. 
taraf var İse ve zaruıi bir gülme hâsıl olmuşsa kâfir olmaz. Bir vâlz 
küfür kelimesi konuşur, dinleyenler de bunu kabul ederlerse kâfir olur
lar (186). Bir rivayete göre de, vâlz o küfür kelimesini konuştuktan

ŞERH KISMI--------
Kendini bu «oruların cevabmo hazırla. Şunu iyi bit hi bir oün ddlM muflah bir 
hâkimin huzurunda hesap vereceksin. Sen ruhundan, ilim, zühd. Kur'ân ı Kerim 
ve iyilerle beraber oturmanın tadını silmir, zdlim olmu; ve zdlimlere lider atma
yı seçmijsin.

Ey Hârunl Tahta oturdun ve ipeği giydin, hapına diktiğin zdlim aeherlerinla 
insanlara zulmettin,

Allah emri ile bir münödh -Ey zâlimler ve kanlan, ey zdlimter ve yardımct- 
lan, haşr olun, hesaba hazırlanın- dediği zaman, sen ve etralındaki zdllmler, 
hotlannız boyunlarınıza baptı olarak Allah'ın huzuruna çıktığınızda, senin hase- 
ndiın başkasının mizanına, başkasının seyyiâlı senin pıiranına hondııpu zaman 
günahların artacak, başına gelen beli daha büyûyercfe, daralacak ve bopulacalt 
hale geleceksin, takat kimse seni kurtaramayacak... Cehenneme giderken de yi
ne zâlimlerin lideri olacaksın.

Ya Hânini Vasiyetimi ezberle, nasihatime kulak ver. Resdlultahın ff.e.v.J üm
metine yaptığı muameleyi iyi düşün. Sen de o ümmete iyi ddvranmaya calif. Şu
nu iyi bil ki hilâfet bir gün etinden gidecektir. Dünya zaten bâytedir. İnsanlar 
devamlı olarak yok olup giderler. İyi aaklanan faydalanır. KOiûter İse dünya ve 
âhiretini kaybeder. Ben seni, her ikisini de kaybetmiş gOrûyorum. Sakın bana 
bir daha mektup yazma. Cevap vermem. Selâm...-

Bu gibi mektuplar halifelere çok yazılmifiır. Tafsilât -thyâ-dadır. 
fise ) Vâlz, yalancılıktan, avAmm yanlış anlayablleceftl hlhdyelerden kaçın

malıdır. Kur'ân-ı Ktrim'de ve sahih kitaplarda geçen faydalı kıssaları anlatır. ^  
Bazı kimseler, itaate rağbet olsun diye uydurma hikdyeler anlatmayı cdiz gör

müşlerdir. Halbuki Allah Teâlâ'nın Resûlûno bildirdiği gerçek hadiseler, uydur
ma şeyler anlatmaya İhtiyaç bırakmamıştır.

Zamanımızın vâizleri, kıs.ıalar. şiirler, şatah ve tnmm&t gibi şeylere devam 
etmektedirler. Bu hususları şu şekilde tenkid etmek mümkündür,-

Kıssalar, bitfattir. Selef bunu nehy etmiş ve şöyle demiştir; Bu ne Peygambe
rimiz ve ne de Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer zamanında vardı. Bu, büyük fitneden 
(Hz. Osmon'ın şehadetinden) sonra meydana gelmiştir. Ibn Abbas fr.a.l, kıssa 
anlatıldığı için mescidden çıkmıştır. Hz. Ali, Basra eğmişinden kıssa anlatan bir 
kimseyi çıkarmıştır, sonra Hasan-t Basri'nin vaazını dinlemiş ve memnun olmuş
tur. O, âhiret hayatı, ölümü tefekkür, şeytan vesvesesi ve buna benzer zaruri 
şeylerden bahsediyordu. Şer'an -islenilen vaaz da budur. Şu hadis-i yerife de uy
gundur; -Zikir meclisinde hazır olmak bin rekftt namazdan cidaldir. İlim mec
lisinde bulunmak bin hastayı ziyaret etmekten efdaldir. İlim tahsil etmek bin 
cendzeye şfthid olmaktan efdaldir.» Ebu Zer (r.a,l rivayet etmiştir.

Şiir mevzuuna gelince.- Vaazda şiire çok yer vermek hoş görülmemiştir. Bış 
konudukl üyet-t cellle şö.vledir.- »Şalrlerfe gelince), onlara da sapıklar uyarlar, 
Onlann her vadide hakikaten ttrata dOşegeldikleıini ve hakikaten yapmayacak
ları şeyleri söyler (insanlar) olduklarmı görmedin ml7 (Suârâ.- 224. 225, 225) 

Şatah, sofilerin iead etliği iki çeşit konuşma tarzıdır. Allah’a âşık olmak, vus
lattan sonra zâhirt ibadete ihtiyaç duymamak. Allah ile ruhen birleşmek ve Al
lah İle Utul arasındaki perdenin kalkarak, yüz yüze konuşmanın mümkün oldu
ğunu iddia ederler. Bu, vaaz tarzlarının İlkidir.



1 0 4 ---------------------------EHL-1 SONNET İ TİKADI

sonra, onun küfür olduğunu bildikleri halde orada otururlarsa kâfir 
olurlar. Allah' onu diriltmezden önce öldürdü diyen kimse kâfir olur. 
Bir kimse, diğerine sadaka ver, âhirette para geçmez, hasenatına ba
kılır der de, diğeri cevaben sen çimdi bana ver, ben sana âhirette öde
rim derse kâfir olur. Bazılarına göre kâfir olmaz.

Bir kimse, diğerine borda bana buğday ver, âhirette sana arpa ve
reyim, veyahut da bunun aksini derse veya mahçerden bana ne, ben 
mahşerden korkmuyorum. Kıyametten korkmuyorum, ben ölümden uza
ğım derse bazılarına göre kâfirdir.

Bir kimse, diğerine seninle beraber Cehennemin tırnağına veya ka
pısına kadar giderim, veyahut da Cehennemip yoluna kadar giderim 
derse, bazılarına göre kâfirdir. Bir kimse, bir kavmin yanında bir ke
lime sarfeder, o kavim de onu küfür zannederse ve o da ben küfür ettim 
diye bağırırsa kâfir olur.

Bir kimse, diğerine sende hamiyyet ve din yoktur der, öbürü de 
evet bende hamiyyet ve din yoktur derse bazılarına göre kâfir olur. 
Hayvanına, ey kâfir hayvanı diyen kimse, eğer o  hayvan yanında doğ
muş büyümüşse kâfir olur. Böyle değilse kâfir olmaz.

Filân bana ne emretse yaparım. Hatta küfrü de emretse yine ya- 
panm diyen kimse kâfir olur. Filân benden daha kâfirdir veyahut çok 
daraldım, hatta kâfir olmayı istedim, nerede İse kâfir olacaktım, za
man kâfir olmaya daha yakın, diyen kimse kâfir olur. B ir adamın ka
rısının ırzına geçilmesinden, kâfir olması daha hayırlıdır diyen kimse 
kâfir olur. Yağmurun hikmetini inkâr eden kâfir olur. Yabancı bir ka
rıyı öptükten sonra bu helâldir diyen kimse kâfir olur. Karnını doyur
duktan sonra yemek yemenin helâl olmasını temenni etmek küfürdür. 
Sultan aksırırken, yerhamükallah diyene, sultania öyle denmez diyen, ya
lan söyleyene, Allah yalanını mübarek kılsın diyen, ehl-i bid’atin (187)

ŞERH KISMI

Jkincisi ise {öyledir; Mânası anlafilmayan parlak sözlerdir. Bu da söyleyen ne 
dediğini bilmediğinden veya anlatmak istediğini anlatamadığındandır. Bu tarz ka
natma. Zihinleri kartftırmaktan bafka bir işe yaramaz.

T a m ın a l: Ş a la k  ile  m ü ş t e r e k  y ö n ü  o ld u ğ u  g ib i , . a y r ı c a  ;er'i lâfızları, z d h ir i  
m in a s ın d a n  u za k la ş tır ıp  b â tın a  doğru ç e k m e  ş e k l in d e  k e n d in i  g ö s t e r i r .  B u  ta
vırları ile  b â lın l le r e  b e n z e r l e r . «

(İÖ71 Bid'at ve heva ehli hukkmda âlimler ihtlldl etmişlerdir. Selefin çoğu 
tekfirini tasvip etmiştir. Birçok fakıh ve kelâmcıya göre, onlar tâsık, is i  vg da
lâlettedirler. İslâm topluluğundan çıkarmak doğru tleğildlr. Mirastan herkes gibi 
payına düşeni alırlar ve tslâmi hükümlerle muamele görürler.

Bu hususta, İmam Mâlih'in sözleri bazı çalkantılar meydana getirmiştir. Bun
ların hem tekfir edilmesi, hem de edilmemesi hususunda sözleri naklolunmuştur, 
İmam Eş'ârl de aynı durumdadır,' imam Ebu'l-Meali'ye sorulmuş, cevap verme- 
mil, özür beyan ederek şöyle demiştir; Bu n ır  ıdb hata yapabilirim. Müslûmanı 
kâfir, kâfiri mûslüman yapmak kolay bir me:: L değildir. Araştırıcılar, te'vil er
babını tekfir İlmeklen kaçınmak gerektiğini söylemişlerdir. Bunlara göre, namaz 
kılan bir kimsenin kanını helâl kılmak tehlikelidir. Peygamber Efendimiz fı.a.v.)
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bâtıl kelâmını güzel gören ve çirkine güzel diyen kâfirdir. Sen İblis 
gibisin diyen kâfirdir. Allah’ın nazannda İblis ne ise, sen de benim na
zarımda öylesin diyen kimse kâfir olmaz. Mccusllerin Nevruz bayra
mına çıkmak, o gün onların yaptıklarına muvafakat etmek ve Âıha 
önce almadığı bir hediyeyi almak, müşriklere o g^nü ta’zim ederek yu
murta da olsa bir şey hediye etmek küfürdür. Mecfisînln çocuk traş et
me davetine gitmek küfür değildir. Mecüsînin serpuşunu başına geçiren 
sahih görüşe göre kâfirdir. Esirlikten kurtulmak veya soğuk ve sıcak
tan korunmak için giyerse bazılarına göre kâfir değildir. Kâfirlere ben
zemek İçin yaparsa kâfirdir de denilmiştir. Beline zUnnar (hırlstiyan- 
lann taktığı bir cins kemer, kuşak) bağlayanın hükmü aynıdır. Bir 
kimseye İman nedir dendiğinde, bilmiyorum derse kâfir olur. Müslüman 
olmak İsteyen bir kimseye, Islâmın sıfatını bilmiyorum, sabret, gecik
tir, filân âlime git İslâmî sana o öğretsin diyen kimse kâfir olur. Eğer 
hâkime veya müftüye git onun yanında müslüman ol derse bazılarına 
göre kâfir, bazılarına göre değildir. Tevhidi biliyor musun denildiğin
de, bilmiyorum derse ve maksadı da Allah'ın birliğini inkâr etmekse 
kâfir olur. Şemsu’l-Eimme şöyle demiştir; «talâmın vasfım bilmiyorum 
diyen kimse kâfirdir. Dini, namazı, orucu, itaati ve nikâhı yoktur. Böy
le bir kimsenin çocuğu zina mahsulU’dür.» Bir kimse, başkasına beddua 
ederken, Allah senin canını küfür üzere alsın derse kâfir olur. Kâfire 
bu şekilde yapılan beddua küfür değildir denmiştir. Bir kimse, bir 
mÜBİUmana, Allah senden İslâmî alsın der de, öbürü de âmin derse 
ikisi de kâfir olur. Bir kimse, filân müslümanın kâfir olmasını istiyo
rum veya kâfir olmasından başka bir şey Istemiyonım veya Allah onu, 
dünyadan imansız çıkarsın veya imansız öldürsün. Cehennem ateşinde 
ebedî kalsın, Cehennemden (188) hiç çıkarmasın derse kâfir olur.

ŞERH KISâH
şfiyle buyurmuşlardır: »Kelime-i şshadet Belirenler, kanlarını ve mBİlnnnı benden 
korumu; olurlar...»

Kaderiyecller hakkındaki şu hadis-l şerif. -Onların Islâmdan payı yoktur* 
tekfir için değil tağliz yani suçlarının büyüklüfeünö beyan İçin Söylenmiştir.

HAriciler hakkındaki. *Onlan öldürün* hadtt-i şerifi, tekfir cihetine giden- 
terin delilidir. Tekfir etmeyenler, önlarm öldûrülmelertnla kâfir olmatanm teab- 
ettirmediğini ileri sürerler.

(188) MOslûmana beddua etmek haramdır. Bilha-ssa bir müslümana lıöllr ola
rak öl diyen kâfir olur. Bazılarına pöre. küfürden şiddetli azob hasdederee kâ
fir değildir. »Feleva- kitabmda. bir kimse, eziyet eden, şerli bir kimseye. Allah'ın 
ondan intikam almasmt istediğinden dolayı küfür üzere öl deree, kâfir olmaz.

Bu konuda. Kur ân-ı Kerim'de Muta (a.t.l ile İlgili olarak »öyle tnıyurulmu»- 
fur.- •Musa (a.s.) Sön onların mallarını yok et ey Rabbimiz, lıalblerlni şiddet
le sık kİ onlar o çetin azabı görecekleri zamana kadar İntan etmeyeceklerdir.* 
(Yunus: 88)

Buna göre, zufümde çok ileri giden ve Allah’a karşı cürelkâr olan bir kim
senin küfr üzere ölmesini istemek küfür değildir. Ebu Hanlfe'ye söre küfre ftzâ 
küfürdür. İmam bu hususta tafsile girmemiştir.



1 0 6 ---------------------- EIIL-I SÜNNET 1 TIKADI — ------------

Bir kimse, kendisinin miirted olduğunu bilmediği bir adam için, f i
lânın katli helâl veya mUbahtır derse veya kasten bir adamı öldilrilrse 
veya evli bir kadınla zina yaparsa, diğeri de doğru yapıyorsun derse 
ikisi de kâfir olur. Kelime-i tevhidi yalanlayanı tasdik eden kâfir olur. 
Bir kimse, diğerine sana ve mUslümanlığına lânet olsun derse kâfir olur.

Bir kâfir, mtislüman olur, ona bir şeyler verilir, bunu gören bir miis- 
lüman, kegke ben de kâfir olup, müslUman olsaydım da bu geyler bana 
da verilseydi der veya kalben bunu temenni ederse kâfir olur.

Bir kâfir, miislUman olduğunda, bir mUslUman ona mirasını aldık
tan sonra miislüman olsaydın derse kâfir olur. Güzel bir hıristiyan kı
zını gördüğünde, keşke hıristiyan olsaydım da şu kızla evlenseydim di
yen kimse kâfir olur. Bir kimse, ben küçükle oturursam küçük, büyükle 
oturursam büyüğüm, müsIUmanla oturursam müslümanım, hıristiyan 
İle oturursam hıristiyan, yahudi ile oturursam yahudiyim derse kâfir 
olur, Müslümanlığa geçen bir kimseye, önceki dininden ne zarar gördün 
de müslüman oldun diyen kimse kâfirdir.

Bir kimse, diğerine, sen Harzemli misin, yoksa mecusi misin der 
de, öbürü de mecusiyim diye cevap verirse kâfir olur. B ir kimse, di
ğerine yâ kâfir der, o da dediğin gibiyim  veyahut kâfir olmasaydım 
seninle oturmazdım veyahut da dediğin gibi olmasaydım seninle otur
mazdım diye kargılık verirse kâfir olur.

Bir kimse, diğerine yâ kâfir dediğinde, öbürü öyle kabul et derse 
ikisi de kâfir olur. Bir kadın kocasına, mecusi gibi her şeye bahane bu
luyorsun der de, kocası da bugüne kadar mecusilerle oturdum kalktım 
derse, İkisi de kâfir olur. Aksi olursa, yalnız kadın kâfir olur. Bir kim
se, bir adama ya kâfir der de, diğeri, susarsa, Ebu Bckri’ l-Belhi kâfir 
olur demiştir. Bir kimse, münazaa ettiği kimseye günde on tane senin 
gibilerini çamurdan yapıyorum derse kâfir olur. Kanı ile, eti senin g i
bisini her gün yapıyorum der ve bununla yaratma kasdederse kâfir 
olur. Vasıf kasdederse kâfir olmaz.

ŞERH KISMİ

Bezzdtjyy* fcitabındo îöylg denm iftirı Bir mii’minin. bir başka m üm ine, ka
fir olmasını İstemeksizin beddua etmesi haramdır. Beddua edilen, şayet zâlim 
ise. zulmü kadar beddua edilebilir. Haddi aşmamak gerekir. Daha iyi olan İse, 
zâlime de beddua etmemektir. Bu hususla sabır gösterip , on u  AUdh'a h avale e t 
m ek en doğru olandır. Bir hadis-i {eri/te.- «Zulmedilen muzafferdir- buyurulmuş- 
fur.

Menâvl şöyle demiştin «Bir kimse zalime beddua ederse, zâlimin günahı, 
mazlumun sevabı azalır.- Bilhassa bir müslüman kendi n efsin e, eh lin e v e  çocu k - 
iarına beddua etmemelidir. Bir hadis-i ter tfte  söy le buyuru lm ustur: «Nefsinize, 
Çocuklarınıza, malınıza beddua etmeyin. Dualann kabul olduğu bir saate tesadüf 
eder, duanız kabul olur.-

Kdfir ve zdlim bir kim senin dünyada bâki kalm asını istey erek  dua etm ek  cd- 
iz değildir. Onlara, tevb e etm eleri v e  sâlih kim se olmaları için dua etm elid ir.

lluU sa  isimli kitapla şöyle denm iştir: B ir kim senin , zımmtnin ömrünün uzun 
olm ası için  dua etm esi eâ lz değild ir. A ncak  bu duayı ömrü uzun olsun  da daha 
fazla cizye versin  n lyyeti ile yaparsa eM zdtr.



Bir kimse, bir başkasına ey kırmm der de, Allah beni elma unun
dan, seni ise çamurdan veya siyah çamurdan yarattı, siyah çamur da 
elma unu gibi değildir derse k&fir olur. Bir kimse, diğerine Aliah onu 
yarattı sonra yanından kovdu derse çoklarına göre kMIr olur. Ben kk- 
inat filân tanımıyorum diyen kâfirdir. Bir kimse, ben Fir*avnm veya 
İblisin Itikadındayım veyahut da itikadım bunların itikadı gibidir derse 
kâfir olur. Bir kimse, ben Fir’avnım veya İblisim der ve bununla ismen 
ortak olmayı (189) kasdedersc kâfir olmaz. Bir kimse, Allah tblis'e 
lânet ediyor der. bir başkası da ben İftnet etmem derse kâfir olur.

Put yapan kâfirdir (190). Bir kimse, bırak beni ben kâfir oldum 
veya bırak beni ben kâfir olayım derse kâfir olur. Bir kimse, bir kadı-
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ŞEBH KISMI ■
(ISO) B ir  k im s e , b e n  F ir'a vn 'ım , b e n  (blis’im der ve bununta. sa d e c e  ismen 

o r ta k  ofmflyı veya fcvaîu veyahut da nefainln höçûhlûöûnû, alçahll0ını hosdf- 
deree k â lir  o lm a z .

$ibU veUyyulloH tevazuunu belirtmek İÇtn (öyle dem itlir. •Benim tlUellm, 
yahudilerln zilletini seride bırafefı.»

Nasıl olur da mû’min bir insan, ben iblis ve FIr’avn'dan daha aıağt olayun 
diyebilir. Halbuki buniar hakirliğin ve a/ağılığm son haddine vamuşlar ve kü
fürleri de çirhinüöln zirvesine uloernıjtır. Böyle denilecek olursa, önce föyle ce
vap verilebilir: Allah, onlara yardımını ketti, zelil etti, dalülete dOlfirdü. Birlet 
ulûhiyet iddiasında bulundu. Diğeri Hz. Adem'e secde etmedi. Bana gelince, beni 
muvaffak kıldı, yardım etti. Bendeki iman O'nun inayeti İle oldu. Eğer Blloh be
ni rûsvoy edip, onları muvaffak kılsaydı, ben dalalette olurdum, onlar kldoyette 
olurlardı. Benim nefsimdeki pisliği ve ayıplan, onlarınkinden cok daha İyi bili
yorum. Öyle ise. pisliği bilinen nefis, bilinmeyenden daha aşağıdır.

Sonra funu da lIdve etmek isterim: Onlar Hazret-i Muhammed'in fea.v.) te- 
riatma muhatap olmamı/Iar ve o hale dûtmütlerdlr. Halbuki benim nefsim ferla- 
ta muhafap otmuf ve onunla irfad edUmIttIr. Böyle olduğu halde nefsimin MI4 
pisliklere dûfmeye mûtemâyil olması, benim nefsimin onlardan daha atağı oldu
ğunu göstermez mi?

Tevazu hususunda Beeıilulloh ts.u.v.) föyle buyurmuftur: -Allah fe,e.) bana 
fnûtevazi olmanızı vahycttî. Tâ ki biriniz, diğerinize karşı dvOnmesin. Yine bi
riniz diğerine düşmanlık etmesin.» Bu hadis-i şerifi. Ebu Davud, Ibn Abbae'dan 
nakletmittir.

(190) Cevâhir isimli kUapta föyle denmlftir: Hasmtna, her eaat {omurdan 
senin gibi birini yapıyorum diyen kimse kâfir olur. Her gûn senin gibi niceleri
ni eti ile kant ile yapıyorum diyen kimse kâfir olur. Vasfını kasdederse hdflr ol
maz. Bir kimse, diğerine ey kızıl der, o  da, Allah beni elma unundan sent pis 
çamurdan yarattı derse Allah'a iftira ettiği için kâfir olur. Sözünde ciddi değil
se kâfir olmaz, Kadıhan isimli kitapta tu  tekilde vârld olmuştur.- Bir kimie, Al
lah onu yarâttt, sonra yanından kovdu derse, dlimlerin çoğuna püre kdflr otur. 
Benim fikrim İse şudur.- Sözünde ciddi değil ise kâfir obnama Ultimatt vardır. 
Yetime isimti eserde föyle denmiştir: Benim itikadım, Fir'avn ve Ibttt'In itikadı 
gibidir diyen kimse kâfir olur. Şayet, ben Fir'avn'ım, Iblts'im sözü İle ilmen bir 
ortaklık kasdederse kâfir olmaz. Şer'! hükümleri bilmeyen bir kimie, ben eeklden 
kâfirdim. Çimdi müstûman oldum derse, baubtnna göre kâfir, banlarına göre 
kâfir değildir. Bir kimse, kendisine şeytana idnet et diyen kimseye, etmem derse 
kâfir olur. Zira Kur'ân-ı Kerlnt'e muarazada bulunmuf, aksine hareket 'etmitttr. 
Pul yapan bir kimse kâfirdir. Çünkü pulu yapmakla, ona râzt olmuy ve pelişme- 
sini istemlttir. Zamanımızdaki pek (ok intan bundan gafildir.



na, kocasından boş olması iğin mürted olmasını emrederse veya müftü 
böyle fetva verirse, emreden ve müftü kâfir olurlar.

Bir kimse, bagkasına küfür kelimesi telkin ederse, öğretir veya em
rederse kâfir olur.

Bir kimse, ben kâfir oluyorum veya olacağım derse, Ebu’l-Kasım’a 
göre ânında kâfir olur.

Kadın kocasına veya koca karısına eğer benimle hergiin gereken 
iğleri yapmazsan kâfir olurum derse kâfir olur. Bir kimse beni çok yor
dun, kâfir olmak istedim derse kâfir olur. Müslüman veya yahudi olman 
benim iğin birdir diyen kâfirdir. Bir kimse, bir müslümana Lâ ilahe 
illallah de der, o da demezse kâfir olur. Aynı söze karşı cevabı ebediy- 
yen demem olursa gene kâfir olur. Niyeti, şu anda söylemiyorum de
mekse kâfir olmaz. Eğer, bu sözü söyledim de ne kazandım derse yine 
kâfir olur. Bir kadın, kocasına seninle olmaktansa kâfir olmam daha 
hayırlıdır derse kâfir olur. Çünkü koca ile beraber olmak kadın için 
farzdır. Kadın ise küfrü farz üzerine tercih etmiştir. Bir kimse, diğe
rini sulha davet etse, o da böyle bir sulhu yapmaktansa kâfir olmak 
daha iyidir derse, bazılarına göre' kâfir, bazılarma göre değildir. Bir 
kimse ezan okuyan birine yalan söylüyorsun derse kâfir olur. Kur’ân'ı 
dinlerken, istihza (191) ederek bu acaip bir sestir diyen kimse kâfir 
olur. Bir kimse ezan okuyan birine, kim bu mahrum derse kâfir olur. 
Hıristiyan (192) yahudiden, yahudi mecusiden daha kötüdür diyen kim-
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( İSI)  Şaka İle de olsa, baskasma küfür telkin eden kafirdir. Kısa b i r  ta h s i l  
yoparok m em lek etin e  d d n eeek  olan b ir  ta le b e y e , sa n a  sual sorarlarsa, d a im a  b u n 
da İki g ö rü f vardır (ek lin d e  cevap ver diye te lk in  edilir. O da m e m l e k e t i n e  
döndüğünde, k en d isin e -A lla h 'ın  v a rlığ ın d a  şü p h e  v a r  m ıd ır -  d e n ild iğ in d e , ik i 
görüş vard ır d iy e  c ev a p  v erm iş tir . Â lim ler , h em  bu talebeyi, herrt d e  o n a  b u  t e l 
kinde bulunanları te k f ir  e tm iştir . Bir k im se , b ir  k a d ın a  kocandan b o ş a n m a k  için 
mürted ol diye em red er  v e y a  fe tv a  v e r ir s e  k â fir  o lu r . Bazı insanların, snbsl mon- 
fa a th r i  için bu g ib i ( e y l e r e  te v e s s ü l e tm e le r i  çok çirkin bir ş e y d ir .

Muhli isimli k itap ta  ş ö y le  d en m iştir : B ir ik im se, d iğ e r in e  k â f ir  oi diye e m r e 
d erse o  adam kâ fir olsun veya olmasın emreden k â fir  olur. B ir kimse baçkasma 
m ürted  al d iye em red er  veya fe tv a  v e r ir s e  k â fir  o lu r . Bazı insanların, suhsi m e n -  
öğroliyorıa fonlatıyorıal mahzuru y o k tu r .

11021 Yahudi, hırisllyundan veya hıristiyan, yahudiden tıayırlıdır diyen kim
se UMir olur. İkisi birbirinden şerlidir, ikisinde de hayır yoktur demek caizdir ve 
ımıhzuiü yoktur. Yukarda zikredilen höyırlıdir lâfzı ile kırisiiyanlann İslâm mil- 
lellne nisbeten yobmlıŞını knsdederse kâfir olmoz.

Kur'ân-ı /(erlm’de şöyle buyurulmuştur: •... Onlann. İman edenlere sevgisi 
bakımından, daha yakınını da. ondolsun, -Biz Nasranileriz* diyenleri bulacak
sın...- fUâide.- 121

Hülasa İsimli kitapla şöyle demektedir; Mecüsi şapkasını giyen-kimse bazı- 
laruıa göre kalirdir. Mûteahhirin âlimleri, soŞuk veya sıcaktan korunmak için 
giyen kâfir olmaz demişlerdir.

Muhit kitabında ise yöyle vârid olmuştur En doğru görüş, hangi halde olur
sa olsun kâfir olur. Bid'at ehlinin kıyafetini giymek, tahrtanen mekruhtur.
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se kâfir olur. Bir kimse mccusi serpuşunu başına koyar veya onların kul
landıkları bir hırkayı boynuna dolarsa veya onların bağladığı bir İpi 
boynuna bağlarsa, şaka yolu ile kendini, yahııdl veya hıristiyana ben
zetirse, kâfirlerin taktığı kolyeyi göğsüne takarsa, oyun veya başka 
bir şey olsun kâfirlere kasden benzemek için bir şey yaparsa kâfir olur. 
Yahudi ve hıristiyan kemerini kullanan kilise ve havralarına girmese 
dahi kâfir olur. (193) Beline zUnnar bağlayıp dâr-ı harbe ticaret yap
mak için giden kimse kâfir olur. Aynı şeyi esirleri kurtarmak için ya
parsa kâfir olmaz. Hülâsa, beline zünnar takan, onların atkısını kulla
nan, mceusilerin serpuşunu giyen, onların giydikleri siyah şeyi giyen, kas
ten veya şaka ile de olsa kâfirdir. Ancak bunları harp hilesi olarak kul
lanırsa kâfir değildir. Yahudiler, mOslümanlardan daha hayırlıdır, onlar 
öğretmenlerin hakkını veriyor diyen bir muallim yâni öğretmen kâfir
dir. İsyan eden bir kimseye nasihat edenlere bu asi, kızarak bunlara 
mecusilerin serpuşunu giydirin derse kâfir olur. Bir kimse hıristiyan- 
lann bulunduğu muhitten geçerken, onların içki içip, müzik çaldıkla
rını görür de, burası işret meclisidir, belimize ip bağlayıp bunların 
arasına girmeli ve dünyanın güzelliklerinden faydalanmalı derse kâfir 
olur. (194)

«Mecmau’n-Nevâzil» İsimli kitapta şöyle denmiştir: Mecusilerin 
Nevruz gününde toplandıklarını gören bir müslüman, ne güzel bir âdet 
koymuşlar derse kâfir olur. Nevruz gününde müslümanların almadığı 
bir şeyi alan yine kâfir olur. Bir adama haram yeme denildiğinde, bana 
bir haram yemeyeni getir veya helâl yiyeni getir ki ona iman edeyim, 
ona secde edeyim derse kâfir olur. Bir kimse mal bulunsun da haram 
veya helâl olsun derse küfre yaklaşır (195). Bir kimseye helâlln etra-

ŞEKII K ism

( 193) Puta, güneşe, ateşe, aya secde etmek, kiliseye gitmek, onların kıyafe
tini giymek, saçları topuz yapmak gibi, âlimlerin ancak bir kâfirden sâdır ola
bileceği hususunda icmâ ettikleri fiilleri yapmak küfürdür. Saçların topuz yapıl
ması ile ilgili olarak, Hz. Ebu Bekir, Şam'a tayin ettiği valiye şöyle demiştir; «Ora 
da başını lopuz yapmış kişiler göreceksin. Onların topuzlarım kılıçla kestn.f Pey- 

•gamberlmiz (s.a.v.J, Mute ordusunun kumandanına: -Gideceğiniz yerde başların
da şeytan yuvası olan İnsanlar göreceksiniz, onların saçlarını kılıçla sökün- di
ye emretmişlerdir. Yine müslümanlar, katil, içki içmek ve zina etm ek gibi karam 
olan şeyleri helâl kabul edenlerin —müslüman olduklarını söyleseler de— kâfir 
oldukları hususunda icmâ etmişlerdir, Şifâ'da vârid omuştur.

(194) Zâhiriyye kitabında şöyle vârid olmuştur; Başına meeüsl şapkası giye
ne kâfir oldun denildiğinde, o da adamın kalbi doğru olmalı derse kâfir olur. 
Zira, şeriatın zâhirlnt iptal etmiş olur. Bir kimse, hıristiyan mahallesinden g e 
çerken onların İçki içip, şarkı söylediğini görür ve burası işret meclisidir, beli
mize ip bağlayıp onların arasına karışmalı ve dünyadan nasibimizi almalıyız der
se kâfir olur, fiu ahmak kimsenin müslüman kıyafeti içerisinde iken de aynı ha
tayı irtihdb etme.si mümkün iken ve cezası da Allah'ın meşiyyetine kalmış iken, 
kâfir kıyafetine bürünerek bu haramı irtikâb etmesinin mânası nedir?

(195) Tenvlru'l-Ebsor isimli kitapta şöyle denmiştir: Bir müslûmanın sözünü. 
İyiye hamletmek mümkün olduğu müddetçe, onun tekfiri hususunda fetva ver
memelidir.



fuıda dolaş dendiğinde, o da haram dururken belâlın etrafında dolaş
mam ve ona iltifat etmem derse kâfir olur. Bir kimseye helâl ye den
diğinde, bana, haram caizdir deree kâfir olur. Bir kimseye, helâli mi 
haramı mı seversin diye sorulsa o da cevaben, bana hangisi çabuk ge
lirse onu severim derse küfründen korkulur. Bir kimse içki içerken, 
İslâmî ilin ediyorum, İslâmî açıklıyorum, İslâm açıklandı derse kâfir 
olur. Günah işleyen bir kimse, İslâm âşikâre olmalıdır derse kâfir olur. 
İçki meclisinde içki içen bir kimse sâlib kimseler geçerken onlara ey 
kâfirler gelin talimt görün diye bağırırsa kâfir olur. Bu içki (şarap) 
yere dökülürse Cebrail (a.s.), onu kanatları ile kaldırır diyen kimse 
kâfir olur (lOd). Küçük ve büyük günaha helaldir diyen kâfir olur, 
içkinin satışını câiz gören kâfir olur. Bir kimse bir şeyin veya bir işin 
haram olduğunu bildiği halde helâl olduğunu söylerse kâfir olur. Ne- 
bitmez oruçtur bu diyen kimse kâfir olur. Bir kimse oruç için, herhangi
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Tohaviden /öyle n a k led ilm iştir : M ilrted  o ld u ğ u  ta h a k k u k  e t m e d ik ç e ,  b i r  m ü a- 
lûmanı tekfir dopru d eğ ild ir  IsIdm ş ü p h e  d e  z i i i  o la m a z . B ir  â lim , z o r la  m ü s lü -  
m an olanın m ûslûm an  oWu(;uno d a ir  h ü k ü m  v e r ir k e n ,  m ü s lü m a n  o la n  b ir in i  k o 
layca tek fir  etm em elid ir.

Subki'den şö y le  n ak led ilm iştir; Lâ ild h e illa lla h , M u h a m m e d u r r e s ü lu lla h  d i 
yen i lelifire cürel edilmemelidir. Kâfir olan bir (timseyc, hanı ve molınm helâl 
olman, hayatta  iken  m ûslu m anlara  yapılon m u a m e le n in  o n a  y a p ılm a m a s ı, ö ld ü k 
ten  lonra da C eh en n em d e eb ed i k a lm ası g ib i  a ğ ır  h ü k ü m le r  ve cezalar uygutan- 
dığından tek fird e  a ce le  ed ilm em elid ir .

Konuşulan söz ler in , m eca z , feinaye, istiare oibi le’viltcri vordır. Ancak te’vile 
hapısmı ka p aya n , k ü fü r la fz ım  s ö y le y e n  t e k f i r  ed ile b i l ir , B o h ru 'r -B û ik  is im li  h i
tapta da b ö y le  vârid  o lm u ştu r.

flM) Sarhoş bir adamı, niürted kabul etmek doğru değildir. İçki, haram kı
lınmadan önce sahabelerden içenler vardı. Namaz kılarken, Kitirün süresini yan
lış okudular, haldarmdo şu âyet-i celile nazil oldu; -Ey iman edenler, siz sarhoş
ken. ne söyleyecekmizi büinceye ve cûnüp iken de —yolcu olmanız müstesna— 
susul edinceye keder namaza yaklaşmayın...- (Nisâ: 43) Bunlar sarhoş iken kâ
fir olsalardı, öyet-i kerimede onlara ’ Cy iman edenler- diye hitap edilmezdi. Ha
şan b. Zeyyid, Bbu Yusul'dan. sarhoş iken niürted olan birini öldüren kimseye 
vebal olmodıŞmt nakletmiştir.

HuUsa kitabında şöyle vörid olmuştur.- Güıiah işleyen bir kimse, Isl&m böy
le aşikâr olmalıdır derso kâfir olur. İslim günaha harşı olduğu halde, onu günahı 
cöiz gören bir din gibi göstermek istemiştir. İçki içen bir çocuğun yakınlan, onu 
gördüklerinde, üzerine pam veya çiçek atarlarsa veya mübarek otsun derlerse 
kâfir olurlor. Çünkü bunlar pis ve çirkin olan ,bir şeyi mübarek eayarak, haramt 
hetit kttbtd etmişlerdir. Bir sultan, hatip, imam veya müderrise karam bir elbi
se siydirir ve orkadajlon ona mübarek olsun derlerse kâfir olurlar. Vazitesini 
kasdederterse kifir olmazlar. İçkinin haramhğı Kur'ân-t Kerim ile söbit değildir 
diyen kâfirdir. Zira şu âyet-i ceUleyi inkâr etmiştir.- «De ki: Murdarla temiz 
—murdann çokluku hoşunuza gitse de— (hiçbir zarnanl bir olmaz...» fMâide; 
100) Bu dyel-t-celüede ulyl bir mâna ve büyük bir belâŞat vardır. Beyinleri has
ta olonlnnn buna aklı ermez. İçki içmeyen kimse kâfirdir tüyen kâfirdir ve te'- 
vili de mümkün değildir.



bir tevil de yapmaksızın, Allah bunu farz kılnıasa idi bizim için hayırlı 
olurdu diyen kimse kâfir olur. Bir kimse küçük günah işler, diğeri de 
ona tevbe et der o da, Allah dileyinccye kadar tevbe etmem derse kâfir 
olur. Bir fâsıka, sen her gün Allah’a ve yaratıklarına eziyet ediyorsun 
dendiğinde, iyi yapıyorum derse kâfir olur.

Günaha, bu da bir yoldur veya mezhebdir diyen kimse kâfir olur. 
Fâsık bir çocuk ilk defa içki içerken, yakınları ve akrabaları onu gö
rür ve mübarek olsun derlerse hepsi kâfir olur. Bir kimse, İçki içerken 
bizimle sevinenler neşe bulsun, bizim sevincimize katılmayanlar hüs
rana uğrasınlar derse kâfir olur. İçkinin haram oluşu' Kur'ân'da sabit 
değildir diyen kâfir olur. İçki içmeyen müslüman değildir diyen kâfir 
olur. Sarhoşluk veren hurma şırasını içmeyi helâl kabul eden kimse kâ
firdir. Oğlunun karısı ile evlenmeyi câiz gören kimse kâfir olur. Bir 
kimseye zekât ver denildiğinde, bu mali cezayı ne zamana kadar vere
ceğim derse kâfir olur. Bir kimse, diğerine bana Hak İle yardım et 
der, o da herkes Hak için yardım eder ama ben haksızlık ve zulm ile 
yardım ederim der ise kâfir olur. Bir kimse, diğerine git filân adama 
iyiliği emret dese, diğeri de onun bana ne zararı var, bana ne kötülük 
yaptı ki ona iyiliği emredeyim derse kâfir olur. (197)
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(197) -Yetime- hitabında şöyle denmiştir.- Oğlunun harisi ile nikdhlanmayı 
hain kabul eden; zulüm, featil ve yalancı şehadet gibi aklen çirkin olan şeylerin 
haram olmamasını temenni eden mûrteddir. Bir kimseye, niye zekât vermiyorsun 
denildiğinde, bu cezayı kime vereyim diyen kimse kâfirdir. Çünkü, kalbi, bedeni 
ve malı temizleyen mübarek ve büyük mail ibadeti ceza saymakladır. Bir kimse 
bana hak ile yardım et diyene, ben haksız ve zâlimce yardım ederim derse, bazı 
âlimlere göre bunu helâl kabul ederek söylerse kâfir olur. Bu husustaki A yet-i 
celile şöylcdin *Ey iman edenler, içki, kumar, (tapmaya mahsus) dikili taşlar, 
fal oklan ancak şeytanın amelinden birer murdardır. Onun İçin bunflorfdan ka
çının kİ muradınıza eresiniz.» (Mâide.- 90)

Bir kimseye, git filâna iyiliği emret dense, o da bana ne eziyet etti kİ ona 
iyiliği emredeyim derse kâfir olur. Zira bu adem, iyiliği emretmeyi farz kabul 
etmemekte ve iyiliği emretmeyi, nefsi, şahsi ve dünyevi şeylere bağlamaktadır. 
Fakat bana ne zararı var derse bazılarına göre kâfir değildir. Zira b ir A yet-i ce~ 
lilede şöyle buyurutmaktadır.- »tyllik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda blr- 
birinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve haddi aşmak üzerinde yanfımlaşmayın. 
Allah'dan korkun...» (Mâide.- Z)

Bu hususta ben kendimi affettim derse ve bununla başına gelmesi muhtemel 
fitne ve belddan dolay» sûhıitu kastederse kâfir olmaz. Bu husustaki Ayet i celile 
şöyledir.- »Ey İman edenler, siz nefislcrinizfi ıslah etm eyle  bakın, kendiniz doğ
ru yolu bulunca sapanlar size zarar vermez.» (Mâide: 105) Bir hadis-l şerifte şöy
le buyurulmuştur.- »İtaat olunan bir cimrilik, t&bl olunan heva ve herkesin ken
di fikrini beğendiğini görürsen, başkalarının İşini bırak, koyununa sanj (dağa 
çekili.»

Bu fuzuli şeyden bono ne derse ve  bununlo hendi üzerine farz olmadığını 
kastediyorsa kâfirdir. Şayet bu iŞ. İdarecilerin, hâkimlerin ve alimlerin tşidtr der
se kâfir olmaz.
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Bir kimse, diğer birine iyiliği nişin emretmiyorsun der, o da o ba
na ne yaptı ki, ben ondan ne zarar gördüm ki veyahut ben bu isten 
kendimi sıyırdım veyahut da bu fuzulî bir dâvadır, bundan bana ne 
derse kâfir olur, (198)

ŞeUtH KISMI---------

I19S) İyiliği emr vo kdııilugu nehy eUnek far^ ı kifayedır inkâr etmek ve 
hafife almak küfürdür. Birinin yapman ile diğerlerinin üzerinden sâktt otur. 
£bu'l-l.ey5i's-Semerksndl ;öyle demiştir; Söylediklerini başkalannm kabul edece
ğini bilirse vScIbdir. Dövülüp sövüleceğini bilinse terki efdaldir. Fakat buna sab
reden kimse mûcShitlir ve peygamberlerin yolundadır. Emir bıl-ma'ruf, yapılma- 
31 gereken şeyle aynı değerdedir. Yapılan fey tarz ise o da farz, sünnetse o da 
sünnet, mendup ise o da menduptur. Fakat, nehiy ani'l nıünkerin hepsi vöcıbdir. 
Çünkü o tali terk etmek vacibdir. Nehiy ani'l-münker, kötülükten uzaklaştırmak 
beş şekilde olur:

1 — MüJlkcr olan:$eylen yıinıtmuk.
2 — Yumuşak bir şekilde vaaz etmek. Bu durumlaıda devlet başkunmdutı 

İzin almak şart değildir.
3 — Ya cahil, ya ahmak, Allah'tan korkmuyor musun gibi şiddetli kelime

lerle ikaz etmek Bunun işin de izin şart değildir.
t — kkiyi dökmek, eğlence Âletlerini kınnak gibi tasarruflarda bulunmak. 

Bu da izne tkbi delildir.
5 — Dövmekle korkutmak ve tehdit etmek. Bu izne tabıdır. -Mitlahus Suade-. 

de beyle geşmiştir.

Bir hadis i şerifle şöyle buyurulmuştur; •Sizden kim, bir kötülük (yâni söz 
ve fiilde Allah'ın rdzı olmadığı şeyler) görürse eli ile değiştirsin. (Dinen haram 
olan şeyleri izale etmek demektir ki nehiy ani'l munlterin en tesirli olanıdır.) 
Eğtr gücü yetmezse (Muhatabı kendisinden daha kuvvetli olur da eli ile nehy 
edemezse) dili ile. (Yâni ona vdcib olan azarlama, başkasından yardım dileme, 
Allah'ı hatırlatma gibi sözlerle değiştirmek). Eğer buna da gücü yetmezse (m a
lından, canından korkarsa) kalbi ile. (Kalben onu kerih görüp, eğer gücü yelse 
idi onu men etmeye azmetmek ki bu herkesin üzerine vâcibdir.) Bu (kalbi ite 
buğz etmek) imanın en zayıf derecesidir. (Bunu da ydpamayan kimsede hardal 
İanesi kadar dahi iman yoktur).- Bu hadis-i şerif kötülüğü nehy etmenin terti
bine delildir. Âlimlerin çoğu bu görüşle olduğu gibi fetva da bu vech üzeredir.

silimler, eınr ve nehyetllgi şeyi yapan kimselerin bu vazifeyi (iyilikle emr 
edip, kötülükten üzakloşlırmob vazifesini) yapabileceklerini söylemişlerdir.

Hz. fnej’den (r.o.) rivoyel olunon bir hadis i şeritte Şöyle vârıd olmuştur.- 
•Biz dedik ki: >Ya Besulallah, biz söylediğimizi yapmıyorsak, iyiliği emr, kötü
lükten nehy etmeyelim mi?» ResûlulloH fs.a.v.J bunun özerine şöyle buyurdu.- 
•Siz söylediklerinizin hepsini yapamıyorsanız da yine iyilikle emredin ve kötülük
ten uzaklaştırm.»

^  Menüvi: Dirinin terki ile diğerinin vücübu yani farz oluşu düşmez demiştir, 
fiilhasso bu devirde, nasihat kapısının kapanmaması için, bu şartların aranma
ması gerekir. Eğer bu görüş, şu dyet-i cellteye muhaliftir denecek olursa.- «Siz, 
insanlara'iyillâl emredersiniz de kendinizi unutur musunuz?» fBakora; H )  Bu 
Syet-I cellledcki-m&na, vaazdan men' değil, nefsi tezkiye etmeye (temizlemeye) 
teşviktir.

Memur olduğu iki şeyden- birini ihlal etmekte, diğeri de insanın üzerinden 
sAhıt olmaz. Fakat uygun ve matlup olan söylediği yâni menettiği kötülüğü yap
mamaktır. Peygamber Efendimiz bir hodis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: •Mi
raç gecesinde, dudakları makaslarla kesilmiş kimseler gördüm. CebrUl'e (a.s.ı.
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iyiliği emreden bir kimseye, bu kavgayı nişin yapıyorsun, bu yo
rucu is nedir diyen kimsenin küfründen korkulur. Bir kimse, İlerde yu 
iyi yaparsam, Yahudi olayım, Hıristiyan olayım, Mecusİ olayım veya ts- 
lâmdan uzak olayım veyahut da buna benzer yeyler söylerse bize göre 
bu bir yemindir. Eğer o dediği şeyi yaparsa ve niyeti kAfir olmaksa 
kAfIr olur. Niyeti kâfir olmamaksa yemin keffâreti vermesi gerekir. 
Aym  lâfızlarla gesmistekl bir iye yemin ederse ve niyeti kâfir olmamak 
İse, yemini de yalansa keffâret icab etmez. Kâfir olup olmamak husu
su ise, yukardakl mesele gibidir. Allah'a, ruhuna ve toyma yemin ede
rim diyen kimse bazılarına göre kâfir olur. Bir kimse Allah ve ayağı- 
nm toprağı hakkı için derse kâfir olur. Hayatım ve senin hayatmın hakkı 
İsin diyen kimse kâfir olur. Doğru olarak Allah’tan başkası İQİn 3remin 
etmek, yanlıy yere yemin etmekten daha slödetlldlr. Bir kimse, diğerine 
manasmı bilerek ve kasdederek (veya mutlak olarak) cya rabbi» derse 
kâfir olur.

Bir kimse, bir kimsenin bir yerden geliyl veya buna benzer haller
de o kimse ishı kurban keserse kâfir olur (199). Bir kimse, ibadet ni
yeti İle olsun veya olmasın sultana secde ederse kâfir olur. Eğer niyeti

ŞERH KISMI ■

bunlar İdmdlr diye sordum. İyiliği emredip de kendilerini unutan ümmetimin ha
tipleridir dedi.»

Em ir bt'l-m a'rut ve nehty ani'l-m ünkerin  g itk  yopılmost eerefcir. G izillik  fa y 
da vtrm azse a çık  a çık  yap ılır. Y aptığın ı, m al, m evki, m adh, övünm e v e  bunun  
gib i g e ç id  m akeatlanı ü let etm em eli, ya ln ız d inini a ziz  kılm ak v e  A llak ’ın  ntS- 
tııu kazanm ak  İpin yapm alıdır.

Em ir b i'tm a 'ru t, e n  bü yü k  vecibelerd en d ir. H içbir a m el, A llah  için  öfkelen- 
m eyen e fayd a  verm ez, tb n  A bbas trja .) şöy le  d em ekted ir: •B etülullaha (eJ i.vJ : 
•Sâlihler olduğu  halde y e r  ya rılır m ı?- d iye tordum . -E v e t- d iye ceva p  verd iler. 
«GünahkSriaıa sükût ve müdûhene (yaltaklık) edildiğinde yer yardır.»

H etĞb ielm it k itap ta  zikred ilen  b ir  hatU t-i şer ifte  şö y le  buyurulm uştur: «Kı
yamet günü flmnmtimnim bazüan maymun ve hmT.ır peklinde kabrinden kalka
cak ve mahpere o  surette geleceklerdir. Bunlar güçleri yettiği halde UMflIflklart' 
nahyetmediklerl gibi günahkarlara müdahenede bulunmııplardır.»

Bu v a zifey i yapan  b ir  k im te h iç k im ted en  korkm am alıdır. K u ı'ân -t Kartm ’d e  
A llah  Teâld şöy le  buyurm uştur: «... Onlardan korkacak mısuuz? E te r  J g erçek ten ! 
inanmıp kimseleneniz kendisinden korkmanıza dniıa. cok lûyık olan bir Allah 
vardır.» (T evb e: 13)

Y ine hu m evzuda, ilim  erbabının  m eı'u U yyeti bü yü ktü r. Bu gibi kim seler, 
ö n c e  bild ikleri ile  am el ed ip , sonra d ile fertlerin e, akrabalan na, kom şusuna ve  
sokaktakllere kötü lü kten  uzaklaşm alarını em retm elid ir. B azılarının  kabul etm e
m esi, kendisin i m azur gösterem ez. D aha son ra k öy lere, va d ilere v e  ö lem e  apıl- 
mnb, tebliğ sahasını gen işletm elid ir. K ötülük çoğa lır, m en etm esi m üm kün olm az
sa m en etm eyeb ilir. Fakat üzüntülü, hüzünlü, gam lı v e  k ed erli olm ası g erekm ek 
ted ir.

O gg) B ir kim se. A llah , ruhun v e  başm  hakkı için  d erse, ba zı Ğtim lare g öre  
kü f İr olur. Ç ünkü, ta zim d e on la rı, A llah'a orta k  kıtm ıştır. E ğer, A llah  v e  aya ğı
n ın  top rağı h akkı İçin  diye yemin ed erse, bütün  ü llm lerce kÜflnUr.

r. 8
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âdâm Lk  ihtilâf vardır. Bununla beraber alnını veya yanafını yere k o  
yaraa, küfre yakındır. Biri gegmlşte ben kendi İsteğimle kâfirdim der 
sonra da o sözünü yalanlarsa kâfir olur. Kadı onun cyalan söyledlm> 
aösUne itibar etmez.

Hastalıktan kurtulup, sıhhate kavugan bir kimseye merkebi yine 
bıraktı diyen veya çocuğu ölen bir kimseye ruhunu senin İçin verdi di
yen veyahut da birini ta'ziye ederken onun ruhu, senin ruhunun ziya
deleşmesi İçin eksildi diyen kimselerin hepsinin kâfir olmalarından 
korkulur. Allah ruhunu ziyadeleştirsin demek hata ve cehalettir. Filâ
nın ruhu azaldı, seninki de çoğaldı demek de aynıdır. Bir kimse kendi 
kendine öldü derse küfründen korkulur. Bir kimse, ölen biri için, bu 
ölü Allah'm olmalıydı veya olmamalıydı gibi bir lâf ederse kâfir olur. 
Bir kimsenin oğlu öldüğünde, diğeri bu Allah'a lâyıktır veyahut da 
Allah onun rufunu almamalıydı derse kâfir olur. Bir kimse, filân ru
hunu efendisine verdi veya kendisine kaldı derse kâfir olur. Bir kimse 
ölen İçin, o sizden çok Allah'a lâzımdı derse kâfir olur. Bir kimse Farsça 
olarak: «FUlan bimUrd ü cân be tu slperd: Filan öldü ve canını sana 
ısmarladı» derse kâfir olur.

Bir kimse, diğerine, Kıyametteki izdihamda beni nasıl bulacaksın 
derse, bazılarına göre kâfir olur.

Bir kimse, diğerine bugün sen bana hakkır.ı verirsen. Kıyamette 
ben sana daha çok veririm der, öbürü de Kıyamet gününde çok hak ol
maz derse kâfir olur. Bir kimse, alacaklısına, dünyada iken borcunu 
ver, zira âhirettc para yoktur derse, borçlu da, sen bana daha fazla ver. 
Kıyamet gününde hepsini sana veririm derse kâfir olur. Bir kimse, 10 
Ura borçlu olduğu bir kimseye bana 10 lira daha ver. Kıyamette 20 Ura 
alırauı derse kâfir olur. Âdemoğlundan baçka canlıların Kıyamet günü 
dirilmeyeceğini söyleyen kimse kâfirdir. «Allah, bana dünya lezzetlerin
den bir soy vermeyecekti de niçin yarattı?» diyen kimse, Ebu Hâmid’e 
göre kâfirdir. Bir kimse, filânı Allah niçin yarattı derse kâfir olur (200). 
Allah beni filân ile beraber Cennetine koyacak olsa girmem, yahut £1- 
lânsiz Cennete girmem veya sensiz Cennete girmem veyahut da filânla 
Cennete girmeye emrolunsam girmem diyen kimse kâfir olur.

Bir kimse dünyada ekmek lâzım, fthirette ne olursa olsun derse kâ
fir otur. Bir kimse çirkin bir söz söyler, diğeri de ona, ne yapıyorsun.

■ ŞERH KISMİ

MuMt Mtobuıda, Ali Jlozl fOyU  d«mif(ir; Senin hayatın hahbı İçin, Peyoom- 
berin hayatı ve Peygamberin ruhunun hahhı için diyen ve buna benzer lorızlarla 
yemin edenlerin küfründen horhuiur. Bu husuı ite Ufftti d yet-i eelU t fO ytedIn  
•O halde kendiniz bilip dururken, (yaratılan o ley lerle) Allah'a eşler koşmayın.» 
(Bakam; W

(İM ) Bir Mmıe. Allah, ftUnı nişin yarattı derse hdftrdir. Çanha Allah in- 
eonian, Allah'ı bilmeleri ve O’na ibadet etm eleri için  yarotmışfır. Bunu eöyleyen 
hfmn fu dyet-l celileye muhalefet clmtıtir: «Ben dnIert de, tnaonlan da (bogha 
bir hikm etle değil) ancak bana kutluk etsinler diye yarattım.» (Zdriydt; 58)



küfre girersin der, öbürü de ne yapıyorum kl küfre gireyim derse kftfIr 
olur. Ben sevab ve azabdan veya ben ölüm ve ikabdan uzağım derse 
kâfir olur. Bir kimse, diğerine saire yâni 'Cehenneme gitmekten başka 
ne yapabilirsin derse kâfir olur. Bir kimse, bir âlim bir fakire bir dir
hem verse (yardım etse) göklerde veya Kıyamet gününde melekler da
vul çalar derse kâfir olur. Filânın küfür üzere ölmesini istiyorum diyen 
kimse kâfir olur. Bana eziyet ettin, nerede ise küfre gireceğim diyen 
kimse kâfir olur. Ben kiliseyi, mescidi, papazı ve imamı sever ve iti- 
kad ederim diyen kimse kâfir olur. Bir kimse, kâfir bir dostuna daha 
fazla yaklaşmak için, sen dinini muhafaza et, ben de edeyim, yahut da 
senin dinin de hak, benim dinim de hak, hepsi Allah'ın dini, hepsi iyi
dir derse kâfir olur.

İki kişi arasında bir anlaşmazlık devam ederken, birisi, küfür bu 
bizim yaptığımızdan daha hayırlıdır diyecek olsa kâfir olur. Bir kimse 
şeriatlerden veya milletlerden biri için bu Muhammed'in (s.a.v.) şeri
atından daha hayırlıdır dese veya ilimlerden herhangi biri için, bu şe
riat ilminden daha hayırlıdır derse kâfir olur. Bid'at ve hevâ ehlinin 
sözü için (201), bu manevî bir kelimedir veya doğrudur (202) derse
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fZOl) Bid'at; itikad, amel ve söz ile sünnete muhalefet etm ek demektir, itlim- 
lerin tarifi tüyledir: Peygamberimiz (s.a.v.l zamanında olmayan bir şeyi IhdOf 
etmektir. •

Herevl şöyle demiştin Bid'at, Kitap veya Sünnetle, sizli veyahut da AşIkSTi 
mesnedi olmayan şeydir.

Bld'at-i basene İse. Kitap ve Sünnette gizli veya âşIkAre mesnedi olan demektir.
En çirkin bid'atler on adettir denmiştir:
1 —  Kur'an-ı Kerim okumayı, zikir, dua, namaz, teşbih v.b. şeyleri para ila 

yapmak.
2 — Ölü' yemeği yapmak ve yemek, kabir üzerinde mum yakmak, gelin ve 

cenaze önünde âşikftre zikir yapmak, kabir üzerine bina yapmak, o  binayı süs
lemek ve orada yatmak.

3 — Nftfile namazları cemaatle kılmak... Regâlb, Kadir, Berat, Teşbih v.b. gibi.
4 — T&'dil-i erkânı terk etmek. Karganın gagasmı yere vuruşu gibi namaz 

kılmak.
5 — Namazda imamı geçmek ve ona muhalefet etmek.
6 — Sallan düzeltmemek. (Saflan düzeltmek namazın kemklindendlr.l
7 — Türkü dinlemek. Kur'ân-ı Kerim okuyuştaki ve zikirdeki tsgannl da bu

na dahildir. Raks (dansi etmek ve sağa sola sallanmak.
S — Hutbe okunurken salât û selâm getirmek, radıyallahu anh demek, âmin 

demek v.b. sözleri söylemek.
9 — İsraf eden kimseye sadaka vermek, mescidde dilenmek, oynamak, dans 

(raks) için yemek tertib etmek.
10 — Kadınların yabancı bir evde, ta'ziye veya tebrik için, toplanmaları, ceh

ren (sesli) tevhld getirmeleri, mevlid-i şerifi erkeklerin İşiteceği bir şekilde açık 
okumaları.

Bidiatin reddine d elil olan  v e  Hz. A işe fr jt .)  tarafından  rivoyst edilen  hodls-l 
şerif şöyled ir: «Bir kimse, bizim emrimizde llslâmda) olmayan bir şeyi Icad eder
se o  merduddur (yâni reddolunmuşturl». Buhar! ve M üslim  riva yet etm iştir. D i-
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kâfir olur. Kâfirlerin vergilerini iyi gören kâfirdir. Bir kiraae, yalan 
söyler, diğeri de onu yalan söyleme diye ikaz ettiğinde o, benim söyle
diğim kellmc-i sehadetten daha doğrudur derse kâfir olur. Bir kimse, 
diğerine haram ye ki Cehenneme giresin der, o da yiyorum derse kâfir 
olur, Bir kimse filân kendi ölümü İle ölmek istemiyor derse küfründen 
korkulur. Bir kimse, ben bilineni de bilinmeyeni de, olanı da olmayanı 
da biliyorum derse kâfir olur. Bir kimse bir kötülüğe, bir günaha bağ
larken, diğerine gel güzel güzel yaşayalım veyahut da kimse bizim gibi 
neşeli olamaz derse kâfir olur. Fakirlik, şekavettir diyenin küfründen 
korkulur. B i r  kimse Farsça olarak «Fülân zindegânî beşûmâdâd: Filân 
size hayat verdi» derse kâfir olur. £bu’l-Fadl, gocuğu ölen bir kimse, ya 
Rabbi bir tane verdin, onu da geri aldm veya bana bir tane verdin geri 
aldın, filâna on tane verdin bir tanesini bile almıyorsun derse, kâfir 
olmamasım umarım demiştir.

Bir kimse şaka olarak Farsça «Men hod âyem: Ben kendim geli
rim» yerine «Men Hudâyem: Ben Allah'ım» derse kâfir olur.

Kansım üç defa boşayan bir kimseye, bir diğeri, roürted ol ki karm 
sana başka bir kocaya varmaksızın helâl olsun diye öğretirse kâfir 
olur. Böyle bir yola aapıldığında o kadın, o kocaya yine helâl olmaz ve 
buna fetva veren de kâfir olur. Bir kimse kansma ey kâfir der, kadın 
da ben öyleyim, beni boşa veya ben böyle olmasaydım sana arkadaş ol
mazdım, bent göremezdin derse kadın kâfir olur ve nikâh bozulmuş olur. 
Şayet kadm, madem ben böyleyim, beni niçin boşamıyorsun derse kâfir 
olmaz. Bir kadın, kocasına ya mecusi veya ya yahudi der, o da ben böy
le İsem benimle oturma, benimle arkadaş olma derse kâfir olur. Bazı- 
lanna göre kâfir olmaz. Bir adam, kanama ey kâfir der, karısı da sen- 
sin derse, kadm boş olmaz. Bunun aksi de böyledir. Bir kadın, ben şunu

ŞKRH KISMİ ■

4«r bir hadb-t şerifte ise f6yle buyurulmujtur: «Allah, bid'at sahibinin amelini, 
btd'ah bınkmadıkçB kabul etmez.»

Hodis-I ısrlfi, tbn Mâca, Ibn Abbas'dan rivayet etmiştir.
Bir bofka hodla-i tarifte ise şöyle huyurulmahtadır; «Allah, bid'at sahibinin 

orucunu, bacemı, umresini, clhadmı, larz ve nSflls namazlarını kabul etmez. Ve 
kılın hamurdan çıkışı gibi tslAmdan çıkar.» Huzeyte (r,a j‘ rivayet etmiştir.

noi) İtikadda bid'atin bazısı kOfördür. Bunior, AUoh cisimdir diyenler, Al
lah'ın ilminin cAz’e toallub etmedlâini ileri sürenler, ha/ir ve neşri Inhir eden
ler ve ileme hadim diyenlerdir. Bu mezhebler yeni değildir. Bunlar nübüvvetten 
önce de mevcut idiler.

tUkadda bid’atin bazısı İse kütür değildir. Kabir elçisini fmünber-nehirU in
kâr etmek, Allah'a elsim ıtlak edip, bizim cisimlerimize benzemediğini iddia et
mektir. Bunların sûnohı, difler büyük günahlardan daha büyüktür. .Çünkü bu 
Itikad bunların içersine yerleşmiştir. Bunlar hakkında Kitap ve SAnnette şiddetli 
vaidler vordır. Her büyük pünahm —haklar yerine getirildikten sonra— tevbest 
kabuldür. Bid'at ehlininki kabul değildir. Çünkü bunlar, bid'oti, itaat olarak ha» 
bul etmektedirler.
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yaparsam, kftfir olayım derse, derhal kâfir olur. Bu bir yemindir, kU> 
fOr değildir, bozulduğunda keffâret İcab eder de denmiatir. Bir kimse 
kiliseye ve buna benzer ibadet yerlerine ruhban ve papazları ziyaret et> 
mek için veyahut teberrüken girerse veya onlara has bir işi yaparsa ve 
yahut da mecusllerin Nevruz gününde onlara elma takdim ederse, bay
ramlarında onlara muvafakat ederse, bayramlarını ilân etmek için on
larla beraber çıkarsa kâfir olur.

Sihirbaz tövbe ettirilmeden öldürülür. Sihri terk ve tövbe (203) 
edeceğim gddindeki sözleri de kabul edilmez.

ŞERH KISIM!

f203) Tevbe, masiyetten dönüp, bir daha onu yapmamaya azmetmektir. Bu
nu da sadece Allah'tan korktuğu için yapmaktır. Herhangi bir maddi veya »ahsl 
bir zarardan dolayı tevbe fayda vermez. Büyük günahlara, tevbeden başka hiç
bir şey keffâret olamaz. Küçük günahlara, namaz kılmak, oruç tutmak, tevbe - İs
tiğfar etmek gibi şeyler keffâret olur. Hacc-ı mebrur, büyük günaha kettârei ola
maz. Bazılannm olur demeleri, terk ettiği ibadetleri kaza etmealne, tulüm ve borç
larını Odememeaine keftüret değil, tevbeyi tehirine ket türettir.

Mebürtk hitabında şöyle vârid olmuftur.- Hacda küçük günahlar attedllmlç- 
tir. Amma büyük günahların da attedilmesini umarım. Bu husueta Kur'ün-ı Ke- 
rlm'de tüyle buyurulmuştur: «... Çünkü güzellikler kötülükleri foünohlorıJ gide
rir. Bu. iyi düşünenlere bir öğüttür.» fHüd.- 114) Hadla-i şeritlerde bu hususlarla 
İlgili olarafe çöyle denilmektedir: »Bir kimse hacceder de, hacda günah işlemez ve 
karısı İle cinsi münasebette bulunmazsa, anasından doğduğu gibi bağışlanmış 
döner.»

Mebârik, bunu şerh ederken, kul hakları buna girmez demiştir. Diğer bir ha- 
dlı-l şerifte tüyle denilmektedir: .Peygamberimiz (sa  v .). Müzdelite'de, bütün ha
cıların günahlarının affını İstemiştir. Duasına adam öldürme ve zulmü de kal
mıştır..

Kurtubl, hadlı-i şerifteki zulümden maksat, yaptığı zulmü ortadan holdırmo 
imkânına sahip olmayanların zulmüdür demiştir. Tirmizl ise, kul hakkı düşmez. 
Diğer haklann da tevbesinin tehiri affolunur, kendileri düşmez, demiştir.

Âyet-t celtlede zikredilen, hasenat seyyiâtı giderir Idfzr muttali değildir. Her 
kötülüğün karşılığında iyilik vardır demektir. Meselü: Geçmiş namazı kaza et
mek bir hasenedir. Bu kasene, namazı geçirmekteki günahın atfına vesile olur.

Şunu bilmek gerekir ki. günah, insanı ya küfre, ya nifaka ya da İrtidftda gö
türür. Bunlüna tövbesi, tam bir pişmanlık duymak ve samimi bir mûsiüman o l
makla mümkündür. Bu gibiler tekrar tsiüma döndükten sonra önceki hasenatı
nın üzerine sevaplarının ilâve edilip edilmediği hususunda ihtllüf vardır.

itikadda, bid'ata sapanların tevbesl de tam bir pişmanlık duymak ve doğru 
bir şekilde itikad etmektir.

Amel ile ilgili ma’siyetlore gelince şöyledir Farzları terk elmelt. Namaz: Ter
kinde İki günah vardır 1 — Geciktirme, bunun tövbesi tom bir pişmanlıktır. 
2 — Terk tevbesi, ânında kuza etmekUr. Kazayı tehir, diğer bir ma’elyeUir. Ter- 
besi gerekmektedir. Ölüm hastalığmdan dolayı namaz kılmaya gücü yetm eyen  
bir kimse, yakmlanna, bunun için fidye vermelerini vaeiyet eder. Tahrimen m ek
ruh olan bir şey ile eda edilen namazın iadesi vücibdir. Hldüye kitabında da böy
le vârid olmuştur.
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Ben sihirbazım diye kendi İkrar eder veya sihirbaz olduğuna şeha- 
det edilirse kanı helâldir. Bir kimse ben sihirbazdım ama terk ettim, 
terk edeli de çok oldu diye kendi ikrar eder veya kendisine bu hususta 
şehadet edilirse kabul edilir, öldürülmez. Kâhin de sihirbaz bOkmün- 
tedlr.

------------ŞERH KISMI -

Zekât, d i r e ,  n e z i r  v e  k u r b n n m  t e v b e s i  d e  hma etmektir. Haecı da kaza et
m e k  lâzımdır, fhcca gitmeye gûefı yetmiyorsa vasiyet eder.

■ Yasaklarla ilgili günahlar Kul hakkına taallûk etmeyip kendi Ua Allah ara
sında olursa —cünüp Kur’An okumak, içki İçmek, zina etmek gibi— n u ü h  tevbesi 
yapar, idare Amiri’nden (Vali) cezanın tatbikini isteyip, kendisini rezil etmek 
istemezse, bu insanın yapacağı şey, günahının affı İçin Allah'a yalvarmaktır. He
le seher vaktinde Allah'a yalvarması daha uygundur. Cezanın tatbiki İçin İsift- 
ml idare Amirine müracaat etmesi daha efdaldir.

Hayvanlara müteallik haklara gelince şöyledir Onlara tecâvüz etmek, öldür
mek, özürsüz dövmek, özürlü de olsa yüzüne vurmak, gücünden fazla yük yük
lemek, toşımaya gücü yetmediği halde binmek, yem ve su vermemek ve  buna 
benzer davranışlarda bulunmak çok güç bir durumdur. Bu gibi hareketlerde bu
lunanların, Allah'a yalvarıp göz yaşı dökmekten başka yapacağı hiçbir şey yok
tur.

Kullara taıdluk eden haklar ise beştir:
1 — Mili haklan -Hırsızlık, gasb, aldatmak, sahtekârlık yapmak, başkasının 

matını telef etmek, yalancı şahitlik yapmak, zâlimce hükmetmek, rüşvet abnah 
ve burto benzer şeylerdir, Bunlan yapanların, o kimselerle helâlleşmesi gerekir. 
Helâlleşmediğt takdirde kıyamette sevabından alınacaktır. Hak sahibi ölmüş olur
sa, mirasçılarına, mirasçısuıı da bulamazsa, hak sahibinin hayrına fakirlere ver
melidir. Bu haklar, kâfirlere âit ise. anlan mutlaka râzt etmelidir. Râzı etmezse 
Işl çok zordur. Allah Teâlanın rızâsını kazanması gerekir.

Z — Bedeni veya cismant haklan Kısaca hısasa taalluk eden meselelerdir. Böy
le bir suç işleyen kimse önce tevbe etmeli ve hak sahibine teslim olmalıdır. Hak 
sahibi islerse atfeder, isterse hakkını alır. Veyahut da mal hususunda anlaşma 
yaparak sulh olurlar.

3 — Şerefe taalluk eden meseleler kt, bunlar ptybet, bühtan, iatihzd. sOvmefe 
ve buna benzer şeylerdir. Bu pibi hallerde tevbe ve  heldllejme gerekmektedir. 
Mirasçılarla heldlleşme olmaz. Bühlonın özel bir şorlı vardır ki, o  da tftim ettiği 
himsenin yanmda kendini yalanlamaktır.

4 — Namusa taalluk eden meseleler ise şunlardır: Ailesine, çocuğuna İha
net etmek. Böyle bir durum vuku bulduğunda tevbe etmek ve hebUleimefctir. 
Eğer, bir fitneye sebep olacaksa, Allah'a yalvarmalı ve hak sahibine dua etme
lidir.

5 — Dini meselelere taalluk eden haklar: Baffcalormı kâfirlik ve fdsıhlıfcia it
ham etmek gibi şeylerdir. Bu durumda önce tevbe eder. Sonra onu rân eder ve 
kendini yalanlar.

Iltilâjo isimli kitapla şöyle vûrid olmuştun Bütün haklarını bana keldi et 
derse, hak sahipleri de bu hakları biliyorsa ve helâl ederse, borçlu kurtulur. Bil
miyorsa, İmam Muhammed'e göre kurtulmaz. İmam Kusuro göre kurtulur. Fet
va da imam Yusuf'un görüşüne göredir.

Çeşitli eserlerde, günahlardan kurtulmanın sekiz şeyle mümkün oMıığn be
yan edilmiştir. Dördü knlb ile ilgilidir ve şunlardır;

) — Tevbe etmek, 2 — Günahı terke azmetmek. 3 — GOnahtan «yrdıııak, 
4 — Azabdan korkmak.



Bezz&ziyye isltnli kitapta şöyle varid olmuştur: Ban sefil kimseler, 
fetvalardaki kiifUr hükümler! korkutmadır, hakikat değildir derler. Bu 
sözler bâtıldır. Helali, haramı, küfrü, İslâmî b^an  eden âlimler, Allah*> 
in emin kullan böyle bir durumdan uzaktırlar. Onlar sadece Allah'ın 
Resûlttnfin tebliğ ettiği hakikatlerden bahsederler.

cAllah, Nebiyy-l Muhterem (s.a.v.) hürmetine, sizi ve beni dil kay 
malarından, hatâ ve nisyan ile de olsa küfür lâfızlarını kullanmaktan 
muhafaza eylesin...»
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Di^er dördü de organlarla ilgilidir;
1 — Günahtan sonra iki rekât namaz kılmak, 2 — Yetmiş defa •estaifinıl' 

lah>. yüz defa da •sübhanallahi'l-azlm> demek, 3 — Sadaka vermek, 4 — Bir gün 
oruç tutmak.

Tevbe İle İlgili bazı Ayet-I celileler şunlardır: 'Hepiniz Allah'a tevbe edin ey 
mû’minler. TA ki korktuğunuzdan em'n, umduğunuza nAlI olasınız.» fNûr; Sil , 
'E y iman edenler, tam bir sıdk u hulûsa m&lik bir tevbe İle Allah’a dönün. Olur 
kİ Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sa- 
kor...» (Tahıim; S)

Nasüh tevbesi ile ilgili'olarak 23 dnemli görüf vardır. En' önemlisi Ebu'l'teys'. 
in tbn Abbas'dan rivayet ettiğidir, tbn Abbas şöyle demi/tin •Nasûh tevbesi. hol- 
ben pifman olmak, dil ile istiğfar etm ek ve bir daha ona dönmemeyi ruhunda git-
içmektir.»

Hz. Ali'ye Nasüh tevbesi sonılduâunda şöyle demiştir; »Altı şeyin bir araya 
gelmesi ile tahakkuk eder.- 1 — Geçmiş günahlarına pişmanlık duymak. 2 — Ge
çirmiş olduâu farzları iade etmek, 3 —  Yapmış olduğu zulmü bertaraf etmek v* 
hasmı ile helAllaşmak, 4 — Günaha, bir daha dönmemeye azmetmek. 5 — Benli, 
ğini, Allah'a İtaat ederek eritmek, 6 — Günahtaki lezzeti, İbadet güçlüğü ve yor. 
guniuğu Ue gldennek.
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Niyet, irade ve kasd, bunların hepsi aynı mânadadır. Mânası, Allah 
rızâsını tahsile ve onun hükümlerini tatbike yönelen İrade demektir. Her 
İhtiyarî fiil ve meşru İtaat; mubah, mendup, sünnet, vâcib veya farz 
olsun, niyetsiz ne kabul edilir ve ne de sevab kazanılır (204), Yapılan 
fiil, niyetle kabul edilebileceği gibi, Allah'a hakikaten veya hükmen 
yaklaşmayı kasdetmek sureti de kabul edilebilir.

ŞERH KISMI

(2 0 4 1  K u r 'â n ' ı n  n u r a  i le  n u r l a n m ı ş ,  baılrel gSzü a ç ı k  gönül ehlinin IIHfoh 
e t l i k l e r i  n o k t a  ş u d u r ;  G e r ç e k  s a a d e t e  a n c a k  İ l im  v e  i b a d e t l e  v a r ı l ı r ,  Âlimlerden 
b a ş k a  h e r k e s  h e l a k t e d i r .  A l i m l e r  d e  h e l a k t e d i r ,  i lm i  i l e  a m e l  e d e n l e r  değil. Amel 
e d e n l e r  d e  h e l a k t e d i r .  A n c a k  h â l i s â n e  i b a d e t  e d e n l e r  müsleend... Niyet, h e r  l e 
y i n  a s l ı  v e  özüdür. N i y e t s i z  a m e l  b n ş u  b o ş u n a  yorulmaktan baıka bir şey değildir. 
I h l i s s ı z  n i y e t ,  r i y d d ı r .  K e m i l e  u l a ş m a m i f  ikide da h e b a  o l u r .  Bu husufta Kur'- 
â n - ı  K c r l m 'd e  ş ö y l e  b u y u r u l m u ş t u r -  -Biz onlann herhangi bir amel fve hareketi 
yaptılarsa ( h e p s i n i n )  önüne geçtik de .bunları saçılım ; fve hiçbir değeri olma
y a n )  zerreler yaptık.- (Furkan: 2 3 )  Allak insana niyetinin sağlamlığı nlsbetln- 
d e  y a r d ı m  eder. Niyeti tam olursa, Allah'ın yardımı da tam olur. Niyet tam o l
mazsa. Allah'ın yardımı da noksan olur. Selefin baztsı şöyle demiştir.- Çok kü
çük a m e l  vardır ki niyet onu büyültür. Pek çok  da büyük amel vardır kİ niyet 
o n u  küçültür. Niyet, samimi olmaz, riyâ olursa, cezaya müstehak olunur. Niyet 
sadece Allah rızdsı için olursa sevaba n&il olunur. Niyete riyd karışmış olursa, 
hükmünün ne olacağı hususunda ihtilaf vardın Muhakkikler, dini yOnfı
a ğ ı r  pelirse. o nisbette sevab a l ı r ,  diğer yönü a ğ ı r  gelirse, o  niyetin faydasını bu
l a m a z ,  eşit o l u r s a ,  lehine de, aleyhine de bir şey elde edem ez- demişlerdir. D e 

l i l l e r i  ş u  â y e t  i celtledir.- -işle kim zerre aâırhâmca bir hayır yapıyor fidiylse 
onutn karşılığını) görecek.- (Zilzdir 7 8 )

Ihlâsın zıddı şirktir.. Muhlis olmayan müşriktir. Ancak şirkin dereceleri var
dır. Tevhidde ihlösın zıddı, ulühiyette şirk koşmaktır. Amelde ihUlstn zıddı, ubu
diyette şirk koşmaktır. İşte bunun içindir ki. Sehl'e: N efse en zor gelen şey nedir 
diye sorulduğunda, ihlüstır demiştir Bazılarına göre, amelde ihlâs, iki dünyada da 
karşılık istememektedir. İbadetin arkasından dünya veya âhiret için bir menfa
at talep etmek ihldsa aykırıdır. Hakiki ihlâs, Allah rızası için yapılandır ki bu 
da tıddlkların ihlâsıdır.

Sıdka gelince altı çeşittir l — Sözde doğruluk, 2 — Niyetle doânıtuk. 3 — 
Azimde doğruluk, 4 - Vefûda doğruluk, 5 — Amelde doğruluk. 6 Dljıtn her
meselesinde doğruluk. Bu allı husus ile sıfatlanan kimse -sıddlktır.»
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İster, namaz, oruç, zekât ve hacda olduğu gibi sıhhatinin şartı ol
sun; istem abdest vc guaUlde olduğu gibi sıhhatinin şartı olmasın, ni
yet olmadıkça sevaba ulaşılamaz. (205)

Niyet İki çeşittir:
a) Ahlret ile İlgili olan niyettir. Bu sevab ve ikaba taalluk eder.
b) Dünya ve dünya ile ilgili hükümlere taalluk eden niyettir.
Bu niyet, doğruya vc fesada taalluk eder. Niyet, ibadetlerin hepsin

de, sıhhatinin şartıdır. Müslüman olmakta niyet aranmaz. Kâfir olmak
ta İse aranır. Bütün namazlarda, namazın sahih olması için niyet şart
tır. Bunun içindir ki, namazın zorla kıldırılması doğru değildir. İmama 
uymakta da niyet şarttır.

Tilâvet secdesi, secde-i sehiv ve şükür namazı, niyet hususunda di
ğer namazlar gibidir. Cuma ve bayram hutbelerinin sıhhati için niyet 
şarttır (206). Ezanm sıhhati için niyet şart değildir. Sevaba nail ol
mak için şarttır. Kıbleye yönelmenin sıhhati için, bazılarına göre ni
yet farzdır, Doğru olan bunun aksidir. Yani niyetin şart olmayışıdır 
(207). Setr-l avretin sıhhati için niyet şart değildir. Zekâtın edası ni
yetsiz sahih değildir (208), Orucun sıhhati için her gün niyet şarttır, 
niyeti, orucun devam etmesine bağlarsa doğru olur. Haccın sıhhati için 
de niyet şarttır. Niyet hususunda kaza aslı gibidir. Nezirde niyet, farz
larda olduğu gibidir. Itlkâfın sahih olması İçin, vâcib, sünnet ve3ra na
file olsun, niyet şarttır. Keffâretin sıhhati için de niyet şartttr. Keffâ- 
ret, oruç tutmak, köle azad etmek veya miskinleri doyurmak yolu ile 
de olsa bu böyledir. Köle azad etmek bize göre ibadet değildir. Çünkü 
kâfir de köle azad edebilir. Ancak, Allah'ın rızâsını tahsile niyet eder-
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ttOSt Faklhler, niyelsiz sevab yoktur. Niyet isterse, o ibadetin sıhhatinin tar

tı olsun, isterse sevaba niil olmak için fart olsun, netice aynıdır, demlflerdir, 
Abdest, gusül, mest üzerine nfesh gibi hususlarda, niyet, sıhhatinin tartlarından 
depildir. BibİM, beden ve namaz kılınan yerden necaseti temizlemek hususunda 
niyet. ııhhat fartlarındandır. Teyemmümde niyetin tart olması ise dyet-i celUe- 
nln deUlet etmesi iledir. Cenazenin yıkbnmasmda niyet, cenaze namazını sıh
hat tarllarutdan değil, cenaze namazında bulunmayan mükeUeHerin üzerinden 
farzın llarz-ı kifaye) düfmesi içindir.

(ZOtl Hatip, minbere çıktıktan sonra, cemaatten birisinin, aksıran birine 
•yerkamûkaliah- demesi doğru değildir.

(207) Bazıları, kıbleye dönmek hususunda niyetin fart olmasını, sahrada na
maz kılmaya başlamışlardır

1201) Kadı el isblcSbi söyle demiştir.- Zekâtı vermeyen bir kimseden, o zekâtı 
devlet bosfcanı zorla alır ve ehline verir. Bu adam zekâtı vermif sayılır. Çünkü 
imamın (devlet boshanıJ alma yetkisi vardır. Bu, mal sahibinin kendi isteoi ite 
vermesi yerine geçer. Bu görü) zayıftır. Doğru ve uygun olan torla almamaktır. 
Muhit kitabında söyle denmektedir: Bir kimse zekâtı edâ etmekten kaçınırsa, tor
la aiınmot. Alınırsa zekât yerine geçmez. Zekât alanın yapacağı iy, mal sahibi
ni hapsedip, fohsen zekâlı vermeye mecbur eimehiir. Niyetsiz olarak nisabın hep
sini vsrirse zekât yerini bulur. Çünkü tarz düğer.



se, ibadet sayılır ve sevaba nail olur. Niyet etmeksizin azad ederse se- 
vab alamaz. Fakat azadı sahihtir. Kinaye yolu ile azad ederse niyet 
şarttır.
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Cihada gelince, bu ibadetlerin en büyüğüdür, 
şarttır.

Bunda hâlis niyet

Vaslyyet, aynen köle azad etmek gibidir. Allah rızâsını kasdederae 
.sevaba nâil olur. Bunu kasdetmezse sevabı yoktur.

Vakıf bırakmak, ibadet değildir. Çünkü kâfir de bunu yapmakta
dır. Ancak, Allah’a yaklaşmaya niyet ederse, sevab alır.

Nikâh, ibadete yakındır. İtidal halinde sünnet-l müekkededir. Bu 
durumda sevaba nâil olmak için niyete muhtaçtır. (209)

öğrenmek, ibadetlerin başında gelir. İnsanı kurtuluşa götüren çok 
faydalı bir yoldur. Niyetin mükemmel olması şarttır.

öğretmek de, ibadetlerin en şereflisi, en mükemmeli ve Allah'a en 
çok yaklaştıranıdır. Bunda da niyetin tam olması şarttır.

Fetva verenin de sevaba nail olması İçin niyet şarttır.
Kitap yazmak da, öğretmek gibidir. Hüküm vermek İbadettendir. 

Bundan sevap almak niyete bağlıdır.

Hadd cezası vermek, diğer c e y la n  vermek vali ve hakimlerin yap
tıkları işler, şahitlik yüklenmek ve eda etmek de. hüküm vermek gibi
dir. Yâni ibadettir. Sevab almak için niyet şarttır.

Yemek, içmek, uyumak ve kazanmak gibi mUbahlara gâlince (210), 
daha fazla İbadet edebilmek niyetiyle kuvvet bulmak için yapılırsa, 
bunlar da İbadettir.

Muamelelere gelince, alış-verişte, alış-verişi bozmada, kiralama iş
leminde niyet şart değildir. Âlimler: Eğer, «aldım» veya «İlerde alı
rım» gibi sözler kullanılırsa niyet şart değildir, «alırım» derse niyet 
şarttır. Çünkü bu son ifadede kapalılık vardır, demişlerdir. (2111

Hibede niyet şart değildir. Şaka ile de hibe etse sahihtir. (2121
Boşanmaya gelince, sarih ve kinaye İle olmak üzere iki çeşittir.

ŞERH KISAU

(209) Nikâhta itidalin mânası, iffetini korumak ve çocuk sahibi olmayı İste
mektir.

(2)0) MObah olan şeylerde niyete ihtiyaç yoktur. Sevab kastederse vardır. 
Sünnet ve menduplarm itaat sayılması ve sevap olması için niyet şarttır. Vflclb- 
lerin İbadet olanlarında niyete İhtiyaç vardır. Gasp ettiğini geri vermek, borcu
nu ödemek gibi vüciblerde niyete ihtiyaç yoktur.

(211) Alışveriş niyete tâbi değildir. Geleceği ifade eden kelimeler, emir hük
mündedir. Bu şekilde bir alışveriş doğru değildir.

(212) Bezziziyye kitabında şöyle denilmektedir.- Başkasının telkM  İle hlb» 
ederse, nzd şartını kaybettiği için eâiz değildir. Boşama ve köle azad etm ek böy
le değildir. Bunlar telkin ile dc olabilir. Bu ikisinde nrd şart değildir.



Sarih olanında niyet şart değildir. Gaflet, hatâ ve unutarak da olsa 
boşanma vuku bulur. (213)

Kinaye ile boşamada niyet şarttır (2114). İsterse o  lâfzı sarf eder
ken, boşanma mevzuunu konuşuyor olsunlar, farketmez. Niyet gene 
şarttır. Kan ile kocadan birinin boşama hakkını diğerine vermesinde, 
hale'de (yini para ile boşamada), l'lâda (yâni karısına 4 ay yaklaşma
yacağına yemin etmekte), ziharda da (yâni karısının bir uzvunu veya 
tamamını nikâhı kendisine haram olan bir kadının bir uzvuna veya ta-
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12131 Bazı kitaplarda şöyle denmiştir: Haiaen yapılan boşama, kazaen vâki- 
dir. Mahkeme hükümlerine göre bu adam karısından boşanmış olur. Bundan ka
zken boşanmada sarih lafzın niyete ihtiyacı olmadığı gerçeği ortaya çıkar. Şa
ka ite de olsa sarih lâfzı ifade ettiğinde karısı boşanmış olur. Zira, talâk husu
sunda şaka, ciddi sayılmaktadır.

Bu duruma göre, bir adam karısına sen boşsun dediğinde, 2 veya 3 defa bo
şamış olmaya niyet etse, bu sahih değildir. Zira sarih lâfızdır.

(2H) Bir kimse, karısına seneye sen boşsun derse, karısı boş olur. Niyeti üç 
defa içinse de sahihtir. Bir kimse, karısı ile beraber bir adamın yanında bulu
nurken, ikinizden biriniz boşsunuz derse, tmam-ı Azam’a göre boş olmaz, imam 
Yusuf'a göre boş olur. Kansı ile beraber bulunurken yanlarında yabana bir ka
dın da varsa ve İkinizden birinizi boşadım derse, karısı boş olur, ikinizden biri
niz boşsunuz der ve niyet etmez ise. kansı boş olmaz. Hayvanla beraber bulun
duktan zaman da durum aynıdır.

Kinâye âç kısımdın
1 — yalnız talâka salih olup redde, tekdire ihtimali bulunmayan lâfızlardır. 

•Emrin senin elinde ,̂ •iddet bekle-, -senin üzerinde benim mülküm yoktur-, 
•ehline kavuş- gibi lâfızlardır.

2 — Talâka ihtimalleri olduğu gibi zevce tarafından vuku bulan talâkı, ta
lebin reddine de ihtimalleri bulunan lâfızlardır. -Kalk, çık, git, kaybol- gibi lâ- 
tizlardır.

3 — Hem talâka, hem de tekdir ve şetme ihtimâli olan lâfızlardır, -Sen  ha
insin- Icbiri gibi. Şöyle ki- Bain lâfzı -beynünet-dea alınmıştir. Beynûnet ise. ay- 
rılıfc mânasınadır. Bu halde, -sen hainsin- tabirinin hem -vuslat-ı nikâhtan ayrı
sın- mdnasına, hem de -hayırdan berisin- mânasına gelme ihtimali vardır.

Kinü lafızların kullanılışında üç hal tasavvur edilebilir a) B izi hali, b) Ca- 
zab (olkol hali, cl Talhkın müzâkere edilmesi hali.

a) Rızâ hâil, zevcin hidcfetli olmadığı ve zevcesi ilf İralarında talâka dâir bir 
müzakere cereyan eylediği haldir,

bl Gazata hâli, zevcin hiddetli, dargın bulunduğu haldir.
cl Talâkın müzâkere edilmesi hâli, zevç ile zevce arasında talâka dair bir 

müzakere cereyan eylediği haldir.
Rıza holinde, üç hindi lâfızdan biri ile talâkın vukuu niyete bağlıdır. MIyet 

bulunmadıkça taldh vdhi olmaz, Çünhû bu lâfızların talâktan başka bir şeye de 
ihtimalleri vardır.

Cazab halinde, birinci ve ihinci lâfızlardan biri ile talâkın vukuu niyete muh
taçtır Fakat üçüncü nevi hindi lâfızlardan biri ile ialdhın vuhuu, niyete muhtoç 
değildir.

Talâkın müzâkere edilmesi halinde ise birinci nevi lâfızlar ile talâkın vukuu 
niyete bağlıdır. İkinci ve üçüncü nevi lâfızlar ile folâfcm vukuu niyete muhtaç 
bulunmaz.
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mamına benzetmekte de) sarih olanın da niyet şart değil, fakat kinaye 
İle olanında niyet şarttır.

Rlc'a (j-ânl, iddet İçinde, kocanın karısına dönebilmesi, nik&hın de
vam etmesidir), nikâh gibidir. Sarih olanında niyet şart değildir. Ki
naye ile olanında niyet şarttır.

Yemin, niyete bağlı değildir. Kasden, hatâ ederek, unutarak veya 
zor kullanılarak yapılan yemin, yemindir (215). İkrar, vekâlet, emâ
net vermek, ariyet, iftira ve hırsızlık gibi şeylerde niyete Ihtiyag yok
tur. Kısas İse, kastilin kati hakkmdakl kasdına bağlıdır. Yalnız âlim
ler, kasdin gizli bir husus olduğunu gözönUne alarak da, cinâyet âletini 
niyet olarak kabul etmişlerdir. Hadiselerin cereyanına râzı olmak, kay
bolan bir adamın veya malın bulunması, nikâh gibidir. Yâni bununla 
sevab murad ettiğinde, Allah rızâsı için bu işleri yapmaya niyet etmesi 
şarttır.

Ortaklık, para alış-verişi, kefâlet, mudârebe yani sermâye birine, 
emek diğerine mahsus olmak üzere, kârı müşterek olarak paylaşılan 
bir ortaklık, şüf'a yâni satılan bir yeri öncelikle komşusunun alabilme 
hakkı, taksimat, muzâraa; arazi üzerinde cereyan eden ortaklık ve mû- 
sâkât yâni mahsul karşılığı bahçeyi sulatmak da bey’de yâni alış-verişte 
olduğu gibidir. Yâni hangi zamana (şimdiye mi geleceğe mi) taalluk 
ettiği bilinmeyen kelimeler kullanılırsa niyet şarttır.

Dâva, hicr, izinli köle, ikrah, avlamak, diyet, rehin, mUrabaha; (bir 
şeyi meşru fiyatından fazlaya satmak) niyet hususunda yukarda zikre
dilen mUbah gibidirler. Kur'ân-i Kerîm niyetle, Kur’ftn olmaktan çıkıp, 
zikir ve dua hükmüne girebilir. Bunun içindir kİ clinUp ve hayizll ola
nın dua niyeti ile Kur'ân okuması câiz görülmüştür. (216)

Tazminatın ödenmesi, fiil vuku bulmaksızın mUoerred olarak niyet 
İle mümkün olur mu? Âlimler şöyle demişlerdir: Haram olan bir elbi
seyi giyen kimse, onu sahibine vermek niyeti İle çıkarırsa, ceza taad- 
düd etmez. Yâni bir ceza ile kurtulur. Aksi halde ceza taaddttd eder.

Kendisine emânet olarak bırakılmış elbiseyi giyip sonra çıkaran 
bir kimsenin niyeti o  elbiseyi tekrar giymekse, taznşlnat ödemekten 
kurtulamaz.

Terk edilmesi (217) gereken şeylere gelince, bu yasakları terk ei>
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raisi Yemin eden klnue mazlum be, niyetine itibar edilir, zâUm b e  <Mwr 
edilmez...

(Zie) Bir himıe. Kur'in-ı Kertm'I namazda zikir niyeti ile okursa namazı bo
zulmaz. Ta'bir Itimll kitapta tüyle denilmittir: Namazda, Fatiho’yı dua yerine oku
mak niyete tesir etmez. Çünkü, namazda, Kur'ün-ı Kerim yerinde ofeunmuflur. 
Hiçbir niyet onu yerinden değittiremez.

(217) Menhiyatı terk etmek, niyete muhtaç değildir. Şayet nefti yatak  olan 
bir tey t arzu ettiği ve yapmaya da gücü yettiği halde, sadece Allah'tan korktu
ğu İçin bu bdtülüğü yapmazsa sevap kazanır. Eğer terk  eebebt bu deŞibe, onu 
terh etmeMen sevap alamaz. Namaz kılanın zina etm em esi v e  k trûn  harama 
bakmaması bOyledir.



aekte nly«t şart değildir. Fakat yaptiması yasak olan şeyleri nefis is
tediği halde, Allah'tan korkarak onları terk ederse sevab alır. BSyle 
bir korku olmaksızın terk etmişse sevab olmaz.

Niyyetla Kaideleri:
. 1 — ^ler kasıdlan İle beraberdir, (218)

Şırayı, içki yapan bir adama satarken maksad ticaret is« haram 
değildir, içki yapması için verilirse haramdır. Bağ dikmek ve üzüm 
sırasını satmak da maksada bağlıdır. Sirke İçin bu satışı yaparsa ha
ram d ^ l ,  içki için olursa haramdır. Hicr yâni mUslüman kardeşi ile 
ÜÇ günden fazla konuşmamak da böyledir. Maksadı dargınlık ise ha
ramdır. Değil ise mahzuru yoktur. Bir kadının kocasından başkasına 
lig günden fazla yas tutması da kasdına bağlıdır. Koku sUrünmemeyi 
ve süslenmemeyi ölen için yapıyorsa haramdır. Maksadı bu değilse ha
ram değildir.

Namaz kılan bir adam, okurken, sual soran birine cevap kasdı ile 
okuna, namazı fâsid olur (219). Namaz kılan bir kimseye, sevindirici
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(ZIB> ‘ İşler maksadları iledir’  sözü, âlimler tarafından, önce kelâm ilmine 
tttbik edilmişlir. Sibeveyh ve cumhur ı ulemâ, kelâmda da kasıd şarttır demiş
lerdir. Bunlara göre uyuyanın ve unutarak konuşanın sözleri ve öğretilmiş hay
vanların konuşmaları kelâm değildir. Bazıları buna muhalefet ederek, kelâmda 
kazdın şart olmadığını ileri sürmüşlerdir. Bunlara göre konuşmamaya yemin 
eden bir kimse uykuda konuşursa yemini bozulur. Secde üyeli, cünüp, hayızlı. 
uykuda olan ve sarhoş taralından okunur ve işıtilirse, secde yapılır. Deliden işi- 
tüirse yapılmaz.

Tercih mesdatine gelince şOyledir: Bizim mezhebimiz bu mevzuda tafsilâta 
girmemiştir. Şâlil mezhebinin bu husustaki görüşü söyledin Kurbiyette yâni Al
lah'a yaklaştıran ibadet meselelerinde tercih mekruhtur. Bunun dışındaki mesele
lerde orzu edilen bir durumdur. Bu husustaki âyet-i celile şöyledir: -Kendileri ih- 
Uyat kinde olsalar bile, vııları öz canlarına üstün tutarlar, tercih ederler.- 
(Hoşn 81

İmam Şâfii şöyle demiştin Su kıtlığında temiz su ile abdest . almak hususun
da, setri ovrelte ve birinci sola geçmekte, insan başkasını değil, kendini tercih 
elmeiidir. Çünkü ibadet, Allah'ı ta’zim içindir. Başkasına tercih ederek bu ta'zim 
ihldl edilmemelidir. £bu Aiuhammed. ruruk'da şöyle demiştir: Namaz vakti gir
diğinde elinde ancak kendi temizliğine yetecek kadar su bulunan bir fcimeenin 
o âuyıı, aynı durumda olan bir bayhasmo vermesi caiz değildir. Fakat aç bir adcı
mın kendi yiyeceğini baykatıno vermesinde bir mahzur yoktur. Bu ikisinin ara
sındaki tarh, biri Allah'ın hakkıdır, tercih yapamaz. Diğeri kendi hakkıdır, ter
cih yapabilir.

İlim talep eden bir kimse, ukuroa sırasmı başkasina veremez. Çünkü lUm 
tahlil etmek ibadettir. •Afinyetu't-Mûfti-de yöyte denmektedir.- Puraya muhtaç bir 
fakir, diğer bir fakire o parayı verip, kendisi sabredebilirse, bu tercihi yapabilir. 
Sttbredemezse kendisi için horcamosı daha uygundur,

(2191 Cûnûp bir odam Kur'ön ı Kerim okurken, bununla Kur’dn kasteder 
te  haram, dua hattederse haram değildir. Bir kimse cenaze namoztnda, Patihu 
süresini okur ve Kur'ön hotlederse mekruh, dua kastederse değildir. Hatip aksı
rır da -elhamdülillah- der ve bununla hutbe kastederse doğrudur. Aksi otursa 
doğru değildir. Zekâtla, zekât vermeye vekil edenin niyet etmesi şarttır. Vekil 
edilen niyetsiz verse de olur. Niyet, baçhasının yerine hacca pidene aittir.



bir haber verildiğinde, teşekkür maksadı İle «elhamdülülâh» derse, 
üzücü bir olaya «lâ havle vc lâ kuvvete illâ blllah» derse veyahut blrl- 
Bİnln ölüm haberi verildiğinde, Istirca' âyetini okursa ve maksadı da 
Istirca’ ise namazı fâsld olur.

Bir adam, insanları topladığında «insanları toplamakla topladık», 
elinde kadeh olduğu zaman «dolu kadeh» meallerindeki âyet-i celilelerl 
okuyarak, Kur'ân-ı Kcrîm’I, konuşma lisanı olarak kullanır ve maksadı 
istirca' ise namazı fâsld olur.

Igki igen bir adam, içkinin kapağını açarken «sallû alâ Mubam- 
med» derse günahkâr olur denmiştir. (220)

Bir bekçi, bekçilik yaparken, «lâ ilâhe illallah» der vc maksadı da 
uyanık olduğunu bildirmek olursa günaha girer. Fakat âlim olan bir 
kimse, bir mecliste «sallû alennebiyy» derse, sevaba nâil olur. (221)

Kumaş satan bir dükkâna, kumaş almak üzere giden birine, dük- 
,kân sahibi malını beğendirmek niyeti ile «sUbhanallah» veya «Allahüm- 
me salli alâ Muhammed» derse, kerâhet İşlemiş olur.

Bir mUslüman, bir zımmiye «Allah ömrünü uzun etsin» diye dua 
eder ve bununla, onun ömrünün uzayıp müslüman olmasını veya rnils- 
lümanlara uzun müddet cizye vermeye devamını kastederse, günah İş
lemiş olmaz. Çünkü müslüman olması ve müslUmanlara faydalı olması 
için dua etmiştir.

Bir müslüman evinde Kur'ân bulundurur ve okumazsa, bulundur-
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I2Z0J Peygamberimiz (.s.a.v.) üzerine sai&vat getirmenin vucûbiyeU humısun- 
da dokuz görüş vardır

1 — En az bir defa getirmek vâcibdir.
2 — Aded kaydetmcksizin çok getirmek.
3 — Ism-i şerifi her zikrcdildiâinde getirmektir.
4 — Her mecliste bir sefer getirmek.
5 — Namazda getirmek.
6 — Ömründe bir defa getirmek.
7 — Toşehhûdde yâni •Eltohlyy4tü<yü okurken getirmek.
8 — Ka'de-i ahirede teşehhüdden sonra getirmek.
9 — İbn Atiyye tefsirinde ise her zaman vâcibdir denmiştir.
fZZIİ Salât ü selâm getirmenin müstehap olduğu yerler şunlardır
1 — Cuma, cumartesi ve perşembe günleri, 2 — Sabah, ahşam, 3 — Meselde 

girerken ve çıkarken, 4 — Resütullah'ın f«.a.v.l kabrini ziyaret ederken, 5 — Sa
fa ile Merve arasında sa'y ederken, 8 — Hutbe okurken, 7 — Ezan ve ikamete 
cevap verirken, 8 — Her duanın evvelinde, ortasında ve sonunda, O — Cenaze 
namazında, 10 — Telbiyeden sonra, İt — Toplanma ve  ayrılmo zamanlannda, 
12 — Abdest alırken, 13 — Kulak çınlarken, 14 — Bir şeyi unuttuğu zaman. IS — 
Afesırdthfan sonra, IB — Vaaz ederken ve ilim öğretirken, 17 —  Hodte rivayet 
ederken, evvelinde ve sonunda, IB — Sual ve cevap yazarken, 19 — HiSĞle yâni 
mektup yazarken, 20 — Besmele çektikten sonra, 21 — Mühim olan İtte, 22 — 
JVfübnrch isimlerini, zikrederken, işitirhen ve yazarken ve her halde ealAt ü ec- 
Idm getirmek m&stehaptır.

Peygamber Efendimize salâvat-ı şerife getirmekle, kurbiyyet. la'.zim ve «evab 
ümidi vardır. Bu sebepledir kl maddi menfasU sâiki ile snlâvat-ı şerife getirilmez.



maktan maksadı da hayır ve bereketse, günahkâr oimaz, sevab alması 
umulur. Bir kimse, fısk meclisinde Allah'ı zikreder de, bunlar fısk ile 
meggul iken kendisinin teşbih ve teblil ile meşgul olduğunu kastederse 
fazilet kazanmış olur. Yine bir kimse sokakta teşbih çekerken, diğer in
sanlar, dttnya ile meggul olduğu halde, kendisinin teşbih ile meggul ol
duğunu kastederse, bu evde teşbih çekmekten daha faziletlidir. £^er, 
teşbihi, fâsıkm fışkını yapması için getirirse günahkârdır. İbret İçin 
teşbih çekerse sevab alır.

Bir kimse sultana secde eder de, niyeti ta’zim ve selâm olursa kâ
fir olmaz. Çünkü, melekler Hz. Âdem’e (a.s.), Hz. Yusufun (a.s.) kar- 
degleri de Hz. Yusuf'a (a.s.) ta’zim için secde etmişlerdir. Bir kimse 
bir insana secde etmesi için ölümle tehdid edilirse ve tehdid edenlerin 
maksadı İbadet secdesi ise efdal olan sabredip o  emri yerine getirme
mektir. Eğer kasıdları selâm olursa secde etmesi efdaldır. Doyduğu 
halde yemek yemeye devam etmekten maksad, nefsâni arzuları tatmin 
ise haramdır. Şayet maksad, orucu daha rahat tutmak ve misafir) sof
rada yalnız bırakmamak olursa mUstehabdır. Bir kâfir, bir müslümanı 
siper alır, diğer bir müslüman da onlara doğru silâhını doğrultur ve 
ateg etmek ister ve maksadı da kâfiri öldürmek olursa bir mahzuru 
yoktur, müslümanı öldürmekse haramdır.

Yerde bulunduğu bir geyi sahibine vermek niyeti ile alırsa mahzuru 
yoktur. Kendisi için ahrsa haramdır, isyân etmig ve günaha girmig olur. 
Bir kimsenin Kur’ân-ı Kerfm'e yaslanmaktan kasdı, onu ezberlemekse 
mahzuru yoktur. Aksi takdirde mekruhtur.

Bir kimse, mescide ağaç dikerse ve bundan maksadı da onun gölge
sinde oturmaksa mahzuru yoktur. Niyeti ondan başka bir menfaat sağ
lamaksa mekruhtur.

Allah'm ismini para üzerine yazmak, bir alâmet olması içinse mek
ruh değildir. Maksad hafife almak ve önem vermemek isie mekruhtur, 
içinde Kur'ân-ı Kerîm olan bir çuvala yaslanmaktan kasıd, Kur'ân-ı 
Kerim'I muhafaza için olursa mekruh değildir. Aksi takdirde mekruhtur.

2 — Bir gey niçin oimngsa sadece onun içindir.
Bu kaide, ibadeti, âdetlerden ayırmak ve ibadetleri birbirinden ayır

mak içindir (222). Oruç; tedavi veya yemek yemeye ihtiyaç duyma
mak glljl hallerde de tutulabilir, takat İbadet sayılmaz.
__________________________ ŞEBH KISMI-------------------------- -------------------

faZSJ Bazı fıkhı masslelsrln birlegUği ve ayrıldığı ncktalar.
t — AbdMt va lusoi: Her meclis deŞiftirmekte obdeıt almak lânnattlr. Cu- 

efil yapmak iıt mekruktur. Abdeıt aUrkân mest (ikanlmaz, gutülde pıkonlır. Ab- 
deelte, aŞta ve buruna lu vermek lünnet, euıfilde ise farzdır. Abdastte bo| mesh 
edilir, gueaide yıkanır.

Z — Abdeıt Ua teyemmüm anamdaki farklar-. Teyemmüm, yüz ve ellerle olur, 
özünüz teyemmüm edilmez. Meet üzerine meth yapılmaz. Niyet lorzdtr. Yenile
mek sünnet delildir. Bozmak eünnettir. Teyemmümde pusul ve abdeıt aynıdır.

3 — Hayız Ua nlfos arasındaki farklar-. Hayızın en kısa müddeti üp yündür. 
' nlfonn kıta müddeti yoktur. Hayızın en uzun müddeti lO yündür, nifoeın iee 40

yündür.
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Mcsoidde İstirahat İçin oturabilir, fakat İbadet sayıiraâz. Bir kim
seye mal vermek hibe veya herhangi bir dünyevî maksat İçin de ola
bilir, o zaman ibadet olmaz. Zekât ve sadaka olursa ibadettir.

Bir hayvan kesmek, sadece yemek içirişe mUbahtır. Kurban niyeti 
İle kesilmişse İbadettir, Birisini karşılamak için kesilirse haramdır. 
Diğer bir görüşe göre İse küfürdür.

3 — Niyet olunan şeyi tayin etmek veya etmemek.
Niyet olunan şey ya ibadet olur ya da olmaz. Vakit namazlarının 

(223) kılındığı vakit içerisinde, nafile namazlar da kılınabllir. Bu yüzden 
vakit namazını kılarken, hangi vakti kılıyorsa niyetle o vaktin tayin edil
mesi şarttır. Kıldığı namazın vaktinin tayin edilmiş olduğunun alâmeti 
şudur: Kendisine hangi vaktin namazını kıldığı sorulduğunda, düşün
meden şu veya bu vaktin namazını kılıyorum derse tayin yerini bulmuş 
olur. Eğer, ramazan orucu gibi vakti sadece kendisine yetiyor ve baş-

ŞERIl KISMİ

4 — Ezan ile iknmel ara-sındaki farklar: E za n d a n  s o n r a  b e h le m e k  câ iz d ii .  
İ k a m e t t e  is e  d e ğ ild ir . E za n ı fa s ıla lı  o k u m a k  s ü n n e t , ik a m e t i  s û ra ili okumak sün
nettir, A b d e s i s i z  ik a m e t  m e k r u h , e z a n  is e  d e ğ ild ir .

5 — Tilavet secdesi ile, eehv secdesi orasındaki farklar: T ila v e t  s e c d e s i  bir, 
.seh iv  s e c d e s i  ik id ir . S e c d e - i  s e h iv  n a m a z  b i t t i k t e n  s o n r a , t i la v e t  ts e  n a m a z ın  i ç in 
d e  ik e n  d e  y a p ıl ır , S e c d e - i  s e h iv  t e k e r r ü r  etmez. T M v e t  s e c d e s i  t e k e r r ü r  ed .tr.

6 — İmam İle cemaat arasındaki farklar: C e m a a t  u y m a y a  n iy e t  e d e r ,  İm a m  
is e  a r k a s ın d a  k a d ın  o lm a d ık ç a  n i y e t  e t m e s i  ş a r t  d e ğ ild ir .  İm a m ın  namazı bozul
duğunda, c e m a a tin  n a m a z ı  'da b o z u lu r . A k s i  o lm a z .

7 — Cuma namazı ile bayram namazı arasındaki farklar: Cuma farzdır, bay
ram vücibdir. Cumanın vakti öğledir. Bayram namazının vakti ise eünrtin doğup 
yükselme (ifrök) zamanıdır. Cumada hutbe farz, bayramda ise sünnet i, müekko- 
dedir. '

8 — Ölü yıkomak İle diri yıkamak arasındaki farklar: l'ifûnün bayından baş
lanması müstehaptır. pirinin ellerinden- Ölüye mazmaza, istinşak şart değil, di
riye şarttır. Ölünün ayağını yıkamak sonraya bırakılmaz, dirinin bırakılır.

B — Kira ile alışveriş arasındaki farklar; Muayyen bir zamana kadar salıyo
rum demek, alışverişi ifsad eder. Kirada vakit tayini gereklidir. Alışverişte, be
dele ydni ücrete anlaşma olur olmaz mdlik olunur. Kirada, ancak kiracı fayda
landıktan sonra mal sahibi bedele mâlik olbilir. Kira özürle bozulur. Alışveriş 
bozulmaz, İkisinden birisinin ölümü ile Ura muamelesi fesh edilir. Diğeri fesh 
edilmez.

10 — Kadın nafakası ile, akraba nafakası arasındaki farklar: Kadın nafaka
sında böyle bir şart yoktur.

11 — Mürted İle kâfir arasındaki farklar; Mûrled, eltye ödemez, kâfir öder, 
Mûrtedin nikâhı olmaz. Kestiğinin eti yenmez. Kanı hederdir, helâldir. Mülk edin 
mest ve mülkündeki tasarrufu durdurulur. Mürted esir edilmez. Vemin elllrll 
mez. Vâris olmadığı gibi, kendisine de vâris olunmaz. Islâm kabristanına gömül 
mez. Irtidâdda, çocuk babasına fdbl değildir. Kâfir ise bunların hepsinin aksinedir

(İ23I Namaz, -öğlen namazına- veya -ikindi namazına- diye tayin edJlr Pa 
kat, -bugünün öğlen namazına- veya -bugünün ikindi namazına- diye tayin et
mek daha uygundur.

F. 0
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t slaıU'olffluyDna, tayin şart değildir. Eğer oruç tutan adam, baa* 
ta Te seferde defllae mutlak niyet kâfidir. Nafile (224) veya Tâcib oru
ca da niyet etae, niyet gene farz olan ramazan orucunadır.

Hac lee, senede bir defa yapılan bir İbadet olduğu İçin, vakit ona 
ayarlanmıştır. Bu dorumda mutlak niyet kâfidir. Tayin yapılmayabilir. 
FUat baççın menâsiki baççın biitUn vaktini işgal etmediğinden nafi
leye niyet edilirse nafile bac olur. Çünkü bu durum başka ibadetlerin 
yapılmasma da müsaittir. (225)

myet olunan gey haram olursa, onu insan kendisi ta^n edemez. 
Tapmış olduğu fiil tayin edıir. Yeminini bozan bir kimsenin keffâretlni, 
ancak yeminini bozması tayin eder.

Kazaya gelince, namaz, oruç (226) veya hac olsun tayin şarttır.
Teyemmümde, namaz abdestt veya gusUl diye bir tayin yapılmaz.
Nezir ve vitir namazı gibi vâcibler, İmâm-ı Âzam'a göre, bayram 

namazı İse sahih kavle göre, iki rekât tavaf namazı İse muhtar olan 
kavle göre tayinde farz gibidirler. (227)

Nafileler, bizim mezhebimize göre ancak mutlak niyetle sahih olur.
Kevfttip sünnetlerinde niyette tayinin şart olup olmadığı hususu 

İhtiUflıdır. Doğru olan tayinin şart olmamasıdır. Nafile niyeti voya
ŞERHKISna

(2241 Eğer oruç tutan bir itimse Hasta ise, ntyettnd» İki rivayet vanbr. Doğ
ru olan neye n iyet etse ramazana vâki olm asıdır. M isafir ise v e ba fka  b ir vSelbe 
ntyst ederse sahihtir. NĞtUeye n iyet ederse doğru olan  sbrüçe gOre ram azan oru 
cuna sayılır.

(2251 Vahit daraldığında dolayı namazın tayin edilme mecburiyeti düçmes.
(2251 Bir himse orucunu ttozduğundan dolayı, fll oûn hem haza hem de hef- 

Mrsls niyet eder de, kaza BUnând tayin etmezse cdlzdir. Kaza çoh olduğunda, 
birbirinden oyırmah gOç otduSundan dolayı, tayinin çart olup olmadıkı hususun- 
do ihtilal vardır. Doğru olan tudun Bir kim se, ram azan orucundan b ir gOnü ka
saya bırohmı# ve haza ederken o  günü tayin etmehslzln o ram azandan bir gü ne 
niyet edene edizdir. ŞCyet honsl senenin ramozanına ait otan orucu  - ka ta  e tti
ğini tayin etmezse caiz değUdir,

Namazı hota ederhen, filan sftnBn ğğlen nam azı diye tayin etm eet şa rttır. 
$eyet, namazı kaza ed ecek  oidnm hazası çohsa .«en evvel» veyo «en ton» olo- 
roh haşaya bırahtıOım fildn nomozo diye niyet etmesi halay olması bahımındo» 
caizdir.

TeyemmOme gelince, abdest veya gusfil diye taytn etmeye lâzum yoktur. 
ÇOnha onun bir sıfolı vardır. İhtiyaç duyulon şey tem izliktir. T em izlendikten  ean- 
ra dilediği ibadeti yopabiiir.

Tayinden maksat dnstetl aynmaktır. Bir cinsi tayin etmek lOzumsuzdıır. Na- 
fflsziann cinsleri, sebeplerin detlçmesl Üe ortaya çdmr. Namazm aebeplerl iaa 
vtkiUeridlr.

(22W Vitre, yalnız «vlttr» diye niyet edilir. »Vitir vaclb» diye niyet eıJUmez. 
Çünkü vâcib olduğunda İhtilal vardır.

Cenaze namazında, «dliah için namaza», «meyyit için duaya» diyereh ntyet 
edilir. TUâvet secdesinde tayin çart degUdlr.
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mutlak niyet İle kılmak mUmkUndUr (228). Bir cinsteki (229) keffkret- 
te tayin şart değildir.

Zekâtta, nisaba mâlik olan bir adam sene dolmadan zekâtını ver
miş olur fakat yine sene dolmadan zekâtını vermiş olduğu mal helâU 
olabilir. Aym adam sene dolarken tekrar aynı nisaba mâlik olursa, fince 
vermiş olduğu malm zekâtı, sonradan sahip olduğu malın zekâtı yerine 
geçer. Tekrar zekât vermesine lüzum yoktur. ^

Namazda, namazın yMİ ve rekâtları gibi tayin edilmemesi gereken 
şeyleri, hatâ ederek (230) tayin ederse, tayin sahihtir. Yine namazı 
tayin etmiş olur.

ŞERH KISMI

(223) Bir İzimse, gece zannederek iki rekdt teheccûd namazı kılsa, sonra da 
teeir vaktinin girdiğini farhetse, kıldığı bu namaz sabah namazının sünneti ye
rine geçer.

Bir kimse, Sğie namazının sünnetini kılarken 1'oüde selAm vermeyi unutup 
B'cl rekata kalkar ve 6'cıyı da tamamlayarak selâm verirse, tayin olunsun veya' 
olunmasın, öğle namazının son sünneti yerine geçmez,

Teravih nnmazındo, tayinin çort olup olmadığı hususu Ihtilâflıdır, Doğru olan 
revâtip sünnetlerinde olduğu gibidir, (ayin gart değildir.

(222) KeffAretlerin cinsleri syn  olursa tayin şarttır.
(230) Namaz feılon bir kimsenin, doğruyu yanliftan ayırabilmesi için, nama

zın çeçltlerini, rekâtlarını, vakitlerini, sıfatlarım ve (simlerini bilmesi lâzım dır.
Bilinmesi gereken bu hususlitf şunlardu:
1 —  Farz namazlar; Bu nam azlar, h er  hdl ü kârda h er  müslilmana farzdır, 

IsU enalar çunlardlT! H ayız v e  n ifas hâli, baygın lık , d elilik , kâ firlerin  elin de bağ
lı  olarak hapeedtlm lç olm ak, im a ile  kılam ayacak d ereced e hasta olm ak.

N am az vakitleri b eştir. R ekât sa yın  iT d ir. S efer  halinde il'd ir . Bunların ka
zası da, ed a n  gibid ir.

2  — Cenâze namazı; M ü kellef olan  h er erk eğ e  ta rz-ı k lfâyed lr. Bu nam az, hür, 
erk ek , kadın, k ö le v e  çocu k  yan i h er  m üslüm an ü zerin e k ılın ır. M ekruh vak itler 
h ariç, h er vak it onun vaktid ir.

3 — Cuma namazı; M ü kellef, erkek, hür, sıhhatli, m ukim , gözleri v e  ayahlart 
tam , akilli, m üslüm an v e  emin kim selerin  ü zerin e farzdır. Ş ehir v eya  şe
h ir hükm ünde olan yerlerde kıbnabilir. D evlet başkanı (su lta n ) yardtmeıtı v e
ya  onun em ri ile  başka n  kıld ırır, ö ğ le  vaktin d e h u tbe v e  cem aatte k ıld ırılır. 
Farzı h er hafta  2 rekâ ttır.

4 — Ramazan bayramı namazı; Bu nam az vaeibdir. V akti gü n eş doğup  Ihl 
mızrak boyu  yükseld iği zam an g irer. Ş artlan  v e  rek â tla n  cum a nam azı gibid ir. 
S adece h utbe sü nn ettir.

5 — Kurban bayramı namazı; S ıfat, vak it, rekâ t v e  şa rtlan  baktm ından h a- 
m azan bayram ı nam azı gibid ir. T ekbir h er  ik ilin d e d e getirilir.

6 — Sünnet müstehap v »  nafileler kılınırken bozduftu nomazlann tekrar kı
lınmam vaeibdir. '

7 — Vitir namazı, her hal 0  karda herkese vaeibdir. V akti, ya tsı nam azından  
sonradır v e ü ç rekâ ttır.

8 — Nezir namazı, her mükellefe vüclbdlr. S ıfat, va k it, rek â t v e  m ekân tayin  
etm işse, tayin  ettiğ i şekild e yapar. Tayin etm em işle, en  a z  ik t rekâ t olmak şartı 
İle dilediği kadar kılar.
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Tayini şart olan İki şeyde hatâ etmek câlz değildir, öğle namazı 
yerine İkindi namazını veya oruç yerine namazı tayin etmek gibi...

Zeyd’e niyet eder de karşısına Amr çıkarsa niyet sahih değildir. 
Fakat İhtiyara niyet edip de İcarşisına genç çıkarsa niyet sahihtir.

Abdest ve gusülde, Hanefi mezhebine göre, abdestsizllk ve ciinüp- 
lUk halinin kaldınlmasına veya ancak temizlendikten sonra yapılabi
len ibadete niyet edilmelidir. Bazılarına göre temizliğe niyet kâfidir.

4 — Niyet olunan şeyin sıfatları (Farz-ııaflle, eda-kaza):
Namazda Uç niyet şarttır, 
a — Farza niyet 
b — Namaza niyet, 
c — Namazın vaktini tayin.

ŞERH KISm
B — Tavaf namazı: Mükellef, hür, akıllı ve sıh h a tli o la n  h e r k e s e  vd eih tU r. 

Tavdf-t kudü m d en  son ra  kılınır. İk i rekdtU r.
10 — Revatip sünnetleri: H er  m ü slü m a n  için  s ü n n e t -i  m ü e k k e d e d ir . V a k i t l e 

ri, tarz nam azların ın va k itler id ir . 12 rek d ttir , M ü steh a p  r e v d t ip le r  ise , h e r  m ü  m i
n e m üstehaptır. İk ind iden  i n c e  ya ts ıd a n  ö n c e  d e 4 o lm a k  ü z e r e  B r e k d tt ir ,

11 — Teravih namazı: H er  m ü m in e , s ü n n e t i  m ü e k k e d e d ir . V a k t i ,  ra m a za n  
ayında yatıı nam azından son ra d ır . 20 rekdttir.

12 — Teheccüd namazı: Mü'minlere, sünnet-i müekkede. Peygamberimize (s.a.v.) 
Ua vAcibdir. Vakti, yatsıdan sonra fecrin doÇujuna kadardır. Rekâtı her oece 
JZ'dir. En azı İki rekdttir.

13 — İşrak namazı; Her nrü’mtne müstehaptır. Vakti, güneş doğduktan eonra 
hu|luk vaktine kadardır. Her 0ün iki rekât kılınır.

14 — Duha (kuşluk) namazı: Vakti, pûndüzün dörtte biri gittikten sonradır. 
En çoŞu 12, en ozı 2 rekâltir.

ıs — EvvAbin namazı: Her mü'mine müstehaptır. Akşam ile yatsı arasında 
kılınır, â rekâltir.

16 — Nafile namazlar; Hu namazlar, hiçbir vakte, sıfata, isme, rekâta bağU 
değillerdir. IstertildıAİ yerde ve istenildişi kadar kılınır,

17 — Kusûf namazı: H er mü'mine sünnettir. VoktI, Böneşln tutulmasından 
açılmosma kadardır. 2 rekdttir.

18 — Husuf namazı; Sünnettir. Vakti, ayın tutulmasının bOflanoıcmdan biti- 
•ine kodardır. 2 rekdttir.

l# — Şiddet namazı: Sünnet-t müekkededir. Vokti, şiddet boytadıâı zamandır. 
fiu namaz, ssmâvi ve arzi her şiddet halinde kılınır ve 2 rekâttır,

20 — IsUska namazı: Mü'min erkeklere sünnettir. Vakti yağmurun yağma- 
mosınin devam etmesidir. 2 rekâttir.

21 — Abdest aldıktan sonra kılman şükür namazı; Her mü'mine mûstehap- 
tır. Vakti obdesttn bitimine kadardır 2 rekâttir.

22 — TahıyyelO’l-mescld namazı; Vakti ca m iy e  ilk  g ir iş t ir . 2 r e k d t t i r .
23 — Isllhâre namazı: Ihtiyoc duyulduğunda her mü'min (Çİn sünnettir. Vak

ti, istihare duasından öncedir. 2 rekâttir.
24 — Yolculuğa çıkarken kılman namaz; Müstehaptır, Yola çıkarken kılınır. 

2 rekdttir,
28 — Kudüm ytal ovo dönüldüğünde kılınan namaz: MûstehopUr. Her yolcu

luktan dOnüşte kılınır, 2 rekdttir.
20 — Teşbih namazı: Her mü'mine müstehaptır. Repalfa, Berdet ve Kadir g*‘  

tts l gibi mübarek gecelerde hılmır, 4 rekâttir. Her rekâtında 7S teşbih yapılır.
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Vâcibler de farz gibidirler. Sünnet ve nafileler, mutlak niyetle de, 
zid niyetle de doğrudur. Oruç, mutlak niyetle de, zıd niyetle de sahihtir.

Ramazan orucunun farziyetine niyet şart değildir. Şabanın son gü
nüne yevm-1 şek diye niyet eder, sonradan o günün ramazanın birinci 
günü olduğu anlaşılırsa niyet kâfidir, sahihtir.

ŞERH E lS m
Teşbihin toplamı 300 yapar. Teşbih füyledir: •‘SübhanaUahi velhamdû lUlahi vfld 
M he illallahü vcllahü e k b e r - .  İhya'da mübarek geceler IS'dir denilmiştir. 

a — Ramazanın son on gününün tek cünleri,
b —  R am azanın 27'ci g eces i, 
c  —  K adir g e ces i, 
d  —  M u harrem in  ilk g eces i, 
e  —  /yıVrd geces i,
I — Recebin ilk geces i, 
g —  Recebin IS'ci g eces i, 
h  —  Recebin 27'ci g eces i,
1 —  Şabanın ıs 'c i g eces i, 
i —  Arafat geces i,
I —  Bayram geceler id ir ,

27 — Hûcet namazi' H er zam an m û steh a p tır . 2 rekâ ttir .
2 !) —  Istiftfar nam azı Tevbe e tm ed en  önce kılın ır  ve mûstehaptır. 2 rekittir. 

Bundan sonra 70 defa  istiğ fa r ed ilir , 1 0 0  defa te şb ih  çekilir. İstiğfarı •Estağflrul- 
lah el-aztm  ve elı'ıbü iley h .d ir . T eşb ih  d e  ..S übhanellah i v e  bihamdihl (Ubhdnella- 
hi'l-azim-dir. Bundan sonra sadaka verir ve bir gün oruç tutar.

20 — Ezan ile ikamet arasında kılınan namaz: ffer  mû'mine mûıtehaptır, 2 
rekâttir. Kerahet vaktinde kılınmaz.

30 — İhram giyerken kılınan namaz: Her ihram giyene sünnettir. 2 rekitttr.
31 — Evden çıkarken kılınan namaz: Her mükellefe mûstehaptır. 2 rekâttir.
32 — Eve girerken kılman namaz; Her mükellefe mûstehaptır. 2 rekâttır,
33 — Mühim İşlere başlarken kılman namaz; H e r  m ü ' m f n e  m û s t e h a p t ı r .  

2 rekâttir,
34 — Vuku bulan her hâdisede kılman namaz: 2 rekâttir.
35 — Kurban keetkten sonra kılınan namaz; Mûstehaptır. 2 rekâttir. Senede 

bir defa kılınır.
30 — Sürür ve nimete şükür namazı: Mûstehaptır. 2 rekâttir. Vakti yoktur.
37 — Ramazan ve Kurban bayramı namazlarından »onra kılınan natmaz:

2 rekâ ttir . M ûsteh aptır.
38 — Haftalık namazlar;
a — Pazar günü kılınan namaz: 4 rekâttir. Her rekâtte •Fatiha^ ile •Âmener- 

rcsû lû - ok u n u r.
b — Pazartesi günü kılman namazı 2 rekâttir. Her rekâtta «Edfiho», «^yete'I- 

kûrsi-, -thlâs- ve ^Muavvizeteyn- okunur. Bunları okuduktan sonra 10 defa is
tiğfar, 1 0  defa solöt û selâm getirir.

c — Salı günü kılman namaz: JO rekâttır. Her rekâtte ^Fatiha^ ve  .^yefe'l- 
kOrst- birer defa, •ihlAs» 3 defa okunur.

d — Çarşamba günü kılınan namaz; 12 rekâttir. Her rekâtta •Fatiha» ve  
•Âyete'l-kürsi» birer defo, »Ihlâs» ve »Muavvtzeteyn- 3'er defa Okunur.

e — Perşembe günü kılman namaz: 2 rekâttir. Birinci rekâtta -Fatiha» ve 
»Âyete'l-kûrsi» okunur, ikinci rekâtta »Fatiha» ve 100  defa »Ihlâs» okunur. Daha 
sonra 100 defa salût ü selâm getirilir.

i  — Cuma günü kılman najnoz: 4 rekâttir. Her rekâtta bir »Fatiha» ve 60 de
fa »ihlâs» okunur.



1S 4---------------------- EHL-1 SÜNNET M K A V I

Zekâtta fardjrete niyet garttır.
Hacda mutlak niyet aahlhtlr. Keffftretin farzlyetlne niyet etmek 

lâzımdır. Eda ve kazaya gelince, eda niyeti Ue kaza, kaza niyeti İle de 
eda câizdir. Abdestle guaOl bu mevzuya dahil değildir.

Teyemmiimlin fandjretine niyet şart değildir. Hutbe de teyemmüm 
gibidir.

5 — lUâa (231):

Namaz lalan insan, ihlâsla niyete muhtaçtır. Farzlarda riya yok
tur denmiştir. Bazılarma göre, üzerinden farzm sftkıt olması bakımın
dan riya yoktur.

Bir kimse namaza Ihifts İle baglasa ve sonra riya kangsa, itibar bag 
langımdır. Bir kimse insanlar varken namaz kıldığı halde, İnsanlar
la beraberken, güzel kılar, yalnızken buna dikkat etmezse, güzel kıl- 
maamrn kendisine bir faydası yoktur. Namazı sahihtir.

Orugta rlyamn yeri yoktur.

Bir kimse riya ile namaz kılarsa, ne sevabı ve ne de gUımhı vardır 
denilmiştir. Bazılarına göre ecri yok günahı var ve kâfir olur da denil, 
mistir. İbadetler hep böyledlr.

Hugû, zfthiren de olsa, bâtmen de olsa mOstehabdır.

6 tkl ibadeti cem etmek:

Bu, ya bir takım vesileler veya kasıtlarla olur. Vesilelerle olursa 
sahihtir. Meselâ: CUnUp bir kimse, cuma günü gusUI yaparsa, hem cU- 
nOplUğU ortadan kalkar, hem de cuma guslUnil yapmıg olur. Sevab alır. 
Kasıtlarla olursa ya iki farza niyet eder, ya iki nafileye, ya da bir farz 
bir nafileye niyet eder. İki farza niyet etmek, ya namazda ya da nama
zın digmdaki farzlarda olur. Namazda olursa ikisi de sahih olmaz.

ŞERH KISMI
g — Cumartesi gOnfl kılman namaz: 4 rekâttır. H er rekâtta b irer d eta  • to - 

tlho», S defa «IhUe* ofcunur. Namaz bittikten  sonra dilediği kadar •Ayato’MdIrfI» 
okur.

(İSI) 7 Uşl kurban kesseler. İçlerinden birt et için keserse, hiçbirinin kurba- 
m.ıablh olmaz. Haeca, hac niyeti ile gider de, yolda Uearet yaparsa, seri nohsan- 
tatmaz. Ticaret niyeti İle çıfearsa ecir alam az.

Bir kimse İmamdan evvel nam ota batlarsa nam as bditldır. gafillere sars, 
bir feimte. dider bir himseye, âğie nomozmı fcti sona para vereyim d erze, nomozı 
sahihtir, parayı alamoz.

(M üellif): Bizim kltaplanm uda bdyle bir ley germ edim  am m a, doğru olan  da 
budur. ÇOnU forslar Ura ohdi altına giremes. Babanın, ofilımu herhangi bir i|l 
yapması için kiralaması nasıl mûmhan değilse, o  da öyledir. Ç ocuğun  o  ift y < ^  
ması Üzerine borçtur, vecibedir. Bunun İçin mfllehaıldimln âlim leri, im am et, 
ezan, Kur'an-ı Kerim ve Kıkıh Öğretmek gibi hususlarda flcret alınmaz demliler
dir. Aneah buna, müteahhlrin öUmlerl cevaz vermlflenlir^rdemeMedlrl
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Sirâcu'I-Vehhâc isimli kitapta göyle vârid olmugtur: Bir klmae, bir 

anda öğle ve ikindi namazının farzına niyet ederse, ikisi de sahih olmaz.
Namazm dışındaki farzlar: Orugta hem kaza hem keffârete niyet 

ederse, kazaya sayılır, imam Muhammed’e göre nafile olur. Keffftret-1 
zıhar İle keffâret-i yeminde ise, niyeti yapan hangisini İsterse ona sa
yılır. İmam Muhammed’e göre hisbirinin yerine geçmez. Nafile olur.

Zekât ile keffâret-i zıhara niyet ederse, hangisini isterse onun ye
rine geçer, Zekât ile keffâret-1 yemine niyet ederse, keffâret-1 yeminin 
yerine geçer.

Farz namazla, cenaze namazına niyet ederse, farz namaz yerine 
geçer (232).

İki farz namaza niyet ederse, hangisinin vakti girmişse onun ye
rine geçer.

İki kaza namazına niyet ederse evvelkinin yerine geçer.
Bir kaza ve bir vakit namazına niyet ederse kaza yerine geçer (233).
İki nafileye niyet ederse, sahihtir. Sabah namazınm sünnetine, hem 

sünnet hem de tahiyyetU'l-mescid namazı olarak niyet ederse sahihtir.
Hacda ihram giydikten sonra, nezir haccı ile, farz hacca niyet etse 

veyahut nezir haccı ile nafile haccı birlegtirse veyahut da farz hac İle 
nafile haccı birleştirse, İmâmeyne göre nafile yerine geçer. Doğru olan 
da budur. İki hac için bir ihram giyen bir kimseye iki hac da farz olur. 
İmam Muhammed’e göre birisi farz olur (234),

Bir kimse bir ibadete niyet eder de, sonra ibadet esnasında niyetini 
bagka bir ibadete intikal ettirirse ve intikal niyeti İle tekbir alınca, bl-

ŞBRH KISMI ■

Bir kim se, nam aza başladıktan son ra, tica ret v.*. m esslelsrla  m eşgul olursa, 
nam azı iadesi m üstehaptır denm iştir. •K tnye- isim li k itap ta  b öyle d enm ekted ir.

(232) B öyleee, ik i farza  n iyet ed ilir d e, farzın  b iri d iğerin den  ku vvetli olursa , 
n iyet ku vvetliye döner. K aza oru cu  ile , k efld ret oru cu  g ib i. E ğer k u v v ette eş ti 
olurlarsa, tercih  kendisine a ittir. Bu da k e ffö re t-i zıh ar İle k effâ retd  yem in  0 İbl- 
dir. Nam azda da bu  böyled ir.

Bu sebep led ir k i, m etinde fa rz nam azla, cen a ze nam azına n iy et ed ilirse, n h  
y e t, fa rz (fa rz-t ayn  olan  vak it nam azına) nam azadır, denndşür.

(233) B ir kim se öğ len  v e  sabah nam azına n iy et ed er d e, ö ğ le  namazının vO kt-l 
evvelin d e ise v e  sabah  namazmı da kdm am tşsa, sabah nam azı y erin e g eşer .

Farz nam az ile, n a file nam azına n iy et ed ilirse, İm am  TusuTa g öre, fa n  na
m aza n iy et sa yılır. İm am  M uham m ed'e g ö re  h içb irin e sayılm az. Z ekâ t v e  sada
kaya n iy et ed ilirse, zekâ ta  sayılır. N âffIe İle cen a zeye n iy et ed lllree n a file ea yık r.

(234) B ir ihram  ile  ik i h acca n iy et ed ild iğind e, h aeeın  b irisi d ü şer, fa k a t n i
y e t  sahihtir. Düşm e vaktinde ih tilâ f ed ilm iştir. İm am  YusuTa g öre. İhram  gtyd ik - 
ten  hem en  sonra düşer. Im am -ı A zam 'a g öre  h ac a m ellerin e başladığs zaman dû- 
şer.

iba d et m eselelerin in  dışındaki hususlarda da n iyetin  b iridştiğl görü lü r. Ha- 
selâ , b ir kim se karısına sen  boşsun d er v e  bununla hem talâk  ve kam da zskarı 
kastederse, ik isi d e vâki olur.
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rlndslnden çıkmış olur. Niyet eder de tekbir almazsa 
sıkmaz.

birincisinden

7 — Nlyefla vakitleri:
Aslolan niyetin, İbadetin evvelinde olmasıdır. Bu önce olmak, ha

kiki de, hükmi de olabilir. Bir kimse, niyeti namaza başlamadan önce 
yaparsa, hattâ îmam Muhammed’e göre abdest alırken, namazı imamla 
beraber kılacağına dair niyet eder ve araya namaz cinsinden olmayan 
bir meşgale girmezse, yapılan bu niyet caizdir (235).

Niyet, tahrime tekbirinden sonraya, sübhânckedcn sonraya, eûzu 
besmeleden sonraya, rükûdan sonraya, rükûdan kalktıktan sonraya te
hir edilebilir denilmiştir.

Abdestin niyet vakti, yüzü yıkarkendir. GusUl de abdest gibidir. 
Teyemmümde niyetin vakti ise el toprağa konulurkcndir.

Cemaatle namaz kılınırken, niyetin vakti ise iftitah tekbiri ile be
raberdir, Suyun müstamel kabul edilebilmesi, eller yıkanırken yapılan 
niyetten sonradır. Zekâtın niyet vakti, zekât verilirken veya vâcib olan 
miktarı diğer maldan ayırırkendlr. Sadaka-l fıtır da, niyet ve eda ba
kımından zekât gibidir,

OruQ ya farz olur ya nafile olur. Farz olursa, ya eda' ya da kaza 
nlur. Eda, ramazan orucu olduğunda, güneş batarken ertesi günün oru
cuna niyet edebilir. Fakat aslolan, orucu tutmaya başlarken niyettir. 
MUslümanlara kolaylık olması bakımından öğleye kadar da niyet ya
pılabilir.

Şayet eda edilen oruç, ramazan orucu değil de, kaza, nezir ve kef- 
fftret gibi oruçlar ise, niyet, güneşin batışı ile, fecrin doğuşu arasında 
yapılır. Fecrin doğuşu ânında da niyet yapılabilir. Tutulan oruç nafile 
ise, niyet ramazan orucunun eda edilişinde olduğu gibi yapılır.

ŞERH KISAH

(U5) Bir feimia abdett alırken öğlen namazına niyet eder ve mescide gider 
de, abdeslle namazın arazına niyeti ihISİ edecek herhangi bir $ey girmemiş olur
sa. niyet sahihtir. Mescide doğru yürümenin horici bir fiil olup otmadığı husu
sunda ihtilâf vardır. Bize göre namaz için yürümek, namazın fullerindendir. Ni
yeti ortadan kaldırmaz. Hülâsa isimli kitapta şöyle vârid olmuştun Etdal olan 
nomazo baylarhen yapılan niyettir. Bazılarına göre niyet tahrime tekbirinden 
sonraya do tehir edilir. En itimada «ayan olanı, niyetin, tahriıneye yahut oiarah 
yapılmazıdır. (•Ailahuehber» derken Kalpte niyet -hazır olmalıdır.)

Cevhere izimti hitaba göre, abdestte niyetin yeri, yüz yıkanırkendir. Doğru 
olanı ize elleri yıharhen yapılan niyettir.

Cuzdl de abdest gibidir. Yâni niyet, eller yıhanırhen yapılmalıdır.
imamtıka niyette matlup olan vakit, kendine uyulan vakittir. Fetbu'l-Kadir'e 

göre, İmama uyma niyetinin vakti, ittttah tekbirin alındığı vakittir.
Hidâye kitabında şöyle vârid olmuştur: Zekâta niyetin vakti, vdcib olan ntih- 

tan ayırırken veya zekâtı eda ederkendir. Çünkü zekât ibadettir. Miyet şarttır. 
ffiyetic aslolan ise ibadete yakın olmazıdır.

Zehıllı edâ ettihlon sonra niyet etmek hususunda -Meema'» Şerhinde ;öyte 
denmehtadir: ZehAtı verdikten eonra mal fakirin elinde duruyorsa cöizdir, durmu- 
yorta cölz deŞildir. O zaman zekât yerine geçmez, sadaka yerine geçer.
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Hacda niyet, ihram giyerken, edadan öncedir (236).
Tenhlh:
ibadet içinde, diğer bir İbadete niyet olur mu, olmaz mı? Kmyö 

lalmli kitapta şöyle denmiştir: Bir kimse namaz kılarken, oruca niyet 
ederse, niyeti sahihtir, namazı fftsid olmaz.

8 —  İbadetlerde niyetin devamlılığı:.
Güçlük olduğundan dolayı, namazlarda niyetin devamlılığı şart de

ğildir (237). Farz namaz olarak başlar da, namazda İken nafileye ni
yet ettielnl ẑ annederse. kılınan namaz, farz namazdır.

Bir kimse hacda, tavaf ederken, niyeti tavaf değil de alacaklısını 
bulmaksa, o tavaf, tavaf olmaz. Arafatta borçlusunu arayarak vakfe 
yaparsa, o. vakfe yerine geçer.

Kurban bayramı günü yapmış olduğu tavaf, nafileye de niyet etse, 
farz yerine geçer.

9 — Niyetin yeri, her yerde: her İbadette kabildir.
Bu durumda İki husus ortaya çıkar:
a) Kalben değil de. yalnız dil İle yanılan nlvet yeterli değildir 

(23R), Dil İle kalb İhtilâf etse, niyetin kalben yapıldığına İtibar edilir. 
Boşama ve köle azad etmekte İse söze İtibar edilir. Bu lâfızlarla kalben 
şer’î mânayı kasdetmediğini söylese de, lâfza İtibar edilir. Boşanmak 
tabirini kullansa ve bununla, «bağlıyken boşanmayı» kasdetllm dese, 
hukııkan kabul edilmez. Dlyaneten kabul edilebilir. Bunun hllkllmde 
tesiri olmaz.

Bir kimse, kölesine «sen hürsün» dedikten sonra, «benim bu sözden 
maksadım onun falan işten mcs'ul olmamasını belirtmekti» diyecek ol
sa da, hukuken kabul edilmez.

ŞERH KISMI

(236) Hacca, ihram niyerken telbiye ila beraber niyet edilir.
(237) ibadetler, fiillerle meydana gelirler. Bütün fiiller için önceden bir defa 

niyet etmek kifidir. Her fiil için ayrı ayn  niyet etm eye lüzum yoktur.
Ancak, niyefi topluca yapılmtf olan ibadetin fiillerinden bazmnı 'yerine gıf. 

tirirhen maksadın dışına çıkarsa, o fiil iptal otur. Tavaf ederken, niyeti tavaf de-- 
ğil de alacaklısını aramaksa tavafı sahih olmaz. Arafatta böyle bir durum otur
sa caizdir. İkisinin farklı oluşunun sebebi, tavaf müstakil bir fiildir. Vakfe ise 
bunun aksinedir.

(238) Kınye v e  Müeteba kitaplarında şöyle denilmektedir: Bir kimse fealbi ile 
niyet ettiüinden şüphe ederse, lisânen niyet etmiş olması kafidir. Bir öyet-i eelt- 
lede şnvle buyurulmııştıır: •Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden b«şVe«ı- 
nı yüklemez...» (Bakara: 288)

Bir kimse, kalben kastetmediği halde dili ile yemin edecek olsa, keffdret la
zım gelir. Boşanma ve azad etme de hukuken vökl olur,

Hdnlyye kitabında şöyle vğrid olmuştur- Bir kimse karısına, ‘ ten  hûi’sû'i» 
d^se, sonra, -ben bir işten hür olduğunu kastettim- derse, hukuken kabul edilmez.

-Bastl-de şöyle denilmiştir: Bir vöiz vaaz ederken, cemaatten bir şey Isted-. 
Cemaat de onun isteğini yerine getirmedi. Vaiz bunun üzerine kızarak, sizi üç 
defa boşadım dedi. Cemaatin İçinde kendi karısı da vardı. Fakat o bunu bilmiyor
du. Imamu't-Haremeyn, boşanmanın vökl olduğuna dair fetva verdi.
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Bir adam, tBağdatlı köleler htirdür», «Belhll köleler hürdürt veya* 
hut da cBağdat ehlinin köleleri hürdür» veya «Yeryüzü köleleri hürdür» 
der ve kendi kölesine niyet etmezse, İmam Yusuf’a göre kendi kölesi 
azad olmaz, tmam Muhammed'e g öre  ise azad olur. Boşama da bunun 
gibidir.

Bir kimse, «ben Zeyd İle konuşmayacağun» diye yemin etse, sonra 
da bir topluluğa selâm verse, onlarm arasında Zeyd de bulunsa yemini 
bozulur. Eğer onan dışındakilere niyet ederse, diyaneten yeminin bo- 
zulmadığı kabul edilir (239).

b) Kalben niyet ettikten sonra, her ibadette, mutlaka dil İle de 
söylemek gerekmez. Kalben niyet ettikten sonra, sözle de onu İfade et
menin sünnet mi, mekruh mu olduğu hususu İhtilaflıdır.

Yalnız kalb İle niyetin yeterli olmadığı yerler de vardır. Bunlardan 
birisi de nezirdir, Nezirde kalb! niyet kâf! değildir. Sözle ifade etmek 
de şarttır. Vakıf da böyledir, Bir mescid dahi vakfedilecek olsa telâf
fuz şarttır. Namaz ve ihram giymek gibi zikirle başlanan ibadetlerde, 
niyetin dil ile söylenmesi de şarttır. Boşanma ve köle azad gibi husus
larda da kalbi niyet kâf! değildir. Söz ile beyan edilmesi gerekir, Kalb- 
den geçen bir şey söz haline gelmedikçe veya fiilen yapılmadıkça muâ- 
heze edilmez. Yapmayı azmederse muâheze edilir (240).

ŞERH KISMI

fZ39J •Yemin-i lağveden dolayı mesuliyet yoktur. Ancak üç şeyden dolayı 
muaheze edilir. Bunlar do talak, köle azad etmek ve nezirdir.

Bir kimse, fakirlerle, miskinlerle veya erkeklerle konuşmayacağım diye ye~ 
min eder de bunlardan »adace biri ile konulursa, yeminini bozmuş olur.

Filinuı bineğine (arabasına) binmeyeceğim, elbisesini giymeyeceğim, kölesi 
Ut (isçUeri. adamları ile) konufmoyaeoötm, diye yemin eden bir kimse, ficil ile 
de konuşursa yeminini bozmuş olur.

Bugün filâna, 1000 liraya öğlen yemeği vereceğim diye yemin eden bir kimse,
1 ekmeği 1000 liraya atacak olsa yeminini yerine getirmiş olur.

Yemin mevzuunun tafsilâtı fıkıh kitaplanndadır,

(240) Kalbdeki ma'siyetler mertebe mertebedir.
al HOcls: Günahın kalbe ilka edilmezi ve fealbde cereyan etmesidir.
b) Hadis-t nets; Nefsin, bir işi yapıp 'yapmama hususunda tereddüd göstere

rek kendi ile lionujmaM.
o) Hemm: Fiili yopmoyı tercih etmek.

Bu üçünde, (iiU yapmadıkça günah yoktur. Hâcts, insanın elinde olmayan 
bir hal olduğu için, )ıadt«-i nefe ile. hemm'e gelince, haklarında muaheze edilme
yeceği hususunda hadts-i yerlf olduğu için, mes'ul olmaz.

Nemm hususunda hadte-i terlf ;dy|edir- Hasenoyi yapmayı kastedene base
ne yazılır. Kötülüğü yapmayı kastederse yazılmaz ve beklenir. O kastinden Al
lah nzflsı İçin vaz geçerse yine basene yaabr. O eeyyleyi yaparsa bir günah ya
zılır.

d) Tapacağı kutusunun kuvvet kflzanmandtr. Tahkih erbabmo göre 
kut bundan met'uldür.
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10 —  Niyettn sartlan:
1 —  ÎBİâm olmak. Kâfirin İbadeti sahih değildir. Keffâretl ve ye

mini de sahih değildir. Gusul etse bile mushafı tutamaz (241).
2 —  Temyiz sahibi olmak; iyi ile kötUytt ayırabilecek gOce sahih 

olmak. Çocuğun ve delinin niyeti sahih değildir. Onlann kasden yap
tıkları hatâ sayılır. Sarhoşun ahdesti de, namazı da bozulur.

3 —  Niyet edileni bilmek. Bir kimse namazın farz olduğunu bil
mezse, ona niyeti sahih olmaz. Hac böyle değildir (242).

4 —  Niyet İle, niyet olunan şeyin arasına başka bir şey giremez. 
Niyetten sonra irtldad edenin ibadeti bâtıl olur. Mlirted.olan sahabellk- 
ten de düşer. Şayet Peygamberimizin (s.a.v.) sağlığında iken tekrar 
İslâmî kabul etmişse, sahabe olmasına bir mani yoktur. Vefatından son
ra mUslüman olmuşsa sahabi olamaz.

Bir kimse namaz kılarken, İmanını kesmeyi niyet ederse mUrted 
olur. Namazmı kesmeye niyet eder ve namazı kesmez-devam ederse na
mazı sahih olur (243). Diğer ibadetler de böyledir. Bir kimse oruşlu 
olduğu halde, cimâ ve yemek yemeye niyet ederse ve niyetini yerine 
getirmezse, orucu bozulmaz. Namaz içerisinde iken, namazı bozan şey
lere de niyet etse, yine namazı bozulmaz. Bir kimse geceden oruca ni
yet eder ve niyetini fecirden önce keserse, niyetin hUkmU düşer. Fecir
den sonra niyetten dönemez. O dönüş, niyetin hükmünü İptal etmez.

Bir kimse İkamette İken sefere niyet etse sonra da niyetinden dön
se, o mukimdir (244),

Niyeti iptal eden şeylerden birisi de, bİr şeyde tereddüd ve onun 
aslını kavrayamamaktır.

Bir kimse, bir hizmetçi (köle-câriye) alsa ve uygun bir fiyat ver
seler o da satsa, onun zekâtını vermez.

Bir kimse, yevm-1 şekde oruca niyet eder, eğer ramazan İse oruç
luyum, şaban ise oruçlu değilim derse niyeti sahih değildir. Şayet bir

ŞERH EISBO

(240  Kâfirin teyemmümü caiz değildir. Çünkü teyemmümde niyet terlUr. 
Kâfirin niyeti ise kabul edilmez. Abdest alır, gutili yapar, sonra mOslAnum olur
ca. o  abdestle namaz kılabilir.. Çünkü, abdest ve gutülde niyet şart değildir.

Kâfire, hidâyete ulaşması umularak. Kur'ân ve fıkıh âğrellllr. Kur'ân-t Ke~ 
rlm’i tutabilmesi için, kendisine gusül yaptınlması gerekir.

(242) Bir kimse, niyet etmeden ihram giyerse, niyetini sonra tahsis edebilir. 
Müphem niyet etmişse tayin eder.

(243) Bir kimse, namaz içersinde diğer bir namaza niyet ederse, niyet sahih 
değildir, namaz da bâtıl olmaz. Ancak ikinci namaz için tekbir alırsa, birinci na
maz iptal olur.

Bir kimse, fecirden sonra orucu başlar da, oruçlu olduğu halde, bir  bofka 
orucu niyet ederse, o niyet evvelki orucu iptal etmez.

(244) Sefer, beş şortla iptal olunur;
1  — YOrOmejrl terk etmek, 2 — Sefer adilen yerin İkamet» uygun ohnatt, S — 

Aynı yerde ikamet etmesi, 4 — MOddetIn uzunluğu, S — HUr olmak, haŞkasma 
tabi olmamak.
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kimse, yevm-i sekdc oruca niyet eder de. şaban ise nafile sayılsın, ra
mazan ise farz sayılsın derse niyeti sahihtir (215). Bir kimse, bir iba
deti yerine getirirken, vakti mi değil mİ diye şüpheye düşse ve sonra 
vakti olduğunu anlasa, İbadetin tekrar ifa edilmesi gerekir (246).

İKİNCİ KISIM

BAZI MÜHİM KAİDELEB:

1 __Yakiıı şek İle zâil olmaz. (247)

Bir kimse, kendisinden bir şeyler gıkip çıkmadığı hususunda şüp
heye düşecek olsa, ses ve koku çıkmamışsa mescidde-n çıkmaz. Bir kim-

ŞERH KISAH

İZIS) Bir kimsenin ürerinde kaza namazı olsa, onları kaza edip etmediği hu
susunda şüpheye düşse va kaza etse, sonra da, daha önce onları kaza etmediği 
anlaşılsa, borcunu ödemiş sayılmaz. Çünkü şüphe etmiş ve tayin edememiştir.

IZte) Hızüne isimli kitapta şöyle vdrid olmuştur- Bir kimse, cemaate sonra
dan ulajıyor ve imama uyarken de, yatsı namazına niyet ediyor ve eğer teravih 
ise kaza ederim diyor, namazdan sonra yotsı namazı olduğu anlaşılırsa, niyeti sa
hihtir. Kılınan namazın teravih olduğu anlaşılırsa, kıldığı namaz, ndfile yerine 
geçer.

Dizim mezhebimizo göre, niyci şarttır. Yâni rükün değildir. Iftitah tekbirinin, 
namazın rükünlerinden mi şartlarından mı olduğu hususunda ihtilâf vardır.

niyette, umumu, hususileştirmek eâizdtr. Bir kimse, bûlün kölelerim hür ol
sun der ds -bununla sadece erkekleri kastettim- derse diyaneten kabul edilir.

(ZITl Yakin şüphe ile zâil olmaz. Oelili şu hadis-i şeriftir; «Sîzden biriniz 
kamında bir şey hisselse Imide vc barsaklarda gaz olduğunu hissetse) ve o  şe
yin çıkıp çıkmadığı hususunda şüpheye düşse, koku ve ses çıkmadıkça, mescidi 
terk etmesin.» -

Müstiın, Ebu Hüreyre'den rivayet etmiştir.
Hulâsa isimli kitapla şöyle vürıd olmuştur- Bir kimse, bir elbise ile- birkaç 

vakit namaz kılsa ve sonra o elbisede bir pislik görse, kıldığı o  namazların hep
sini iade etmesi vâcibdir.

ZAhiriyşe kitabında ise şöyle denmektedir: Elbisede pislik varsa, fakat ne
rede olduğunu bilmiyorsa, elbisenin hepsini yıkar. Bir kimse, teyemmüm yaptı
ğını kesin olarak bilir de, abdestsiz olup olmadığında şüpheye düşerse teyemmü
mü sahihtir.

Bcızâziyye kitobmda şöyle denilmiştir: Bir kimse, abdest aldıktan sonra, aza- 
lanndon birini yıkamadığını bilir, fakat hangisi olduğunu tayin edemezse, sot 
ayoğını yıkar. Çünkü sol ayhnk, abdeslte en son yıkanan azodır.

Abdestlen sonra, tenasül uzvundan idrar geldiğini hisseden kimsenin tekrar 
abdest alması gerekir. Eğer bu çok tekrar eden bir şeyse ve idrar mı su mu ol
duğunu bitmiyorsa, tekrar abdest olmaz. Eğer abdestten çok sonra böyle bir du-, 
rum meydana çıkana, özür kabul edilmez. Tekrar abdest almak gerekir.

Bir kimse, gecenin sonund-j yemek yer de. fecir oldu diye şüpheye düşerse. 
orucu sahihtir. Çünkü aslolan gecenin devamlılığıdır. Eîdat olan ise yememektir. 
Ebu Hanife: -Şüpheli olduğu halde yemek yemesi günahtır- der. Eğer, yem ek  
yedikten sonra, fecirden sonra yediği belli olso, o pünün orucunu kaza etmesi 
Idzım gelir. KefMret icab etmez. Utar vaktinde şüpheye düşerse yemez. Çünkü 
aslolan gündüzün devamlılığıdır.
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se temizliğini yakinen bilir de, badesin vukuundan güpheye düşerse, 
temiz sayılır. Hades halinde olduğunu bilir de, temizliğinden şüphe 
ederse abdestslz sayılır. Bilir kimse, istirahat İçin belâya girse, sonra 
da, kendisinden bir şeyin çıkıp çıkmadığı hususunda şüpheye düşse, 
abdestslz sayılır. Bir kimse, yanında su olduğu halde abdest almak İçin 
oturur da, sonra abdest alıp almadığından şüphe ederse bu adam ab- 
destli sayılır. Bir şeyde necaset bulunacağından şüphe edilirse, aslolan 
o şeyin temiz olmasıdır. Meselâ: Çocuklar ve köleler, bir havuza kirli 
ellerini daldıracak olurlarsa, onda pislik görülmedikçe, o havuzun su
yu temizdir; abdest alınabilir. İşte bunun içindir ki âlimler, yoldaki ça
murların temiz olduğuna fetva vermişlerdir.

Bir kimse, elbisesinde necaset görse, o elbise ile namaz kıldığı hal
de, pisliğin ne zaman bulaştığını bilmese, en son abdest bozduktan son
ra kıldığı namazları iade eder. Elbisesinde meni bulduğunda, en son 
uyuduğundan beri kıldığı namazları, idrar bulursa, en son yaptığı küçük 
abdestten beri kıldığı namazları, kan görürse, en son burnu kanadığın
dan beri kıldığı namazları iade eder.

Bir kimse, ramazan orucunu tutmak için gecenin sonunda yemek 
yer ve fecrin doğduğunda şüphe ederse, orucu sahihtir. Oruçlu olan 
kimse iftar vaktinin gelip gelmediğinden şüphe ederse, yemek yeme
mesi gerekir,,

ŞÜPHE HUSUSUNDA FAYDALI MESELELER:

a) Bir işin yapılıp yapılmadığı lıusasnııda şüpheye dUşttIeock olur
sa, aslolan o İşin yapılmamış olmasıdır (248), İşi yaptığını bilir de az 
mı çok mu yaptığından şüpheye düşerse, az yapmış sayılır. Bir kimse 
namaz kılıp kılmadığından şüpheye düşerse, namazı iade eder. Bir kim
se, namazda iken rükû ve sücûdu yapıp yapmadığından şüphe ederse, 
iade eder. Namazdan sonra böyle bir şüphe âriz oiursa İade etmez. Bir 
kimse, kaç rekât namaz kıldığı hususunda şüpheye düşerse ve bu ilk 
defa başına geliyorsa namazı iade eder. Sık sık böyle oluyorsa düşüne
rek neticeye varır ve geri kalanı tamamlar. Düşünerek de bir neticeye

ŞERH KISMI

(218) Yakin İle s&btt olan yakln İle kalkar, öm rü  boyunca Mçbir namazı ga- 
çhm em it olan kinişe, kalkıp bu nanuızlan kaza edemez. Fesadına kanaat gatlrtr- 
se eder.

Bir kimse, diğerine sen öğlen namazının farzını dört rekât kıldın der de. o  
da onun bu söylediğinin doğruluğundan töphe ederse, namazı iade eder.

Namaz hususunda, imam He cemaat Ihtilöfa döşerse. İmam kesin olarak bi
liyorsa namazı tekrar etmez. Şüphe içinde ite onlarm sözüne uyar ve namazt 
iade eder.

Bu hususlar •HûUsa^ isimli kitaptan nakledilmiştir.
Bir kimse, birinci rekâta dururken öğle namazına niyet eder, İkinci rekâtta 

yok bu ikindidir diye şüphe eder, üçüncü rekâtta yine şüpheye düşerek yok  bu 
nafiledir der, dördüncü rekâta kalktığında da hayır bu öğle namazıdır derse, bu 
yilpbelerin tesiri olmaz, namaz, öğle namazt yerine kaim ohır.



varamıyoraa, kendini en az bir rekât kılmıg kabul eder ve diğer rekât
ları da onun Üzerine ilâve ederek namazını tamamlar.

Müctebft kitabında göyle vârld olmugtur: Bir kimse, iftitah tekbi
rinde, abdestli olup olmadığında, elbisesine pislik bulagıp bulagmadı- 
ğında, bağım mesh edip etmediğinde gOpheye düşerse ve bu bağına ilk 
defa geliyorsa namazı iade eder. İlk defa değilse iade etmes.

Bir kimse baccm rükünlerinden şüpheye düşerse, Cessâs'a göre, 
namazda olduğu gibi araştırır. Hanefi mezhebinin âlimlerine göre o 
rüknü'iade eder. (240)

Bir kimse, tenSsUI uzvundan çıkan şeyin meni mi mezl mi olduğu 
hususunda şüpheye düşerse ve uyumuş olUp IbtIlâm olduğunu hatırlı
yorsa, bütün âllmlerce gusül vâcibdir, Ihtilâm olduğunu hatırlamıyor
sa îmam Yusuf’a göre yıkanması gerekmez, tmam-ı Azam ile İmam 
Muhammed'e göre gusül icab eder.

Bir kimse, borçlu olur ve borcunun miktarında şüphe ederse, yakl- 
nen bildiği miktarı verir.

Bir kimse, birisi aleyhine iddia ettiği şeyde şüpheye düşmve. baa- 
mmı râa etmesi ve yemin etmemesi gerekir.

Bir kimsenin, deve, öküz ve koyun gibi sftime hayvanları olur da, 
bunların hepsinin zekâtı üzerime vacip mi diye şüpheye düşene, bepel- 
nin zekâtım verir.

Bir kimse, İddette; ölüm İddeti mİ boşanma iddeti mİ olduğunda 
şüpheye düşerse, galip zannı hangisine ise Iddet, o İddettlr.

Bir kimse bir vakit namazı terk etse ve hangi vakti terk ettiğini 
bilmese, bir gece bir de gündüz namazı İade etmesi gerekir.

Bir kimse, acaba, oruç mu, sadaka mı, namaz mı, köle azad etmek 
mi olduğu hususunda yaptığı nezirde şüpheye düşse, üzerine keffâret-1 
yemin gerekir.

Bezzâziyye kitabında şöyle denilmiştir:
Bir kimse, Allah'a mı, boşanmaya mı, köle azad etm^e mi yemin 

ettiğinden şüphe .eder veya unutursa, yemini bâtıldır.
Bir kadm, memesinin ucunu, yabancı bir çocuğun ağzına koyar da, 

ağzma süt girip girmediği hususunda şüphe ederse nikâh haram olmaa.
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ŞERH HIŞMI-

(Î49) Hocan rükünlerinden birini tekrar etmek veya fazla yapmak, hacet İT- 
«ad etmez. Nanum Iftod eder. Onun iftndir M, namazda füpheye düftOŞtt zaman, 
oroftırmost perekmekteıür.

Bezzdziyye toimll Mtapta füylc vArid olmu|tur; Sobah namozmm kıyamında 
iken, birinci mİ yokta ikinci rckdtio mı otduŞu luMuıunda lüpheye dBferte, na- 
moza devam etmez, teıehhüd mtktan oturur, kalkar tekrar İM reküt namaz kı
lar ve «eklv «eede yapar.

Bir kimle pOnün bet vaktini eda ettikten lonra. bir vcyo İM rekdtto Mraatt 
terk ettlŞtnt hatırkırM, fakat konpi namazda plduOunu btlomezM, o  atbıAn eo- 
bah ve vttir namazlarını kata adar.

Kıraati. 4 rebAUa umıttuŞunu hafırbırM, 4 rekütb namazları iods «dar.
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Bir kimsenin borçlu olduğu, kendisinin ikrarı veya getirilen delil 
ile sabit olur da, borçlu borcunu ödediğini iddia ederse, sözüne itibar 
edilecek olan alacaklılardır.

Alınan bir elbisede kusur olur da, alan ile satan kusurun eski veya 
yeni olduğu hususunda ihtilâfa düşerlerse, satanm sözüne itibar edilir. 
Muhayyerlik hususunda ihtilâfa düşerlerse, bazılarına göre söz, muhay
yerliği iddia edenin, bazılarma göre İse inkâr edenindir.

Satılan şeyi görüp görmediği hususunda satım ile müşteri arasın
da ihtilâf çıkarsa, müşterinin sözüne itibar edilir. Şayet, satılan şe
yin değiştirildiği hususunda ihtilâf ederlerse, itibar satıcınm sözüne- 
dir. (250)

b) Hadiseleri, en yakın vaktine göre değerlendirmek asıldu*.
Bir kimse, cübbesini yırtar da arasında ne zaman girdiğini bilme* 

diği ölü bir fâre bulursa, cübbede delik de yoksa, cübbeye pamuk ko
nup dikildiği günden bu yana bütün namazlarmı iade eder. Cübbede 
delik varsa üç günlük namazı iade eder.

Ku^da fâre bulunursa, fârenin bulunduğu andan itibaren kuyu 
necis sayılır. Ondan önceki namazları iadeye lüzum yoktur. Bu imamey-

ŞERH KISMI

(250) Şafii mezhebine göre, «haram olduğu hususunda delil bulunmadıkça, 
her şey mübahtu:.-

•Mübah olduğu hususunda delil bulunmadıkça, her şey haramdır.- Bu sö
zü, İmam Şafii, İmam-ı Âzam’a nisbet etmiştir.

•Bedâiu’l-Muhtar- isimli kitapta Şöyle denilmektedir: Bir işe başlamadan ön
ce, onun hakkında hüküm verilmez. <

Bazı hadis ehline göre de, eşyada aslolan haram olmasıdır.
Bizim mezhebimize göre, uyğun olan tavakkuftur. Yani her şeyin bir hükmü 

vardır, fakat fiil sahasına dökülmedikçe onun hakkında hüküm veremeyiz.
Durumu açığa kavuşmamış şeylerde bu ihtilâf kendini göstermektedir: Hak

kında hüküm bulunmayan bir hayvan, isim verilmemiş bir bitki, kime alt oldu
ğu bilinmeyen bir nehir, eve giren bir güvercin, zürafanın helâlliği haramlığı me
selesi gibi hususlar, şüfiilere göre, •her şeyin aslı mübah olduğu için- mübahtır.

Aslında kadınla münâsebet haramdır. Ancak nikâh bağı ile —zarureten— he
lâl kılınmıştır. Bu da •eşyaların aslında haram olduğu- kaidesine uygundur.

Bir köyde, birçok kadın tarafmdan emzirilmiş bir kız çocuğu var. Büyüdü
ğünde o kıza aynı köyden birçok erkek talip olur. Kızı, hangisinin annesinin ent- 
zirdiği bilinmez. Bir alâmet ve şâhit de yoksa, kız onlardan biri ila evlenebilir. 
Bu nikâh kapısının kapanmaması için bir ruhsattır, yâni kolaylıktır.

Çocuklara meme vermeyi âdet haline getirmiş olan bir kadın, bir kız çocu
kuna da meme vermiş olsa ve o zaman memesinde süt olmadığını iddia etse, bu 
durumu kendisinden başka kimse de bilmese, o kızı kendi oğluna alabilir.

Bir kızla bir çocuğun aralarında emme şüphesi var ise takat işin hakikati ke
sin olarak bilinmiyorsa, nikâhlanmaları câizdir. Sözüne güvenilir (âdil) bir kim
se süt kardeş olduklarına şehadet ederse, evlenmeleri câlz olmaz. Nikâhtan, son
ra birisi haber verirse ayrılırlar.

•Şüphe, iki tarafın eşit olduğuna delalet eder.- 
• Zan, sevap tarafınm tercih edildiğine delalet eder.- 

•Vehm, hata tarafınm ağırlığma delâlet'eder.- 
•Zann-ı gailb, kalbin en tercihe şayan olanı k ^ u l  etmesidir.- 
Fakihler yanmda muteber olanı da budur.
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nln görOğUdUr. İmam-ı Azam’a göre, fâre gigmiş veya dağılmısaa Ug 
gUnlUJi, böyle bir durum yoksa bir günlük namazı İade eder.

c) Kelâmda aslolan hakikattir. (261)
Kanama veya carlyesine, seni nikâh ettim diyen kimsenin bu sözü 

cinsi münasebet mânasını İfade eder.
Bir kimse, bir geyi kendi gocuğuna veya başkasının gocuğuna vak

federse, bu vakfedige, kendi gocuğu var oldukça, gocuğunun gocuğu gir
mez. Kendi gocuğu yoksa, gocuğunun gocuğu girer.

Bir kimse, alıg-verlg yapmayacağına, kira alıp veremeyeceğine, 
mali anlaşma yapmayacağına, mal taksimi ve hasıralaşma yapmayaca
ğına ve gocuğunu dövmeyeceğine yemin ederse, bunları bilfiil yapma- 
dıkga yemini bozulmaz. Başkasını vekil kılmak sureti ile de olsa yemin 
bozulmaz.

Bir kimse, bu koyunun etinden yemeyeceğim der ve etinden yerse 
yemini bozulur. Fakat süt ve diğer maddelerinden yerse yemini bo
zulmaz.

Bir kimse, bu hurma ağacından yemem der de, meyvesini ve tal'ını 
(hurmanın tam olgunlaşmamış hâli) yense yemini bozulur. Pekmez gibi 
değişik bir vasıf kazanırsa, yemin bozulmaz. Hurmanın meyvesi olmaz, 
onu satar da, parası ile aldığını yerse yemini bozulur. Şu buğdaydan 
yemeyeceğim diyen bir kimse, o buğdayı yerse yemini bozulur. Ekme
ğini yerse bozulmaz. Bir kimse, Dicle nehrinden su içmem der de ağzı 
ile eğilip Igerse yemini bozulur. Eli ile veya bir kap İle içerse bozul
maz. Eğer Dicle nehrinin suyundan içmem derse, yemini her durumda 
bozulur.

ŞERH KISMİ

(2511 Kelâmda aslolan hakikattir kaidesinin oKındo birçok fer'ler vardtr. 
Bunlardan blriıl de nikâhın, cinsi münasebet mdnasına olmatıdır. Bu konudaki 
âyel-l eellte fdyiedir; -Baljalannızla evlenmiş olan kadmlarla evlenmeyin. Ancak 
icdhlllyyet devrinde geçen) geçmiştir. Şüphe yok ki o  bir hayâsızlıktı, fAllah'ın 
en büyühl hıştntfna bir eebepJtl. O, ne kötü bir yoldu.- iNlsd.- 22)

Bir kimse yapmış olduŞu vakfı, iadece kendi çocuğuma vakfediyorum deree, 
lulbl çoeüŞuna vakfetmiş olur. Fakat evlâdıma (çocuklarıma) vakfediyorum der
le bütün neıU bir vakfın fümulü oltına oirer.

Bir HImie lotış yapmayacağım diye yemin eder de, vekilet vermek lureil Ut 
latış yoparea yemini bozulmaz. Çünkü vekâlet vermek meeâztdir. Bilfiil eatış 
yaparla, hafcifcai olduŞu için yemini bozulur. Hem bilfiil ve hem de vekâlet ver
mek lurell İle bozulan yeminler şunlardır. Evlenmek, boşanmak, hala', köle ozad 
etmek, kaiten adam Öldürmekte sulh olmak, hibe etmek, iadaka vermek, borç 
almak, borç vermek, kurban keımek, ev yapmak, dikiş dikmek, emonet olmak, 
emanet vermek, driyet olarak vermek, ariyet olarak almak, elbtıe giydirmek ve 
yük yüklemektir.

Bir şeye yemin edildiğinde, yeminin o şeyin fdiid olanına da şdmil olup ola
mayacağı meıeleıl şOyledlr, Nikâhta, alışverişte ve vekalet vermede fdeld olanı
na da şâmildir. Ancak nikâhta tevkil yapana; vekâlet veriree, nikâha şdmil de
ğildir. Namaz da nikâh gibidir. Bir kimse, ben bugün namaz kılmayacağım diye 
yemin edene, lOıid namaz da kılıa yemini bozulur.
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Bir kimse, avlanırken bir hayvanı yaralar ve elinden kaçırır, sonra 
da onu ölü olarak bulur, fakat ölüm sebebini bilmezse, o hayvanm etini 
yemek haramdır.

Bir kedi fare yer ve hemen su içerse, su pis ölür. İçki içen bir kim
senin hemen içtiği su da necis olur. Aradan bir saat geçtikten sonra 
İçerse, Ebu Hanîfe’ye göre necis olmaz.

Bir kimse namaz kılarken, mukim mi, misafir mİ olduğu hususun
da şüpheye düşerse 4 rekât kılar.

özür sahibi bir kimse, özrünün kesilip kesilmediğinden şüphe eder 
de namaz kılarsa, bu namazın sahih olmaması gerekir. Bir kimse, İmam
dan önce tekbir alıp almadığı hususunda şüpheye düşer, fakat galip 
zannı imamdan sonra aldığı hususunda olursa kâfidir. İki zan müsavi 
olursa yine kâfidir. Şayet İmamdan önce tekbir aldığı hususu galip 
ise câiz değildir.

Cemaatle namaz kılarken, imamın önünde olup olmadığı hususun
da şüpheye düşerse, dunun aynen yukardaki gibidir.

2  —  Zorluk  ̂ kolaylığı celb eder. (252) 
tbadet ve diğer hususlarda, zorluğun kolaylığı celb ediş sebebi

7’dlr.

a — Yolculuk. Bu da İki çeşittir: 1 — Uzun yolculuk: Bu 3 gün 3 
geceyi ve daha fazlasını içine alır. Bu seferde namaz kısaltılır. Oruç 
tutulmaz. Mesh bir günden fazla yapılır. Kurban düşer. 2  —  Kısa yolcu
luk: Bu yolculuk, bulunduğu beldenin haricine çıkmaktır ki, bu yolcu
lukta cuma, bayram namazı, cemaate iştirak, hayvan üzerinde ise nafile 
kılmak terk edilebilir. Teyemmüm yapmak, birisini yanına almak için 
kanlan arasında kur’a çekmek caizdir.

Bize göre, misafirin 4 rekâth farzları iki kılması, iki rekâtı düşü
rücü bir ruhsattır (253). Yani o iki rekâtı kılan günahkârdır. Namazı 
fâsiddir. Çünkü o iki rekâtm meşruiyyeti ortadan kalkmıştır.

Seferi olan hir kimse, üçüncü rekâtın kıyamında, mukim olmaya 
niyet ederse 4 rekât kılabilir.

. ŞERH KISMI •
C252) «Zorluk, kolaylığı celbeder» kaidesi $u Ayet-1 celüeye istinadeder:«...H ak 

Te&la sizi seçti. Size dinde dariık, güçlOk vermedi...» (Hacc: 7B)
Peyaamber bir hadis-i teliflerindi fdyie buyurmuflartUrı «Allah İn

dinde en sevgili din Hanif dinidir, Hanif dini en müsamahakar dindir.»
(2531 Seterin en önemli hükümlerinden biritl de, kadMtn yanında boeaeı ve

ya nikâhı kendisine haram olanlardan (mahremterindenf birisi bulunmadıkça 
yola çıkmamasıdır. Bu yolculuk isterse hac farizasını ifa etm ek gibi tarz bir yol
culuk da olsa fark etmez. Islâm diyarına hicret etmek, Istlsnâ kılınmıttır.

Seferin bir bofka önemli hükmü ise, borçlunun, alacaklıdan izin almadan sefe
re çıkamamasıdır. Eğer borç tecilli (tehir edilmif) ise izinsiz çıkabilir. Deniz yol
culuğunda da büyük bir tehlikenin var olduğu' bUlniyorsa, gitmek haramdır.

F . 10
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b —  Hastalık. Hastalıkta ruhsat soktur. Teyemmüm: Hasta olan 
kimse, nefsinden, asalarından, hastalığının artmasından veya geg iyi
leşmesinden korkarsa teyemmüm yapabilir Namaz: Hasta kimse, na
mazı yan yatarak veya ima ile kılabilir. Cemaate igtirak etmeyebilir. 
Fakat faziletini alır. Ramazanda orug yemek: Yağlı kimseler, fidye ve
rerek, ramazan orucunu yiyebilirler. Fıtır ve zıhar keffâretlerini oruç 
tutmaktan, fakirlere yemek yedirmeye tebdil edebilirler. İtikâftan çı
kar, Hacda ve geytan taşlamada ise vekâlet yapabilir. Hacda, yapılma
ması gereken geyleri yapmak, hasta olanlar iğin fidye ile mUbah olabilir.

iki görüşten birine göre, zaruret halinde igki ve necasetle tedavi 
olunabilir, Kendini boğma tehlikesi zuhur ederse, ağzındaki lokmayı 
çıkarabilir. Zaruret halinde, doktor (hekim), her iki avret mahalline 
da bakabilir.

o — Unutmak (254). Unutmak, ihtiyaç ânında bir geyi hatırlaya
mamak demektir. Unutmak, mutlak mânada günahı düşürür. Unutu
lanı hatırlamak icab eder. Bir kimse, namaz, orug, hac, zekât, keffâret 
ve nezri unutursa, ittifakla kazası farzdır. Arafatta «vakfe» yapma
manın kazası da farzdır. Unutarak, necasetle namaz kılan, namazın 
rükünlerinden birisini terk eden, su, elbise, namaz vakti, orug vaktini 
araştırmada hatâ ettiğini yakinen bilen, oruçta niyeti unutan, unuta
rak namazda konuçan kimselerden, bu sayılan hususlar dügmez.

Unutmada, hükmü dügen hususlaı' ise şunlardır: Oruçlu iken unu
tarak yemek, igmek, cinsi münasebette bulunmak, namazda unutarak 
yemek, 4 rekâtlı namazların ikinci rekâtmda selâm vermektir.

Unutma ile unutmamanın müsavi olduğu yerler günlerdir: Yemin, 
boğama, köle azad etme ve ihramlı iken yapılmaması gereken şeylerdir.

Unutma ile ilgili meselelerden birisi de gudur: Borçlu, borcunu 
unutur ve böylece ölürse, eğer borç alınan gey satın almak ile alâkalı 
ise, muâheze edilmez. Gasb yolu ile aldı ise mes’uldür. Bir kimse hay
van keserler, besmeleyi unutursa, muâheze edilmez ve kestiği yenir.

----------------------------------------- ŞERH KISMI---------------------------------------------

(ZS4) Unutmak, ihtiyaç dnmda bir jeyi hatırlamamob demektir. Sehv ile nis~ 
yan arıuındo ihtUĞf olunmuştur. Uimada şayan olan ikisinin aynı mdnada ol- 
mandır. Bu ibi hususun gHnahı düşürüp düşürmediği hususunda Mimler İUilah 
ocmişierdir. Bu Husus ile ilgili hadis-i şerif şöyledin «Ümmetimden, hata, nisyan 
ve zorlanarak yapmaya mecbur olduklan işler kaldınimıştur.»

(İ55) CEVAP VBRllUBSl GEREKEN MÜHİM SUALLER VE CEVAPLARIs 

(TAHARET»
S: Hangi tu eldaUUrt
C: Peygamberin rs.o.v.) pormaÇındon oban suttm efdaldir.
S; Hangi bOçfib Kovuz, necaset düşmable pis almaz?
C: Her saman için su abnıp döbfilşn hamam havuzu pis olmaz.
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ç — Zorluk ve kaçınılması gUç huauBİar, Necâaet-1 halifeden elbi
sesine 4 parmaktan az bulaşan kimsenin namazı câizdir. Necftact-I gali- 
zeden elbisesine 1 dirhemden az bulaşan kimsenin de namazı câlzdlr.

özür sahibi bir adam, elbisesini tekrar tekrar yıkar da, elbisesine 
yine de necftset çıkarsa, mes'ul değildir. Ne kadar çok olursa olsun pire 
ve tahta kurusu kanı, iğne ucu gibi İnsanın elbisesine sıçrayan İdrar 
zerrecikleri, sokak çamuru, giderilmesi zor pislik izi, su kabının harici
ne yapılan kedinin idrarı (bazıları mutlak mânada kedinin idrarının 
temiz olduğunu söylemişlerdir. Fetva yukarda zikrcdildiği gibidir), fâ- 
renin idrarı, ne kadar çok olursa olsun serçe ile güvercinin pisliği, bir 
rivayete göre eti haram olan kuşların pisliği, kansız hayvanların pis
likleri, uyuyanın salyası (salya hakkındaki fetva mutlak mânadadır), 
çocukların ağzı, zibil tozu, az necis dumanı, hayvanların geçiş yeri te
mizdir, bunlarla ibadet câizdir.

ŞERH KISâH

5; Hangi hayvan, kuyuya düşer de ölmeden çıkarılırsa, suyun loffiomı çıka
rılır. Ölürse tamamı çıkarılmaz?

C; Kediden kaçan fare.
S: Hangi kuyu, yalnız bir kova su çıkarmakia temiz olur?
C; Bir kuyudan pislenen bir kovanın bir başka kuyuya dalması ile pislenen 

kuyudan bir kova su çıkarılır.
S; Hangi sudur ki, çok ise abdest alırvmatı cdiz olma* ds, o t  oldudu mman 

ediz olur?
C; Ağzı ve dibi (lO'a 10) 10x 10 arşın olan bir havuzdan... Su bol olduğu sa

man, havuzun -oha on- olmayan dar kısmına kadar çıkar, bu yüzden obdest alın
maz. Su azalınca -ona on orjın- oton fcısmıno iner, o  sudan abdest almak edU
olur.

S: Hangi sudan abdest alınır da içilmez?
C: Su kurbağasının düşüp öldüğü sudan.

(NAMAZI
S; Hangi tekbir ile namaza başlanmış olmaz?
C: Hayret ifade eden tekbir ile.
S: Hangi mükellefin üzerine, yofsı ve vitir vdcib fforzJ değildir?
C: Güneşin, battıktan kısa bir müddet sonra tekrar dodduğu memleketteki 

mükellef klşt üzerine vaeib (farz) değildir.
S: Hangi namaz, Kur'dn okumakla bozulur?
C; Hades vdfci olduktan sonra Kur'ân okunan namaz.
S: Hangi namaz, s vakit namazı Itsüd eder ve S vakit namazı da sahih kılar.
C: Sahib-I tertip, bir vakit namazı geçirir. Bundan sonra kıldığı f  vakitte o  

namazı hatırlar. S vakit namazı bitirdikten sonra geçlçdlğl o namazı kaza eder
se, S vakit namaz fösid olur. Kaza etmeden önce altıncı vakti kılarsa. 8 vaktin 
fâsid olmasmdan kurtulur,

S; Hangi namaz, fâsid olur da, onu abdestln bozulması kurtarır?
C; 4 rakâtU bir namazda, ha'da-i dhirede oturmadan 6'el rekâta kalkılır, S‘cl 

rekdtin sonunda secdeye varılır da, secdeden başını kaldırmadan abdesit bozulur
sa, namazı sahihtir. Başını secdeden kaldırdıktan sonra bozulursa namaz fütUdlr.

İmam Ebu Yusuf, imam Muhammed'in bu buluşu karşısında takdirle şöyle 
demiştir; -Hayreti Namaz bozuluyor, abdestln bozulması onu tahsis edlyort-

S: Hangi kimse, namazda evet der de namazı bozulmaz?
C: Konuşurken bu kelimeyi âdet haline getiren kbneedir.



Yine bu cümleden olarak, yellenme esnasında çıkan hafif yaşlı
ğın mak’ada ve çamaşıra, şalvara İsabet etmesi muâhezeye tâbi 
değildir. Hulvan! (rahimehullah), namaz kılarken şalvarını çıkarırmış. 
Fakat bu zatın yaptığı işin bir tevili yoktur. Belki ihtilâftan kurtul
mak İçin böyle yapmıştır. Hajrvan pisliği yakıldığında temiz olur. Kü
lünün de temiz olduğu birçok âlim tarafından kabul edilmiştir. Eğer 
külü temiz olmasaydı, birçok şehirde pişirilen ekmekler necis olur, yen
mezdi.

Yarasanın idrarı ve dışkısı temizdir. Devenin pisliği, bir süt kabı
na düşer de, dağılmadan çıkarılırsa, süt temizdir. İmameyne göre, hay
van pislikleri nccâsct-i hafifedir. Nccâset buharları elbiseye İsabet 
ederse, o elbise pis sayılmaz. Keneften akan su bakkındaki galip zan, 
necis olmadığı hususunda İse, necis değildir.
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ŞERH KISMI

S: Namaz içinde iken, suyu gördüğünde kimin abdesti bozulur?
C; Teyemmüm ile namaz kıldıran bir imama uyup da, imam, suyu görmedi

ği halde kendisi suyu gören kimsenin abdesti bozulur,
S: Hangi kadının erkeklere İmameti câizdir?
C: Secde âyetini okuyan bir kadın, tilâvet secdesi yaparken, dinleyenler de 

ona tâbi oldukları zaman câizdir.
S: Hangi farzın edası vâcib, kazası haramdır?
C; Cuma namazı.

(ZEKÂT)
S; Zekat verilmesi gereken malın üzerinden bir sene gdçtiği halde, zekâtı ve

rilmeyen mal hangisidir?
C: Hibe edilip de, sonra hibe etmekten vaz geçilen maldır.
S: Nisab miklanno ulattığı ve borcu da olmadığı halde, kendisinden zekât 

verilmeyen mal, hangi maldır?
C; Alınmamış mihr-i müecceldir.
S; Hangi adam Imam-ı Azam'a göre zengindir, kendisine zekât helâl olmoz»
C; Hayvanların adedi bakımından nisaba mâlik, fakat hayvanlarının değeri 

200 dirhem yapmayan kimseye zekâlı almak da vermek de helaldir.
S; Nisab miktarı parası olduğu halde, zekât almak kendisine helâl olan kim

dir?
Cî Başka birisine borç vermiş ve onu alamayan kimsedir.
S; VerdiÇİ zekatı gizlemek, hangi kimse İçin müstehaptır?
C; Zâlimlerden korkan kimse için mUstehaptır,
S; Hangi adam Imam-ı Azam'a göre zengindir, kendisine zekât helâl olmaz? 

İmam Muhammed'e göre fakirdir, zekâtJı^lâl olur?
C; Ev| olan, evinden faydalanan fakat nisaba mâlik olmayan kimsedir.

(ORUÇ)

S: Hongl adam âzürsilz olarak orucu yediği halde, kendisine fceffdret teob 
etmez?

C; Tek basına ayı gdren, fokaf snhldiö* hakim tarafından kabul edilmeyen 
kimsedir.

S: Ramazana vofcfinde niyet «ftiSI halde, orucu ndfile soyılort hongi kimsedir?
Ct Fecrin doğuşundan sonro âkil ballfl olon kimsedir.
S; Hangi oruçlu kimsenin üzerine, başkasının lükrûOünö yuftuflundo kettd- 

ret lâzım gelir?
C; SevdUİ bir kimsenin (flfcrüOânii yutana fceffdret lâzım gelir.



Bir kimse hayvan pisliğini yakarken, yakılan pislik suya karıgır, 
o  su da birisi r>in elbisesine değerse istihsânen temizdir.

Ahır sıcak olur, tavandan su damlarsa yine temizdir. Hamamdan 
pislik akar, duvarlara bulaşır vc tavandan da damla damla su düşer ve 
birisinin elbisesine İsabet ederse, pis sayılmaz.

Ahırda asılı olan küpten damlayan sular da temizdir.
Her ne kadar misk'in aslı kan ise de temizdir denmiştir.
Zebâd (bir çeşit koku), haram bir hayvanın terinden alındığı hal

de temizdir.
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ŞERH Kisnn

S: Orucu bozduğu halde, o  orucu kaza etmesi icab etmeyen kimdir?
C; Kaza niyeti ile oruç tutup, sonra da üzerinde kaza olmadiğım anlayan 

kimsedir.
(HAC)

S: Hangi fakir, hac için borç eder?
C; Zengin iken üzerine vâcib olduğunda hacca gitmeyip, sonra fakir düğen 

kimse,
(NİKAH)

S- Hangi baba, kızını denk biri ile everdiği halde, tmam-ı Âzam'a gOre bu 
nikâh sahih sayılmıyor.

C: Kızının mihrini. emsalinin mihrinden az tayin eden sarhoş babanın yap
tığı evlendirme.

S Hangi kadın, bir günde 3 kocadan 3 mihr alır?
C: Hamile bir kadın kocasından boşanır ve çocuğunu doğurur. Kocasından 

tam mihrini alır. Aynı gün bir başkası ile evlenir, cinsi münasebet olmadan aynı 
gün ondan da boşanır ve mihrini alır. Yine aynı gün bir başkası İle evlenir o  da 
ölürse ondan da mihrini alır. Böylece bu kadın 3 mihrl, 3 kocadan aynı günde 
almış olur.

(TALÂK)

S; Hangi kimsenin boşaması boşama sayılmaz.
C: Boşamadan yalan haber kastettim diyen kimsenin boşaması boşama sayıl

maz.
S; Hangi adam, saat (kıyamet) kopuncaya kadar evlendiğim bütün kadınlar 

boftur der, evlenir de fcom ı boş olmaz?
C; Saatten kastim, bu saat yani içinde bulunduğum saatti diyen kimsenin ka

rısı boş olmaz.
(YEMİN)

S; Bir adam, kanstna sen bu sudan çıkarsan boşsun derse ne yapıirnası ge
rekir?

C; Karısı boş olmaz. Çünkü su akıp gitmektedir.
S: Bir adam iple bağlı bir paket getirir, karısına verir ve •eğer ipi Çüsar ve

ya kesersen boşsun. Içindekini çıkarmazsan da boşsun- d^rse, çaresi nedir?
C: Getirilen şey, tuz veya şekerdir. Suya konur eritilerek çıkarılır,
S; Bir adam, üzerinde ipekli bir elbise olan karısına, bu elbise Içinds iken 

seninle münasebette bulunmazsam, boşsun derse ve kadın da o  elbiseyi (ifeanr- 
ta ne yopıbr?

C; Elbiseyi erkek kendisi giyer ve münâsebette bulunur.



Temiz bir toprak pia bir su ile çamur faaline gelirse veya bunun 
aksi olursa, fetvaca, bu çamur temiz kabul euiiır. Gasiltaanede insanın 
Üzerine sıçrayan sulardan korunmak mümkün olmadığından temiz ka
bul edilmiştir.

Sokakta yürürken kendi ayağından sıçrayan çamur damlaları, yine 
köpek yürürken köpeğin ayağından sıçrayan çamur damlalarından mu- 
Afaeze yoktur.
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__________________________ ŞERH KISMİ--------------------------------------------

(İMAN-KÜFÜR)

S: Hangi mûrted öldürülmez?
C: Müslümanlığı bajkasına Mbl olan (köle gibi) kimseler.
S: Hangi süt çocuğunun hltm  olduğuna hüküm verilir?
C: isUm diyarında bulunan çocuğun.
S: Hangi kimse diri olduğu halde ölü sayılır?
C: Kaybolan kimse.

(VAKIF)

5; Hangi şeyde geliri, sahibi alırsa eâiz değil de, vekil ettiği kimse a ’trsa ed- 
izdtr?

C.- Vakıf.
S; Hangi insan, bir şeyi vakfeder, sonra ölür de vakıf feshedilir?
C: Uürtcd olarak fllen kimsenin vakfı.

(ALIŞ-VERİŞ)

5; Hangi satif, mal sokibt yaparsa edlz olmaz da vekili yaparsa e&lz olur?
C: Hasta olan kimsenin yaptığı satış.
K: Hangi kimse eiriye alır da, onunla münasebette bulunman fcendleine fas

idi olmaz?
C; Babasının veya odlunun mûnimbette bulunduğu eürtye faeUl olmaz.
Sr Hangi ekmeğin satıjı cdiz değildir?
C; Az bir needset bulajan su İle yoğrulan hamurun ekmeğinin satışı cdiz ol

maz. Şdfillere göre temizdir ve edizdir.

(HÜKÜM)

S- Hangi saiifi hdkim iptal eder?
C; Mushafm kâfire satışını,
S; Üzerlerine yemin vöcib olduğunda içlerinden biri yemin ederse, dIğerlerU 

nin üzerinden yemin düsen kavim hanoisidir?
C; Bir adam bir ev olır, kopısını sobada açar, komşular daha önce bu  hapı

nın sokada oeılmadıdmı iddia ederlerse ve şahitleri de yoksa, içlerinden birinin 
ysmlnt kdil gsllr.

(ŞEHADET - ŞAHİTl.tK)

S: Hangi şahliler, iki ortağa şehadette bulunurlar da, bu şehadet ortaklardan 
bilisi için makbul, diğeri için değildir?

C; Hırfstiyanlarm, biri müsiümon diğeri hırietiyon olan iki ortağa yopmif oi> 
duklon şehadettlr. Müslümım için geçerli değildir.

5; Hangi şahitliğin gizlenmesi odizdtr?
C; HAkIm fdsık olur ve (dhitllğinin kabul ediimeyeeeğlni bitiree.
S; Hangi mSsIümanlann çehodeti kabul edilmediği halde, aynı mevzuda iht 

hırlstlyanm şehadeU kabul ediliyor?
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Taşla istincâ meşrudur. Halbuki necaseti giderici değildir. Suya 
dUştUğii zaman su necis olur. tHer sıvı, hakiki necâsetl temizler» aözU de 
kolaylık İçindir. Çocukların öğrenmek için abdeatsiz Kur'in-ı Kertm’i 
tutmaaı, her abdeatte çıkarılması güç olduğu İçin mest üzerine meahin 
c&lz olması (gusûlde tekrar olmadığından mesti çıkarmak vâclbdlr),

ŞERH K ISm
C; İki tane müslûman çocuğu olan bir Hıristiyan ölüyor, çocukları hırbtiyan 

olarak öldüğüne şahitlik yaparlarsa, kabul edilmez. İki Hıristiyan, mılsiilman ola
rak öldüğüne şahitlik yaparsa, şehadetleri kabul edilir.

(İKRAR)
S; Hangi ikrarın tekrarlanması lazımdır?
C: Zina ikrarı ve borç ikrarının (ehrnrianmosı Idzımdtr.

(HİBE)
S; Hangi babanın, oğluna hibe ettiği şeyden dönme hakkı vardır?
C; Eğer oğlu, yabancı bir kimsenin kölesi olursa,

(ÖDÜNÇ VERME)
5- Hangi ödünç alan, istendiği zaman onu geri vermez?
C: Hac yolculuğuna çıkmış gemi, zulümle adam öldürmek için istenilen kı

lıç. harp zamanında gaziden istenen at ve borca mahsuben verilen rehini İsten
diği zaman geri vermez.

S; Hangi adam, olm ı; olduğu bir emanete Ihonet etmediği halde onu fldcınah 
zorunda kalıyor?

C: Kendi öldükten sonra mirasçılarına verilmesi İstenen emanet.

(TAKSİM)
S: Hangi ortaklar, İsteseler de taksim yapamazlar?
C: Aynı çıkmaz sokağı kullanan komşular.

(KURBAN)
S: Hangi âkil, bâliğ ve müslüman olan kimse besmele de çeUerek kurban ke

ser de kestiği yenmez?
C: Besmeleyi kurban için çekmeyenin, kurbanı kastetmeyenin kestiği kurba

nın eti yenmez.
S: Bojfcasının koyununu kestiği halde, ödemesi gerekm eyen  hanoi kimsedir?
C: Kurban gününde, kurban koyununu kesen adamdır.

(MEKRUH)
S: Altın ve  oöm ö? kaplardan başka hangi kabın kullanılması hanımdır?
C: insan kemiğinden yapılan kapların kullanılması haramdır.
S; Meseidde hangi yerde namaz kılmak mekruhtur?
C: Sadece kendisinin ksbp, başkasının kılmasına müsaade etmediği yerde na

maz kılmak mekruhtur.
S: Hangi adam, başkasının evini, ev sahibinin İzni olmadan yıkar da Odemezf
C: Amirin emri ile, yangını söndürmek için yanan evi yıkan adam, onu 0da- 

mez.
(CİNAYET)

S: Hangi adam bir cinayet işler de, cinayet neticesinde o adam ölüne, •ya
rım diyet-, yaşarsa -tam diyet- vermeye mecbur kalır?

C. Sünnetçi, sünnet ettiği çocuğun tenâsül uzvunun başını keser de Ölürse, 
yarım diyet, kurtulursa tam diyet ödemesi gerekir.
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aıadan a)rrılmadıkça suyun müstamel olmaması, su, necaset yapıcı bir 
eeyle kangtığında, ondan aynlmadıksa necls kabul edilmemesî  $ok du
ran suyun renginde meydana gelen değiglkliğin onu neeis yapmaması, 
(amur ve ona benzer geylerln necls kabul edilmemesi de hep kolaylık 
İsindir. (258)

Namazda abdest bozulduğunda, namazı bozup, abdest alarak tek
rar namaza durup geri kalar kısmı tamamlamanın eâiz olması ve aym

ŞERH KISMI.

S: Islimda İlk lakıim olunan miras kimindir?
C- &ı'd b. Ksbi'tndir.
(tst) ÖNEMLİ MESELEI£R
I — Ma$akktt.
Me^kkat iki «a$İUİr.
a) lİMdettan aynimayan güçlükler.- Bunlar, soğuk su ite abdest almak, gusül 

yapmak, uzun ve sıcak günlerde oruç tutmak, cihad ve hacda uzun yolculuk yap, 
mak, asileri, canileri ve zdnileri cezalandırmak ve recm etmektir ki bu zorluklar 
bu ibadetlerden ayrılmaz. Düşürülmesi de mümkün değildir. Şiddetli soğuktan 
korkulduğunda teyemmüm etmek, cünûplükten temizlenmek için eiizdir.

Bedii' isimli kitapta cünüp bir kimsenin teyemmüm edebilmesi için tu tart
lar ilsri sûrûlmüflür: Cusülden sonra sığınacak bir yer bulamamak. Vücudunu 
Ilıtacak albfıa, ııcafc lu va homam bulamamak. Namaz abdestinde böyle bir ce
vaz yoktur.

b) İbadetten ayrılan güçlükler: Bunlar da birkaç çefittlr:
I —- Nefis ve asalara taalluk eden büyük meşakkat. Bu gibi mefakkatlerde 

tahfife pltmok dizdir. Deniz yolu ile hacca gitmekte tehlike varsa gitmeyebilir.
Z — Hafit güçlükler. Herhanpl btr ağn, hafif ba; ağneı, aeab bozulıluğu gibi 

hallerdir ki, itibar edilmez.
•Meeâlih-I İbadeti tahsil. def‘-i nofsedelten evladır*
3 — Orta derecedeki güçlükler Ramazan ortasında'hastalanmak, hastalığının 

artacağından korktuğunda teyemmüm etmek gibi zorluklardır.
II -  Şeı'l kolaylıklar.
a) ibadetin düşmesi, özürler mevcut olduğu zaman tahakkuk eder.
b) ibadeti eksiltme. Yolculukta t  rekitlı farzların Z rekdt kılınması.
el ibadeti tebdil. Abdest ve püslün teyemmüm  ile. namazda kıyamın fcuud 

ile, rükü va eücudun ima ile. orucun yem ek ite değiftlrllnıesi bu cümledendir.
ç) Takdim kolaylığı. Arafatta iki namazı birleştirmek, zekdtı sene dolmadan 

vermek, fitreyi ramazanın İçinde veya daha Ünce vermek de takdim kolayiidı içi
ne girer.

d) Tehir kolaylılı. MütdeUfe'de Ikt nomazı cem', hasta vs seferde olanın ra
mazan orucunu tehiri. Boğulan kimse ile uörajmonın namazı tehir edebilmesi.

el tbadeU tatyir kolaylığı. Korku dnında namazın nizamını değlftlrebllmek.
tl Telhis Inıbsat) kolaylıkı. Boğulmak üzere olan bir kimsenin içki İçmesine 

ruhsat verilmiçtir.
III — Nazsın bulunduğu yerde meşakkate İtibar edilmez.
(mam-ı Azam, hayvan pisliğine necdset-l gallza demitUr. Çünkü Peygambe

rimiz (e.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde hayvan pisliği için «neelstir» tabirini kutlan
mışlardır. Hafckmda noss olduğu için, fmom-ı Azam umumi bir iptilü olmosına 
itibar etmemiş ve tahfifine ğltmemiştir.

IV — Bir şey, daraldıkça ganişler, genlşladikça daralır. Bazıları bu kaideyi 
fğyla ifode atmişlerdir.- Bir yay haddini oyarsa zıddına dünar.
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durumun korku namazında mubah olmaaı, hayvan Üzerinde -gehrin dı
şında bulunulduğunda- İken ima İle nafile namazı kılınması, (bu, Ebu 
Yusuf'tan rivayet olunmuştur), nafile ve korku namazında özUrsUz ola
rak oturmanın miibah olması da kolaylıklar cilmlesindendir.

İmanı-ı Azam, ruhsat konusunu daha geniş tutmuş ve biitUn iba
detlere şâmil kılmıştır. O, kadına vc zekere dokunmanın abdesti bozma
dığını, taharette niyet ve ovalamanın şart olmadığını, suyun temiz mİ, 
necis mİ olduğunu ona bakan bir kimsenin kendisinin anlayabileceğini, 
tekbirin niyetle yakın olmasının şart olmadığını ileri sUrmiiş, «... O 
halde Kıır’ân'dan size kolay gelen miktarı olnıjıın...» (Miizzcmmil: 20) 
âyet-i çelilesi mucibince amel ederek, namazda okunacak Kur'&n'ı ta
yin etmemiştir.

Yine İmam-ı Azam, cemaatin Kıır’ftn okumasını, imamınki ile ka
rışmasın diye yasaklamış, iftltah tekbirini bir lâfızla kayıt altına al
mamış, ta’zim İfade eden her lâfızla namaza başlanabileceğini câiz gör
müştür, Rükû ve sUcudda ta'dil-i erkânın farz olduğunu düşürmüş, vft- 
clb olduğuna dâir hüküm vermiştir. Zbkât ve sadaka-1 fıtrin 8 sınıfın 
hepsine verilmesi mecburiyetini kaldırmış, ramazan orucunda niyetin 
tayin olunmaması ve tehiri cihetine gitmiştir.

Hacda yalnız, Arafat’taki vakfe ile tavâf-ı ziyârctl rükün saymış, 
tahareti ve setr-i avreti şart koşmamıştır. Yedi hususun hepsini rükün 
olarak kabul etmemiştir. Umreyi vâcib olarak kabul etmemiştir. Ha
vanın sıcak olduğu günlerde, cuma ve öğlen namazını, havanın biraz 
serinlediği vakte tehirini miibah görmüştür. Cemaati, yağmurdan, cu
mayı da bilinen özürlerden dolayı terke cevaz vermiş, hac vc cumanın 
farziyetini -yapabilen olsa bile- âmâlardan düşürmüş, bunların hepsini 
mU'minlcrc kolayiık İçin yapmıştır.

Hayızlı kadın namazı kaza etmez. Çok tekerrür ettiğinden dolayı 
bunda güçlük vardır. Bu yüzden hayızlı kadın, hayızlı İken geçirdiği 
namazı kaza etmez. Oruç ve özür kanı böyle değildir. Ender vaki olduk
larından kazası gerekir. Baygınlığı 24 saat devam eden kimsenin üze
rine kaza vâcib değildir

Başı İle İma ederek namaz kılma gücünü kaybeden kimseden de 
düşer

Baş dönmesi korkusu olursa, gemide ayakta namaz kılmaya gücü 
yetenin oturarak kılması câizdir

Hac ve orucun senede bir, zekâtın da öşrün dörtte biri olması yine 
bu kolaylıklar cümlesindendir.

Zekâtın zenginlik halinde verilmesi ve mal helâk olduğunda zekâ- 
tm düşmesi, zaruret halinde ölü hayvan eti vc bedelini sonra ödemek 
şartı ile başkasının malının yenmesi yine kolaylık içindir.

Veli ve vasisinin emeklerine karşılık yetimin malından yiyebilme
leri de câizdir. Araya namaz harici bir iş girmemek şartı İle, namaza 
başlamadan önce niyetin câiz olması, ramazan orucuna geceleyin niyet



etmek mOmkiin olduğu gibi, öğleye kadar tehirinin mümkün olmam da 
kolaylık içindir. Niyetin bu şekilde öne ve sonraya alınmasının sebep
lerinden biri de, o sırada hayırlı kadının hayzı sona erebilir, kâfir mü’- 
min olabilir, çocuk bfiluğa erebilir; böyJece onların da oruç tutmalarına 
İmkân yerilmiş olur.

Hacca giderken yolun kesilmesi (yolda bir engelin zuhur etmesi) 
veya hac vaktine yetişilemcmesi ihramdan kurtulmayı mübah kılar.

Hattâ îıtıam Ebn Yusuf, hac mevsiminde harem bölgesinde hacı
ların ha}'vanlarının otlamasını mübah görmüştür.

Deride kaşıntı olduğunda ve gazada erkeğin ipekli giymesi câlzdir. 
îflftstan kurtulmak için zimmetindeki malı satma izni de verilmiştir. 
Alış verişte bir şeyin numunesini görmek kâfi görülmüştür. Alış-verlş- 
te mnha.vyerllk, sonradan pişman olmayı def etmek için meşru kılın
mıştır. Malı para İle satma hususunda muhayyer kılınışın (257) sebe
bi. ödemede gecikmeyi önlemek İçindir. Emânetin satılması da bu ka
bildendir.

Kız istemeye gidildiğinde damad ve mahkemede şâhid. kızın yü
züne, doktor da hastasının avret mahalline bakabilir, yâni mubahtır.

îmam Ebu Hanife, nikâhın velisiz ve bakmaksızın yapılabileceğini 
de söylemiştir

Dört kadınla evlenmenin mübah olduğu (258), boşanma, bulu’ , fid
ye vermek, rlc'a, kltâbe, keffftrct-1 zıbar, keffâret-l yemin, vasiyyet 
ve mUctehİdlerden günahın düşmesi de meşrudur.
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1
ŞERH KISMI

f2S7l Buhara ve Belh âlimleri, kolaylaştırma meselesini nenlşlctmiflerdlr. Tat- 
silâl! 'Kem' şerhirdcdir. Bu kolaylıklardan bazıları şöyledir.- Fahlf fiyatla satı
lan malın peri verilmesi, feusıırlu eşyanın peri döndürülmesi eâiz gârülmüftûr. 
Hekimin ve şühidin Idünür gidilen kızaJ bakması, bakmaksızın nikâhın ed(z ol- 
mast. da kolaylıklar eümlesindendir. Çünkü herkes, kızına veya kardeşine her ta
lip olanın bakmasına rızâ göstermeyebilir.

Dört t'admln evlenmenin müboh olması da kolaylık içindir Bu feoloylıh, hem 
kadınlara hem de erkekleredir. Adaleti yerine getirme güçlüğü olduğundan do
layı dörtten faila kadınlo evlenmeye müsaade edilmemiştir.

Boşanmanın meşru olması da kolaylık İçindir. Birbirinden nefret eden karı ve 
kocanın bir flmilr beraber yaşamaları ikisi için de işkenceden başka bir Şey olmaz.
. Zılıar ve .vemindefei keffâret de yine kolaylık içindir.

Aynen yemin heffâretlndekl tahyir (tercih) de kolaylık içindir,
Vasiyyet nıejru kılmmiflır. Bundaki maksat, insanın hâl-i hayatındaki eksik

likleri teiâll elmekiir. Malının üçte birinden fozlasmı vasiyyet edemez. Mirasçı- 
lonn halîliim iecavûı etmiş olur.

Afiiriehidfrrin hatasından pûnnh düşmüştür. Çünkü her hususta yakin İh mü
kellef olsalardı, Ictihadda bulunmaları güçlrşirdl.

tmam ı /İram hüküm ve şâhitlikte de kolaylık yaparak, fâsıhın kikim  olabi
leceğini ve sâhidin tezkiyesinin şart olmadığını söylemiştir.

İmam Ebu Yusuf da, hâkimin şâhide telkin yapabileceğini, çeçifli b-idelerdeki 
hakimlerin arasında fhukukl meselelerde) yazışmanın eâiz olduğunu b-nimsemlştlr.

fisa) Bize göre •mahrem», nikâhı ebediyyen haram olanlordır. Bun’ar, ne- 
seb. evlenme yolu İle teessüs eden akrabalık ve emme yolu He meydana gelen 
akrabalıktır.



d —  Noksanlık. Noksanlık da meşakkatin bir çeşididir. Tahfife mU- 
salttir. Çocuk ve deli mükellef değildir. Malt durumları sahiplerine 
aittir. Çocuğun terbiyesi ve büyütülmesi, daha şefkatli oldukları için ka
dınlara aittir. Kadınlar, kendilerine kolaylık olması için, çocuğu büyüt
meye icbar edilmemişlerdir. Çocuk, zekât dahil, hiçbir ibadetle mükel
lef değildir

Yaptıkları kötülükten mes’ul olmazlar. Sebepleri mevcud olsa dahi 
kısas ve hadd yapılmaz. Onların kasıtla yaptıkları hatâdır.

Çocuklarda İmana gelince, vüeubl.yyeti sftblttlr. Edadan sorumlu 
değildirler. Akıl baliğ olduktan sonra, edası farzdır. Tecdld-i iman vâ- 
cib değildir.

Sadaka-1 fıtır ve Kurbanın (kendi mallarından) vücııblyetlndc İh
tilâf olunmuştur. İtimada şayan olan görüşe göre, çocukların üzerine 
bunlar vâclbdlr. Edasını velileri yapar.

Velisi, etinden bir şey taaadduk etmez. Kendisine yedirir, geri ka
lanı satın alır. Çocuk müslümansa arazisinden öşür, kâfir ise haraç 
alınması hususunda ulema İttifak etmiştir.

Çocuk evli ise buluğa ermemişse, karısının aile ve akrabasının na
fakasını da veli üzerine alır, İbadeti İfsâd edici bir şey yaparsa kökten 
bâtıl olur. Namazda konuşmak, hacda clmâ yapmak gibi.
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ŞERH K lSm
M«rOst bir kadın, ımlsliımnn. hırlstlyan veya ımısnvl oluma evlenilir,
Ûr rfefn bonnnon bir hrdm ancak bir başkan İ h  evlenir, cinsi mûnd*eb"f vu- 

İMt bi'lı/r. bundan sonra takrnr boşanır veya evlendiği adam ÖKrse, IddeHni bl- 
tirdlkian sonra ilk kocası ile evlenebilir.

Fakir ve ğrir. bir kimsenin nafakasını, zenotn akrabası temin efmehle mûft'*!- 
leftlr. Buradaki akrabalık, nesebi akrabalıktır.

ff’ bn ve satıs mevruunda. akraba ile, başkaları arasında on fark vardır, 
•Keres şerhinde fbu farklar} zikredilmiştir.

VsC’l ve ffırû’ bazı hükümlerde hususilik arz ederler. Bu hususi durumlar 
şunlardır:

t — t^nhremin mehr^me hibe etllftl şevden rüeü cAIt doH'dlr
2 — »fnV>r«rn o'nrt'nrrlnn biri dlfrerinin bir sevlel c"ldıftında eli kesilmez.
3 — Mehremlerden biri dlSeHne şahitlik yspamnz
4 — Birinin mflpfl^îebntle hulundutu kndınla diS’erl buhınamsz.
5 — MOeeıred akld ile (mflnflsehet. vuku bulma.sa dnI biri diğerinin nikâhın

dan düsen (bosenenl kensını pinmaz.
e — -Fer'», küfür rilyanndnki -aslını» öldOmmez
7 — Asıl, fer'e İftira ederse hndd yapılmaz. Fer’, aşıla İflira ederse hadd tat

bik edilir.
8 — Fer’, asim İzni olmadan sefere çıkamaz.
9 — Asim İzni olmadan far', cihada sldemez.

10 — Asim izni olmadıkça kadınlar da sefere çıkamaz.
11 — Fer’ namazda da olsa, ana-babanın çnSnsmn icabet etmesi sereklr,
12 — Pahasının kendisine ihtiyacı olur da, oSlunun hacca gitmesini İstemi

yorsa gidemez.



İhramll İken yapılan hatâlardan dolayı kurban kesmeni gerekmez. 
Kahkaha ataa dahil abdesti bozulmaz, fakat namazı bâtıl olur.

Üzerine vicib değil ine de, yaptığı İbadet sahihtir. Sevap alıp alma
dığında İhtilâf olunmuştur, itimada şâyân olan göriig, sevap alması 
clhetlndedlr.

Bagkalarım okutması dahil, bütün iyilikleri iğin sevap vardır.

İmameti câiz değildir.

Onun okuduğu secde âyeti dinlendiğinde veya işitildiğinde secde 
yapmak vâclbdir. Bazılarına göre, cemaat sevabı alabilmesi için akıllı 
olması gerekir.

Cuma ancak üç şartla sahih olur. Bu şartlardan birisi de akıllı ol
masıdır. Çocuk, tasarrufu elinde olan bir kimse değildir. Nikâh kıya
maz, hâkimlik ve şahitlik yapamaz. Devlet başkanı, bir çocuğa buluğa 
erdiğinde cuma namazı kıldır derse, onun cuma namazı kıldırması câ- 
İzdlr. (259)

Sultanın emri ile makama getirilir ve ondan sonra bUIuğa ererse 
hükmü geçerlidir. Mekruh olmakla beraber ezanı sahihtir. Rivayeti ka
bul olunur. Onun için icar sahihtir. Hediye ve ezan hakkındaki sözü 
kabul olunur. Kur’ân-ı Kerim’i tutmaktan men edilir. Başkasının ken
disine sığınması caizdir. Ancak velisinin izni ile tedavi olur. Çocuğa 
verilen hediyeyi, anne ve babası muhtaç değilse yiyemez. Akdi biliyor
sa, birini vekil tayin etmesi caizdir. Hicr ile ilgili bir vekâlette olsa du
rum aynıdır. Alıg-veriş ile ilgili bir vekâlette olsa dunun aynıdır. Alış
veriş İle ilgin hukukî meseleler kendisine değil, müvekkiline verilir. 
Zekât da böyledir, müvekkili verir. Müvekkilin niyetine itibar edilir.
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ŞERH KISMI

13 — Asıl, feri te'dib edebilir, oksi câiz değildir.
11 — Islâm'da fe f  asla tâbidir.
ıs — fer'ın borcundan dolayı asıl hapsolunmaz.
16 — Asıl, alışverişte gubn-i fâhiş olmazsa iki taraf da alabilir.
17 — Asıl fer'i everirso hıyâr-ı büluğ (bUluğa erinen evliliği bozmak) hakkı 

yoktur.

Nesob üzerine 12 şey teretlüb eden
1 — Veraset, 2 — Velâ. 3 — Vasiyyet yapmamak. 1 — ölüm  hastalığında bor

cu ikrar. S — Diyeli yüklenmek, 8 — Evlendirme yetkisi. 7 -8  — ölüyü yıkama 
ve üzerine namaz kılma yetkisi, B — Mâli yetki, 10 — Büyüme yetkisi, U  — Hadd 
İsteme- yetkisi, 12 — Kısas düşmesi.

(İ5U) Çocuğun görünüşte devlet başkanı ohtiası sahihtir. Bezzdziyye feilabın- 
da şöyle denilmiştir: Devlet başkanı dlür de, halk onun küçük çocuğunun devht 
başkanı olmasında itlifafe ederse dizdir. Yürütme ifini genel vdli yapar, çocuk 
da resmen devlet başkanı olur.

Çocuğun abdetUnin bozulması, kohkaha atmak hariç, aynen büyüklerinki gi
bidir. Müitekid kitabına göre, kız çocuğunun kulağını delmek kıyasen mekruh, 
Istihsdnen mekruh değildir.
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Hediye ve benzeri muamelelerde mümeyyiz çocuğun sözü İle amel 
edilir. Çocuğun mahkemede hasım olması câlz değildir, İzinli olursa 
câizdir.

Üç defa kocasından boşanmış bir kadınla nikâhlanır ve onunla 
cinsî münasebette bulunursa, cvvvelki kocasına tekraY nikâhı câlz olur. 
Ancak çocuğun kadınlara karşı şehevî alâka duyması, cinsiyet organı
nın kabarması gerekir. Çocuk tıpkı bâliğ olanlar gibi, mUbah olan malı 
eline almakla ona mâlik olur. Bulunan mal hususundaki hüküm de, âkil 
bâliğ olan gibidir. Selâmına mukabele etmek vâcibdir. Müslüman ol
ması da, niürted olması da sahihtir. Müslüman olduktan sonra mUrIcd 
olursa öldürülmez. Besmeleye aklı eriyorsa kestiği yenir. Besmeleye 
aklı ermesi demek, kesilen bu hayvanın besmelesiz helâl olmayacağını 
bilmesi demektir. Vururken besmele çekmişse avladığı hayvan yenir.

Yabancı kadına bakması, onunla yalnız kalması, bâliğ gibi değildir. 
Çocuk 15 yaşına kadar kadınların arasına girebilir.

Talâkı ve azadı vâki olmaz. Hükmen boşanır. Bütün sözlerinde hlcr 
vardır. Fiillerinde yoktur. Sözleri geçersiz fiilleri geçcrlldiı;. Bu yüzden 
sözlerinden sorumlu değil, fiillerinden sorumludur. Telef ettiğini öder. 
Eşlendiğinde karısının akrabaları kendisine haram olur. «Sihri hürmet 
sâbittir.» Bu durum, cinsî münasebetten şehvet duyuyorsa böyledir. 
Şehvet duymuyorsa böyle bir haramlık söz konusu olmaz.

Çocuk, bir başka kız çocuğuna yaklaşır ve şehvet duyarsa, kızın 
anası, hemşiresi haramdır; sihri hürmet sabit olur. (Kızın en az 9 ya* 
şında olması gerekir.)

Kasâme ve Akılcyo dahil değildir.
Kasâme; Bir muhitte bir adam öldüğünde 50 kişinin toplanıp, onu 

öldüreni bilip bilmediğine yemin etmesidir.
Âkile; Evde bir ölü bulunsa, bu ölünün diyetini ikilenin (kilenin) 

ödemesi gerekir.
İşte çocuk ne kasâmeye ve ne de âkıleye dahil olur. (200)
Çocuk, harpte birini öldürürse eşyası onundur.

' Şehvetin ne olduğunu bilmeyen küçük kız çocukları, mahrem olma
yan kimselerle yola çıkabilir.

Çocuk, gasb ettiği şeyi ödemez. Bir kimse bir çocuğu gasb etse, o 
da yanında ölse, diyetini ödemez. Ancak vahşi hayvaiılarm veya hum
ma hastalığının bulunduğu bir yere götürürse öder.

ŞERH KISMİ ■

(200) Çocuk Özerine cizye yoktur. Hâniye kitabına gOre, muamatâtta mOtUl- 
man çocuğu de zımml çocuğu birbirinden ayrılmaz. Harbinin çocuğu (kflTOr dİ- 
yarmdaki kâfir çocugul öldOrûlmez. Eğer savaşıyorsa OldOrCIOr. Bir fıocilt-l şerif
te şöyle buyurulmuştur: -Kim savaşır ve bir dOşman Oldürfirse onun şahsi eşya
sı onundur.» Bu h«dls-i şerif, çocuklara da Şâmildir.

Çocuğa te'diben ceza verilebilir. Yaptığı anlaşmada fayda ite zarar eşit mıh
larda ise, bu anlaşmanm geçerliliği velisinin iznine tâbidir. Babaes dahi olsa baş
kasına kefil olamaz. Çocuğun kendisine kefil olunur.



m —  EIIL-I SÜNNET İTİHADI

Bir adam {ocuğun bir tarafını keser de, kesilen tarafın daha önce 
sıhhatli olup olmadığı bilinmiyorsa, Adil bir ceza verilir. Diyet yoktur.

Bir adam, bir çocuğa bir bıçak verir, çocuk da kendini öldürürse, 
o adam mes’ul olmaz. Başkasını öldürürse, diyet gocuğun ailesine dittir. 
Çocuğun ailesi de bıçağı verene döner ve diyeti ister. Bir çocuğa emre
derek, başka birini öldürtürse durum aynıdır. Bir çocuğa, bir adam, 
ağaçtan dUşmeslnt emreder, çocuk da düşerse, diyetini öder. Bir kimse, 
bir çocuğu bir yere gönderse ve çocuk orada helâk olsa, diyetini öder. 
(261)

Erkeklerin mükellef olduğu birçok şeyden, kadın mükellef değildir,
Kadmlar, cemaate iştirak, cuma namazı kılmak, cizye vermekle 

mükellef değildirler. Bir görüşe göre diyet de yüklenmezler. Sahih olan 
görüş bunun hilâfmadır. İpek giymek, altın takmak kadınlara mubah
tır (262). Bayram namazı kılmaz ve teşrik tekbiri getirmezler. Koca
lan veya mahremleri olmadıkça sefer edemezler. Aynı durumda hacca 
da gidemezler. Sesli olarak telbiye getiremezler. Dikişli ihramlarını gi-

ŞERU Kism
Çocuk bahfcındaM hükümlerin tafıUitı «İmddi» kitabında mevcuttur.
(ZSll NAnIyyc kitabında «öyle vdrid olmuştur; Dokuz yaşında bir çocuk, du

vardan düşer veya boğulurla, bazılarına göre, kendisini koruyabilecek durumda 
olduğu l(ln vdhl mcı'ul değildir. Eğer yaşı daha küçük ve aklı da ermiyorsa, ko
ruma vazifelini terk ettiği için, velisine kefliret vdcib olur Bazılarına göre, ve- 
İllinin elinden düşmedikçe, keffiret cab etmez. Ancak tevbe leüğtar etmesi g e 
rekir.

Çocuğun Madaki bir hayvan, boşanır, gider birini öldürürse, ölenin diyeti ço
cuğun sahibine aittir.

Velinin, çocuğuna İpek giydirip, altın takması, içki içirmesi, abdest bozarken 
önünü arkoeuu kıbleye ddndûrmeıi, elini veya ayaÇını feınalamoıt câiz değildir.

Haramlardan biri de, cacuÇunu, nafaka» üzerine vdcib olanları, kölelerini 
ve hayvanlarım himdye edip korumaktadır. Bu husustaki hadis-i şerif föykdir: 
•Hepiniz çobansınız ve KOUâkleTİnIzden mes'uIaOnüz...»

CbeuÇım eÇitim ve öğretimi velisinin üzerine borçtur. Çocukta kötü bir huy 
gördüğünde ona mdni olmalıdır. Bir üyet-i celUede şöyle buyurulmuştur: «Ey 
İman edenler, kendinizi ve ftllelerinizi o  ntaçten koruyun ki onun ynkacait şey, 
insanlarla loşlardır...» fTohrim.- el

Bir kimse, bir çocuğu gosben haçınrsa, geiirinceye kadar hopsedi'ir. imam  
Uuhammede göre, bir kimse bir adamla karısını veya  kızını İMçınTsa, evinden 
çıkanrso, getirinceye kadar hapsedilir veya öldüğünü bildirir,

fZtt) Kadın, odep yerlerinin tüylerini temizlemekte erkek gibi değildir. Er
kek troş eder. Kadın he çeker, yolar. Sünnet olmaları mekruhtur, Soçlarmı traş 
edemezlar. Menlterl ovalamakla temiz olmaz. Ezan okuması ve ikamet getirm ek  
mekruhtur. Yüzü, elleri ve ayakları hariç, vücudunun her tarafı avrettir, gözük
mesi haramdır. Bir gdrüşe göre hamama gidemez. Sesi avrettir, ydni haramdır, 
ffemozda elini hulahlarıııa kadar kaldırmaz, yühsek sesle ohumaz. Namaz kılar- 
ken bir durum olursa, teşbih ile değil, el çırparak haber verir. Cemaate gitmeleri 
mekruhbır. Namazı evlerinde fcılmolon efdaidir. Erkeklere imam olamazlar. Ken
di aralarında imam obnaldn da mekruhtur. BOyle bir durum otursa, imam orta
da durur.

reşehhüdde, ellerini, panııah uçtan diz kapaklarının OstOne gelecek lekiids, 
dblerinin üstüne koyarlar. Cuma kadmlarg lort değildir.
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yerler ve çıkaramazlar, başlarını açamazlar. Safa ile Merve arasımla 
koşmaz. Başını traş edemez. Ancak saçlarını kısaltır. Tavafta remi 
yapamaz. Yani koşarak tavaf edemez. Beytullah'ı biraz uzaktan tavaf 
etmeleri, onlar için daha efdaldir. Hutbe irad edemezler. Arafatta vak
fe esnasında kenarda bulunur. Vakfede oturur. Kocası merkebe biner. 
İhramlı iken mestlerini giyer. Hayızlı olursa sadır (kudüm) tavafını 
terk eder. Hayızlı İse tavaf ı ziyareti tehir eder. (263)

Genç kadın, yabancı erkeklere selâm vermez. Ta'ziyeye gitmez. Da
vete icabet etmez. Aksırana yerhamilkallah demez.

Bir yabancı kadınla halvette katmak haramdır. Onunla konuşmak 
mekruhtur. Hür erkek ve kadınların mükellef oldukları birçok şey İle, 
küle ve cariyeler mükellef değildir.

Köleler ve cariyeler, hadlerde ve sayılarda hür olanların yarısına 
tâbi tutulurlar. Cuma, bayram, teşrik tekbirleri, ezan ikamet, hac ve 
umreden muaftırlar. Cariyenin avreti, erkeğin avret yeri gibidir. An
cak karnı ve arkası kapanır; göğüsleri ve sırtı örtülür. Mahremi olma
yan onun avret yerine bakamaz. Şahit, mUzekkî; başkasını temize çı
karıcı değildirler. Öşür veremez, mal taksim edemezler. Hâkimin kâtibi 
ve sekreteri olamazlar. Devlet başkanı ve hâkim olamazlar. Nikâh ve 
kısasta velî olamazlar. Halkı İlgilendiren işlerin başına geçemezler. Kö
le, âmire vekâleten bu İşi yürütebilir. Hâkim, köleyi, devlet başkanına 
vekil tayin edebilir. Kendi kendine hüküm verecek olursa, bu hükümle 
amel câiz olmaz. Köle iken, kendisine hüküm verme İzni verilmişse, hür 
olduğunda, tekrar İzine İhtiyaç duyulmadan hüküm verebilir. Vasi ola
maz. İmam-ı Âzam’a göre, mirasçılar küçük, o da vasinin kölesi İse câ- 
İzdir. Efendisi onu mülk sahibi yapsa da mülk sahibi olamaz. Zekât ve 
fitre İle mükellef değildir. Zekât ve fitresi efendisinin üzerinedir. Kur
ban ve hedy (hacda kesilen kurban) ile mükellef değildir. Farz orucu 
terk etmiş olduğundan dolayı icab eden keffâretin dışında keffâretle 
mükellef değildirler. Farz orucun dışındaki oruçlar için efendisinin İzni 
lâzımdır. Hac, umre ve İtikâf için de durum aynıdır.

Gözleri gören kimselerin üzerine farz olan birçok şeyden âmâlar 
(gözleri görmeyenler) mükellef değildirler.

ŞERH KISMI

(283) Kadmlann kefenleri beş parçadır. Cenaze nam°zı kıldıramazlar. KM$- 
racak olurlarsa farz düşer. Cenazeyi lafimazlar, MOrted ve mûfrlh olan kadın
lar öldürülmezler. Kısas ve hadlerde sehadetleri kabul edilmiş, lllkât ibadetini 
evinde yapar. Miras, diyet ve fehadette, erkeğin yansı kadar hak sahibidirler. 
Kadınların hadler ve kısaslar haricinde hakim olmaları caiz ise de, hâkim olma
maları daha evlâdır. Kadının dişiliğinden istifade, mihri mukabilidir. Memesi ke
sildiğinde diyet ieab eder.

Zina ettiği şahitle tebeyyün ettiği zaman reem edilmesi tçin bir kuyu hazı- 
hr. Değnek (celde) vurulacaksa oturması gerekir. Akile ve Kasdmeye girmez. Ha- 
tâen bir adam öldârürse diyet lizım gelmez. Kapalı kadınlar, mahkemedeki bir 
davada bulunmalan için zorlanam/ızlar. Hâkim, evine İki yahit gândererak İfa
desini alabilir.



Cuma, cibad, hac, cemaat İle mükellef değildirler. Kendisini, bu 
İbadetleri yapmak için götürecek birisi de olsa dunun aynıdır. Şahit
liği, hâkimliği, devlet başkanlığı caiz değildir. Gözü iğin diyet de yok
tur. Gereken şey, âdil bir büküm vermektir. İmameti câiz değildir. An
cak o topluluğun en bilgilisi ise câlzdir. Keffâret, İcab ettiğinde köle 
Bzad etmesi câiz değildir.

(Müellif:; «Kurban kesmek, avlanmak, (ocuk yetiştirmeyi üzerine 
almak, alacağı bir şey vasfedildiğinde onu görmüş olmak gibi hususlar 
ile İlgili hükümleri görmedim> (diyor.)

(Bana göre) Kurban kesmesinin mekruh olması gerekir. Büyüttü
ğünü koruyabillyorsa caizdir. Koruyamtyoraa câiz değildir. Gözleri gör
meyenler, herhangi bir şeye nezâret edebilirler. Vasi olabilirler.

e — Cehl, Cehalet, bilinmesi gereken şeyi bilmemektir. Doğru olan 
bir şeyin aksine inanmak, oehl-1 mürekkeptir. Böyle değilse basittir. 
Yâni basit cehâlettir. Basit: Bir şeyin aksini iddia etmeksizin bilmemek
tir. Bunun seşltlcrl yoktur: Bazıları özür kabul etmez. Bazıları özür 
habul eder.

8 — üzür kabul etmeyenler: Allah'ın sıfatlarını, âhiret hükümle
rini bilmemek özür kabul etmez. Hevâ ehlinin cebâletl de böyledir.

Azgın bir kimse, telef, ettiği malı ödemedikçe, -yaptığı hareketin 
kötü olduğunu bilmemesi- özür kabul edilmez. İçtihadında, Kitap ve 
Sünnet’e aykırı fetva veren kimsenin cehli de özür kabul etmez. Meselâ, 
çocuklu carlyenln satılmasına fetva vermek bu cümledendir, 

îctihad mevzuunda veya Ictihad yerinde cehâlet de böyledir. 
b — özür kabul edenler şunlardır: Kan aldıran bir kimsenin, bo

zuldu diye, orucunu yemesi. Oğlunun veya karısının carlycsl ile helâl 
zannederek münasebette bulunması. Bir mUslUman, dfir-ı harbe; küfür 
beldesine hicret etmemek gerektiğini bilmezse mazurdur.

Şimdiye kadar zikredilenler şüphe İle kabul edilir.
İçinde şüphe olmaksızın; tam olarak kabul edilen özürler şunlar

dır; Şüf'a (komşu malım llit alma hakkı) hakkı, carlyenln azad edil
mesi, bakireyi velînin nikâhlayacağını, vekil kılma ve talâkı bilmemek 
bu cümledendir. (264)

-----------------------ElIL-t SÜNNET IrTfeKADI------------------------------

. ŞERH KISMI
(2041 Fesadı defetmek için cohilllğe IttbEir edilir. Bu konuda Hulâsa kitabında 

çoyte denilmiştir; Bir kimse, küfrü icab ettiren bir kelimeyi konuşur da. bunun 
küfür olduğunu bilmiyordum derse kâfir olmaz. Âlimlerin çocuğuna çâre kâfirdir.

Bir kimse, haram bir işi bitmeyerek işlerse kendisine ğünah yoktur. Dinen 
nıuitaka bilmesi gerekenlerden bte muaheze edilir. Bir kimse, başkasına alt ot- 
duŞunu bilmeden bir mal gasbederse, pünoh düşer fakat o  matı sahibine Odema 
mecburiyeti düşmez.

Ali b. Ahmed’e soruldu.- Bir adam, bir bofka adomta, mevtimi gelmeden ön 
ce, anlaşarak ona buğday talar. Sonra yaptığı bu ahdin sahih olup olmadığını 
âlimlere sorar, aldığı cevap, ahdin sahih olmadığı şeklinde otur. Bunun üzerine 
bu odam, ahdin fâsld otduŞunu biimiyordum, bu sebeple buŞdayı o adama ver
meyeceğim der. Ahmed oğlu Ali’nin cevabı lAyle olur. Cefıaletine İtibar edilmez. 
O odamın hakkım vermesi gerekir



f  —  İkrah (zorlama), İkrah, ya rızâyı yok eder. Yapılacak İ9 hu
susunda segme hakkı tanımaz, öldürmek veya azalardan birini kesmek 
gibi...

Yahut da İkrah, rızâyı yok etmez... Babayı veya çocuğunu hapset
mek, birini dövmek, bağlamak gibi.

Bu gibi haller, insanı mükellef olmaktan düşürmez. Çünkü bu teh- 
did, ya farzı ya mubahı yapmamayı veya haram olan bir şeyi yapmayı 
hedef alıyor. Bu şekil tehdid ihtiyarı yok etmez, Bu gibi tehdidlcrle, 
mümkünse doğruyu tercih eder  ̂ m üm kün değilse, fâs id  olanı tercih 
eder,

3 —  Zarar Giderilir. (265)

Kusurlu malı reddetmek, alış-verişte muhayyer olma nevileri, hicr 
meseleleri ve şu fa  vâki olacak zararları gidermek için konmuş hüküm
lerdir.

Kısas, hadler, keffâreticr, zâyi olan şeyleri ödemek, .şartlar mev
cutsa taksime; bölüşmeye icbar etmek, imam tâyin etmek, hâkim va
zifelendirmek, saldırıyı defetmek, asîler ve müşriklerle savaş yapmak 
ve buna benzer şeyler, zararları gidermek içindir. (266)

-------------------------------- BAZI MÜHtM k a i d e l e r ----------------------------16İ

ŞERH KISMI

Bir btmsc, bir adama vekil olduğunu bilmeden o adamın malını satarsa, bu 
satış CAİZ değildir.

Bir kimse, öldüğünü bilmeden babasının mülkünü satsa, sonra da öldüğünü 
öğrense, bu satış meşrudur.

(285) B u  k a id e n in  aslı, ş u  h a d is -l  şerittir .- «(tsICımda) zarar vormnk ve zarar 
gCrmek yoktur*. B u  h a d is -i  ş e r i f  ü z e r in e ,  b i r ç o k  f ık k t  m e s e l e l e r  b in a  ed ilm iş t ir .  
Bu h a d is , b ü tü n  h a d is  k ita p la r ın d a  m e v c u t tu r .  '

(286) Bu kaideye istinad eden çeşitli kaideler vardır.-
1 — Zaruretler, mahzurları mubah kılar. Lokma boğazda kaldığında, su bu- 

lunmazsa içki içmek, yiyecek şey bulunmadığında murdar et... yemekı zorlandığı 
zaman küfür kelimesini teliffuz etmek gibi hususlar bu kaideye istinad ederler.

Bir kimse, diğer bir kimseyi bir adamı öldürmesi için İcbar eder, Old irmezse 
kendisini öldüreceğini söylerse, o adamı öldürmez. Kendisinin ölmesi, o adamın 
ölmesinden daha hafittir,

2 — Zaruret, ihtiyaç nlsbetlnee mübahtır. Mesela, ölü etinden ancak ihtiyacı 
kadar olamnı yer. Küfür diyarında, yiyecek, yem, yağ, silâh vc yakacak ancak 
ihtiyaç kadar alınır.

Âlimlerin çoğu, şehrin kuyularında bulunan deve pisliği ile, sahra kuyuların
da bulunan deve pisliğini farklı mülâhaza etmişlerdir. Sahra kuyularında pislik 
az görülürse affedilir. Fakat şehir kuyularında az da görülse affedilmez.

3 — Zarar, zarar ile giderilmez. Bir adam, diğer bir adamı, ortak olduktan 
bir arsaya bina yapması için zorlayamaz. İsterse kendi yapar. Öbürünün hakkı
nı hapseder. Üzerine düştüğü zaman, binadan istifade eder.

4 — Âmmenin menfaati, hâssın menfaatinin üstündedir. Bu kaidenin altına 
birçok mesele girer. Bazıları şunlardır-

a — Müslüman çocuklannm arkasına sığınan kâfirleri öldürmek için silâh 
kullanmak câJzdir.

F . 11



4 —  İki mttfsid satı^tığı zainan hafifi tercih edilir.

Namazın şartlan hususunda, Zeylâî söyle demiştir: Meselenin ash 
sudur: Bir himse eslt seviyede İki belâya dûçar olduğu zainan hangi
sini İsterse onu alır. Eğer eşit değilse belânm daha hafif olanını seçer. 
Çünicö haramı İrtikâb etmek, ancak zaruret halinde mömkUndUr. Fazla 
olanını almak için bir zaruret yoktur. Bu husus, şöyle mlsallendirilebi- 
Ur: Bir adamın vücudunda yara varsa ve secdeye vardığında akıyor, 
secdeye varmadığmda akmıyorsa, oturur, rükû ve sücudu ima ile ya
par. Çünkü, secdeyi terk etmek, abdestsiz namaz kılmaktan daha eh
vendir. Şu bilinen bir gergek ki, insan bir hayvan üzerinde nafile na
maz kılabilir, rükû ve sücûdu terkederek İma İle yapabilir. Evet, bıma 
ruhsat vardır ama abdestsiz namaz kılmaya higbir zaman ruhsat yoktur.

Ayakta iken okuyamayan yaşlı bir kimse, otururken okuyabillyor- 
88, oturarak namazını kılabilir. Nafile namazda oturarak namaz kıl
mak cftizdir. Fakat hlgblr zaman kıraati terketmek câiz değildir.

Bir kimsenin iki elbisesi olsa ve ikisinde de bir dirhem miktarın
dan fazla necaset (pislik), bulunsa, namaza mani olması bakımından

-----------------------------------------------ş e r h  K i s m ---------------------------------------------------

b — Şahsa alt olan bir duvar, umuma ait bir yola meylederse o duvar yıkı
labilir.

c — Fısk u fücur sahibi olan bir müftüye, câhil tabibe, müflis kiracıya hacir 
konur. Bu tmam-ı Azam’a  göredir.

ç _  Sefih kimselere de hacir konur. Bu imameyne göredir. Fetva da bunun 
üzerinedir. Ammeye olnn zararı def etmek bekımmdan önemlidir.

d — Borçlu kimse hapiste İse, malı satüur ve borcu ödenir. Bu alacaklı olan
ların zarar görmemeleri İçindir.

e _  Yiyecek maddesi satanlar, bu maddeleri fdhlş fiyatta satacak olurlaraa, 
fiyat tahdidi konur.

f — İhtikâr yapanlann malma el konur. Cebren satıştan men edilir. Bu am
menin meniaaU İçindir.

g — Kumaş, elbise ve buna benzer şeyler satan dükk&nlonn araşma, rahat
sız edici ve zarar verici duman çıkaran yemeklerin piştimi- lokantaların açılma
sına müsaade edilmez. Bu meseleierin tamamı ^Menzume ŞerhUndedir.

5 — Çok zarar, az zararla giderilir.
. a) Çocuğunun nafakasını vermeyen baba hapsedilir.

b) Ûr odam, tahta ve sac gasbederek, bunları kendi binasına kullanır da, 
bu gasbedilen şeylerin fiyatından binanın fiyatı çok olursa, bedelini öder. Gas- 
bedilen şeyler, blaamn fiyatından fazla İse. binayı yapanın, o  binadaki hakkı 
baki kalır.

c) Bir araziyi, bir adam gasbetse, oraya ağaç dikse veya bir bina yapsa, ba- 
kdır: şayet arsanın bedeli yapılan bina veya dikilen ağaçtan fazla İse, ağaç sb- 
kOlür veya bina yıkılır. Arsanın değeri az ise bedeli ödenir.

ç) Tavuk, İnci yutsa, kıymeti az olanın bedeli ödenir. Tavuğun değeri inciden 
az İse, tavuğun sahibine ücreti verilir. Aksi olursa, İncinin sahibine ücreti verilir.

d) Bir kimsenin eşyası, bir başkasının evine düşecek olsa, ov sahibine haber 
vermeden onu alabilir. Haber verecek olursa saklama IhtlmaU vardır. Bu yüzden 
haber vermez.

el Çocuğu kurtarmak içio, ölen kadının kamı yanlablUr.

m --------------------- EHL-l SÜNNET l ’T İK A Ü l----------------------------
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ikisi de birdir. Ancak üzerinde dörtte birinden az pislik bulunanı seçer. 
Böylece zaruret halinde onunla namaz kılabilir.

Elbiseler kanlı olursa, bunlardan birindeki kan, elbisenin dörtte 
birini, diğeri de bir dirhemden az bir kısmını kaplamışsa az olanı tercih 
etmeye mecburdur. Aksini yapamaz. Çünkü, dörtte bir, elbisenin ta*' 
mamı hükmündedir. İkisinde de kan dörtte bir olursa veya birinde bi
raz fazia olup dörtte üçüne yetişmiyorsa istediği ile kılar. Çünkü, hü
kümde İkisi eşittir. Efdal olan az olan ile kılmasıdır.

Şayet iki elbiseden birinin dörtte biri, diğerinin dörtte birinden de 
azı temiz ise, dörtte biri temiz olanını tercih eder. Aksi eftiz değildir.

Bir kadın ayakta namaz kılarken, namazı ifsad edecek derecede 
elbisesi açılıyorsa, oturarak kılar. Şayet kadının mevcut elbisesi vücu
dunu ve başmm dörtte birini kaplıyorsa, örtmeyi terkedemez. Çünkü 
dörtte bir tam hükmündedir. Şayet, elbisenin başını kaplayan kısmı 
dörtte birden az ise açık olarak kılabilir. Açık olan kısmı azaltmak için, 
o kadarmı da olsa örtmek fazilettir. (267).

ŞERH KISMI

(267) İhtiyaç, bazan zaruret haUhe gelebilir.
Kiralama, selem, sipariş vermek, cahillerle hamama girmek gibi şeyler zaru

ret haline gelebilir.
Adet muhakkemdir. Ç eş it l i  f ık h ı  m e s e l e l e r in  ç ö z ü m ü n d e  â d e t le r e  m ü ra eo a t  

ed ilir . B u  k a id e , f u  h a d is  i ş e r i f e  d a y a n m a k ta d ır : -MûslûmanUnn güzel gArdfitü 
şey Allah nezdinde de güzeldir.»

Bazıları âdeti şöyle tarif etmişlerdin »Akl ı selim sahibi klmseleılıı benllthı- 
de isUkrar bulmuş ve onların tarafmdan tekrar tokrar yapılmış İşlendir.»

•Adet muhakkemdir» kaidesinden birçok kaideler neş'et etmektedir.
a — Suyun, akar su  hükmünü alabilmesi içini insanların onu  öyle kabul et

mesi gerekir.
b  — Kuyuya düşen pislik hususundaki hüküm de. kuyuya bokanin onu bfl- 

yüh veya küçük kabul etmesine bağlıdır.
e  — Namazda yapılan bir fiilin, amel-i kesir mi, amel-t katil mİ olduğu da 

örfe bırakılmıştır.
d —  Başkasına ait olan ağaçtan dökülen meyvelerin yenmesi de yine örfe bı- 

rakılmıştır.
e  — Şek  gününde oruç tutmayı âdet haline getiren kimsenin orucu, ndllle ni

yeti ile de sahihtir.
f  — Bir kimse, hâkim olmadan önce, bir adama hediye vermeyi âdet haline 

getirmişse, hâkim olduktan sonra da. hediyenin miktarım arttırmamak şartı İle, 
hâkime hediye verebilir.

g  — Misafirin, kendisine takdim edilen yemeği, izinsiz yemesi de âdete bağ
lıdır. '  ■ •

h — Örf esasına istinad eden çeşitli bahisler vardır.- Köpeğini, avladığı hay
vanı yememeye alıştırdiktan sonra, o köpeğin getirdiği ovın «II (leMI olur.

Bir kimse, bir tüccardan bir mal alıyor, ödeme hususunda bir şey konuşmu
yorlar, fakat tüccar, daha önce aldığı şeylerin bedelini mûşterlelnden haftanın 
muayyen günü, meselâ cuma günü gidip almayı âdet haline getirmişte, konuş
madan yapılan bu akid sahih ve geçerlidtr.

Yine bir odam bir kâtip edinirse, müreMıebi o hdtibin kendin* ailHr. Tertinln 
' iğne ile ipliği de örfen kendinin üzerinedir.
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Hülâsa isimli kitapta şöyle vârid olmuştur: Bir kimse, evde iken 
ayakta namaz kılar, camiye gittiğinde ayakta kılamaz, oturarak kılar- 
aa, cemaate gitmeyi tercih eder. Sahih olan budur. Minye isimli kitap
ta bunun aksi virld olmuştur.

Bir kimse aç... Bir tarafta murdar hayvan eti, öbür tarafta bir 
başkasının malı varsa, murdar eti tercih eder. Bazılarına göre, başka- 
amin malı taam İse murdar eti yemez, onu yer. Diğer bazılarına göre, 
gasb etmek, murdar eti yemekten daha evlâdır. Bezzâziyye kitabında 
bu şekilde vârid olmuştur.

Ihramlt bir adam, murdar ile av arasında bir tercih yapmaya mec
bur kalırsa, murdar eti yemeyi tercih eder. Şayet av önceden kesilmişse, 
av etini yemek evlâdır. İhramlı bir kimse, av ile başkasının malı ara
sında ı tercih etmek mecburiyetinde kalsa avı tercih eder, tmam Mu- 
bsmmed, ihramlı için av etini, hınzır etine tercih etmek gerekir de
miştir.
-----------------------------------------ŞERH KISAU------- -------------------------------------

Bir adam, bir bofka adamı ifÇi olarak alırsa, yemeği onun üzerinedir. Su 
sıiamın hayvanı da varsa, ona bakmakla mükellef değildir. Hatta bu hayvan aç
lıktan ölse bile mee'ul değildir.

Mescidin mumu, biraı yandıktan sonra, geri kalanmı imam ve müezzin hul- 
lanamaıtar. .örten kullanılıyorsa, kullanabilirler. Mektep ve medreselerde, bay
ram, a/ure v.ı, 'günleri tatil yapmak da örfe bağlıdır.

‘ Hikim, lalil günü, beytülmalden para alır mı, almaz mı konusunda ihtildf 
yardır, Msnzums kitabında para alır, denmiştir,

Bir kimse, hadis okunması için bir medrese vakfedecek olsa, orada, örfe gö 
re t/ıüt-i Hadis okunur, ancak vakfın şartlarına aykırı bir durum olmaması ge
rekir.

Uazaa ört ile Şenat tearuz ederse, örf lercilı edilir. BiUıassu Yeminlerd» bu 
beyledir.

Sır kimse, ben yalaŞın üzerine oturmam, ben kilimin üzerine oturmam, ben  
kandil ile aydınlanmam diye yemin eder de, yere oturursa veya güneş ışığına 
çıkarsa, yemini bozulmaz. Ilal^ki Kur'an-ı Kerim'de yere yatak, güneşe kandil 
denmiştir.

Bir kimse, el yemeyeceğim diye yemin eder de, balık eli yerse, yemini bozul
maz. Halbuki Kur‘dn-ı Kerim'de batık eti, (lahmll et olarak geçmiştir.

Bir kimse, ddbbeye (hayvanal binmem diye yemin (der de, hötlre bineree 
yemini bozulmaz. Halbuki Xur'dn-ı Herl'mde kâfire, dibbe denmiştir.

Bir kimse tavanın altında oturmam, diye yemin eder de, semânın altında oturur
sa yemini İMZulmaz. Kur‘dn-ı Kerim'de.semddan, fsokO tavan diye bahsedilmiştir.

Bazı mMelelerdt de Şeriat, örfe tercih edilir,
SIr kimse, namaz kılmam diye yemin eder ds, cenaze namazı kılana yemini 

bozulmaz. Halbuki örten cenaze namazı da namazdır,
Bir kimie, oruç tutmam diye yemin eder de, oruca niyet etmeksizin yem ek  

yemezse orucu bozulmaz.
Bir kimse, filin kadınla evisnmeyecedim diye yemin eder <te, abtd yaparsa 

yemini bozulur,
a Ufız umumu. Şeriat hkssı tercihi gerektirdiğinde, Şeriatınki tercih edilir.

Bir kimli akrabosına vasiyet ederse, o vasiyete akroba girmez.
Dil ftieani ite örf cahtına, örfe itibar edilir. Meseli bir kimse ekmek yem e

yeceğim diye yemin ettiği zaman, bu kendi memleketinin ekmeğine taalluk eder. 
Su, o memleketin dıymdaki ekmekleri de yemeyeceğim demek değildir, Meseld Mı-
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Bir klmae, diğerine kendini ya ateşe ya da şu dağdan aşağı atacak- 
Bin, yoksa seni öldürürüm derse, kendini dağdan aşağı atar. İmam-ı 
Azam’a göre, ikisinden de kurtuluş yok.sa hafifini seçer. İmameyno 
göre, söyleneni yapmaz, sabreder. Çünkü o işi yapmak, İntihar etmek 
demektir. Yapmamakla bundan korunmuş olur. Adam kendini ateşe 
atarsa, attırana kısas gerekir. Dağdan atarsa kısas yoktur. Bir gemi 
yansa, gemide olan bir kimse de gemide kalsa yanacak, suya atlasa 
boğulacak. Bu durumda îmam-ı Azam’a göre istediğini tercih eder, 
îmameyne göre sabreder.

5 — Mefsedeti def etmek, maslahatı eellı etmekten evlftdır. (268)
I

Bir kimse, örtünecek şey bulamazsa, istincayı terk eder. Nehir ke
narında olsa dahi bu böyledir. Bir kadının gusletmesi İcab eder de, er
keklerden korunacak, görmelerine engel olacak bir yer bulamazsa, gus- 
lU tehir eder. Erkek aynı duruma düşerse yıkanır. Kadınlar arasındaki 
kadının hükmü, erkekler arasındaki erkeğin hükmü gibidir.

ŞERH KISMI

«ır’da •buğday ekmeğine-, -ekmek- denir. Tnheristan'da ise -pirinç unundan ya
pılan ekmeğe-, -ekm ek- denir.

Bazı meselelerde yeminler örfe dayanmaz:
1 — Et yemem diye yemin eden bir kimse insan veya domuz e(t yerse yemi

ni bozulur.
S — Hayvana binmen diye yemin eden bir kimse, insana binerse yamlnt bo

zulur. Halbuki insana binmek âdet değildir,
3 — Bir kimse ev yıkmayacağım diye yemin eder de, örümcek yuvotmı bo

zarsa yemini bozulur.
4 — Bir kimse et yemeyeceğim diye yemin eder de, ciğer ve İşkembe y em , 

yemini bozulur. Bu görüş, Küfe ehlinindir. Bize göre bozulmaz.
Adet, şart yerine geçer mi?
Bir kimse, bir terziye d ik m ek  için veya boyacıya boyarııoft için elbise verse, 

ücret hususunda hiçbir şey konuşmasa, almaya gittiğinde, ücret hususunda ara
larında ihtil&f çıksa ve ücret verilmesi de âdet ise,, acaba bu âdet şart yerine g e 
çer mi? imam-ı Azam o göre ücret verilmez. Yâni âdet şart yerine geçmez, Ebu 
Yusuf'a göre ücret şarttır. İmam Muhammed'e göre, hu adam bu sanatı yapmak
la ma'ruf ise, tanınıyor ise ücret verilir. Zeylâl, letva İmam Muhammedin gö
rüşü üzerinedir demiştir.

Bir kimse, kızının cehizini hazırlasa ve ben onları ona ârlyet olarak verdim 
dese ve şâhid de olmasa durum ne olur? Şayet örf, babanın bunu mülk olarak 
verdiği cihette ise, geri alamaz; âriyci iddiası kabul edilmez. Şayet örf ortada ise, 
o zaman babanın sözü geçerlidir.

(IBS) Mefsedet ile masinhnt leûruz ederse, defi mefsedet 6no slınır. Çünkü 
Şeriatta, emirden çok nehye yer verilmiştir. Şu hadis-i şerif buna delildir; >Ben 
size emrettiğim zamtm. gücCmüz yettiği nisbette o emri yerine getirin. Bir şeyden 
nehy edersem, ondan ictinab edin.- Emirde, -gücünüz yettiği kadar- (('idesini kul
lanan Resûlullah (s.a.v.) nehiyde, mutlaka yapılması gerektiğini beyan etmek 
İçin -gücünüz yettiği kadar- ifadesini kullanmamışlardır.

Keşf hitabında da şu hadts-i şerif rlvayeC olunmuştur; »Nehlyden zerre mik
tarı bir şey terk etmek, insanların ve cinlerin İbadetlerinden daha hayırlıdır.»
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Mazmaza ve latingakda mübalağa sünnettir. Oruçlu olan için ise 
mekruhtu^

Temizlik yaparken saçların çözülmesi sünnettir. İhramlı için ise 
mekruhtur.

Maslahat, mefsedet üzerine galip gelirse, maslahat tercih edilir.
Namazda, Istikbal-i kıble ve taharet gibi hususlardan birine halel 

gelmesi mefisedettir. Fakat bu mefsedeti tashih mümkün olmayabilir. 
Namazda Allah'ı ta’zim mevcut olduğundan dolayı, maslahat, nefse* 
dete takdim ve tercih olunur.

Yalan, müfsiddlr ve haramdır. Bazan caiz de olabilir. İki kişi ara- 
suu bulmakta, karısı ile kendi arasındaki bağı kuvvetlendirmekte ve 
harpte yalan söylemek bu cümledendir.

6 — Hel&l İle haram bir araya gelirse, haram galip gelir, (209)
Köpek, koyunla birleglr de koyun doğurursa, doğurduğu yenmez. 

I ^ k  at ile birleşir de, katır doğarsa o da yenmez. Ehlî hayvan, vahşi 
bir hayvanla birleşir de doğurursa, onun da etinin yenmesi câiz değil
dir.

Avı tutup getirmesi kendisine öğretilmiş köpekle, öğretilmemiş kö
pek, bir avı ortak yakalarsa eti câiz değildir.

Mecus! köpeğinin getirdiği av da, kaaten besmelesiz gönderdiği ken
di köpeğinin getirdiği av da yenmez. ,

Bir müslüman, bir hayvanı keserken, bıçak müslümanın elinde ol
duğu halde, hayvam mecus! keserse, o hayvanın eü yenmez. Mecusi, 
müslüman ok atarken yardım ederse, gene yenmez.

Müşterek câriye İle münâsebet câiz değildir.
Bir ağacın yanal haram yerde ise, bu ağacın meyvesi haramdır. 

Buradaki haram yer, ser'an Mekke-i Mükerreme’deki haram yerdir. 
Aym hükmü de aynıdır. İki deri, yâni murdar bir hayvanın derisi ile, 
murdar olmayan bir hayvanın derisi karışır da, galip zannı, elindeki 
derinin murdar hayvana ait olduğu cihetinde ise veya o da olabilir, 
öbürü de olabilir seklinde zannı müsavi ise, o kimse o derinin et veya 
yağmdan faydalanamaz. Ancak açlık çekiyorsa faydalanabilir.

Murdar hayvanın yağı, temiz yağa karışırsa yenmez.

ŞERH KISMI

(2oet HelU İle haram icUmS ettiğinde (birleştiğinde), hüküm haram olarak 
verilir. İki delil çalışır; debilerden biri hususun mubah olduğunu, diğeri de ha
ram olduğunu dmir İse, haram olduğu cihetine itibar edilir. Meseld hayız meşe
lerinde bir hodis-i şerifte şöyle buyuruİmuştur- -Senin için hayızlı kannın elbise
linin üzerinden faydalanmak mûbahtir.* Aynı mevzu- ile ilgili diğer bir hadts-i 
şerifte lee şöyle buyuruİmuştur: «Cinsi münasebet hariç, hayızlı kadınla her say 
yopabllinlnlz.*

Birinci hndis-i şerif, dizle göbek araıınt haram kılmaktadır, ikinci hadts-l şe
rif, mûnaeebetten başhaıını mübah hılmohtadır. İhtiyaten birinci hadis-i şerit ter
cih edilir.

Bir hayvanın, ona ve babasından birinin eti yenmiyorsa o  hayvanın eü da 
yenmez. Katır gibi.
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Karısı başka bir kadınla karışırsa araştırsa bile münasebet eiU 
değildir.

Bir kimse bir av hayvanına ok, kurşun v.s. atsa, hayvan da suya, 
evin üstüne veya dağın başına düşüp yuvarlansa eti yenmez. Avlandı
ğından dolayı değil, düştüğünden dolayı veya boğulduğu İçin e&ls de
ğildir. Doğrudan doğruya yere düşerse câiz olur. (270)

7 —  Maksadları aynı olan İki şey bir araya geldiği zaman, birbiri
ne girer,

Abdestsizlik, ciiııüplük, hayız bir araya toplanırsa bir gusUl kâfidir.
llıramlı bir kimse, karısının tenâsUl uzvuna elini dokundursa, do- 

landırsa bir koyun kesmesi icab eder. Eli ile oynadıktan sonra münase
bette de bulunsa hepsi için bir koyun kesmesi kâfi gelir.

Bir kimse aynı yerde hem el hem de ayak tırnaklarını keserse, bu 
adamın bir koyun kesmesi hususunda İttifak vardır. Ayrı ayn yerler
de keserse, İmam Muhammed'e göre gene bir koyun kurban etmesi lâ
zım gelir (271), Karısına veya kanlarma birkaç defa ardarda yakla
şırsa bir defa gusUl vâcib gelir. (272)

Bir kimse mescide girip farz namazı kılsa, tahiyyetil'l-mesdd seva
bını da alır.

Hacca giden bir adam, farz veya nezir tavafı yaparsa, kudüm ta
vafını da yapmış sayılır. Mina'dan döndükten sonra yapılan İfâda ta
vafı, vedâ tavafı yerine geçmez.

ŞERH KISMI

(270) Bazı meseleler bu kaidenin dışmds kalır:
1 — Bir kimsenin, anne ve babasından biri mecClst, diğeri «M-l feitab ohırm. 

o kimsenin nikâhı c&izdir ve kestiği yenir.
2 — Kirli elbise ile teiniz elbise birbirine kartfmıtsa, elbiseler temiz Hükmün

dedir.
- 3 — Bir koyuna içki içirir ve hemen keserse helAldlr, bunda kerahet de yoktur,

4 — Kadının sütü, koyunun sütüne karifirsa Kibar çok  olanadır.
5 — Sıvı bir madde suya karışırsa, itibar yine çok olanadır.
e  — Hediye eden adamın malınm çoğu helâlse, o hediyeyi feobul elmeâle bir 

mahzur yoktur.
7 — Çarşıda satılan şeylerin çoğunun haram olduğu hususundaki xanni, ga

lip ise, almamaya çalışır. Alırsa helâldir.
8 — Aynı akidde. haram olan bir kadınla, helâl olan Wr hadım nlbdhlsy». 

cak alsa, helâl olan kadınla olan akid sahihtir.
9 — Mihri tayin ederken, helâl ile haran» birle'ştlrtrse, helâl olan mihtr ya

rine geçer, haram olan geçmez. Meselâ mihri 10 dirhem para, bir fıçı çarop (Üye 
tayin ederse, dirhem mih'ir yerine kâim, şarap ise değildir.

(371) Imam-t Âzam ve İmam Ebu Yusuf'a göre, hacda, el ve ayak tmtakla- 
rının kesildiği yer değiştikçe kurban kesilir, tki yerde kesti İse iki, üç yerde kes
ti ise üe kurban v.s. kesilir. ------—— *,|

(373) Arafatta vakfeden sonra, ehgâ eden bif' kimse, stğtr veya 'deve keser. 
Tekrar cimâ ederse koyun keser. Mebsüt'ta böyle vârld olmuştur.



Bir kimse, McscId-1 Haram’a girse, cemaatla namaz kılsa, tahly- 
yctü’l-Beyt yerine geçmez.

Bir kimse, tavaf ettikten sonra, farz namazı kılsa. İki rekât tavaf 
namazı yerine geçmez. (273)

Bir kimse, namazda secde âyetini okur da -3 âyeti tamamlamadan- 
secdeye giderse, o secde, hem tilâvet secdesi, hem de sulbî secde (namaz 
secdesi) yerine geçer. Bir kimse, secde âyetini bir yerde tekrar tekrar 
okursa bir secde kâfi gelir. Namazda birkaç hata yapsa, bir seode-l 
sehiv kâfidir, İhramlı için her hâtâ için ayrı ceza gerekir.

Bir kimse, birkaç defa zina ederse bir hadd tatbik edilir. Birçok 
defa hırsızlık yapan veya içki içen için do durum böyledir.

Bir kimse önce bakire sonra da dul bir kadınla zinft ederse, bir recm 
kâfidir.

İçki içen, hırsızlık yapan ve zinâ eden bir kimseye, islediği günah
ların cinsleri ayrı olduğu için, ajrrı ayrı hadd tatbik edilir.

Ramazan gününde birkaç defa karısı ile münasebette bulunan bir 
kimseye bir keffâret yüklenir. Münasebetin tekrar tekrar yapılmış ol
masına itibar edilmez. Aynı durum, iki defa, fakat ayrı senenin rama
zan aylarında vâki olmuş ise, keffâret de teaddüt eder. Yani iki kef
fâret İcab eder.

Aynı ramazanın Ikl gününde vaki olmuşsa ve birinci gün için kef
fâret vermişse, İkinci gün için de keffâret vermesi gerekir." Keffâret 
vermemişse iki gün için bir keffâret kâfidir.

İhramlı bir kimse avlanırsa bir ceza lâzım gelir. Bir kimse ihram
da İken kokulu elbise giyerse 2 (274) fidye lâzım gelir. Hacc-ı İfrad 
j-apan bir kimse bir hata işlediğinde bir ceza, hacc-ı kıran yapan İse İki 
kat ceza çeker.
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■ ŞERH KISMI

f273J tavaftan tonra farz namaz feılso, tavaf nomozınm yerine geçmez. Çün
kü İki rekât'tavaf namazı'kılmak vâelbdlr Satha bir naımzta bu ifa edilmiş Ba
yılmaz.

fZTtl Bir kimse, hacda başına kına sürerse ve fcma sıvı ise bir kurban, kına 
hail tse 2 hurban kesmesi icab ider. Birisi koku. İçin, diğeri başını kapaitığt içindir.

Kelftm. mOmkflnde İhmal edilmez. Mümkün degllsa ihmal edilir, bırakılır.
Bunun İçindir kİ Imam-ı Azam ve diğerleri, lâfız, mümkünse hakikate, müm

kün değilse mecâze, ikisi de mümkün değilse İhmal edilir demlşlOTdlr.
Bir adam, İAİ barısından birine seni dört sefer bofaıbm der de, kadın da üçü  

bana yeter derse ve bunun üzerine de adam, birini Bbür karıma bırakıyorum der
se. öbür kadının nikâhına halel gelmez. Çünkü bu sözle amei etm ek  mflmkfln de
ğildir. Şeriat üçten fazlası ile amel ermeyeceğine hükmetmiştir.

Bir fcimse, bir şeyi evlâdına vakfeder de, evlâdı olmaz, evlâdının evlâdı olur
sa vakıf geçertidir. Onun süzSnü korumak için buruda mecazla omei edUnUŞİfr.

•Harnc ödeme İledir.-
Bu halde hadis-i şeriftir. Hz. Atşe'den rivayet edilmiştir. Ahmed b. Hanbel, 

Ebu Davud, Timizi, Nesdl, (bn Mdce ve fbn Hlbbon rivayet ştmlşlerdlr.



Bir kimse, bir cariye ile zina eder ve onu öldürürse, hem hadd tat
bik edilir, hem de cariyenin kıymeti tazmin edilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

BÜYÜK ÖNEMİ VE FAİDESİ OLAN MESELELER;

a) Alması haram olan şeyin vermesi de haramdır, Ribâ, zâlimin 
mührü, kâhinin kullandığı şeyler, rüşvet, cenâzc ağlayıcısının ücreti, 
çalgıcının ücreti; bunların hepsinin alıp verilmesi haramdır. Ancak, 
malından ve canından korktuğunda veya devlet başkanı vcjrahut da 
âmirin yanında [gereken] dinini, ırzını, canını, malını korumak için 
verdiği zaruri rüşvet müstesnadır. Hâkimin rüşvet vermesi de alması 
da haramdır. Bir vasi, korumakla mükellef olduğu mala bir gftsıb te
belleş olursa, o tehlikeyi bertaraf etmek için bir şeyler verebilir.

b) Farz nafileden efdaldir.
Bu hususta, bazı meseleler İstisna edilmiştir. İstisna edilen o mese

leler şunlardır:
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ŞERH KISMİ

Bu hadts-i ferlfin söyleniş sebebi şudur; Bir adam, birisinden Ur MM* alır, 
o köle onun yanında uzun müddet çalışır. Sonra onun kusurlu olduğunu ve  kutu-
runun eski sahibinin zamanından beri devam edegeldiğini anlar ve aUBOı köleyi 
eski sahibine iade eder. Hâdise, ResCılullah'a fs.a.v.) akseder. Re*alulloh. kfllrain 
eski sahibine, porosmı verip köleyi almasını emreder. Adam, yeni sahibinin kö
leyi uzun müddet yanında bulundurup ondan faydalandığını söyleyince de. Re- 
sulullah (s.a.v.) «Haraç ödeme İledir» kaidesini vaz eder.

Bunun nıdnoıı şudur: Eğer yeni sahibinin yanında iken kölenin bifina bir 
felâket gelse idi, bütün mes’uliyot ona ait olacaktı. Bu yüzden kusurlu olan köleyi 
iâde edip ücretini geri almasında beis yoktur.

Bizim mezhebimize göre, aslına bir şey olmadıkça, ayıplı malın kullanı'dık 
lan sonra iadesi eâlzdlr.

Sual, cevap ile iade edilir.
Bir kimse, diğerine: ^Şu eve girersen, karın senden boş olsun mu?- diye so

rar, o d a '-evet- diye cevap verirse, bu cevap yemin yerine geçer ve girerse bo
şanmış olur.

Bir kadın kocasına, -Ben boşum- der de, o da -evet- derse, kadın boşanmış 
olur.

Bir kimse, diğerine; Vallahi dün, sen şunu yaptın- d erde, o da mevet- derse
yemin etmiş saydır.

Bir kimse, diğerine; -Benim sende şu kadar alacağım var- der de. o di şaka 
ile; -Evet, doğru söylüyorsun- derse, bu İkrar yerine geçer.

Bu mevzuun tamamı «Mennr» kitabındadır.
Hususi vel&yet, umumi velayetten daha kuvvetlidir.
Durum böyle olunca, hususi velisi olan bir kimseyi, umumi veü dummunda 

olan hâkim evlendiremez. Velâyet üç hususta olun
a) Mal ve nikâh hususunda velâyet. Bu velilik, baba ve dedeye attUr.
b) Yalnız nikâhta velâyet. Anne ve diğer akrabasına aittir,
c) Sadece malda velâyet. Yabana vasilere aittir.
Vel&yetlerin mertebeleri:
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Fakir bir kimsenin borcunu ibra edip almamak mendubdur. O fa
kirin bu borcu ödemesi farzdır, ödediğinde farzı yerine getlrmlg olur. 
Fakat alacaklının o borcu ibra ederek işlediği mendub, o farzdan daha 
efdaldir.

SelSm vermek, sünnet, selâmı almak farzdır. Fakat buradaki siin- 
net, farzdan daha efdaldir.

Vakit girmeden önce abdest almak mendubdur, vakit girdikten 
eonra alınan abdestten efdaldir.

e) 25 meselede uyuyan, uyanık olan kimse gibidir.

1 _  Oruçlu bir kimse sırt üstü uyurken ağzı açık olur da bir damla 
yağmur damlarsa, orucu bozulur.

2 — Bir kimse, oruçlu olarak uyuyan birinin ağzına bir damla su 
damlatacak olsa ve su midesine gitse uyuyanın omca bozulur.

3 — îhramlı bir kadın uyurken, kocası kendisine yaklaşırsa, kadı
nın üzerine de keffâret icab eder.

4 — Bir kimse, uyumakta olan ihramlı bir kimsenin başım traş 
etse, traş edilen cezaya müstehaktır.

5 — İhramlı bir kimse, uyurken bir av hayvanının üzerine yuvar
lanıp öldürse, kendisine ceza lâzım gelir.

6 — İhramlı bir kimse, deve üzerinde Arafatta bulunursa, haca 
tamamdır.

ŞERH KISMİ ■

1 — Baba ve dede: Bunların veltliğinî kimse ellerinden alamaz. Kendileri de 
istemeseler, gene de velidirler.

2 — Vekil veliliği: Müvekkil bunu azledebilir. Müvekkile bilgi vermek fartt 
ile vekil kendini de azledebilir.

3 — Vasi: Vojt, kendini vasilikten azledemez.
4 — Vakfa bakmakla vazifeli olan kimse.
Sflkût edene sez nUbet edilmez. Yabana bir adamın kendi malını sattığını 

gören bir kimsenin sükût etmesi, malı satan yabancının onun vekili olmasın: 
İcab ettirmez.

Hakim, bir focuğun veya delinin alışverlf yaptığını görür de eûkût ed en e, 
onlara İzin vermtf sayılmaz.

Rehin veren adam, rehin bıraktığı adamın onu sbtiığmı görür de sükût eder
se, buna rıza göstermif sayılmaz,

pir adam, diğerinin efyasmt satar da o  da sükUt ederse, bize göre bu rtza 
göstermek sayılmaz.

Yukarda zikredilen kaidenin dışında kalan meseleler de vardır Bunlar, sü
kûtun konuşma yerine geçtiği yerlerdir.

1 — EAkire kızın evlenmeden önce susması, İkrar etmesi glbldic^
2 — kühlr mevzuunda kızın sükûtu yine İkrar yerine geçer.
3 ~  Kendisine sadaka verilen adamın susması, kabul yerine geçer.
4 — Vekâleti İstenen adamın susması da İkrar yerine kâimdir.
5 — Emir verilen kimsenin sükûtu...
6 — Kendisine bir şey vakfedilcnin sükûtu, kabul ifade eder.
7 _  Malı ganimet olarak taksim edilen adamın sükûtu...
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7 — Vurulan btr av hayvanı, yaralı olarak bir adamın yanına dü
şer de o adam, hayvanı keserse eti helâldir. Kesmeden Slürse helfti de
ğildir. Uyuyan bir adamın yanında da ölse, uyumayan adamın hükmü
ne girer; eti haramdır.

8 — Bir adam, u3nırken bir eşıranın üzerine yatıp kırarsa, onu 
ödemeye mecburdur.

9 — Baba, duvarın dibinde, oğul da duvarın üzerinde uyuyorlar. 
Oğul, babasının üzerine düşer de babası ölürse, mirastan mahrum kalır.

10 — Bir adam, uyuyan bir adamı kaldırıp bir duvarın dibine koy
sa, duvar yıkılsa ve adam da ölse, onu oraya koyan, ölenin diyetini 
ödemeye mecburdur.

11 — Bir adam, uyuyan bir adamın bulunduğu yerde, bir kadınla 
halvette kalırsa, bu halvet sayılmaz.

ŞERH KISMI

8 — Herhangi bir şeyi satan bir kimsenin, mOşterl malı alırken sflkOt etmesi. 
İzin makamındadır.

9 — Şüf'a hakkına sahip olan bir kimsenin sükûtu...
10 — Kansı doium yapan adamın sükûtu, çocuğun kendisine alt olduğunun 

ikrarı demektir.
11 — Bir kimse bir malı satın aldıktan sonra kusuru kendisine bildirilir ide 

sükût ederse, bu kabul manasınadır. Sonra itiraz edemez.
12 — Kansı veya akrabasından biri, kendi malını satar da. o da sükût eder

se, malın kendine ait olmadığını ikrar etmiş olur.
13 — Vekil, ben filAn şeyi, kendime alacağım der de, müvekkil de sükût eder

se bu  ikrar sayılır.
14 — Çocuğun velisi, çocuğun bir şey alıp sattığını gdrflr de susana, bu İzin 

yerine geçer.
15 — Bir kimse, ben çocuğumu veya kölemi hiç kimseye hizmet etUrmeye- 

ceğim diye yemin eder de, sonra onlarm birisini hizmet ettiğini görür ve oOkOt 
ederse, yemini bozulur.

Hatâ zâhir olduktan sonra, zanna itibar edilmez.
B ir  k tm a e , v a k i t  d a r a ld ı  d i y e r e k ,  y a t s ı y ı  k ı lm a d a n  s a b a h  n a m a z ın ı  k ı la r  ve 

s o n r a  d a  vaktin d a r a lm a d ığ ın ı  anlarsa, k ıld ığ ı  s a b a h  n a m a z ı  bdtUdır. Sonra ıh ı-  
r a m a  b a k a r .  V a k i t  g e n i ş s e  y a t s ı y ı  kılar, s o n r a  s a b a h  n a m a z ın ı  idde eder. Vakit 
g e n i ş  d e ğ i l s e ,  s a b a h  n a m a z ın ı  id d e  e d e r .  Y a t s ı y ı  k a z a y a  bırakır.

Bir k im s e ,  b i r  s u d a n , o n u n  n e c i s  o ld u ğ u n u  z a n n e d e r e k  abdest a l ı r  da. sonra 
s u y u n  t e m i z  o ld u ğ u  o r t a y a  ç ık a r s a , a b d e s t i  sahihtir.

Bir a d a m , b i r  k i m s e y e  z e k â t  v e r m e n i n  e û iz  o lm a d ığ ı  zannı Oe tekit verir de, 
s o n r a  d a  o n a  z e k d t  v e r m e n i n  e â iz  o ld u ğ u  o r t a y a  çıkarsa, vermiş olduğu zekât 
s a h ih t i r  v e  ed iz d ir .

Bazı meseleler, bu kaidenin dışmda kalırlar;
t — Bir adam, bir kimseye zek&t almaya lâyıktır zannı ile zekât verse, son

ra da onun zengin veya zenginin oğlu olduğunu öğrense, İmam Ebu Yusuf'a göre 
câiz değildir.

2 — Bir kimse, farzı, vakit girmedi zannederek kılar, sonra da vaktin girmiş 
olduğu bildirilirse, kılmış olduğu namaz câiz değildir.

3 — Bir kimse elbisesinde necâset var zannı ile namaz kılar da, sonra elbi
sesinde necaset olmadığı ortaya çıkarsa, namazı iade eder.

Bu sayılan hususlarda itibar, şahsın zannınadır, İşin durumuna değildir.
Bazı durumlarda ise, zanna değil, işin aslına itibar edilir.
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12 — Bir adam uyurken, yabancı bir kadın gelir onun yanında du

rursa, halvet sayılır. Yâni başbaga kalmış sayılırlar.
13 — Bir kadın uyurken, yabancı bir adam onun bulunduğu yere 

girer ve bir mllddet kalırsa halvet sayılır.
14 — Bir kadın uyurken, bir çocuk gelir onu emerse, emmek ile alâ

kalı hürmet (haram) tahakkuk eder.
15 —  TeyemmUmlü bir adam, bir bineğin üzerinde giderken eu b u 

lunan bir yerden uyuyarak geçerse, teyemm üm ü bozulur.

ŞERH KlSm

Bir kiaue. elbisesinin temiz olduğunu, vaktin girdiğini ve abdestU bulundu
ğunu biliyor, fakat aksi tukur ediyor. Bu adamın namazı iade etmesi tarttır.

Bir adam, bendi karısı zannederek, yabancı bir kadına yoklatır, sonra da 
tendi tansı olmadığı anlatılırsa, o adama hadd tatbik edilir.

Akfam olduğunu zannederek orucunu bozan bir kimce, sonra akfam oima- 
dığını anlarsa, orucunu kaza eder.

Bir kimse, hasta olduğundan dolayı, hacca vekil gönderir, sonra da sıhhate 
kavuıursa, bizzat h ac» eda etmesi gerekir.

Parçalanma (tecezzi) )ıabul etmeyen bir şeyin bazısını zikretmek hepsini zik
retmek demektir.

1 — Bir kimsenin karısını yarım talik ile boeaması. bir talâk eayıhr,
2 — Kısasla kaUllerden bazısı affedilirse, hepsi affedilmiş olur.
3 — Hac menizikinin bazısı için ihram giydim diyen kimseye, hepsi vâcib 

olur.
M-ibişir ile mütesebbib birleşirse, hüküm mübâşire (doğrudan doğruya o  fii

li işleyene) İzafe edilir.
Bir odam, bir kuyu kazar, diğeri de gelir o kuyuya dûferse, bir jey ödemekle 

mükellef değitdir.
Hırsıza yol gösteren de ödemekle mükellef değildir.
Dâr-ı harpte, askerlere düşman kalesini gösteren kimseye ganimet verilmez.
Bir kimee. bir çocuğa tutması için bıçak verir, o da gidip bir kimseyi öldü

rürse, bıçağı veren tazmin ite mükellef değildir.
Bu kaidenin de istisnalan vardır.
1 — Emanet edilen bir malin çalınması için, emaneti alan kimse, başkasına 

delâlet ederse ödemekle mükelleftir. Çünkü korumayı terk etmiştir.
2 — Ihramlı biri, İhramsız birinin Harem i Şerifte avlanmasına delâlet eder

se, cezasını öder.
3 — Çırak veya kalfa zâyi ettiği msılı öder. (Fetva böyledir.)
4 — Bir adam, bir çocuğa bir bıçak verse ve o bıçakla çocuk yaralansa, bı

çağı veran tazmin ile mükelleftir.
Vakti gelmeden bir şeyi yapan kimse, o  şeyden mahrum olmakla cezalan

dırılır.
Vdrisi olduğu birini öld:ir«n kimse, o mirastan mahrum lıalır
Bazı huzuslar, bu kaideden İstisna edilmiştir.
Çocuk tabibi olan bir cariye, efendisini (kazaen) öldürürse, hem ozad olur 

ve hem de mirastan mahrum olmaz.
Alacaklı, borçluyu öldürürse, o borç öldürülen tarata (varitlerine) helâl olur, 

alamaz.
İlâç içip hayız olan bir badın, namazı boza etmez.
Zefedl malı, tene dolmadan önce ̂ satılırsa zekât düşer.
Hasta olmak için ilâç içer ve fecirden önce hasta olursa, hasta soyılır, oruç 

tutmaz.



16 —  Namaz kılan bir adam uyur ve uyurken de konuşursa namazı 
olur.

17 —  Namaz kılan bir kimse, ayakta iken uyuyor ve uyurken oku- 
yorea, bir görüşe göre, kıraati muteberdir.

18 — Uyuyan bir adam secde âyeti okur da, bir başkası bunu du
yarsa, duyanın üzerine tilâvet secdesi yapmak vâcibdir.

19 —  Bir görüşe göre, bir adam uyuyan bir kimseye, uyandıktan 
sonra, uykuda iken secde âyeti okuduğunu söylerse, onun üzerine tilâ
vet secdesi yapmak vâcibdir.

20 — Bir kimse, filân adamla konuşmayacağım diye yemin etse, 
sonra da, o adam uyurken gelip ona «kalks dese ve o da uyanmasa ye
mini bozulur.

21 —  Bir kimse, karısını talâk-ı ricî ile bozar da, karısı uyurken ge
lip ona şehvetle dokunursa, dönmüş olur.

22 —  Şayet, talâk-ı rici vuku bulur da adam uyurken karısı gelir 
onu şehvetle öperse, adam, Ebu Yusuf’a göre rücu etmiş olur. îmam-l 
Azam ve tmam Muhammed’c göre İse rücu etmiş olmaz.

23 —  Bir adam uyurken, yabancı bir kadın gelir, erkeğin tenasül 
uzvunu, kendi uzvuna idhal eder, erkek de bunu fark ederse, sihri hür
met teşekkül etmiş olur, (275)
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ŞERH KISMI

(Z7S) Erkeğin tenâsCü uzvunun sünnet edilmiş kısmınm, kadm uzvuna du
hulü İle üpli hükümler...

Gusül icab eder. Namaz kılmak, secde etmek, tavaf etmek, Jtur'dn-ı Ketim 
okumak, Kur'ün-ı Kerim taşımak ve tutmak, yazmak haramdır. Elini yıhomafcsı- 
zın yemek içmek mekruhtur. Mestini çıkarması gerekir. Orucu bozulur. Kaza, 
ta'zir ve keffâret icab eder. Itikâfı fûsiltir. Aralalton önce bu If başına gelmlg- 
se hacet, tavaftan önce olmuşsa umresi büizldtr. F&sid olsa temizlendikten son
ra bunları ikmil etmesi üzerine farzdır. Kendisine yaklaşılan kadının usul ve 
fürûu erkeğe, erkeğin usûl ve fürüu da kadına haramdır. Bülüğa erdiğinde bo
şanma hürriyeti zdil olur. tHıyârul-bülüğ dürer.^ Emsaline ödenen mlhrln bu 
kadına ödenmesi de vâcibdir. Her türlü boşama vâki olur. Temin etmişse keffĞ- 
ret lâzım gelir. Boşanma vuku bulmuşsa iddet vâcib otur. Nafaka ve Oturma ye
ri temini vâcib olur.

Zina ve llvata yolu ile olursa hadd icab eder. Hayvana yapmışea. hayvan ke
silir. Kendisine ta'zir tatbik edilir.

Ölüye veya müşterek cariyeye veyahut da tadece hizmet etmesi vasiyet edil
miş cariyeye haşefe kısmı duhûl ederse ta'zir icab eder. Bu durumda birbirle
rine yaklaşan kadın ve erkek başkaları İle zina ettiklerinde recm tatbik edilir. 
Çocuk otarsa, neseb sâbit olur.

Haşefenin duhûlü ile ilgili bazı kaideler:
1 — Duhûl, sade aza ile veya perde ile Olsun harâret hissedildikten WB- 

ra durum aynıdır.
2 — Haşefe kesik İse ve kesilmiş kısmın altı gireree hüküm yİBO aşnudor.
3 — Bütün hususlarda arka, fin gibidir.
Bazı meseleler müstesnadır- Yaklaşma arkadan olurşa sıhıiyyet sâbtt olmaz. 

fmam-ı Azam'a göre hadd icab etmez. Ancak tekerrür ederee ÖldOrttlOr. ttOsr 
gerekmez. Boşarsa İddet gerekmez.



24 — Bir kadın, uyuyan bir adamı şehvetle öper ve erkek buna mu
kabelede buluDuraa, yine aıhrî hürmet (haramlık) teşekkül eder.

25 —  Namazda uyuyan bir adam ihtilâm olursa, gusül icab eder. 
Namaa tekrar kılar.

Bir klmae bir gün bir gece veya İki gün iki gece uyursa, o günkü 
namazları kaza etmek üzerine bor$ olur.

ç) Teeetâ kabul etmeyen bir şeyia bazısını zikretmek, hepsini zik
retmek demektir.

1 — Bir kimsenin kanamı yarım talâk ile boşaması, bir talâk sa
ydır.

2 — Kısasta katillerin bazısı affedilirse, hepsi affedilmiş olur. A k
rabadan bazısı affederse, hepsi affetmiş sayılır.

3 — Hac menâsikinin bazısı işin İhram giydim diyen kimseye, hepsi 
vâdb olur.

4 — Kölesinin azalarmdan bazısını azad ederse, azad olmaz. Bu 
Ebu Hanife'ye göre böyledir. Çünkü köle bütündür, tecezzi kabul etmez.

d) Taharetin şartı ikidir.
1 _  Vücûbunun şartları ki, bu da dokuz kısma ayrılır:
a) İslâm, b) Akıl, e) Buluğ, ş) Hades hali (abdestsizlik), d) Yete

rince temiz su bulunmak, e) Suyu kullanacak güce sahip olmak, f )  Ha- 
yızlı olmamak, g) Nifaslı olmamak, h) Abdest alıp namaz kılabilecek 
kadar vakti olmak.,.

2 — Taharetin sıhhatinin şartları. Bunlar da dörttür:
a) Temiz su ile azalarm tamamını ıslatmak, b) Hayızlı olmamak,

c) Nifaslı olmamak, ç) Abdestli iken, kendisinden abdestini bozacak bir 
şey ftrız olmamak, özür hâli müstesnadır.

-----------------------------------------ş e r h  KISMI---------------------------------------------

I — Ftsid nikâh lls evlenilen kadına yaklaşmak, sahih nikâh ila evlenilen ka
dına yaklaşmak gibidir.

Ancak bazı hususlar müstesnadırı
ai emsaline ödenen ınıhir kadar mihir ödenir, tahdid edilen mihirden faz

lası verilmez.
bl Artık o kadın birinci kocaya hel&l olmaz.
cl Nik&h-ı tisid ile muhsin olunmaz. (Zinâ ederlerse, recm gerekmez.l
g) Sahih evlilikteki gibi hürmet (haramlık) sAbit olur.
5 — Münâsebetle alâkalı her hOküınde inzâl şart değildir.
0 — Cariye ile olan münasebetin dışındaki yaklaşmalar mehir ve hadden 

hâli olamazlar.
Bazı meseleler İstisna edilmiştir:
a) Zımmi bir kadmia evlenir de, kadın sonra miislüman olursa ve onlaruı 

âdetinde mihir yoksa, o da mihir tayin etmez.
b) Velisinin İzni olmayan bir çocuk, bülûğa ermiş bir kadmia evlenir ve gö

nüllü olarak onunla münasebette bulunursa mihir lâzım gelmen. Hadd do lâ
zım gelmez.

c) Bir kimse, kölesini cariyesi ile evlendirirse, onlar için de mihir yoktur.
ç) Köle, sahibesi olan kadına şüphe ile yaklaşırsa mihir gerekmez.

i w -------------------------- KH|,.| SÜNNET I ’IİK A D I---------------------------------
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Necaseti 15 şey temizler
1 —  Temiz ve necaseti kaldıran sıvı maddeler,
2 —  Ayakkabıyı yere sürmek,
3 — Yerin güneşle kuruması,
4 —  Düz satıh silinmekle,
5 — Tahta, yontulmak sureti ile,
6 —  Elbisedeki meniyi ovalamakla,
7 —  Kan alınan yeri yaş bir bezle silmekle,
8 —  Ateşle yakmak sureti ile,
9 —  Aslının değişmesi sureti İle,

10 — Deriye tatbik edilen temizleme ameliyesi yolu İle,
11 —  Fare bir yağa düştüğü zaman tahavvur (Etrâfıyla birlikte ka- 

zıyıp atmak) ile,
12 —■ Hayvanı kesmek sureti ile temizlemek,
13 —  Kuyunun suyu çıkarılarak temizlenir,
14 —  Su, necisin bir tarafından girip öbür tarafından çıkması ve 

pisliği alıp götürmesi ile,
15 —  Yerin (toprağın) altını üstüne getirmekle necaset temizlenir. 

Elbisedeki meni, Ikl meselede ancak yıkamak sureti İle temizlenir.

a —  Bir elbise yeni olursa ancak su ile temizlenir, 
b —  İdrardan sonra meni dışarı çıkarsa yine su ile temizlenir, 
İdrarın hepsi necistir. Yarasanın idrarı necis değildir.
Kedinin İdrarmm temiz olup olmadığı hususu ihtilâflıdır.
Necaset olması bakımından, öd kesesinden çıkan su, İdrar gibidir. 
Devenin gevi (geviş getirirken ağzında bulunan şey) pisliği gibidir. 
Kanlaım hepsi necistir.
Şehidin kanı ile, ette, damarda, ciğerde, böbrekte, koyunun kalbinde 

kalan kan ve insanın bedeninden akmamış olan kan temizdir.

ŞERH Kisna
d) Küffar dlyarmds kâfir bir kadına yaklaşırsa mihir aerekmez.
e) Mahpus bir erkek, mahpus bir kadma yaklaşırsa mlhlr icab etmez.
fi Cnriyesini satan adam, müşteriye teslim etmeden önce ona yaklaşma mi

hir gerekmez.
g) Bir kimse, diter birine rehin olarak cariyeslni verir ve heiai zannederek 

üe yaklaşma izni verirse mihir gerekmez.
8 — Nikâh bâki kaldıkça, bir erkeğin karışma yaklaşması haram olan yer

ler şunlardır:
Hayız, nlfas, farz olan oruç, namaz vaktinin daralması, İtikâf. ihram, keffâ- 

retten önce zıhar ve ilâ, şüpheli mûnasabelln Iddetini beklerken, önfl ile srkaaı 
birbirine kanştığında, ön tahakkuk edinceye kadar, kadın küçük, hasta ve yağ
lı olduğundan dolayı tahammül edemiyorsa, mihr-i muacceli korasından almar 
dığından dolayı kadın yaklaşmasına izin vermiyorsa, yaklaşamaz.

imam Şdfii'ye göre, üzerine kuaı vâelb olan bir kadınla münieebet yaptlnuıs. 
Zira mûndsabet yapılırsa, kadın himile kalabilir ve kuas engellenir.

9 — Münâsebetin haram olduğu yerlerde -eebeblert» d* haramdır. Hayız, nl- 
las v(» oruç gibi durumlarda nefsine hâkim olan, •sebeplerle* oyalanabilir.
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Ayrıca tahtakuruaunun kanı, pire ve bit kant ve balığın kanı da 
temizdir. (276)

Digkı necbtfr
Eti yenen hayvanların pisliği, bir görüşe göre de eti yenmeyen hay

vanların pisliği, bir başka görüşe göre farenin pisliği necis değildir.
Diriden ayrılan bir parça ölü gibidir. Kulak ve düşmüş diş gibi... 

Ancak sahibi İçin temizdir.
Sıkılması mümkün olmayan şeylerin temizlenmesi için yıkadıktan 

sonra kurutulması gerekir.
Beden böyle değildir. Birkaç defa yıkamakla temizlenir.
Istincâ yaparken, makaddaki ve eldeki kokuyu gidermek şarttır. 

Aciz kalırsa muaftır, insanların çoğu bu hususta gafildirler.
Bir kimse pis bir su ile abdest alırken, orada bunu bilen birisi var

sa, abdest alana bildirmesi şarttır.
Bir kimse, diğer birinin elbisesinde namaza mâni bir pislik görür

de, haber verdiğinde sö^nü dinleyeceğini bilirse, bildirmesi şarttır. 
Aksi takdirde bildirmeyebilir.

Çorba boznldnğu zaman neds olmaz. Diğer yemekler şiddetli bir 
değişiklik olursa necistir.

Süt, yağ, sm  yağ koktuğu zaman yenebilir.
Tavuk kesilir, tüyleri yolunur ve karnı yarılmadan kaynatılırsa, 

hem su, hem de tavuk necis olur. Et) yenmez.
e) Namaz
Bir kimse, namaza başlar da, tamamlamadan bırakırsa, o namazı 

kaza eder.
Farz ve sünnetlerde bunu yaparsa, kaza değil eda eder.
Namaza başlarken, farzı kılmadığını zannederek namaza durur, 

sonra farzı kıldığını hatırlayarak namazı yarıda bırakırsa, kaza etmesi 
gerekir.

Bir kimse, kendinden aşağı derecede birinin arkasında namaz kı
larsa, namazı fâsid olur. Kendisinden üstün ve aynı derecede birinin

ŞERH K lS m

(İ76) Balık ve suda yaşayan diğer hayvanların kanı necis değildir Çünfca 
o Imn değildir. Rengi değifmi/ bir sıvıdır. Çünkü güne/ vurduğu zaman beyazla
tıyor, Kan obaydı elyahlafirdı. Ebu Yusuf'a güre, deniz hayvanlarının kanı na- 
cbtlr.

Eti yenen kuşlar müstesna, diğerlerinin pisliği necistir. Et| yenen hayvan
ların pisliği necis obaydı, maslümanlar güvercinleri cdmilerden çıhartrlanü. Bil
hassa Harem-i Şerifte bırakmazlardı.

Ancak, tavuk, ördek ve kaz gibi kokusu çirkin olan hayvonların ptsUŞi ne- 
cdsel-i gallzadır.

Ebu Hanife'nin iki riviyelinden birisine göre farenin pisliği d e temizdir. Pa
renin pisliği yoğa düıeeek olsa. Yağın ladt değişmedikçe, fdsid sayılrrloz.

Bakr fcitobmdo föylc vdrid olmuşiur.- Kadının ovret yerinden Wr porpo ko
parılıp oluısa, ona bakıp bofcmomo hususunda ihtilâf vardır. Sahih olan bakıl- 
mamasıdır.



arkasında namaz kılması İse sahihtir. Yalnız gu Uq kimseye uymak da 
caiz değildir.

a) HUnsâya, b) Kendisinden devamlı kan gelen kadma, c) EMni 
terk ederek kaçıp kaybolmuş bir kimse imamlık yaptığında ona uyulmaz,

DSrt rekâttı namazların Ud rekâtında kıraat farzdır.
Şayet imam, 4 rekâtlı bir namaz kıldırırken ilk iki rekâtta kıraati 

ihmal eder, sonra da abdesti bozulur, yerine birisini geçirir de, o  da 
mesbuk olursa (yâni imamın kıldırdığı iki rekâta yetlgememlş olursa) 
bu kimsenin kıldıracağı 4 rekâtta da kıraati yerine getirmesi üzerine 
farzdır.

Mesbuk, imamete gegmese de kaza ettiğinde yine kıraat üzerine 
farzdır.

B ir kimse, ne muktcdî ve ne de muktedâbih olursa, tekbir alıp ye
niden namaza başlaması câiz olur. Secde-i sehivde imama uyması ge
rekir. imama uymazsa, namazın sonunda seode-i sehiv yapar. Teşrik 
tekbirinde de imama uyar.

Mesbuk, ancak imam ona kendi yerini, vazifesini verdiği zaman 
imam olabilir.

Mesbuk, kıraat bakımmdan namazımn evvelini, teşehhüd bakımın
dan sonunu kaza eder.

K âfirin niyetine itibar edilmez.
3 günlük bir sefere niyet eder de, bu müddet zarfmda mUslUman 

olursa, niyeti sahihtir.
Çocuğun durumu, büluğa erdiği zaıhan bunun aksinedir. (277)
tmamın namngı sahih oluTsa, cemaatinki de sahih olur.
Ka’de-1 ahirede imam kasden abdestini bozar da yerine mesbuku 

geçirirse, imnTnm namazı câiz, cemaatinki ise câiz değildir.
Cemaatin Tiamazı fâsid olursa, imamınki olmaz. Ancak bilgili bir 

adam nmmt bir imanrıa uyar ve nyamn namao fâsid olursa, İmamınki 
de fâsid olur, .(278),

Yerinde yapılması gereken zikir başka yerde yapılmaz. Teşbihleri, 
başını secde veya rükûdan kaldırdıktan sonra söylemek gibi...

----------------------------- BAZI MÜHİM MKS1CI.F.I.RR------------------------- ITT

. ş e b h k i s m ^

(277) Bir kimge, bir ttcd e  üyetini aynı yarda tekrar tekrar oku n a  bir eeede 
yapması gerekir. Bir yerde, secde Ayetini okuyup secde yspmUan sonra, sym yer
de namaz hıbp. aynı secde Ayetini okursa namazda da sacda yapması gerekir.

Cehren tekbir, ancak $u dunındarda aluun Kurban kesariMn, Anfatta, dCf- 
mana İcarşı yfirflıken, yol kesene kaı^ı. yansın vukuunda ve korku ânında alınır.

(279) Bir kim se, imam namaza durduktan eonra gelir de. Sn safa gsçeesk ol
sa o rekâtı kaçıracağını anlarsa, arka safa durması doka efdakür.

N âfile olarak bofladığı namazın üçüncü rekâtında selâm verirse, o  namasm 
iki rekâtını kata eder. Farzlardan eonra sünnet kılmak duadan efdaldir.

F. 12



M *----------------------- BitL-t SÜNNET İNİKADI
Kem&l-i TMelliil İle Başı Asık Namaz Kılmak Caizdir.
Dört rekfttiı aünnet'l müekkcdeler farz gibidir. Ka'de*i ul&da «Al- 

lahfimme aalli» okunmaz, ttsüncU rekâtın başında da aübbâneke okun* 
maz. Ancak kıraat, rekâtların hepsinde de vâcibdir.

Bir namaz, vâcibin terki veya tahrîmen mekruh olan bir şey yapıl
dığı halde eda edildiğinde vakit varsa İade edilir. Vakit yokaa iade edil
mez. Bir kimse İmamdan önce rükû ve secdeden başını kaldırırsa na
mazı İade etmesi gerekir.

Bir kimse, nafile namazı kılarken hatib minbere çıkarsa, iki rekâ
tın sonunda selâm verir. Cumanın ilk sünnetini kılıyorsa 4 rekâtı ta
mamlar (279)

ŞERH KIS»Q
(279) Bir kimse, evinde ehli ile cemaatle namaz kılarsa, cemaat eevabsna na

il olmaz. ÖzĞrla ise mahzuru yoktur.
Bir kimse, sabah namazını kılmak üzere camiye gelir de, imam fiamazı kıl- 

dırmaya baflamif olursa, kendisi bir kenarda sabah namazının sOnnetini kılar 
ve sonra imama uyar, (mamın selim vermesinden korkuyorsa, sünneti kılma- 
don İmama uyar.

Mahalle mescidinde kılınan namaz, uzaktaki camide kılınan namazdan ef- 
daldir. Sabah namazının sünnetinde kıraati kısa tutmak, uzun okumaktan ef- 
daldir.

Sünnetle farz arasında dünya kelimi konufmak, namazı ifead etmez, sevabı 
efcılKir. Caminin bir yerinde namaz kılmayı ödel etmek meknıkfur. Aızfcaeı, 
ı;nun devamlı namoz kıldıŞı yere gelip namoz kılacak olsa asla rahateiz edilme
melidir.

Namazda ticaret v.s. şeyleri düşünmek namazı ifsad etmez, eevaiHnı azaltır. 
Kederi, huşuuna engel oluyorsa, sevabı azalmaz Farza durmak için imam ve 
müezzinin bir kimseyi beklemeleri caiz değildir. Şerli bir kimse olursa mahzuru 
yoktur.

Dilinen bir kimse geldiği için Hikûu uzatmak cüiz değildir. Klinmeyen bir 
kimse geliyorsa uzatmak cAizdlr. Birinci durumda ihlâsa halel gelmesinden kor
kulmaktadır. Küfürden de korkulur denmiştir.

İpekten başka elbise bulamazsa onunla namaz kılabilir. Tercih hakkı yok
tur. Şayet elbise neeis ise, isterse çıplak, isterse o necis elbise ite kılar.

Seferi olan bir kimse dört rekâttı farz namazda 2’ci rekâtın sonunda oturma
sı ieab ederken, û{üneü rekdta kalkorsa namazı bdlıt olur. Şayet 3'eft rekdtta 
sefertllkien çıkıp mukimliğe niyet ederse namozt cdizdtr.

Esaretten kurtulan bir kimse, namazları mukim namazı olarak koza etmelidir.
Bir kimse, namozm bezi rekûtiarmı ayakta kılabUecak güce sahipse o kadar 

rmı ayakta kılar.
Bir toplulukta, Peygamber efendimizin İsmi ne kadar zikredilirze, o  kadar aa- 

Iftvat getirilmesi efdaldlr.
Nâftle namazın son iki rekâimda zamm ı sûre okumamak mekruhtur. Kas

ten okunmazsa secde-i eeklv yapıbr.
Farzın son iki rekâimda unutarak zamm-ı sûre ofcurso. eeede-i sehiv lAzım 

gelmez.
. Dua maksadı ile okunan Kur'ün, Kur'to olmaktan çıkar ve dua olur. Hamam
da Kur ftn-ı Rorim okumak mekruhtur. Abdesti olmayan bir kimse, hadis vb fı
kıh kitabını tutabilir. Namazda, birkaç defa sccde-l sehiv Icab ettiren hareket
lerde bulunulduğunda, bir defa secde-i sehiv yapmak kâfidir.



BAZI MÜHİM MESELELER------------------------ I »

Mesddln avlıısa meacid gibidir.
Saflar bitişik olmasa da, avluda bulunanlar içerde bulunan imama 

uyabilirler.
İmama uymaya mani olan şeyler şunlardır: Arabalann geçtiği yol, 

kayıkların geçebileceği kadar büyük nehir, sahrada kılmıyorsa İki sat 
kadar mesafe imama uymaya manidir.

Camide namaz kılarken, araya saflar girecek kadar bir boşluk da 
olsa namaz câtzdir. ÇüıikU aynı bölgedir.

Arada perde olursa ihtilâf vardır. İmamın halinden haberdar ise 
sahihtir.

1 —  Zekât
Fakih bir adam, ihtiyacı olan kitaplara sahip olduğundan delayı 

zengin sayılmaz. Ancak kul borcu varsa, kitapları satılır, borcu veri
lir. (280)

Bir kimsenin müflis bir kimseden alacağı olursa, o alacağından do
layı zengin sayılmaz. Bir kimse başkasının taamım, sadaka-ı fıtır yerine 
vmlrse câiz olup olmaması, o taama sahip olanın İznine bağlıdır.

Bir kimse nezrimi filâna vereceğim der de, nezredilen şeyi tayin 
etmezse, nezrini dilediğine verir. İki fakire tayin etse, birisine verebilir. 
Zekât verm ^en adam hapsedilir. 2Sorla alınıp, alınmamasında İhtilâf 
vardır. İtimada şayan olan zorla alınmamasıdır.

Zekât senesi kameridir. Şemsi değildir.
Bütün sadakalar, Hâşfanoğnllanna haramdır.
Bu sadakalar, zekât, zekâtı toplama parası, öşür, keffâret ve nezir 

de olsa hüküm aynıdır...
Hediye helâldlr.
Bir fakire, zekâtm tamamını vermek mekruhtur. Ancak, borçlu ve* 

ya aile sahibi İse mahzuru yoktur.

ŞERH KISHn

Sabah namazlarını, ortalık (gün) hatif aydınlandıktan tonm  kılmak afdaUUr. 
Mazdelife'de kılınan sabah namazı müstesnadır. Akşam namazını tehtr etnuk  
mekruhtur. Seferde mahzuru yoktur.

(BâO} Ölüm döşeğinde olan bir adam, zekâtını kız kardeşine verirse ve kar^ 
deşl de onun tek vârisi ise oâlzdir. Başka vârisi var ise bu zekât geçerli değildir.

Zekât vermeye memur edilen bir adamın, kendi parasından o  zekâtı vermesi, 
sonra o parayı sahibinden alması şartı ile eâlzdlr.

'' Bir kimse zekâtı verip vermediği hususunda şüpheye düşerse, tekrar verir. 
Bid^at dhline zekât vermek eâtz değikUr. Kız kardeşinin kocası fakir lee zekât 
verebilir. Zina eden bir kimse, kendi zindemin mahsulü olan velede zinâya ze
kât vermesi eâiz değildir. Kadının kocaeı varsa, veled-t zlnSya zekât verilir. Ze
kâtı veren, zekâtmı zengin olduğu müddetçe verir. Zekât eeneet girdikten sonra, 
maU ziyan olan kimseden zekât düşer. Bayramdan sonra fakir düşen bir U m te- 
nln üzerinden sadaka-i fıtır düşmez.

■ Melskssı üzerine vActb olmayan kimselere zekât verUebUlr.
Bir kimsenin topraktan muayyen bir geliri olur da, o  geUr bu adamın aile

sini geçindirmesine yetmiyorsa, ona zekât verilir.



Mû------ -----------------Ban».l SÜMN£X İTİKADI

Fakirler araaında, zekfttını verirken nisab tahsis etmemelidir.
Zekâtı, kendi bölgesinin dışında bir bölgeye nakletmek mekruhtur. 

Aneak, akraba, daha muhtaç, dâr-ı harpten diyâr-ı Islâma hicret eden
lere, İlim tahsil edenlere, zâhidlcre -başka bölgede de olsalar- zekât 
vermekte mahzur yoktur. Acele olarak verilmesi gereken zekât da 
böyledir.

g — Onıç
Ebediyyen oruç tutmaya nezr eden bir kimse, orucunu yediği zaman, 

yediğinin fidyesini verir. (281)
Bir kimse, filân adamm geleceği gün oruç tutacağım diye nezreder 

de, onun geldiği gün nafile orucu tutuyor olursa, niyetini nezre tahvil 
edebilir. (282) ;

Oruçlu olan bir kimse, deva için kendisinde gıda olan bir geyl yer
se keffâret lâzım gelir. İlâç olarak İçtiği veya yediği gıda olmazsa kef- 
fâret lâzım gelmez.

Kan içen bir kimseye keffâret lâzım gelir. Zira kan bazı kimselerin 
gıdasıdır.

Köle, cariye, mUdebber ve çocuk sahibi olan cariyeler, velilerinin 
izni olmadan nafile oruç tutamazlar.

Yine kadm kocasmın izni olmadan, amele olarak çalıçan da iç aa- 
hlbiniu izni olmadan nafile oruç tutamaz.

Nezir ancak Allah'a kurbiyyet ifade eden şeylere yapılır. Üzerine 
vâeib olan bir çeye nezir yapılmaz, isyan hunusımda nezir yoktur.

Bir kimse hacca nezrefse bu nezir olmaz. Çünkü haccetmesi, zengin 
ise zaten kendisine farzdır.

Bir sene namaz kılacağım diye nezretse. maksadı da farz namaz
larsa, bu nezir sahih olmaz. Başka namaz kasdederse câlzdlr. Nezrettiği 
bir yıllık namazm son namazmı, akşam namazı kılarak bitirir.

Hastayı ziyaret edeceğim diye nezr eden bir kimsenin üzerine, o  
nezri yerine getirmek vâcib değildir.

Her namazm arkasmdan teşbih getireceğim diye nezreden bir kim
seye de teşbih getirmesi vâcib değildir.

ŞERH KISMİ-

ratıl Yolculukta oruç tutmak «fdalcOr. Fakat birkaç Mçi bsrabtr yolculuk yo- 
pıyor da ytmtklcrt mOçtertku oruç tutmaz.

Yovm-l tekd» oruç tutmak mekruhtur. Ancak, ndfltt olarak veya bir v M b  
orucu yerine çftirmefc için tutana mahzuru yoktur.

(ata) Erkek, farz olan oruçlarm dıçmda koruma oruç tutturmamak hakkv 
İM eahiptir.

Bazı Haneli ilimleri, ay tetbUl, ay ve gûneç tutulman gibi hesap ile UaUi hu
sus lanla müneeelmleri tasdik etmsntn eüiz olduğunu eOylemlçlerdlr.

imam Serahsl, tu hodb-t şeriflerle bu gOrûşü reddetmiştir; •Mflnecdm veya 
kâhini tasdik eflen Muhanuned'e (s.a.v.) kOfratmlştlr.»

ıRâtünl tasdik edenin kırk günlük namazı kabul olmaz.»
Bu İki çörOftl |u ıtkilda taltf edebiliriz- Kdhln ve müneeeimlertn çoybı bit- 

dlğlne İnanmak kûfûrdar. Fakat Allah'ın onlara ilham ettiÇine iıumırea hOrOr 
değildir.



Koca, kanstnın İtiktlf yapmasına İzin vcrltae, İzninden dSnemes. 
Cariyenln sahibi verdiği izinden dönebilir. Fakat mekruhtur. Arkadav- 
lan tarafından yemeğe davet edilen bir kimse nftfIle orucunu bozabilir. 
Kaza orucunu bozamaz. (283)

ğ  —  H a c  (2 8 4 )
Nafile hac, nafile sadakadan efdaldir. Merkep (eşek) Özerinde hac

cetmek mekruhtur.
Müslümanların faydalaıiarağı şeyleri yapmak, ikinci defa hacca 

gitmekten efdaldir. Yol güçlüğü yok iac hac efdaldir.
Farz haccı yerine getirmek, ana babaya itaat etmekten efdaldir. 

Nafile hacda ise, ana babaya itaat etmek efdaldir.
Yakınlan hacca giderken kendi evlenemez. Yola çıkmadan önce ev

lenilir.
ölmüş bir kimsenin yerine hacca giden bir kimsenin malı, yerine 

hacca gittiği kimsenin malı ile karışırsa haccı câlzdir.
Bir kimse, birisinin yerine hac yapmak için ondan para alır, o para 

ile ticaret yapıp hac parası kazandıktan sonra hacca giderse câiz de
ğildir.

Zenginin haccı, fakirin haccuıdan efdaldir.
h — Helâl ve haram
Aldatmak haramdır. Alacaklıya, almış olduğu şeyin aksine, kötü 

mal verilmez.
Bozuk veya sakat eşya, ilân edilerek satılır, tlftn edilmeden Batıl

maz.
Bozuk mal verilerek dâr-ı harpten esir kurtanlabllir.
Cari olan standart dışı mal vermek caizdir.
Başkasının elini öpen kimse fâsıktır. İlim ve fazilet erbabınm elini 

öpmekte mahzur yoktur.

------------------------------- BAZI MÜHİM M ESELEUSR-------------------------- l » l

Ş E R H  K IS M I

(283) Ramazanda sefrr için evden çıkan bir kimse, niyeti olduğu halde, evde 
bir fey  unutur, döner vp yemek yerse, kaza ve kettiret Icab eder.

Unutarak ooruç yiyen bir kimseye kendisinin oruçlu olduğunu Haber vermek 
gerekir. Kendisinden korkulan bir kimse ise haber verilmez.

Seterde olan bir kimse, sadaka-i (ıtri kendisi verebilir, 0 »u n  yerine evden de 
verebilirler. :

/m sm -ı Azam föyle demiştin Tek bir kişi. Şevval hilâlini gördüğünü haber ve
rirse 31 gün oruç tutulur. Güvenilir 2 kişinin şehadetl ite otursa İttifakla 30 gün 
tutulur.

Bir kimse 80 gün kcUiret orucu tutuyorsa ve araya ramazan girerse, rama
zan onu keser. Fakat sef'rda keffiret orucu tutuyorsa, ramazan onu kesmez.

Ramazanda cinsi miinaşehetin her türlüründcn ketfâret lâzım gelir.
(284) Bir fiilin fiili çoğalırsa, ödemesi de çoğalır. Ihramh iki kişi, bir avı ov. 

tartarsa iki ceza öderler. Ihramh bir htmse kaç kere cimâ ederse, üzerine o ka
dar kurban kesmek vâcib olur.

Kesilen kurbanlardan üç tanesinirı eti yenir, Mut'a haccı kufbam, haec-ı kı
ran kurbanı, nâfile hac kurbanının etleri yenir.



Namaz kılmayan bir kimse ile dostluk kurmak mekruhtur. Bu, ka- 
n n  da olsa bfiyledir.

V*ad edilen geyden dönmek haramdır. Yetime Ücretsiz I9 gördürmek 
haramdır. Ücretsik olarak yetimi çalıştıran, yetimin öğretmeni de olsa, 
kardeçl de olsa haramdır. Ancak annesi müstesnadır, öğretmeni de bi
risini çağırması için gönderebilir. îpek giymek, erkeklere haramdır.

Akıl baliğ olan bir kimsenin yapması haram olan şeyi, büluğa er
memiş olan çocuğuna yaptırması da haramdır. (285)

1 8 2 -------------------------- BHL-f SÜNNET IttK A D I---------------------------------

ŞERH KISMI

(2SS/ Çocuğu Icki İçirmek, ipek elbise sirdirm ek, eünl ve arağın ı kınalam ak 
re kıbleye karşı abdest bozdurtmak cSiz değildir.

Yabana bir kadınla halvette (başbasal kalmak haramdır. 'Alacaklısı İsa r e  
kendisinden kaçıyorsa bir harabeye glrmi$se o  zaman halvette katmasında b ir 
mahzur yoktur. Yine ya^Iı ve çirkin bir kadınsa mahzurlu değildir.

Bir erkek, mahremi olan bir kadın ile halvette kalabilir, mahzuru yoktur. An- 
eak karutnm kardeşi ve eût kız kardeşi ile başbaşa kalamaz.

Ki/ir olarak ilene linet etmek mübahtır. Peygamber Elendimizin anne ve 
bibatına linet edilmez. Onların dirilip Resûlullah‘a(ea.vJ iman ettikleri eâbittir.

•8uruhu'l-Eşbah‘  ve •MenikUru'l-KûrdUde b'u şekilde virid olmuştur.
Xur'in-ı Kertm’I dinlemek, okumaktan etdaldtr. Kazançlartn en OetOnlert, c f- 

had, ticâret, çiftçilik ve tanatkirhkUr. Bu mesleklere mensup olanların kendine 
ve ailesine yetecek kadarını kazanmak farzdır. Aktaba ve fakirlere yardım  et
mek İçin kazanmak müstehaptır. Ztnet ic<n kazanmak mCbaktır. öv flnm sh  vs hi- 
birlsnmek için kazanılan mat, heUlden dahi kazanılsa haramdır. Kendlel ve 
dilesi İçirt israfa ve cimriliğe kaçmadan orta yolu tutarak harcama yapmalıdır., 
Bir kimsenin kazanmaya gücü yettikçe çatışıp kazanması farzdır. Çalışmaya oO- 
eü yelmiyoria dilenebilir. Dilenmeyi terk eder ve Hürse günahkâr olur. Duru
munu bilenlerin ona yemek yedirmesi farzdır. Kendisinin gücü yetmtyorea, ye
mek yedirmeye gücü yetene götürmesi gerekir. Zdlim İdarecilerden hediye at
mak edlz değildir. Malının çoğunun helâl olduğu biliniyorsa olm abilir.

Mudmeldtta (ek klyinin sözü geçeıVdir. Kadm, kHe, fâsık ve kâfir de  o b a  
durum aynıdır. Meseli- «Ben şu eti filân müslümandan aldım*, veya «ben fu  eM 
fiidn ehl-i kitaptan aldım» derse inanılır.

Giyimde tarz olan oldu iu  gibi, mûatehap, mObah. mekruh o b n  d a  vardır.
Tan olan si3dm: Avret yerini örtecek ve kendisini sıcak ve  loğuktan koru

yacak kadar kıyafetin giyilmesi farzdır. Bu elbisenin keten ve pamuktan olm ost 
evlâdır.

MOstehap olan giyim: Ziynet ve Allah'ın nimetini izhar için giyilen elbise...
Möbah oton giyim: Sadece süetenmiy olmak (ziyneti için güzel elbise giymefctir.
Mekruh ob n  giyim: övünm ek ve kibirlenmek için giyilen elbisedir.
Sangın ucunu, ihi omuz arasına bir kanş kadar uzatmak sünnettir.
Kadmlann altın ve gOmüşle süslenmesi (ziynetlenmesO cftizdir. E ttok larlıı 

bunlarla süslenmesi İse haramdır.
Yalnız gümüşlen yapıtmış yüzük, kemer, labç kim kuttanmak «dizdir. 7 0 -  

zügüıs tayını iutiunnak içm  «h m  çivi hulianılobilir.
COmOsten dly yapılması cülzdir. Altından yapılması ekiz deglMIr. tm am ayn 

bu hususta Ihtlltf etmiyllr.
Ts9. bakır ve demirden yüzük yapılmaz. Yüzük kullanm ak etdaidir. ftıltan  

veya kddi ziynet oiorah yüzük kııllonabiKr.
Gümüşle süsbnm b tabaktan yemek yemek, g ü m flıb  lüelü karyolaya otur- 

mak, gümûy o b n  y e r b r i n ^  Mkmmah yartı ile cdizdir.
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t —  A v  v e  hayvan kesmek. (286)
Avlanmak mübahtır. Sanat ve eğlence edinmemek şartı ile... Av

lanmayı sanat edinmek haramdır. Sahrada başkasının topladığı odunu 
gaspetmekle, ona sahib olunamaz.

ŞERH KISm

Yemek yemenin de farz n!«nı olduSıı Bibi, mendup, mObah 've helam ötem 
da vardır.

Yemek yemenin farz oldumı yer: Ölümden hurlaracah kadar yenen yemehtir.
Mendup olan ise, namaz vc nruca oücü yelmesi için blm* lazlaea yemefcflr.
Mubah olanı ise, ibadeti çağalfmak için doyduktan sonra biraz daha yemektir.
Haram olan yemek ise, doyduktan sonra ibadet yapmak niyeti lld değil dr, 

nefsi istediği için yerse haramdır. Misafir yesin diye yerse mahzuru yohfur.
Yemek yem eyerek riyâzat yapıp, ibadetten zayıf düfmek eâlz değildin. Aç 

kalan bir adam, ölmüş hayvan etini yemediğinden dolayı veya oruç tutan bir . 
kimse orucunu açmayarak (yem ek yemeyerek) ölürse günahkâr olur. BütOn bu ' 
yukarda zikredilen hususlarda ‘ SU> da yemek pibidir.

Çeşitli meyve yemekte herhangi bir mahzur yoktur.
Bir sofrada çeşitli yemek bulundurmak israftır. Sofrada İhtiyaçtan fazla ak*' 

mek bulundurmak da aynıdır.
Elini ve bıçağı ekmekle silmek ve ekmek Özerine tuzluk v.s. koymak mek* 

ruhtur.
Kadma dn erkeğe de gümüş ve altın tabak kullanmak haramdır.
Akik, billür, cam ve kurşundan kap yapılabilir.
Ok, eşek, at, katır, deve ile ve yaya olarak yanç yapılabilir. İM taraftan bi

ri veya üçiincü bir şahıs mükâfat koyabilir, İki taraf da koyarsa haramdır. ÇOn- 
kü o zaman iş yarışmadan çıkar, kumar olur.

Evlenirken düğün yemeği vermek sünnettir. Bu düğüne çağırı’ ıp gltmeyon 
günahk&r olur. Düğün evinden bir şey alınamaz. Düğün sahibinin izni olmadan 
dilenciye dahi bir şey verilemez.

Davet olunan kimseler orpda haram İrtikflb edilen eğlence olduğunu bilirler
se İcabet etmezler. Eğer bilmez de gider ve orada duruma muttoil olurea, menet
m eye çalışır, men edemezse ve kendisine tâbi olunan bir adamsa veya bu durum 
sofra başında ise oturma-:. Böyle değilse oturabilir.

Kıır'.^n-ı Kerîm okurken, cenaze namazı kılarken, harbe giderken yOk*ek 
sesle zikretmeyi Peygamberimiz ıfs.a.v.) mekruh görmüştür. Buna gbre tOrkO, 
şarkı v.s. şeyleri söylerken bağırmak elbette daha şiddetli bir şeydir.

Yalan söylemek haramdır. Harote, iki kişiyi bsnştırmak hususunda, kam ı
nı rftzı etmekte ve zillimin zulmünü def etmek hususunda -yalan- cftikdir. Zâli
min gıybeti yapılabilir.

Tavla, satranç, 14 taş, vc her çcşIt oyun haramdır.
Erkeğin saçlarını uzatması cAlz değildir. Zımminin camiye girmesinde bir 

mahzur yoktur. Hayvanların haynlannı (husyelerini! burmakta nlahzur yoktur
Eşeğin atla birleşmesini sağlamakta da bir mahzur yoktur.
içki ve buna benzer haram şeyler olmamak çartı Ue kadın ve erkeğin kukne 

(mahad ve  ....... den ilâç sokıı’masO vapmasmdo dn mahzur yoktur.
Avret yerine bakmnk haramdır. Doktor, sünnetçi, dadı ve hukne yapğn kim

seler zaruret miktarı avret verine bakabUlrler.
Erkek, erkeğin avret yerleri hariç diğer yerlerine bakabilir.
Kadın kadına erkeğin erkeğe bakabileceği yerlere kadar bakabilir.
Erkek, kendi karısının ve cârlyeslnln her yerine bakabilir.
f2M). Av, koşan hayvanlarla yapılır. Köpek ve benzerleri gibi.
Uçan hayvanlarla da olur. Sâhin ve benzeri hayvanlardır.
Yaralayıcı şeylerle de olur. Ok ve benzeri şeylerle de olur.



Bir şeyi bulan bir kimae, bulduğu geyi ta rif ve İlân etmedikle ona 
sahip oİBinas.

Bir kimse, kim isterse onun olsun diyerek, malını bırakır da, bir 
kimse de onu gasb ederse, ona sahip olamaz. Sahibi isterse geri alabilir.

Allah'ın İsmini zikrederek de olsa büyük bir kimsenin gelişi İle ke
silen kurban haramdır. Misafire ikram İsin olursa bir mahzuru yoktur.

Büyük bir adamın üzerine para v.s, serpmek de, serpileni almak da 
câlz değildir. Gelinin Üzerine v.s. serpmek câizdtr.

V U -------------------------- E in^ î SÜNNBf İT İK A D I----------------------- ----------
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Tutan {arterle olur. Ağ ve benzeri (eylerle olur.
At, ıs {srtla helAl olur. Bu 15 {srtın S'l avcıdadır, 
s) Yenmeel bel&I olan bir harven olmalıdır.
b) Avlanma Aleti gdnderllııılj olacak.
c) Gdnderilenle beraber av yapması hoJAl olmayan bir şey bulunmayacak, 
ç) Avcı avlanma Aletini veya hayvanmı göndermekle, avı almak arasında

başka bir İşle meşgul olmayacak.
d) Kseten tesmiyeyi (Allah'ın ismini anmayı) terk etmemek.
Bu 15 şartın S'l de köpektedir.
a) OirstUmIş olacak.
b) Gönderme kaidesine uygun olarak gidecek.
e) Avlaması haram olan başka bir hayvan, köpek, avı almaya giderken be

raber gitmeyecek.
ç) Köpek avı yaralayarak öldflrecek.
d) Avladığından bir şey yemeyecek.
Bu 15 şartm 5’i de avda (avlanan hayvandaldır. 
a) Gagası İle avlanan, yırtıcı hayvan olmayacak, 
bl Haşarat ohnayaeak.
c) Balıftm dışmdaki eu hayvanı olmayacak.
c) Kanadı veya ayağı ile ayakta duran hayvan olacak.
d) Yetişip kesmeden önce ölmeyecek.
İmam Serahtt, bunlara şu hususları (Idve etmiştir.- 
Alması mllbah olan bir av olacak.
Vahşi olacak.
G ö z ^  hcybelmayacah. Aramnhtan vazgeçmeyecek. Gözden uzolk oluna, 

başka bir sebepten dolay» ölmüş olacağı için helAl olmaz.
/bn Abbat (r.a.l, bu hususta şöyle de.mişfir.-. İsabet kaydedip vurduğunu ya. 

unuttuğunu bırak...
IsIAm'da flc şey İle mülk sahibi olunur.
1 — IsttlA; Müboh bir malı mülk edinmek sureti İle.
2 ~~ Nakli; Satış ve hibe yolu ile.
3 — HllAfet Veraset, vasiyet ve benzerleri yolu ile...
Bir kimse hayvonmı kesip atar da birisi gelir derisini yAzcrae auMbİ gelip  

onu elinden akMIir.
•VetvâUefyye” Mtabmdo föylr vArid olmuftur;
Bir kimse, bir boşkasının arazisinde av avlarsa, o, avlayanındır. Ancak, odam  

arazisini muhafaza altına almışsa, av mat sahibinin olur.
Bir litmse, birisine alt akarsuda balık avlarsa, bolık avlayanındır. A razide 

bulunan bol, arazi sahibinindir.
Babası sünnt iss, Csbriyye mezhebine mensup birinin kestiği hayvanın eti 

yenmez. Baban da Csbrtyyeys mensup ise yenir.
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Balık balımı yutar da, diri olarak çıkarsa yenir.
Balımın kamında bulunan cevher, bulana aittir. Yüzûh veya para butunurra. 

ilin  ettikten sonra sahibini bulamazsa, lakir ise kendisinin olur, Bice gOre Sin
gin ise de kendisi için harcar.

Küçük bir balık, pis bir suya atılsa ve orada büyüse eti yenir.
•tfüslüman, ehl-i kitab (isterse zımml, islerse horbi olsıınl, korfııı, cAndb, delC 

akit eren ç o c u k  ve dilsiz tarafmdan kesilen hayvanın eti yenir. Putperest, me- 
eüst. mûried ve hasden tesmiyeyi lerfe edenlerin kestiği yenmez, l/nularak tes
miyeyi terk ederse yenir.

Bir kimse, tesmiyeyi zikrederek bir ava ok atar da, ba/ka bir ava isabel eder
se, o avın eti yenir.

Tesmiyeyi zikreder, sonra oku deüriştirerek, başka okla atarsa o avın eti yen- 
raez.

Tesmiyede mütevalir sünnet şöyledin •BlsmlUâhi AllahOekber.» •Blsmillahlr- 
rahmanlrrablm» diyenin küfründen korkulur. Zira tevatür yolu ile gelen sünneti 
inkâr etmiş olur. •Muhtasar-dan alınmıştır.

Kurbanın kesilme işlemi, şah damarları, yemek ve ne/es borularının kesilme
si ile tamamlanır.

Hayvanı yatırmadan önce bıçağı iyice bilemek gerekir, Voiırırban sol laro- 
fıno ve rtffe ile muamele ederek yalırmalı ve  kıbleye dOndürülmelIdIr.

Ancak üç ayaftı ballanabilir. Sajr el ile ve süratle kesilir. Kesmeye boğazdan 
baflanır. Ayağmdan tutup sürüklemek, başını koparmak ve soğumadan Onee de
risini yüzmek mefcruhfur. Haramdır diyenler de vardır. Ensesinden kesmek meV 
ruhtur. Fakat şah damarlarına kadar kesilirse eii yenir.

Anasını kesmekle kamındaki helâl olmaz.

em yenmeyen hayvanlar şunlardır:
Azı dişleri ile kapıp avlayan, parçalayan ve kendisini müdafaa eden hayvan

ların etleri haramdır, yenilmez. Kurt, ayı, arslon, kaplan, pars, sincap, semmur, 
sansar, maymun, sırtlan, fil, kelp, kedi, keler, tilki, gelincik gibi hayvanlar bu 
kabildendir.

Azı dişleri olduğu halde saldırmayan bir hayvan olduğu İçin devenin eti yenir.
Tırnaklan ile kapıp avlayan, tırmalayan ve fob'an denl olan kuşların etleri 

de yenmez. (Haram veya lahrimen mekruhtur.! Kerkes, çaylak, karlat, kuzgun, 
akbaba, alaeakarpa. yarasa, atmaca, şâhin gihi. Bunlar cife yerler.

Habis yâni iğrenç otan hayvanlar: Fare, yaban fareel. akreo, yılan, kene, kur
bağa. kara ve deniz kaobımbağası, an. karasinek, sivrisinek, kOstebek, Urjil. bil. 
Oİre V.S. haşarat gibi hayvanlardır.

Suda kendi kendine zahiren sebepsiz olarak ölüp de euyun yüzüne çıkdn ba
lıklar yenmez.

Hınzırın (domuzun) bûlün dzâ ve eczası temizlikten mahrum olduğu İçin 
hiçbir şeyi yenmez.

Bir kimsenin kudumunu ta'zim için kesilen kurban, besmele ile de olsa yen
mez, haramdır.

Ölen birini ta'zim için kabir üzerinde, kesilen kurban da yenmez.
Kurban sadece Allah rızâsı için kesilir. Sevabı İstenilen bir müslümana ba

ğışlanabilir.
Kurban kesmek, hür, mûslûmc.n, mukim ve zengin olan herkese vâeibdir.

Koyun, keçi, sığır ve deve gibi hayvanlardan kurban olur. Bir deveye veya 
sığıra yedi kişi ortak olabilir. Etini tartı İle (aksim etmek gerekir.

Tahmini taksim caiz değildir. Kurban kesme vakti bayramın birinci gününün 
sabah namazından sonra başlar, üçüncü gününün akşam namazından önceye ka
dar devam eder. Gece kesmek mekruhtur. Bu zaman içinde kurbanını kesme
yen, onu sadaka olarak verir.
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J —  Su-h<^lnk (287)
Haram İrtlkftb ederek sarhoş olan bir kimse, yaptığı şeylerden mes'- 

uldttr. Mübah olan şeyden sarhoş olmuş bir kimse, baygın olan kimse 
hükmündedir. Talâkı vâki almaz.

Zorla veya zaruret icabı sarhoş olan bir kimsenin talâkının vâki 
olup olmadığı hususu ihtilftflıdır.

Haramdan sarhoş olan bir kimse, 3 mesele hâriç, sarhoş olmayan 
kimse hükmündedir. Üç husus şunlardır:

1 — MUrted olmak, 2 — Haddi icab ettiren suçu İşlediğini ikrar et
mek, 3 — Başkasının kendisi aleyhine şehadet etmesini istemek.

Bazıları bu üç hususa şunu da İlâve etmişlerdir. Buluğa ermemiş 
ku ve erkeği emsallerinin mihrinden aşağı veya yukarı bir mihirle ev
lendirmek...

Kendisine boşama vekâleti verilen bir adam, bu boşama işlemini 
sarhoşken yaparsa talâk câlz değildir.

Bir kimse, birini kendi malmt satmak için vekil tayin etse, o da 
sarhoş iken müvekkilinin malım satsa bu satış câlz değildir.

Bir kimse, bir malı gasb eder de, onu sarhoşken İade «derse, onu 
İade etmiş sayılmaz. Bunların dışındaki hususlarda sarhoş muâheze 
edilir.

k) Cinlerle İlgili htthfiıııl«r
Cinlerin mükellef olduğu hususunda İhtilâf yoktur. MU’min olanları 

cennetlik, kâfir elanlan cehennemliktir.
Onların İtaat edenlerinin sevabında İhtilâf vardır,
İnsanoğlu, cin ve su insanı arasında nikâh câlz değildir. Bu hüküm 

cinsleri aym olmadığı içindir.

ŞERH KISMI

fturban edilmesi eâiz olmayan hayvanlar; Bir veya iki götü kür. boynuzu, 
kulağı kökünden veya yansından fazla kopmuş, dişlerinin çoğu dökülmüş, kesi
lecek yere kadar yürüyemeyecek derecede topal, sürüyü takip edemeyecek kadar 
zayıf hayvanlardan hurban olmaz. Kurbandan verilen mdafea üçte birinden az 
olmamalıdır. Ailesi kalabalık ise hepsini kendine ayırabilir.

BU ile lıurbanı kesmek en güzel olanıdır. Ehl-i hitabın kesmesi mekruhtur. 
Derisini sadaka olarak verir. İhtiyacı varsa kendi hullantr. İzinsiz başkaşınm kur
banını kesmesi edizdir,

fa r ı  Snrhoş mükelleftir.
Zira Cenab-ı Hak, Kur'ün-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştur: »Sarhoşken na

maza yaklaşmayın.» Bu dyef-i celile sarhoşların mükellef olduğunun delilidir.
Mûbah bir şeyden sarhoş olan baygın hükmündedir. Mükellef değildir.
Morfin alıp sarhoş olanlar da mükelleftir. Bilmeyerek içmişse mükellef değUdIr. ^
Sarhoş olan bir kimse, ramazan ayında, niyet vakti çıkmadan fince oyılırto, 

niyet eder ve orucunu tutar. Ayılamazsa günahkür olur ve orucunu haza eder.
Sarhoşun tarifinde İhtilâf edilmiştir. Bazılarına göre, gökle yeri, kadınla er

keği ayıramayandır, fmam-ı Azam da bu ooriiştedir.
Bazılarına göre İse konuşmasında karışıklık ve hezeyan olan kimse sarhoş

tur. Âlimlerden pek çoğu da bu görüştedirler.



İnsan olan bir kadına, erkek cin yaklaşırsa gusiil icab eder mİ?
Bu hususta «Kadıhan»da şöyle denilmiştir: Bir kadın, «bir cin uy> 

küda İken gelip bana yaklaşıyor. Kocam yaklaşırken ne buluyorsam, o 
yaklaşınca da aynı şeyi buluyorum» beyince, Kadıhan «Gusiil İcab et
mez» demiştir.

Bazılarına göre, kadında inzal vâki olursa, gusletmesi İcab eder.
insanlar, cinlerle toplantı akdedebilirler. Meleklerle bir araya gel

dikleri gibi...
Tecessüm etmiş cinlerin arkasında namaz sahihtir. Cin, namaz kıla

nın önünden gegerse, insanla nasıl mukatele etmek gerekiyorsa, onunla 
da o şekilde mukatele etmek gerekir.

Haksız yere cin öldürülmez.
Cinin rivayeti makbuldür.
«Cinlerin, insanlardan işittikleri şeyleri rivayet etmelerinin cevft- 

zında şüphe yoktur. İnsan bunu ister bilsin, ister bilmesin fark etmez.»
Fazilet erbabı bir kimse müsaade ettikten sonra cinlerin meclise 

girmelerinde mahzur yoktur.
İnsanların cinlerden rivayet etmesi srasaktır. Bu, onlara güven ol

madığı iğindir....
Cinlerin yedikleri ile istinca etmek cftiz değildir. Kemik, sofra ve 

kaplardan atılan şeyler, cinlerin yiyecekleri arasındadır. Cinlerin kes
tikleri yenmez.

«Mültckıd» isimli kitapta, Peygamberimizin (s.a.v.) cinlerin kesti
ğini yemeyi nehy ettiği rivayet edilmiştir.

İmamu'l-Kürdl «Menâkıb»ında, cin, şeytan evlâtları ve «gull» (İfrit) 
hakkında, bilhassa onların yeme-lgmeleri, cimâları ile ilgili' çok şeyler 
zikretmiştir.
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Ey Hannân ve Mennân olan Allah'ım! İnsanlar ve cinler dahil âlem
lere rahmet olarak gönderdiğin Habibin (s.a.v.) hürmetine, İmanımızı 
onların şerrinden; kalb, fikir ve bedenimizi onların hulûIUnden koru...

Mahlûkatın efendisi ve en şereflisi Muhammed Mustafa’ya salat u 
selâm olsun!

— S O N  —
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