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BEYAN 

 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının 

eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta 

bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin 

herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez 

çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. 

                                                                                                              

 

  Nurbolat YERGALİ 

                                                                                                      22.05.2020
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ÖZET 

Bu çalışmamızda büyük hadis âlimi İmam Ebû Dâvûd’un (v. 275/889) rivayetinde 

bulunan sünnetlerin temeli sayılan dört hadisin ve dördüncü hadis için alternatif olarak 

teklif edilen hadisler açıklanmıştır.   

Cevâmiu’l-kelim mefhumu çerçevesinde ele alınmış çalışmanın birinci 

bölümünde iman-amel ilişkisi hakkındaki açıklamalardan nakiller yapılmış, helaller ve 

haramlara dikkat etmenin, şüpheli şeylerden kaçınmanın ve malayaniyi terk etmenin 

ehemmiyeti işlenmiştir. Dinin merkezî ilkeleri konumunda olan bu hadisler üzerine 

hayatımızı idame ettirirken aynı zamanda dünya-ahiret dengesinin nasıl sağlanması 

gerektiği hakkındaki görüşlere yer verilmiştir.  

İkinci bölümde listenin dördüncü maddesi için seçilen hadislerin daha ziyade 

fıkhın temeli niteliğinde olması hasebiyle ağırlıklı olarak fıkhî hükümleri içeren 

hadislerin açıklamaları yer almıştır. Peygamberimiz her zaman ümmetine kolaylık yolunu 

gösterip ümmetine ağır bir hüküm inmesini istemediğinden dini hükümler konusunda 

lüzumsuz soruları doğru bulmamış, emrettiği şeyleri gücümüz yettiği kadar yerine 

getirmemizi, nehiy ettiklerinden sakınmamızı emretmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Cevâmiu’l-kelim, Usûlü’s-sünen, Dört Hadis, Alternatif 

Hadisler, Şerh, Niyet, Malayani, Zühd, Nasihat. 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

ABSTRACT 

In this work the four principle hadiths in the compilation of prominent hadith 

scholar Abu Dawud (d. 275/889) have been presented in addition to alternatives proposed 

for the fourth hadith.  

The importance of matters that are halal and haram, avoidance of the doubtful and 

time wasting activities as well as traditions regarding faith and prayer have been spoken 

of in line with the principles of Jawami'ul-Kalim (concise expressions). While harbouring 

these hadiths which convey core values of the Islamic religion in our worldly lives, views 

regarding the balancing of this life and the afterlife have also been implemented.  

Because the alternatives for the fourth hadith are mostly concerning the principles 

of Islamic jurisprudence, hadiths on this matter are presented with explanations in the 

second part.  Our prophet always wanted simplicity for the believers and thus disapproved 

unnecessary questions regarding religious rules in order to avoid complicated rulings. At 

the same time emphasising that one should do as much as he can while refraining from 

doing what he should not.  

 

Keywords: Jawamiu'l-kalim, Usulu’s-sunen, Four Hadiths, Alternative Hadiths, 

Commentary, Intention, Malayani, Ascetic, Sincerity.  
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ÖN SÖZ 

Yüce dinimiz İslâmiyet’in Kuran’dan sonraki en büyük kaynağı sünnettir. Bu 

sebeple Resûlullah’ın vefatından sonra sünnetini devam ettirmek için hadisler derlenip 

kitaplara geçirilmiştir. Bu kitaplardan özellikle Kütüb-i Sitte olarak bilinen altı kitap son 

derece ün kazanmıştır. Bunlar Buhârî ve Müslim’in Sahihleri, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, 

ve İbn Mâce’nin Sünenleridir. Dolayısıyla bu çalışmada Sünen’in esasları sayılan dört 

hadisi ele aldık. Zira İmam Ebû Dâvud, Müsned’i incelemiş, 500 bin hadisten 4800 hadisi 

seçmiş ve Sünen adlı eserini oluşturmuştur. Bu hadislerden dört tanesine bilmesi kişinin 

dini için yeterlidir buyurmuştur. Bu hadislerin birçok özellikleri hakkında âlimler farklı 

farklı şekilde ifade etmiştir. Kimisi ilmin dörtte biri veya üçte biri, kimisi İslâm’ın esasları 

veya Dinin temeli demiştir.   

Tüm bunları dikkate aldığımız vakit bu hadislerin doğru anlaşılması Ebu 

Davud’un (v. 275/889) Süneninin doğru anlaşılması demektir. Bu sebeple Arapça ve 

Türkçe şerh kitaplarından tercüme ve alıntılar yapılarak bu hadislerin şerhlerini bir araya 

toplamaya çalıştık.  

Değerli hocam Zekeriya Güler’in vurguladığı gibi, hadis âlimi Tirmizî, “Kimin 

evinde bu kitap (Sünen/Câmi)  var ise, sanki onun evinde konuşan bir peygamber vardır” 

derken İmam Gazzâlî de ‘’Nübüvvetin manasını anlayıp Kuran’ı ve hadisleri çok mütalaa 

ettiğin zaman, artık sende Allah Resûlü’nün en üst nübüvvet derecesinde olduğuna dair 

zarurî bilgi hâsıl olur’’ tesbitinde bulunarak bu noktaya işaret etmiş olmalıdır.  

Dolayısıyla Sünen’i içinde cem eden esasların bilinmesini amaçlamakta bu 

hadisleri mütalaa etmenin Sünen’i mütalaa etmek gibi olduğunu düşündük. Bu sebeple 

bu çalışmanın Sünen’in esasları üzerine olmasını istedik.  

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi akademik hayatımdaki ilk basamaktı ve bu lisans 

bitirme tezi de ilk çalışmam oldu. Öncelikle bu çalışmanın yazılmasında ve kaynak 

bulmamda yardımını esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Zekeriya Güler’e teşekkür 

etmek istiyorum. Bu sene eğitimin uzak olduğuna rağmen hocamıza her zaman 

ulaşabiliyor ve bizleri her zaman hoşgörü ile karşılıyordu. 

Gayret kuldan, tevfik Allah’tandır. 

Nurbolat YERGALİ  

İstanbul, 2020                                                                                   
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GİRİŞ 

Bu çalışmamızda Ebû Dâvud’un (v. 275/889) Süneni’nin asılları sayılan (usûlü’s-

Sünen) hadislerin açıklamalarını bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda ilk önce 

usûl, sünen kavramlarının açıklamaları ve Ebû Davûd hakkında kısa bilgiyle başlamak 

konuya ışık tutması açısında uygun olacağını düşünüyoruz. Yine hadislerde ifade 

buyurulan manaların çok şümullü olması sebebiyle cevâmiu’l-kelim gibi kavramların 

açıklığa getirildikten sonra hadislerin açıklamalarına yer vereceğiz.  

Dinin merkezî ilkeler konumunda olan hadislerin, her biri ilmin dörtte biri ve 

cevâmiu’l-kelim niteliğine sahip olması sebebiyle bu çalışmanın önemli olduğunu 

düşünüyoruz. Bu sebeple dinin temel dört hadisi başlığı altında hadislerin şerhleriyle 

beraber bir araya toplamaya çalışacağız. Bu itibarla çalışmamızın birinci bölümünü dinin 

temel dört hadisinin şerhlerine; ikinci bölümünü ise bu listedeki dördüncü hadis için 

alternatif olarak seçilen hadislerin şerhlerine ayırmış olacağız.  

İbn Receb el-Hanbelî (v. 795/1393) ‘cevâmiu’l-kelim’ niteliğine sahip olan 50 

hadisiyle Camiu’l-Ulûm ve’l-Hikem adlı kitabını oluşturmuştur. Genel olarak kitabında 

hadislerin şerhine başlamadan önce bu hadislerin sıhhati konusunda bilgi vermiş daha 

sonra hadislerin içerikleri alakalı ayetlerden, benzer başka hadislerden ve selefi 

salihinden deliller getirmeye çalışılmış ve şerhleri yapılmıştır. Bu çalışmada gerek fikri 

gerek yöntem açısından en büyük yol gösterici kaynak olarak Camiu’l-Ulûm ve’l-Hikem 

kitabından yararlanmayı düşünüyoruz.   

Ancak bu kitaptan farklı olarak hadislerin sıhhatine yer vermeyeceğiz. Zira 

hadislerin çoğu sahih olduğuna ittifak edilen hadislerdir. Dolayısıyla ilgili hadislerin 

şerhleri için önce Arapça hadis şerh kitaplarından tercümeler yapılacaktır. Daha sonra 

Türkçe kitaplardan ve makalelerden aldığımız fikirleri bir araya getirmeye çalışacağız. 

Yine hadislerde geçen sözcükleri açıklamak için Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi’nden hadislerin Türkçe şerhleri için Hadislerle İslâm kitabından ve 

makaleler için İSAM veri tabanından ve tezlerden istifade etmeyi düşünüyoruz.  

Arapça şerhler için Camiu’l-Ulûm’dan sonra Muhammed Emin el-Hararî’nin  (v. 

1441/2019) el-Kevkebü’l-Vehhâc Şerhu Sahihi Müslim, İbn Dakîk’in (v. 702/1302) 

Şerhü’l-Erba’î’n-Neveviyye ve İbn Usaymin’in (v.1421/2001) Fethu zi'l-Celâli ve'l-ikrâm 

bişerhi Bülûğu'l-merâm gibi kitaplar ve benzeri kitaplardan faydalanmayı düşünüyoruz.  
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1. Usûlü’s-Sünen  

1.1.  Sünnet’in sözlük anlam 

Sünen kelimesi sünnet kelimesinin çoğulu olup  ََسنَن kökünden gelmektedir. Bu 

yüzden sünen kelimesinin kavramı üzerine durmadan önce sünnet kelimesinin üzerine 

duracağız. 

Sünnet kelimesi pek çok manada kullanılmaktadır. Öyle ki sünnet; ister iyi ister 

kötü olsun yahut başka bir ifadeyle ister övülmeye ister kötülenmeye layık olsun, sîret 

yani gidişat, hal ve hareket anlamına gelmektedir. Bu mananın kolaylıkla dökülen suyun 

gidişinden alındığı bilinmektedir.1 Ömer Özsoy bu kelimenin türevlerinin yüze yakın 

olduğunu tespit etmiştir. Bu tespit edilen türevlerden ''  َسن'' şu örneklerde atmak, şekil 

vermek, dökmek-akıtmak manasında gelmektedir; Yemek-otlamak; ''  ِسن'' diş, yaş;  ''  ِسنَان'' 

mızrak ucu anlamına da gelmektedir.2    Gözyaşını akıttı anlamında ''  َع   ,'' َسن ِت العَي ُن الد م 

Suyu yüzüne döktü anlamında ''  َِسن  الَماَء على َوجِهه '' kullanılması ‘’takip edilen yol’’ veya 

‘’devamlı gidiş’’ anlamındaki sünneti dökülmüş bir suyun akan her damlasını tek tek aynı 

şeymiş gibi, belirli yol üzerindeki gidişe benzetmişler.3  

 “Senne” fiilinin ihdas etmek, yeni bir şey ortaya koymak anlamında da 

kullanıldığını şu örnekte görebiliriz4: Falan kişi, (kavminin daha önce görüp bilmediği, 

ilk olarak kendisinin yaptığı ve kavminin de kendisini bu yolda takip ettiği) hayırlı bir yol 

ihdas etti (senne fülânün tarîkan mine’l-hayr).5 

Bununla alakalı Peygamberimizin hadis-i şerifi de bulunmaktadır; “Her kim 

İslâm’da iyi örnek olacak bir çığır (yol) açarsa (sünneten haseneten), o kişiye hem bu 

yaptığının sevabı hem de bu yolda sevap işleyenlerin sevabı verilir, diğerlerinin 

sevabından da hiçbir şey eksiltilmez. Her kim de İslâm’da kötü örnek olacak bir çığır 

(yol) açarsa (sünneten seyyieten), hem bunun günahı hem de o yol üzere amel edenlerin 

günahı o kimseye yazılır ve diğerlerinin günahından da hiçbir şey eksilmez.”6 

                                         
1 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, XIII, 225. 
2 Ömer Özsoy, Sünnetullah, Bir Kur’ân İfadesinin Kavramlaşması, Ankara: Fecr Yayınevi, 1994. s. 48.   
3 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, XIII, 227; Ömer Özsoy, Sünnetullah, s. 50-51. 
4 Mehmet Avcı, ‘’Hadislerde Sünnet Kavramı’’, (Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri 2009), s. 5. 
5 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, XIII, 226. 
6 Müslim, Zekât, 69; Tirmizî, İlim, 15; İbn Mâce, Mukaddime, 14 (İbn Mâce bu babda benzer dört hadis 

rivayet etmiştir.); Nesâî, Zekât, 64; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 505, 520–521, IV, 357, 361, 
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Sünnet terimi Cahiliye devrinde örf, adet anlamında kullanılmıştır. İslâm’ın 

doğuşundan sonra hususî bir anlam kazanarak gidilen yol, gidişat, sîret, takip edilen ve 

örnek alınan yol, hayat tarzı, metot gibi anlamlarını korumakla birlikte bu anlamlar Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) tarik ve sîretine, O’nun gidişatına tahsis olunmuştur. Zira ‘’ataların 

geleneği’’ şeklindeki cahiliye sünneti sona ermiş, İslâm toplumu için yeni sünnet 

gelmişti.7 Dolayısıyla lügatte görülen ‘’kötü yol’’ manası ıstılahta kaldırılmıştır; çünkü 

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünneti söz konusu olduğu zaman ancak ‘’iyi yol’’ veya 

övülmeye layık olan yoldan bahsedebiliriz.8   

Sonuç olarak hadis ilmine göre sünnetin tanımı kısaca Hz. Peygamber’in sözleri, 

fiilleri, yaşayışı, sahabenin karşısındaki tavırları, ahlâki veya fıtrî vasıfları ile ilgili bütün 

nakiller sünneti yansıtan delillerdi. Kuran’da geçen ifadeyle ‘’üsve-i hasene’’9 veya Hz. 

Âişe’nin ifadesiyle ‘’Onun ahlâkı Kurandan ibaret idi’’ sözüydü.10 

Tedvin devrinin başlamasından sonra kelime teknik bir anlam kazanmış, Hz. 

Peygamber'in (s.a.v.) tarik ve sîreti anlamının dışında her ilmin konusuna göre istılahî 

tanımları yapılmış; fıkıhçılar sünneti, farz ve vacip dışında gelen ve dinen uyulması 

istenen her şeydir demişler. Muhaddisler ise, "Hz. Peygamber’den sadır olan söz, fiil veya 

takrir" şeklinde tanımlamışlardır.11  Kelamcılar ise sünneti bid’atin karşıtı olarak 

görmüşlerdir.12  

1.2. Sünen 

Sünen kitaplarının ne olduğunu burada belirtmemiz ileride ele alacağımız 

konumuza ışık tutması açısından yardımcı olacaktır. Sünnet kavramının çoğulu ise 

Sünen’dir. Bu anlamdan hareketle Sünen kavramı, insanın pratikle ilgili hususlarda 

hüküm ifade eden Kur’an-ı Kerim ve onun çizdiği yolda Hz. Peygamber’in sarf ettiği söz, 

fiil ve takrirleri ve onu takip eden neslin söz, uygulamaları ve ilgili rivayetleridir 

                                         
7 Ahmet Yücel, ‘’Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 soru’’, İstanbul; Beyan Yayınları, s. 146.  
8 Mehmet Avcı, ‘’Sünnet’’, s. 7-8. 
9 Ahzâb, 33/21. 
10 Ebû Davud, ‘’Kitâbü’l-Edeb’’, çev. Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar, İstanbul: Şamil Yayınevi, 

2013, s. 19.  
11 Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü, Ankara: Ankara İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1987, s. 19. 
12 Selçuk Coşkun, Kavramsal ve Olgusal Açıdan Sünnet-Gelenek İlişkisi, İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi 

Vakfı Yayınları, 2014. s. 64. 
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denilmektedir. Sünen olarak isimlendirilen kitaplardaki sünen kelimesinin anlamının da 

bu olduğu düşünülmektedir. 13  

Sünen,  bir çeşit hadis kitabına verilmiş isimdir. Sünen kitapları, İmam Ebu 

Dâvud, İmam Nesâî, İmam İbn Mâce, İmam Saîd b. Mansûr ve diğerleri gibi hafız 

fakihlerin telif ettiği kitapların adlarıyla kastedilen kitaplardır. Onlar (r.a) kitaplarını 

"Sünen" şeklinde adlandırmışlardır.  Bu kitaplar, ahkâma dair hadislerin fıkıh bâblarına 

göre tasnif edilmiş ahkâm hadislerinin muhtevidir ve Sünenler genellikle Resûl-i Ekrem 

(s.a.v.)’in söz, fiil ve takrirlerinden ibaret olan merfû haberlerden oluşmaktadır. Merfû 

haberler;  iman, ibadet, muâmelât ve ukūbâta dair hadisleri ihtiva eder. Kitabın özellikleri 

‘’kitap’’ adı verilen bölümlerle her bölümün çeşitli sayılarda bâblara ayrılmıştır. Her kitap 

içinde barındırdığı hadislerin konusuna göre uygun isim alır.14  

2. Ebû Davûd (v. 275/889) 

Tam adı; Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş‘as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî’dir. Ebû 

Davud, h. 202’de Sicistân’da doğmuştur. İmam, şeyhu’s-sünne, mukaddemu’l-huffaz ve 

muhaddisu’l-Basra gibi unvanlara sahip olan hadis âlimi, hadis ilmi tarihi bakımından 

altın çağ kabul edilen hicrî III. asırda yaşamıştır.   

Ebû Dâvûd ilim tahsili için Irak, Şam gibi yerlerin ilmi merkezindeki âlimlerden 

hadis ilmini öğrenmiştir. İbn Hacer’in (ö. 852/1449) Sünen ve diğer eserlerinden tespit 

ettiği rakama göre tahsil gördüğü bu âlimlerin sayısı 300’ü bulmuştur. 

Hadis’in fıkhı, illetleri, metin ve senet olarak taşıdığı özellikleri hususunda çok 

geniş bir bilgisi olan hadis mütehassısı dikkatli bir araştırıcı olması sebebiyle de taklitten 

çok tahkiki benimsemiştir.  

Her müellifin ilmî şahsiyetinde, mensup olduğu mezhebinin bir etkisinin olacağı 

düşünülse de Ebû Davud’un hiçbir mezhebin görüşünü benimsememekle beraber başlı 

başına sünnetin fıkhı ile meşgul muhaddis fakih olduğudur. 

Muhaddisimizin ilmi şahsiyetinin başka bir göstergesi de meşgul olduğu alanında 

belli bir neticeye ulaşmak ve bu neticeleri de değerlendirebilmektir ki bu konuda dikkat 

                                         
13 Mehmet Dinçoğlu, Ebû Davud’un Sünen’i (kaynakları ve tasnif metodu), Ankara: Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, 2012. s. 62.  
14 Talat Koçyiğit, Hadis Istılahları, Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1985. s. 

399. 
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çekici ifadeleri bulunmaktadır. 500 bin hadisten 4800 hadisi seçmiş ve Sünen adlı eserini 

oluşturuyor. Bu hadislerden dört tanesine bilmesi kişinin dini için yeterlidir 

buyurmuştur.15  

Diğer bir rivayette ise büyük hadis âlimi, Ebu Davud (v. 275/889), ‘’Bütün 

konulardaki sünenlerin temeli dört hadis üzerinedir’’16 diyerek Sünen’ine aldığı 

hadislerden dördünün dinin özünü ve esasını oluşturduğunu söylemiştir. “Cevamiu’l-

kelim” özelliğine sahip olan ve her biri ilmin dörtte biri diye ifade edilen bu hadisler, 

dinin merkezî ilkeleri konumundadır.17 

3. Cevâmiu’l-kelim 

“Toplayıp bir araya getiren” anlamındaki câmi ve söz anlamındaki kelimenin 

çoğul şekillerinden meydana gelmiştir. Hz. Peygamber’in (s.a.v) az sözle çok mana ifade 

etme özelliğine sahip olduğunu belirtmektedir.18 Buna göre “cevâmiu’l-kelim”, birçok 

kelimeyi (manayı) içinde toplayan “veciz sözler” demektir. Nitekim Hz. Peygamberimiz 

diğer peygamberlerden farklı olarak kendisine verilen özellikleri saydığı hadiste: “Ben 

cevâmiu’l-kelim ile gönderildim”19; “Bana cevâmiu’l-kelim verildi”20 demektedir. Yine 

Hz. Aişe, Resûlullah’ın (s.a.s.) konuşma üslubunu şöyle nitelemektedir: “O, sizin gibi 

hızlı ve durmadan konuşmaz, dinleyenlerin ezberleyebileceği bir tarzda apaçık ve tane 

tane konuşurdu.”21 

Âlimler, bazen cevâmiu’l-kelim ile gönderildim, bazen de cevâmiu’l-kelim verildi 

şeklindeki rivayetlerden kaynaklı cevamiu’l-kelimden maksadın Kur’an veya hadis veya 

her ikisi olduğuna dair görüşler bildirmişlerdir. Dolayısıyla hangi hadislerin cevâmiu’l-

kelim kapsamına girdiğine dair İmam Şafiî (v. 204/820), Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Sellâm 

el-Herevî  (v. 224/838), İshâk b. Râhûye’nin (v. 238/853), Ebû Dâvud (v. 275/889) gibi 

âlimler farklı farklı hadisler zikretmiştir.22   

                                         
15 Ebû Davud, Kitâbü’l-Edeb, s. 29-34. 
16 İbn Abdilberr, et-Temhid, IX, 201.  
17 Zekeriya Güler, ‘’Dört Temel Hadis’’, Diyanet Aylık Dergi, 2018, cilt: I, sayı: 330, s. 35. 
18 M. Yaşar Kandemir, ‘’Cevâmiu’l-kelim’’, DİA, VII, 440. 
19 Buhârî, Cihâd, 122, Taʿbîr, 22, İʿtiṣâm, 1; Müslim, Mesâcid, 6. 
20 Müslim, Mesâcid, 5, 7-8, Eşribe, 71. 
21 Timizî, Menâkıb, 9. 
22 Abdurrahman Ece, “Bana Cevâmiu’l-Kelim (Özlü Sözler) Verildi” Hadisinin Tahlili. FSM İlmi 

Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2019, sayı: 13, s. 71-78. 
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Dolayısıyla, İmam Ebu Davud’un rivayetine göre dinin temeli sayılan dört hadis 

ve cevâmiu’l-kelim niteliğine sahip olan hadisler şunlardır:  

Ebu Davud’dan (r.a) rivayet edildi ki: “Sünnetlerin her dalda asılları dört 

hadistir: Ömer’in, “Ameller niyetlere göredir” hadisi; ‘Helal açıktır, haram açıktır’ 

hadisi; ‘Kişinin kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının 

güzelliğindendir’ hadisi ve ‘Dünyada zahit ol ki Allah seni sevsin, insanların elindekine 

zahit ol ki, insanlar seni sevsin’ hadisi.’’23 

 

4. Birinci Hadis 

 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ عن  ُ َعْنُه قَاَل: َسَِ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ ُعَمَر ْبَن اخَلطَّاِب َرِضَي اَّللَّ

َا ِلُكلِ  امأِرئ  »  َعأَماُل ِِبلنِ يماِت، َوِإَّنم َا اْلأ َرُتهُ ِإََل اَّللِم َوَرُسوِلهِ َما ن َ  ِإَّنم َرتُهُ ِإََل اَّللِم َوَرُسوِلِه،  َوى، َفَمنأ َكاَنتأ ِهجأ َفِهجأ

َزومُجهَ  َرتُهُ ِلُدن أَيا ُيِصيبُ َها، َأِو امأَرَأة  يَ ت َ َرتُهُ ِإََل َما َهاَجَر ِإلَيأهِ َوَمنأ َكاَنتأ ِهجأ  «ا، َفِهجأ

Hz. Ömer b. Hattâb’dan (r.a.) şöyle bir hadis rivayet etmiştir: Resûlullah’ın (s.a.v.)  

şöyle buyurduğunu işittim: 

 

“Ameller niyetlere göre değerlenir. Herkese ancak niyet ettiği şeyin karşılığını 

alır. Kimin hicreti, Allah ve Resûlü’ne kavuşmak ise onun hicreti Allah ve 

Resûlü’nedir. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak 

için hicret ederse,  onun hicreti de hicret ettiği şey içindir.”24  

4.1. Hadisin özellikleri 

Bu hadis-i şerif Kastallânî (ö. 923/1517) dediğine göre medârü’l-islam, ve Ebu 

Davud’un (ö. 275/889)  ifadesiyle usûlü’s-sünen veya kişinin dinini bilmesi için dört 

hadis yeter diyen buyurduğu hadislerdendir. Bu hadisin mana ve muhteva bakımından 

dinimiz açısından önemi gereği dinin temelini oluşturan hadislerden biri olarak kabul 

                                         
23 İbn Abdilberr, et-Temhid, IX, 201; İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 62-63; el-Irakî, Tarhu’t-Tesrîb, II, 6. 
24 Buhâri, Bed’ü’l-vahy, 1, Atik 6, Menâkibü’l-Ensâr, 45, Talâk 11; Müslim, İmaret, 155; Dâremî, Talâk, 

11; Nesâî, Taharet, 59, Talak, 24, İman, 19; İbn Mâce, Zühd, 26. 
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edilmiştir. Ayrıca bu hadis, niyetle ilgili olduğu için amellerin temeli olan niyet 

anlamında medârü’l-a’mal25 de denilmiştir.  

İmam Buhârî (ö. 256/870), es-Sahîh isimli kitabını bu hadisle başlamış, bunun 

sebebi de Allah’ın rızası olmayan her amelin bâtıl olduğunu, dünya ve ahirette hiçbir 

sonucunun olmayacağına işaret ederek onu kitabın mukaddime yerine koymuştur. Bu 

sebeple Abdurrahman bin Mehdî (ö. 198/813-14) demiştir ki: ‘’Kitabımı bâblara ayıracak 

olsaydım, Ömer’in (r.a.) ‘’Ameller niyetlere göredir’’ hadisini her bâbın başına 

koyardım’’ demiştir. 26 

Bu konuda meşhur hadis âlimlerinden İmam Ahmed (ö. 241/855),  İslam’ın temel 

üç hadisten birinin ‘’Ameller niyetlere göredir’’ hadisi olduğunu bildirmiştir. İkinci 

hadise Hz. Âişe’nin, (r.a.) ‘’Her kim, dinimizde olmayan bir şeyi ihdas ederse, o 

reddedilir’’ hadisini üçüncü hadise: Numan bin Beşir’in (r.a.) (ö. 64/684), ‘’Helaller belli 

ve haramlar bellidir’’ hadisini zikretmiştir.27 Hamzatü’l-Kinâni (ö. 357/968) ise İslâm’ın 

üçte biri olduğunu söylemiştir.28 Yine İmam Şâfiî’nin (ö. 204/820), ‘’bu hadisin ilmin 

üçte biri veya fıkhın yetmiş konusunu içine almaktadır’’ şeklinde ifadeleri 

bulunmaktadır.29  Beyhakî (ö. 458/1066) ilmin üçte biri olmasını kulun kesbinin kalple 

ve uzuvlarla olduğunu üçüncü ve en tercih edilen kısmın da niyet olduğunu söylemiştir.  

Çünkü niyet müstakil olmakla beraber diğer ikisinin buna ihtiyacı vardır.30 Fıkhın en esas 

kaidelerinden biri olan bu hadis, Mecelle-i Ahkâm-ı İslâmiyyen’nin de temel 

maddelerinden biri sayılmıştır.31 

4.2. Hadisin rivayet olma sebebi 

Bu hadisi dört cihet üzerinden kelam etmek mümkün. İlki hadisin rivayet cihetine, 

ikincisi hadisin rivayet olma sebebi cihetine, üçüncüsü hadisin fazileti cihetine, son olarak 

da hadisin tefsiri cihetine durmak gerekir.32  

                                         
25 Gürânî, el-Kevseru’l-Cârî, I, 30. 
26 Muhammedü’l-Emîn el-Hararî, el-Kevkebü’l-Vehhâc Şerhu Sahihi Müslim, XX, 252. 
26 Âl-i İmrân, 3/92. 
26 Nûr, 24/26. 
27 El-Irakî, Tarhu’t-Tesrîb, II, 5. 
28 Ebu’l-Velid, el-Münteka Şerhu’l-Muvatta, VII, 212. 
29 İbn Receb, Câmiu’l-Ulûm, I, 61; Aynî, Umdetü’l-kârî, I, 22. 
30 Şemse’d-Dîn es-Sefîrî, Şerhu’l-Buhârî Li’s-Sefîrî, I, 106. 
31 Saffet Köse, İslâm Hukukuna Giriş, İstanbul; Hikmetevi Yayınları 2016, s. 271 
32 İbnü’l-Cevzî, Keşfü’l-Müşkil, I, 85, 86. 
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Rivayet olma sebebine gelecek olursak; Mekke döneminde Kureyşlilerden putlara 

tapanlar karşı İslâmiyet’i kabul edenler de vardı. Bu sebeple müşrikler, Müslümanlara 

karşı durmak için onlara işkence ediyorlardı. Böyle bir durumda İslâm’ı tebliğ etmek zor 

olduğundan Peygamberimiz (s.a.v) hicret emri vermişti. Ancak hicret edenler arasında 

farklı bir amaç uğruna da hicret edenler de vardı.33 Abdullah b. Mes’ud’dan (ö. 32/652-

53) nakledilen hadiseye göre küçük kabilelere mensup bir adamın Ümmü Kays isimli bir 

kadına evlilik teklif etmesi ardından o kadının hicret etmedikçe kendisiyle 

evlenmeyeceğini söylemesi üzerine o adam hicret etmişti. O kadın da kendisiyle 

evlenmişti. Bu hadisenin Hz. Peygamber zamanında mı yoksa sonradan mı yaşandığı ile 

ilgili tartışmalar vardır. Fakat hadisin vürûd sebebinin bu olay olduğu âlimler arasında 

yaygındır.34  

4.3. Hadisin açıklaması 

Bu hadisin izahına gelince âlimler arasında hadisin sahih olduğuna dair ittifak 

vardır.35 Bu yüzden hadisin daha çok yorumu üzerine duracağız. Daha sonra amel ile 

niyet arasındaki ilişki üzerinde durmamız gerekmektedir. İmam Ebu Davud (ö. 275/889) 

bu hadisi İslam’ın yarısı demiştir. Nitekim dinin zahiri boyutu bir de batıni boyutu vardır. 

Zahiri kısmını amel batıni kısmını da niyet temsil eder.36 Bu sebeple de niyet dinin yarısı 

konumundadır.  

Bahsi geçen hadiste insan fillerinin niyete göre belirlenmesinin Allah rızası ve 

ahiret için olduğunu belirtmiştir. Bunu dışında hadiste de ifade edildiği üzere bir kadın 

için veya dünyalık şeyler için niyet etmenin olabileceği gibi ahirette bir karşılığının 

olmayacağı belirtilmiştir. Çünkü niyette asıl olan kalpte olandır. Nitekim Kurân-ı 

kerimde: ’’Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı 

da bilir. Allah, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.’’37-diye buyurmuş 

olduğu âyette bizim davranışlarımızda kalp ile ettiğimiz niyetin ne kadar önemli olduğu 

                                         
33 Diyanet İşleri Başkanlığı, "Hadislerle İslam (C. 1-7)." Ankara: DİB Yayınları (2013), III, s. 25. 
34 Nuri Tuğlu, ‘’Niyet Amel İlişkisi Bağlaminda ‘Ameller Niyetlere Göredir’ Hadisi Üzerine Bir Yorum 

Denemesi’’, Marife, Yaz 2012, s. 11; Gürânî, El-Kevseri’l-Cârî, I, 33. 
35 İbn Dakîk, Şerhu’l-Erba’î’n-Neveviyye, I, 24. 
36 İbn Dakîk, Şerhu’l-Erba’î’n-Neveviyye, I, 22.  
37 Teğâbun, 64/4. 
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görülmektedir. Hatta bir insanın niyetinin sahih olmasıyla beraber mazeret durumunda 

dilinin aksini söylemesi imanına herhangi bir zararın gelmemesi bunu göstermektedir.38 

4.3.1. Niyet 

Sözlükte “yönelmek, ciddiyet ve kararlılık göstermek” gibi anlamlara gelen39 

niyet, özel bir eylemin icrasına yönelik olarak, amaçlı, hedefli, şuurlu ve dinamik bir 

insanî davranışa tekabül eder.40 Terim olarak ise Allah rızasını kazanmak için bir fiile 

yönelen iradedir. İbn Mes’ûd (ö. 32/652-53): Niyet, uzaklık anlamındaki ‘’neve’’ 

kelimesinden gelir. Bu sebeple kasıtla ve azimle bir şeye niyet eden uzaklık sebebiyle 

uzuvlarla ve zahiri hareketlerle ulaşamadığı için niyet ulaşmaya vesile kılınmıştır.41 

Ebu Davud’un (ö. 275/889)  fıkhın beş hadis üzerine olduğuna dair rivayeti 

mevcuttur. Bunlardan birisi de ‘’Amellere niyetler göre’’ hadisidir.42 Buna göre niyet 

kavramının genel anlamda amellere ve özel anlamda ise dini ibadetlerle 

ilişkilendirilmektedir. Hâfız bin Hacer (ö. 852/1449) der ki: Hadiste geçen niyet kelimesi, 

dünyevî ve uhrevî işleri kapsayan lüğavî anlam taşır.43  

4.3.2. Ameller niyetlere göre değerlenir cümlesi 

Âlimlerin çoğu hadiste geçen ilk cümlenin, yani amellerin niyetler göre değer 

bulmasını niyete bağlı olarak bir amelin geçerli veya geçersiz oluşu şeklinde takdir 

etmişlerdir.  Buna göre ameller ile niyete ihtiyaç duyulan şeri ameller kastedilmiştir. 

Bundan başka yeme-içme, giyim-kuşam benzeri şeyler veya borç para ve gasp edilen 

mallar emanet tarzında olup bunları geri vermek geri verilmesi gereken şeyler gibi niyete 

ihtiyaç olmayan şeylere gelince bunlardan hiçbirinin niyete ihtiyacı yoktur.44  Yine İbn 

Dakîk (ö. 702/1302) şöyle der: Amelde niyeti şart koşanlar ‘’Amellerin sıhhati niyetlere 

göredir’’ şeklinde, amelde niyeti şart koşmayanlar ‘’Amellerin kemâli niyetlere göredir’’ 

şeklinde takdir ettiler.45  

                                         
38 Hadislerle İslam, III, 25-26. 
39 İbrahim Kâfi Dönmez, “Niyet”, DİA, XXXIII, 169-170. 
40 İbrahim Çetintaş, ‘’Niyet Kavramı Bağlamında Fiillerin Hakikat Değeri’’. Süleyman Demirel 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2014), 32: 51-70. 
41 El-Irakî, Tarhu’t-Tesrîb, II, 7. 
42 İbn Receb, Câmiu’l-Ulûm, I, 63. 
43 Musa Şahin, Fethü’l-Mün’im Şerhü’l-Müslim, VII, 566. 
44 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 64. 
45 Irakî, Tarhu’t-Tesrîb, II, 7. 
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 Yani fakihlerin anladığı niyet, âdetleri ibadetlerden ve ibadetleri kendi içinde 

diğer ibadetlerden ayırmak anlamına gelir. Schacht (ö. 1969) genel olarak şöyle söyler: 

“ister ibadetle ilgili olsun, isterse dar manada hukukla ilgili olsun, fıkhın tamamının temel 

kavramı niyettir.” Oussama Arabi’ye göre niyetin ağırlığı ibadet ve muamelat arasında 

eşit değildir. Niyetin en çok ibadetler hukukuyla ilgili olduğunu söylemiştir.46  

Ancak niyetin bazı ibadetlerde şart olup olmadığı konusunda âlimler ihtilaf 

etmişlerdir. Çünkü hadisin amellerin niyetler göre sahih veya kabul olunacağı şeklinde 

anlaşılmasından hareketle âlimlerin bir kısmı buradaki amelin genel mi yoksa bir kısmını 

mı ifade ettiği söz konusudur. Kimisi amellerin sıhhati niyetlere göredir şeklinde kimisi 

amellerin kemâli niyetlere göre şeklinde takdir etmiştir. İbn Hacer (ö. 852/1449) şöyle 

der: İbadetlerin maksadında ihtilaf yoktur. Mesela, namazda niyetin şart olduğu 

konusunda ihtilaf yoktur. İhtilaf ibadetlere vesile olan abdest, gusül ve teyemmüm gibi 

şeylerdedir.47  

Birincide niyetin sâlih olmasını şart koşarken ikincide örf ve âdetten sayılan harici 

amellere sevap yazılmadığını ancak itaat etmede kuvvet için yemek yemeyi müstesna 

kılmıştır.48 

Amellerin kabulünü niyete bağladığımız vakit, niyetsiz yapılan amellere sevap 

yazılmayacağı sonucu çıkar. Bu sebeple bazıları abdeste niyeti şart koşmuşlar. Bu sebeple 

niyeti amelin sıhhati veya sonucu (sevap) şeklinde takdir etmek doğru değildir. Zira 

sevabı takdir etmek iki hususa götürür. Birincisi, ahiret için olur ki sevap ve ceza ahiret 

hükümlerindendir. İkincisi, sadece salih amellere mahsus kılınır. Bu sebeple dünyalık 

hükümler ve günahlar bu hadisin hükmünden çıkmış olur. Bu da pek uygun görülmüyor 

çünkü kimin hicreti dünyalık bir mesele için olursa şeklinde gelen cümle bunu açık 

göstermektedir. Buradan anlaşılıyor ki hadis bize sadece salih amellerden 

bahsetmemektedir.  

Sıhhati takdir etmek de iki hususa götürür. Birincisi, fıkhi hükümler ve dünyevi 

işler üzerine mahsus kılınır. Uhrevi işleri kapsamaz. İkincisi, yapılan fiillerde sahih veya 

                                         
46 Messick, Brinkley,  Hukuki Fiillerde Niyet ve İfade, çev. Necmettin Kızılkaya, Necmeddin Güney, İslam 

Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2011, sayı: 17, İmam-ı Azam Ebu Hanife özel sayısı, s. 147, 148. 
47 Musa Şahin, Fethü’l-Munim Şerhü Sahihi Müslim, VII, 568. 
48 Muhammedü’l-Emîn el-Hararî, el-Kevkebü’l-Vehhâc Şerhu Sahihi Müslim, XX, 253, 254. 
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batıl denilmeyecek. Bu da kati olarak haram ve helal olan şeylerde olur. Mesela biri adam 

öldürdüğünde veya zina yaptığında sahih veya batıl denilmez.49 

Bazı Hanefiler bu konuda şöyle derler: Bütün ibadetlerde niyetin itibarı olduğuna 

şu ayet delildir: ‘Hâlbuki onlara, Allah’a kulluk etmeleri, Hanifler olarak O’na yürekten 

inanıp boyun eğmeleri, emredilmişti.’50 Dolayısıyla niyet ihlastır. Amellerin kemali 

şeklinde takdir etmesinin sebebi, niyeti mekâsıda şart koşmalarındandır. Ama vesâiller 

için niyete ititbar edecek mahal olmadığından niyeti şart koşmadılar. Çünkü bunlar pisliği 

gidermek, zinayı terk etmek gibi terk etmesi gereken türden şeylerdir. Mesela günah 

işlememek, azabın düşmesi için zinaya terk edenin niyete ihtiyacı yoktur ama sevap 

kazanmak açısından zinayı terk edenin niyete ihtiyacı vardır.51  

Ameller niyetlere göre sözünü şöyle değerlendirmişler: Ameller niyetlere göre 

salih veya fasit, makbul veya reddedilir, sevap yazılır veya yazılmaz. Buna göre hadis 

şeri bir hüküm bildirmiş olur ki amellerin salihi ve fesadı, niyetin salih ve fesad olmasına 

bağlı olur. Zira başka bir hadiste ‘’ameller sonuçlara göredir’’52 şeklinde geçmesi 

amellerin salih, fasit, kabulü ve reddedilir olması sonucuna göre olduğunu bildirmesidir. 

Keza herkese niyet ettiği şey vardır cümlesinden anlaşılacağı üzere kim hayra niyet ederse 

hayır elde edecek, kim şerre niyet ederse şerri elde edecektir. Dolayısıyla ilk ameller 

niyetler göre cümlesi amelin geçerli veya geçersiz oluşunu ifade ederken, ikinci cümle 

sevap veya ceza almanın niyetinin fasit veya salih olmasından kaynaklandığını 

göstermektedir. 53 

4.3.4. Niyet-Amel ilişkisi 

Bir amel ne kadar faydalı, yararlı olsun niyet sahih olmadıkça Allah katında bir 

değeri yoktur. Çünkü müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Niyetin temizliği, 

samimiliğine göre salih ameller değer kazanmaktadır. Bir kişinin iyi bir iş yapmaya niyet 

edip te yapmamasına bile bir sevap yazılması buna güzel bir örnektir.  54  

                                         
49 Keşmîrî, Feydu’l-Bârî,  I, 82. 
50 Beyyine, 98/5. 
51 Münâvî, Feydu’l-kadîr, I, 30. 
52 Buhârî, Rikâk, 81, Kader, 82. 
53 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 65. 
54 Müslim, Îman, 203; Hadislerle İslam III, 28-29. 

تبوها سيئة، وإذا هم حبسنة فلم يعملها فاكتبوها وجل: إذا هم عبدي بسيئة فال تكتبوها عليه، فإن عملها فاكقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " قال هللا عز 
 حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا "
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Dolayısıyla niyetin ihlâs ile ilişkisi vardır. Bu nedenle niyetin uhrevî sonuçlar için 

şart koşulması sevap kazanmak, dünyevî sonuçlar için şart koşulması ise farzlarla 

nafileleri birbirinden ayırt etmek içindir. İnsanın Allah’a (c.c) ibadet yapabilmek için 

kuvvet kazanmak niyetiyle karnını doyurması sevap yönünden değer kazanmıştır. Kişinin 

niyetine bağlı olarak niyetin mubahlarla olan ilişkisinde bile uhrevî sonucunu doğurduğu 

görülmektedir. Niyetin sahih olmasının yanı sıra niyetin yerine getirilmesi için birtakım 

onu destekleyecek unsurlar gereklidir. Bir işe niyet eden birisinin yapılacak olan işle ilgili 

bilgisinin olması ve nasıl yapılacağının da bilmesi gerekir. Yani bilgi ve beceri ilişkisini 

kurabilmesi gerekir.55  

Ayrıca yapmaya kadir olduğu bir işin neticelendirme sorumluluğu veya devamını 

getirebilme sorumluluğu da kaçınılmazdır. Fudayl (ö. 187/803), ‘’O, hanginizin daha 

güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, 

bağışlayandır’’56ayeti hakkında şöyle der: Daha doğru amel ve daha ihlasla amel 

yapacağını sınamak içindir. Yani bir amel ihlâsla yapılır ama doğru yapılmazsa ya da 

doğru yapılır ama ihlaslı bir şekilde yapılmazsa kabul edilmez. Bir amelin sünnet üzere 

yapılması doğru olandır.57  

İhlas olmayan bir iman anlayışı cennete girmede bir engeldir. Bu sebeple ihlâsın 

samimiyet, iyi niyet sadakat ve istikamet ile doldurulması gerekir. Nitekim ayet ve 

hadisleri iyi incelendiği takdirde, iman ettiği halde salih amel işlemeyen bir topluma 

rastlanmadığı bilinmektedir. Birbirinden kopuk iman-amel ilişkisi olmayacağını şu hadis 

vurgular: ‘’İman amelsiz, amel de imansız kabul edilmez.’’ 58 

4.3.5. Hicretten maksat 

Resûlullah’ın (s.a.v), ”Kimin hicreti, Allah ve Resûlü’ne kavuşmak ise onun 

hicreti Allah ve Resûlü’nedir” sözüne gelince: Resûlullah’ın (s.a.v), ameller niyetlere 

göre olmasına bir kimsenin hicret etmesini misal olarak vermiş bir kişinin yaptığı 

fiilinden dolayı payına düşecek olanın iyi veya kötü niyetinin karşılığı olduğunu 

                                         
55 Nuri Tuğlu, ‘Ameller Niyetlere Göredir’, s. 14-23. 
56 Mülk 67/2 
57 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 72. 
58 Zekeriya Güler, Hadis Günlüğü, Konya; Hüner Yayınları, 2016, s. 47. 
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açıklamıştır. Diğer işlerimiz de bu misale göre değerlendirmemiz gerektiği mesajı 

vermiştir.59 

Sözlükte “terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek” anlamına gelen hicret “kişinin 

herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşması” demektir. Terim 

olarak genelde şirk yurdunu terk etmek oradan İslâm ülkesine göç etmeyi, özelde ise 

korku diyarından güvenli diyara intikal etmesidir.60 Hz. Peygamber’in ve Mekkeli 

Müslümanların Medine’ye göç ettiği gibi.61  

 Müslümanlar İslam diyarına göç ederken sadece bedenen değil, kalben ve lisânen 

de ayrılır. Yani Allah ve Resûlü’ne olan sevgisi ile ayrılırsa işte burada hadiste geçen 

hicret gerçekleşir. İbn Dakîk (ö. 702/1302) şöyle der: Her kim Allah ve Resûlü’nü 

kastederek hicret ederse hicreti hükmî ve şer’i’dir.62 Yani Allah’ın rızasını gözeterek 

yapılan hicretten niyetinin karşılığını almış olur. Hadiste geçen bu misallerde sebebi neye 

göre ise cevap da ona göre verilmiştir. Evlilik sebebi ile giden zatın hicreti dünyalıktır, 

bir kadın içindir ki bu kişi muhacir sayılamaz.  Ayrıca ‘onun hicreti de hicret ettiği şey 

içindir’ lafzı ile ifade edilip isimlerinin söylenmemesi bu kişinin hicretiyle elde etmek 

istediği şeyin değersizliğini göstermek içindir. ‘Kimin de hicreti elde edeceği bir 

dünyalığa’ diye gelen umum ifadesinden sonra dünyevî işten sayılan ‘bir kadına 

kavuşmak için hicret ederse’  lafzıyla hususileştirmesi bunun önemini ziyadeleştirmek ve 

bundan uyarmak içindir.63 Çünkü onun niyeti fasid bir niyet sayılır. Dolayısıyla burada 

amellerde niyetin olup olmadığındaki hükmü bildirmek için değil, fasid niyetin 

fasidliğini, sahih niyetin menfaatini bildirmek içindir.64  

 

5. İkinci Hadis 

 

ْعَماِن ْبِن َبِشير  هُ  َعِن الن ُّ ُ َعن ْ ْعُت رَ قَاَل: َماَرِضَي اَّللَّ   اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل:ُسولَ َسَِ

                                         
59 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 72. 
60 Şâzîlî, Edebü’n-nevevî,  I, 9; Musa Şahin, Fethü’l-Mün’im Şerhü’l-Müslim, VII, 567. 
61 Ahmet Önkal, “Hicret”, DİA, XVII, 458-462. 
62 Hararî, el-Kevkebü’l-Vehhâc Şerhu Sahihi Müslim, XX, 254. 
63 Musa Şahin, Fethü’l-Mün’im Şerhü’l-Müslim, VII. 567, Nevevî, el-Menhâc, XIII, 53. 
64 Keşmirî, Feydu’l-Bârî,  I, 85. 
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َتبِ » ُهَما ُمشأ ن َ ََراَم َبّيِ ٌ، َوبَ ي أ اََلَل َبّيِ ٌ، َواْلأ َأَ ِفيِه َهاٌت ََل يَ عأَلُمَها َكِثرٌي ِمَن النماِس، َفَمِن ات م ِإنم اْلأ َتْبأ َقى الشُّبُ َهاِت اسأ

ََراَم، َكالرماِعي يَ رأ ِلِديِنِه َوِعرأِضِه، َوَمنأ َواقَ َعهَ  َِمى يُوِشُك َأنأ يَ رأَتَع ِفيِه، َأََل َوإِ ا َواَقَع اْلأ َل اْلأ نم ِلُكلِ  َمِلك  ِِحًى، َوِإنم َعى َحوأ

َغًة ِإَذا َصلُ  نأَساِن ُمضأ َسُد ُكلُُّه، َوِإَذا َفَسَدتأ ِِحَى اَّللِم َما َحرمَم، َأََل َوِإنم ِف اْلأِ لُُّه. َأََل َوِهَي َسُد كُ َفَسَد اْلأَ َحتأ َصُلَح اْلَأ

 «الأَقلأبُ 

 

Nu'man İbnu Beşir (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: Resûlullah (s.a.v) buyurdular 

ki:  

 

‘’Haramlar apaçık bellidir, helaller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında (haram 

veya helal olduğu) şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez. Bu 

durumda, kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini de, ırzını da tebriye etmiş olur. Kim 

de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur, tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü 

otlatan çoban gibi ki, her an koruluğa düşebilecek durumdadır. Haberiniz olsun, her 

hükümdarın bir koruluğu vardır, Allah'ın koruluğu da haramlarıdır. Haberiniz olsun, 

cesette bir et parçası vardır. Eğer o sağlıklı olursa cesedin tamamı sağlıklı olur, eğer o 

bozulursa, cesedin tamamı bozulur. Haberiniz olsun bu et parçası kalptir’’.65    

Nu’man bin Beşîr’den rivayet edilen bu hadisin sahih olduğuna dair ittifak vardır. 

Bazı lafızlarda ilaveler veya eksikler olsa da hepsinin manası aynı veya yakındır.66 

5.1. Hadisin açıklaması 

Bu hadisi Resûlullah (s.a.v) iki kısma ayırmıştır. Bir kısmı zahir, açık ve kimse de 

bunu gizleyemez. İkinci kısım ise şüpheli olanlar. Bu şüphe ya delilde veya delil 

getirmede ya da medlulde olur. Bu, şüpheli şeyleri de ancak şeri nassları bilen, ilimde 

derinlik kazanmış insanlar bilirler. Yani onlar naslardan nasıl delil getirmesi gerektiğini 

bilen insanlardır. Çünkü insanların çoğu bunu bilmez denilmesi aslında insanlar bu 

                                         
65 Buharî, İman 39, Büyû 2; Müslim, Müsakat 107, 108; Ebu Davud, Büyû 3; Tirmizî, Büyû 1; Nesâî, Büyû 

2, Kuzat, 11; İbn Mâce, Fiten, 14; Dâremî, Büyû, 1; Ahmed bin Hanbel, IV, 267, 269-271, 275. 
66 İbn Usaymin, Fethu zi'l-Celâli ve'l-ikrâm bişerhi Bülûğu'l-merâm, VI, 309.  
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konuda ihtilaf ettiğin işarettir. İnsanların çoğu denilmiştir yoksa insanların en çoğu 

denilmemiştir. 67  

5.1.1. Helaller  

Helâl, sorumlu olan kişinin yapıp yapmamasında serbest bırakıldığı ve yapılması 

durumunda herhangi bir ceza ve günah yazılmayan fiilleri ifade eder. Aralarında küçük 

farklar olsa da helâl yerine mubah ve caiz kelimeleri kullanılabilir. Haram bir fiilden 

bahsedebilmek için mutlaka konuyla ilgili kat’î bir nass bulunması gerekirken, helâl için 

yasaklayıcı bir delilin bulunmaması yeterlidir.68  Kuran-ı Kerimde: ‘’Deniz avı ve onu 

yemek size ve (yeryüzünde) yolculuk edenlere bir yarar olarak helâl kılındı’’ veya ‘’Artık 

ganimet olarak elde ettiklerinizden helâl ve temiz olarak yiyin…’’69-ayetlerinde olduğu 

gibi Allah ve Resûlü ya helal olduğunu ifade etmiş veya o konuda aksini bildirmemiştir.70 

Kesin helâl olanlardan örnekler: Tarım ürünleri olan meyveler, sebzeler veya eti 

yenen hayvanlardan helal olanları yemek, helal içecekleri içmek; pamuk, keten gibi 

şeylerden yapılmış giysileri giymek; evlenmek, ganimet, miras gibi sahih akitlerle 

yapılmış şeylerdir.71 

5.1.2. Haramlar 

‘’Haram’’ kelimesi haram kılmak, yasaklamak, bir fiilin veya davranışın bir 

kimseye yasak olması anlamına gelmektedir. Kuran-ı Kerimde de çok geçen bu kelimeyi 

şöyle sınıflandırmışlar: Bir nesnenin ve bazı davranışların haram kılınması,72 haram 

aylar,73 kutsal mekânlar,74 bir şeyden mahrum olmak, yoksul olmak,75 bazı gıdaların 

tüketilmesi konusunda yasaklar; mesela hayvan ölüsü, kan, domuz eti, Allah’tan başkası 

                                         
67 İbn Usaymin, Fethu zi'l-Celâli ve'l-ikrâm, VI, 303.  
68 Yüksel Çayıroğlu, ‘’Helâl ve Haramlarla İlgili Kaide ve İlkeler’’, ÇÜİFD, 2018, cilt: 18, sayı: 1, s. 598. 
69 Mâide, 5/96; Enfal, 8/69. 
70 San’âni, Sübülü’s-Selâm, II, 642. 
71 İbn Receb, Camiu’l-Ulum, I, 194, 202. 
72 Bakara, 2/173,275; Âl-i İmrân, 3/93; Mâide, 5/72; En’âm, 6/119,143,144,150,151; A’râf, 7/32; Nisâ, 

4/160; Mâide, 5/96. 
73 Tevbe, 9/5; Bakara, 2/194,217; Mâide, 5/97. 
74 Bu terkipler zaman zaman mescid-i harâm, beytu’l-harâm şeklinde geçer. Bk. Bakara, 2/196,198, 217 

vb. İbrahim, 14/37. 
75 Zâriyât, 51/19; Vâkıa, 56/67. 
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adına kesilen hayvan,76 riba’nın yasaklanması,77 cennetin müşriklere yasak kılınması78 

vb. bağlamlarda kullanılmıştır. Keza haram kelimesini kuyunun sahibi ve çevresi 

anlamında harîmu’l-bi’r kavramı kullanılmış ve kuyuyu sahibinden gayrısının kullanımı 

ve kazı yapması yasak olduğu için kuyudan ancak sahibi istifade edebilirdi. 79   

Fakihlerin ortak kanaatine göre eşyada asıl olan ibahadır. Dolayısıyla bir şeyin 

haramlığına delalet eden kesin bir delil olmadıkça helal olduğuna hüküm edilir.80 

Kesin haramlardan örnekler: Domuz eti, leş, içki, evlenmesi caiz olmayan kişilerle 

evlenmek, giysi olarak erkeklerin ipek giymesi, faiz gibi batıl veya fesih akitler, hırsızlık 

vs.81  

5.1.3. Şüpheli şeyler  

Şüpheli olanlar ise: Ebü’l-Abbas el-Kurtûbî (ö. 656/1258) der ki: Haram ve helal, 

Allah’ın kitabı ve sünnet-i Resûlullah’taki delillerle asıl ve tafsilatlı olarak apaçıktır. Her 

kim helallik ve haramlık konusunda veya haramlık ve helallik arasında tereddüt edilen 

veya delilleri çelişen meseleleri kitap ve sünnette bulunmaz ise şüpheli şeylerdir.82 Başka 

bir ifadeyle helalliği ve haramlığı insanların çoğu tarafından bilinmeyip ancak âlimlerin 

nass veya kıyas veya istishâb83 ve benzeri yollarla bilinmiş olmasıdır.84 

Bu hadis asıl itibarı ile vera’dan bahseder. Vera sahibi kimsenin şüpheden 

sakınması gerekir. Helal ila haram arasındaki şüpheli olanların manasına gelince Allah 

Teâla hiçbir şeyi hükümsüz bırakmamıştır. Şüpheli şeylerin beyanı da iki şekildedir: 

Birinci beyan ise açık olanlar ki bunları avamın tamamı bilir, ikinci beyan kapalı olanlar 

ki bunları sadece ilmi usulü öğrenen nassların anlamların iyi kavrayan havaslar bilir. Ve 

kıyas yollarını ve aynı şeylere rivayet olunan şeylerden hüküm çıkarmayı bilirler.85 

                                         
76 Bakara, 2/173; En’âm, 6/145. 
77 Bakara, 2/275. 
78 Mâide, 5/72. 
79 Süleyman Gezer, “Kur’an’da Geçen Bazı Yasakların [Haramlar] Mahiyeti Üzerine”, Hitit Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/2, c. 6, sayı: 12, s. 102-104. 
80 Oğuzhan Özdemir, “Yiyecek ve İçeceklerde Haramlık-Helallik Kriterleri”, (Yüksek Lisans Tezi, 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019), s. 111. 
81 İbn Receb, Camiu’l-Ulum, I, 194, 202. 
82 Muhammed Âdem el-İtyûbî, Zehiretü’l-Ukba Fii Şerhi’l-Mücteba, XXXIV, 83-84. 
83 İstishâbın terim anlamı, “Bir zamanda sabit olan bir durumun aksini gösteren bir delil bulunmadıkça 

sonrasında da mevcut olduğuna hükmetmek”. Bk. Ali Bardakoğlu, ‘’İstishâb’’, DİA, XXIII, 376. 
84 Suyutî, Şerhu’s-Suyutî A’la Müslim, IV, 190. 
85 Hattâbi, Ma’âlimü’s-Sünen, III, 56. 
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5.1.3.1. Âlimlerin görüşleri 

Şüpheli olanlar konusunda âlimler bu hadiste Hz. Peygamberin işaretlerinden yola 

çıkarak ihtilaf etmiştir. Bir kısmı; şüpheli olanlar haramdır; çünkü dinini de, ırzını da 

tebriye etmiş olur diye hadisin devamında gelen cümleden dolayıdır. Sonra dediler ki; her 

kim dinini ve ırzını tebriye etmezse haram düşmüş olur. Diğerleri ise: Tıpkı koruluğun 

etrafında sürüsünü otlatan çoban gibidir sözünü delil getirerek helal olarak görmüştür. 

İşte bu söz şüpheli şeylerin helal olduğuna ve terkinin vera olduğuna işarettir. Diğer taife 

ise bu hadiste zikredilen şüpheli olanları ne helal ne de haram deriz çünkü Hz. Peygamber 

helal ve haram arasında kılmıştır. Dolayısıyla üzerinde tevakku etmemiz gerek. Bu da 

vera babındandır.86 

Şüpheli olanların insanlar arasında gizli kalmasının sebepleri çoktur. İlk başta bir 

hükme dair gelen nassın sabit olup olmadığı konusunda tereddüt edilmesi. Resûlullah’tan 

rivayet edildiği sahih mi değil mi şayet sahih olursa o hükme delalet edip etmediğini 

araştırmaktır. Delalet ederse bunun umumi mi yoksa hususi mi olduğunu bilmek gerekir.  

Daha sonra mutlak mı yoksa mukayyet mi, nasih mi yoksa mensuh mu olduğunu bilmek 

gerekir. Dolayısıyla şüpheli olanları helalliğe ulaştırmanın yolunu Hz. Peygamber zaten 

beyan etmiştir. O da şüphelilerden sakınmak ve uzak durarak olur ve böylece ırzını, dinini 

korumuş olur.87  

Yine şüpheli kalmasının sebeplerinden biri; Bir nass’ın gizli veya kapalı 

olmasından dolayı insanların çok azına ve âlimlerin hepsine ulaşmamış olur. Örneğin: Bir 

konu hakkında iki nass olup biri helalliği, öbürünün haramlığı bildirir. Bir gruba iki nassın 

biri ulaşır ve ona göre hüküm verirler veya iki nassın da ulaşmış olması durumunda 

tarihlerinin bilinmemesi yani hangisinin nesih veya mensuh olduğu bilinmediğinden 

tevakkuf ederler.88  

5.1.4. Dini ve ırzı korumak 

Kişinin dinini ve ırzını, eksiklerden beraat etmeyi ve ırzını da yermeden temize 

çıkarmayı talep etmektir. Çünkü insanın ırzı zem ve özgü yeridir. Kısaca insan dinini 

eksiklikten ve ırzını da yergiden kurtarmış olur. Eğer bir insan şüphelerden kaçınmayı 

                                         
86 İbn Dakîk, Şerhü’l-Erba’î’n-Neveviyye, I, 44. 
87 İbn Usaymîn, Şerhü Riyazü’s-Sâlihîn, III, 492-493. 
88 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 196-197. 
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bilmezse eleştirenlerin eleştirisinden kurtulamaz.89 Bu hadisin Tirmizi’deki rivayeti ise: 

‘’Her kim, dinini, ırzını korumak için şüphelileri terk ederse, muhakkak selametle kalır’’ 

şeklinde gelmesi buna işaret emektedir.90  Yani şüphelileri bu maksatla terk ederse dinini 

ve ırzını noksanlıktan korumuş olur. Ancak gösteriş için yahut buna benzer kötü 

maksatlarla şüphelileri terk etmek bundan değildir. Dolayısıyla ırzını iyi amaçlar uğruna 

korumayı istemek, dinini korumayı istemek gibidir. Bu sebeple şöyle denilmiştir: 

‘’Kişinin namusunu korumak için yaptığı her şey sadakadır.’’91 Ayrıca kişi ırzını 

töhmetten koruduğu gibi dinî emirleri yerine getirmede ve mürüvvette zayıflık 

yaşamayacaktır.92 

5.1.5. Allah'ın koruluğu da haramlarıdır 

Allah (c.c), inançla ilgili meseleler, ibadetler, ticarî hayat, yiyecek ve içecekler, 

sosyal münasebetler gibi hayatın her alanıyla ilgili bir kısım sınırlar çizmiş ve yasaklar 

koymuştur. Bunların hepsinin dinimizde mühim bir yeri vardır. Dinin ve Müslüman 

kimliğinin korunması da bu sınırları geçmemek ve yasaklara riayet etmeye bağlıdır. Bu 

sebepledir ki Kur’ân’da geçen farklı farklı ayetlerde haramları ifade etmek üzere 

“Allah’ın sınırları” kavramı geçmektedir. Yine, Kur’an’da on iki yerde hududullah, bir 

yerde hududehu, bir yerde de, hudude ma enzelellahu ala Resûlihi olmak uzere toplam 

on dört kere geçmektedir. Geçtiği yerlerin hepsinde Allah’ın sınırları ve hükümleri 

anlamını ifade etmektedir.93 Hz. Peygamber (s.a.s) de haramların Allah’ın korusu 

olduğunu ifade etmiştir. Suyûtî (ö. 911/1505) de Yüce Allah’ın farzların eda edilmesine 

gösterildiği ihtimamdan haramlara yaklaşmamanın gösterildiği ihtimamın daha büyük 

olduğunu belirtmişti. “Def-i mefâsid celb-i menâfiden evlâdır.” küllî kâidesi de bu 

                                         
89 Musa Şahin, Fethü’l-Munim Şerhü Sahihi Müslim, VI, 331. 
90 Tirmizî, Büyu’, 1.   

 فمن تركها استْباء لدينه وعرضه فقد سلم،1205-
91 El-İtyûbî, Zehiretü’l-Ukba Fii Şerhi’l-Mücteba, XL, 338. 
92 Ramazan Ögtem, ‘’Harama Karşı Önlem Şüpheliyi Terk ile Başlar’’, Helal Kazanç, proje ed. Hasan 

Meydan ve diğer, Zonguldak; Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, 2016, s. 125. 
93 Abdullah Kahraman, ‘’İslam’da Helal ve Haram’ın Yeri ve Fıkıh Usulü Acısından Temellendirilmesi’’, 

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 20, 2012, s. 54; Bakara, 2/187, 229, 230; Nisa, 4/13; Tevbe, 9/112; 

Mücadele, 58/4; Talak, 65/1. 



20 

 

manayı desteklemektedir.94 Yani rezîletlerden arınmanın faziletlerle bezenmeden daha 

öncelikli olduğuna delalet eder.95 

Eskiden Araplar hükümdarları hayvanları otlamak için hususi mekânlarda 

toplarlardı ve oraya izinsiz çobanlık yapanları da şiddetli cezayla tehdit ederlerdi. Nebi 

(s.a.v) da onlar indinde meşhur olan bu örneği söylemiş. Cezadan korkanlar, mülkün 

rızasını gözetenler, bu koruluktan uzaklaşırlardı. Bu onlar için en güvenli olanıydı. 

Cezadan korkmayanlar, koruluğun yakınlarında çobanlık ederdi ki hayvanların her bireri 

güvende olmazdı. Hakiki mülk Allah’tır (c.c) onun koruluğu da haramlarıdır. Allah’ın 

sınırları olan haramları, hükümdarların koruluğuna benzetmiştir. Hükümdarlar koruluğu 

muhafaza etmekle beraber oraya başkalarının da girmesini yasaklar. Ayrıca şüpheye 

düşen bir kimsenin harama düştüğüne dair verdiği güzel bir örnektir.96 

5.1.6. Cesetteki et parçası 

 “Cesette bir et parçası vardır. Eğer o sağlıklı olursa cesedin tamamı sağlıklı 

olur, eğer o bozulursa, cesedin tamamı bozulur. Haberiniz olsun bu et parçası kalptir’’ 

sözüne gelince: Et parçası diye isimlendirilmesinin sebebi ağızda çiğnenebilecek 

miktarda küçük olduğu içindir. Böyle kalbi küçültmekten murat diğer cesetlere kıyasladır. 

Aklın kalpte olduğuna delalet eder başta olduğuna delalet etmez97 denmişse de aklın 

nerede olduğu konusunda insanlar farklı görüşler bildirmiştir. Kelamcılardan bazıları 

aklın kalpte olduğunu söylemiştir. Felsefeciler de bu görüşe uymuştur. Tıpçılar ise aklın 

beyinde olduğunu söylemiştir. Kelamcılardan aklın kalpte olduğunu söyleyenler, Kuran-

ı Kerim’deki: ‘’Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki olanları akıl edecek kalpleri, işitecek 

kulakları olsun. Gerçek şudur ki, gözler kör olmaz, fakat asıl göğüslerin içindeki kalpler 

kör olur’’.98-ayeti delil getirmiştir. Ayrıca, Allah Teâlâ, hayvan cinsini bu uzuvla özel 

kıldı ve hayvanlar kendilerini bununla menfaatleri idrak eder ve zararlardan ayırır olarak 

buldu. Sonra insanları tüm hayvanlardan akıl ile ayırdı ve ona kalbi ilave etti.99 Tıpçıların 

                                         
94 Yüksel Çayıroğlu, ‘’Helâl’’, s. 598. 
95 Saffet Köse,  İslâm Hukukuna Giriş,  s. 281. 
96 Musa Şahin, Fethü’l-Munim Şerhü Sahihi Müslim, VI, 331. 
97 Suyuti, Şerhu’s-Suyutî A’la Müslim, IV, 190. 
98 Hac, 22/46. 
99 İbn Dakîk, Şerhü’l-Erba’î’n-Neveviyye, I, 48. 
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dayanağı ise, beyin bozulursa kalp te bozulur düşüncesidir. Delirmek, sarası tutmak 

beynin bozulmasındandır. Ruh hali bozulunca aklı da bozulur demektedir.100  

Kalbin beden damarlarına kan dağıtıcı rolü vardır. Kalpten maksat akıldır. Ancak 

akıl sadece kan dolaşımı ile çalışmaktadır. Öyle ki aklın salim olması, düşünmede ve 

idrak etmede istikamette olması ve nesneleri hakikat terazisi ile tartması demektir. Aklın 

hükümlerde hakkı gözetmeyi amaçlaması da bütün uzuvların selamette olmasını 

gerektirir. Dolayısıyla sadece salih ameller, hayırlı işler meydana gelir. Çünkü salim akıl 

onlar üzerine hüküm edicidir.101  

Kulun uzuvlarıyla yaptığı hareketlerinin düzgün olması, kalp hareketlerinin 

düzgün olmasına sebeptir. Dolayısıyla bir kulun kalp hareketlerinin düzgün olmasına 

göre haramlardan ve şüphelilerden uzak durabilir. Eğer kalbi selamette olursa Allah 

sevgisi ve Allah’ın hoşlanmadığı şeylere düşme korkusu bulunur. Böylece tüm 

uzuvlarının da hareketleri düzelir ki bu da haramlardan kaçınmak ve şüpheli şeylere de 

harama düşme korkusuyla yaklaşmamaktan kaynaklanır. Başka bir ifadeyle kalp 

hükümdar ise uzuvlar da onun askerleri konumundadır. 

Eğer kalbi bozuk olursa nefisine tabi olur dolayısıyla da kendi nefsinin hoşuna 

giden ama Allah’ın hoşuna gitmeyen şeyleri ister. Böylece bütün organların hareketleri 

bozulur ve şüpheli şeyleri, haramları işlemeye sürükler. Çünkü Cenabı Hak: ‘’O gün, ne 

mal fayda verir ne de evlât. Ancak Allah'a kalb-i selîm ile gelenler başka’’102-diye 

buyurmuştur. Buna binaen, Hz. Peygamber: ‘’Kalbi dürüst olmadıkça, kulun imanı doğru 

olmaz103 buyurmuş, kulun doğru iman sahibi olmasını, uzuvlarının yaptığı amellerin 

düzgün olmasına, kalbinin dürüst olmasını, Allah’ı sevmede ve O’na itaat etmede kalbin 

dolu olmasına işaret ettiğini göstermiştir.104  

Sonuç olarak hadis, bir konunun kapalı olması sebebiyle hükmünün insanlar 

tarafından kolayca anlaşılmadığından bahsetmektedir. İnsanlar bir şeyin helal mi haram 

mı olduğu konusunda tereddüt ederler. Bu durumda Peygamberimiz, temkinli olmamızı 

                                         
100 Kâdi Iyâz, İkmâlü’l-mu’lim bifevâidi Müslim, IV, 288-289. 
101 Şâzili, Edebü’n-Nebevî, I, 31.  
102 Şuara, 26/88-89. 
103 Ahmed b. Hanbel, Müsned, XX, 343.   

ىت يستقيم لسانه، وَل يدخل حالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " َل يستقيم إميان عبد حىت يستقيم قلبه، وَل يستقيم قلبه عن أنس بن م - 13048
 أيمن جارهَل  اْلنة رجل

104 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 210, 211. 
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öneriyor. Zira o iş haramsa ondan kendini korumuş, helalse takvayı seçtiğinden dolayı 

takdir edilen bir amel işlemiş olur.105 

 

6. Üçüncü Hadis 

 

 ُ ُ َعْنُه، َعِن النَِّبِي َصلَّى اَّللَّ  َم قَاَل:َلْيِه َوَسلَّ عَ َعْن َأِب ُهرَيْ َرَة َرِضَي اَّللَّ

اَلِم الأَمرأِء تَ رأُكهُ َما ََل يَ عأِنيهِ »   ِن ِإسأ  « ِمنأ ُحسأ

Ebû Hüreyre (r.a), Resûlullah Efendimiz’in şöyle buyurduklarını nakleder:  

“Kendisini alâkadar etmeyen hususları terk etmesi, kişinin İslâm’ının 

güzelliğindendir.”106 

6.1. Hadisin açıklaması  

Bu hadis, cevâmiu’l-kelim niteliğine sahip olup,107 kırk hadis literatürü olmak 

üzere daha çok ahlâka dair hadislerin toplandığı eserlerde “İslâm’ın merkezî ilkeleri” 

(medârü’l-İslâm)108, “ahlâkın temel prensipleri” (usûlü’l-edeb)109 ve “edep usulünün en 

büyük temellerinden biri şeklinde geçer” (cimâu âdâbi’l-hayr)110. Nitekim Ebu Zeyd, 

edeplerinin temeli şu dört hadis olduğunu zikreder: 1. Kim Allah’a ve ahiret gününe 

inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. 2. Kendisini alâkadar etmeyen hususları terk 

etmesi, kişinin İslâm’ının güzelliğindendir. 3. Öfkelenme 4. Mümin kendisi için istediği 

din kardeşi için de ister.111 

                                         
105 Ramazan Ögtem, “Helal Kazanç”, s. 124. 
106 Tirmizi, Zühd, 11; İbn Mace, Fiten, 12; Malik, Muvatta, Hüsnü'l-Hulk, 3, Kelam, 17. 
107 San’âni, Sübülü’s-Selâm, II, 650. 
108 Bedrü’d-Dîn el-Aynî, Umdetü’l-Kâri, I, 299. 
109 Faysal el-Mübarek, Tatrîzü Riyâzü’s-Sâlihîn, I, 65. 
110 İbn Allân, Delilü’l-Fâlihîn Lituruki Riyâzü’s-sâlihîn, III, 140; Mustafa Çağrıcı, “Mâlâya’nî”, DİA, 

XXVII, 480. 
111 El-Azîzî, es-Sirâcü’l-Münîr, IV, 429. 



23 

 

6.1.1. Mâ lâ-ya‘nî  

Mâ lâ-ya‘nî tabiri sözlükte kişi için bir manası ve önemi olmayan, onu 

ilgilendirmeyen şey demektir. Malayani, kişinin ihtiyaç duymadığı, kendisi için gerekli 

olmayan faydasız fiil ve sözlerdir. Buna ilave olarak faydasız fikir ve düşünceler112, 

konuşma ve dinleme, yürüyüş113 diye ekleyenler olmuştur. Alakadar etmek, ilgilendirmek 

anlamındaki ‘’ عنى ‘’ kelimesi kişinin dikkatine bağlı olan maksadı ve istediği şeydir. 

Yine bu kelimenin masdarı İnâye şeklinde olup bir şeyi aşırı derecede önemsek 

demektir.114 

 İnsan bazen kendisini ilgilendirmeyen şeyi içsel arzularından dolayı da terk eder. 

Fakat buradaki Müslümanlığının güzelleşmesi, boş işleri şeriatın hükmüyle terk 

etmesidir.115 Malayaniyi terk etmek, kişisel ilkelere göre değil, İslâmî ilkelere göre 

belirlenmesi gerektiğini göstermektedir.  

6.1.2. Müslümanlığın güzel oluşu 

Hatta kişinin Müslümanlığının güzel olması haramlar, şüpheli şeyler, mekruhlar 

ve gerek duyulmayan aşırı mubahlar gibi malayanileri bıraktırır. Nitekim Müslümanlığı 

kemal ve ihsan derecesine ulaşan Müslüman’ın bunlara ilgi göstermeyeceği 

bilinmektedir.116 Çünkü Müslümanlığın güzelleşmesi imanın kemalinden ibarettir ki bu 

da Allah’ın emir ve nehiylerine uymakla ve hükümlerine teslim olmakla olur.117 Kişinin 

Müslümanlığının kötüleşmesi ise malayaniye koyulmasıdır. Çünkü değerli vakti zayi 

etmektir ki geri getirmesi de mümkün değildir.118  

Vakit, günümüzde insanların en çok ihtiyaç duyduğu şeydir. Teknoloji, iletişim 

araçları bunu bize daha yakından hissettirmektedir. Allah dünyaya sadece bir kere 

gelebilme fırsatı vermiş. Bu yüzden de hakkını vererek yaşamak gerektiğini bizlere 

hatırlatmıştı.119 Resûl-i Ekrem de: “İki nimet vardır ki insanların çoğu onlar(ı 

                                         
112 Aliyyu’l-Kâri, Mirkâtü’l-mefâtih Şerhu Mişkâtü’l-mesâbih, VII, 3040. 
113 Abdullah el-Bessâm, Teysîru’l-allâm Şerhü umdetü’l-ahkâm, I, 709. 
114 Zekeriya Güler, Hadis Günlüğü, s. 179. 
115 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 288, 309. 
116 Zekeriya Güler, “Dört Temel Hadis”, s. 35. 
117 Aliyyu’l-Kâri, Mirkâtü’l-Mefâtih Şerhu Mişkâtü’l-Masâbih, VII, 3041. 
118 Zürkânî, Şerhü’z-zürkânî a’la’l-Mevâhibi’l-ledünniyye bi’l-menhi’l-Muhammediyye, IV, 399. 
119 Mü’minûn, 23/99-100; Zümer, 39/58 
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değerlendirme) hususunda aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit”.-diye buyurmuş zamanın ne 

kadar değerli olduğunu bildirmişti.120 

6.1.3. Boş söz ve gereksiz soru 

Fuzuli davranışlar arasında konuşmayla alakalı olanlar önemli yer tutmaktadır. 

Çünkü insanların diline sahip çıkması zordur. Bu yüzden dinimiz gereksiz ve boş 

konuşma üzerinde çok durmuştur. Bu konuda Sevgili Peygamberimiz, kişinin ya hayır 

söylemesi ya da susması gerektiğini, kendisinin gerekli sözler dışında boş sözler sarf 

etmediğini, diline hâkim olanı cennetle mükâfatlandıracağını bildirmişti.121 Hatta kişinin 

kendisini ilgilendirmeyen gereksiz soruları da malayani sayılmıştır. Hz. Peygamber 

ashâbını bu konuda uyarmış, önceki kavimlerin peygamberlerine çok soru sormalarından 

ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilâf etmelerinden dolayı helâk olup gittiğini 

bildirmiş. Size neyi yasakladıysam ondan kaçının ve neyi emrettiysem gücünüz yettiği 

kadar onu yapın diye buyurmuştu.122 

Çok gereksiz sorunun yanında boş yere malı israf etmek, faydası olmayan 

oyunlarla oyalanmamaya da Sevgili Peygamberimiz karşı çıkmış, faydasız ilimle 

uğraşmaktan Allah’a sığınmıştır.123 

 Bu ilkelere ve hükümlere göre insanların dünya ve âhiretleri için yararlı olan söz 

ve davranışlara mayani, faydasız olanlarına da malayani denilmiştir. Ancak İsa 

Kayaalp’ın dediğine göre malayaniyi cehenneme sürükleyen şeyler bağlamında 

değerlendiremeyiz. Çünkü bunlar cezayı gerektiren şeylerdir. Kısaca malayani hem 

ahirete hem dünyaya fayda sağlamayan şeylerdir. Mesela dinin yasakladığı dedikodu ve 

iftira değil de geyik muhabbeti gibi konuşmaları malayani dememiz daha doğru olur 

demiştir.124  

Bu hadis, bir insanın Müslümanlığını güzelleştirmesini sonra da malayaniyi terk 

etmesini ve rahat etmesini talep etmektedir. Çünkü bir insan faydasız şeylerle meşgul 

olduğu zaman kendisini yorar. Burada malayani terk etmek emir bi’l-maruf nehy-i ani’l-

münker’i terk etmek değildir. Çünkü emir bi’l-maruf nehy-i ani’l-münker insanı 

                                         
120 Buhârî, Rikâk, 1; Hadislerle İslam, III, 564. 
121 Hadislerle İslam, III, 563.  
122 Müslim, Hac, 412; Tirmizî, Hac, 5. 
123 Hadislerle İslam, III, 564. 
124 İsa Kayaalp, ‘’Mâlâyaniyi Nasıl Anlamalıyız’’, Diyanet Aylık Dergi, 2018, cilt: I, sayı: 198, s. 41. 
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ilgilendiren şeylerdir.  Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: ‘’İçinizden hayra çağıran, iyiliği 

emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.’’125   

Bir adamı münker üzerine görüp de o adama onun münker olduğunu söylemesi halinde 

onun bu seni ilgilendirmez diye cevap verme hakkı yoktur.126 

6.1.4. Malayani’yi terk etmenin önemi 

Kur’ân-ı Kerîm’de mâlâyâni kelimesi geçmemekle birlikte abes, lağv, 

lehv ve la‘b kelimeleri malayaniye yakın anlamlarda kullanılmıştır.127 Allah boş yere 

yaratılmadığını abes kelimesi ile bildirmiştir.  Lağv kelimesi boş söz ve yeminler için 

kullanmışsa, lehv ve la‘b kelimeleri oyun ve eğlence anlamında kullanılmıştır. 

Dolayısıyla, İslam düşüncesinin gereği dünyanın geçici olduğunu hatırlamak, imtihan 

dünyasında olduğumuzu unutmamamız esas alınmıştır.128 

Malayani hakkında eski döneme ait şairlerin de Yahya Bey’in şöyle ifadeleri 

bulunmaktadır: ‘’Eyleme ehl-i salâha ta’nı/Söyleme cehl ile malayani.’’   

Hasan’dan (ö. 110/728) rivayet olundu ki: ‘’Allah Teâla’nın kulundan yüz 

çevirmesinin alameti, kulunun malayani ile meşgul olmasıdır.’’129 Yine Ma’ruf el-Kerhî 

(ö. 200/815-16): ‘’Kulun malayani konuşması, Allah’tan bir muvaffakiyetsizlik 

işaretidir’’ demiştir. Zira Hz. Lokman’ının ahlak ve fazilette yükselmesinin sebebi doğru 

sözlü olmasıyla, emanete riayet etmesiyle ve malayaniyi terk etmesiyle olmuştur.130 

Kişinin malayaniyi terk etmesi Müslümanlığını güzelliğine işaret etmektedir. 

Müslümanlığını güzelleştirmesine bağlı olarak sevap oranı da kat kat arttığı konusunda 

Hz. Peygamber: ‘’Sizden biri Müslümanlığı güzelleştirdiğinde, işlediği her iyilik, on 

katından yedi yüz katına kadar katlanarak yazılır. İşlediği her kötülük de aziz ve yüce 

olan Allah’a kadar kavuşuncaya kadar sadece misli ile yazılır.131-demiştir. Bir kişi bir 

iyilik işlediğinde işlediğin iyiliğin sevabı on katından yedi yüz katına kadar çıkması 

Müslümanlığın güzelliğine ve niyetinin sıhhatine göre olmaktadır.132 

                                         
125 Âli İmrân 3/104. 
126 İbn Usaymîn, ‘’Şerhü’l-Erba’î’n-Neveviyye’’, I, 159. 
127 Mustafa Çağrıcı, ‘’Mâlâya’nî’’, s. 480. 
128 Hadislerle İslam, III, 561-562. 
129 İbn Dakîk, Şerhü’l-Erba’î’n-Neveviyye, I, 62; İmam-ı Rabbâni, el-Mektubât, I, 124. (73.ci mektup) 
130 Zekeriya Güler, Hadis Günlüğü, s. 180. 
131 Buhârî, İman, 31; Müslim,  Îmân, 205.  

 «ثلها حىت يلقى هللامبفكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثاهلا إَل سبع مائة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب إذا أحسن أحدكم إسالمه، »
132 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, II, 316.  
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İslam’a mutlak olarak iman ve ihsan girer. Bunlar şeriatın batıni ve zahiri 

kısımlarıdır. Müslümanlar da Müslümanlıkta güzelleştirici ve kötüleştirici olarak ikiyi 

ayırılırlar. Bir Müslüman İslam’ın zahiri ve batıni kısmını yerine getirirse o Müslümanlığı 

güzelleştiren kimse sayılır. Bu konuda Cenabı Hak: İyilik yaparak kendisini Allah'a teslim 

eden ve İbrahim'in dinine dosdoğru olarak tâbi olan kimseden, din bakımından daha iyi 

kim olabilir? Allah, İbrahim'i dost edinmişti.133-buyurmaktadır. Bu iyilik yapan, 

güzelleştirici olan kimse mekruhlar ve fuzuli mubahlar gibi faydası olmayan kötülükleri 

ve günahları terk ederek mayani ile meşgul olur.134  

6.1.5. Kötülüklerin iyiliklere dönüşmesi 

Cahiliye döneminde yaptıklarımızdan dolayı hesaba çekilecek miyiz diye sual 

ettiklerinde Hz. Peygamber onlara sizden her kim Müslümanlığını güzelleştirirse, 

cahiliye döneminde yaptıklarından dolayı hesaba çekilmez diye buyurmuştu. Her kim 

Müslümanlığını kötüleştirirse, cahiliye ve Müslümanlığı döneminde yaptığından dolayı 

sorguya çekilir.135 Bu hadise baktığımızda yine Müslümanlığı güzelleştirmenin ve 

Müslüman olduktan sonra kötülükten sakınmanın, Müslüman olmadan önce geçmişteki 

günahların silineceğine, küfür halindeyken yaptığı iyiliğinden dolayı da sevap 

yazılacağına işarettir. Burada kötülüklerin iyiliklere dönüşmesi söz konusu olup, bu 

konuda müfessirler iki görüşe ayrılmışlar. Allah (c.c), Kuran-ı Kerim’in Furkan süresi 

68-70 ayet-i kerimesinde zina, adam öldürme gibi günah işleyenlerin ağır azaba 

uğratacağını fakat tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenlerin kötülüklerini iyiliklere 

çevireceğini bildirmiştir.  

Bu sebeple müfessirlerden bazıları kötülüklerin iyiliklere dönüşmesinin dünyada 

olacağını ve Müslüman olduktan sonra tövbe eden kimseler için olduğu görüşündedir. 

Diğer bir kısım ise kötülüklerin iyiliklere dönüşmesinin âhirette olacağını ve her 

kötülüğün bir iyilikle değiştirileceği görüşündedir. Ama bu görüşe itiraz edenler de 

olmuştur.136 

                                         
133 Nisa, 4/125. 
134 Abdurrahman es-Sa’dî, Behcetü’l-Kulûbü’l-Ebrâr ve Kurratü U’yûni’l-Ehyâr, I, 137, 152. 
135 Buhârî, İstatâbe, 1; Müslim, Îmân, 189, 190; İbn Mâce, Zühd, 29; Dârimî, Mukaddime, 1.  
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 «اْلسالم أخذ ِبْلول واآلخر

136 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 289. 
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Sonuç olarak iyi davranış kuralların özeti niteliğinde bu hadis, toplu yaşama 

düzeninde bize en güzel hareket ve davranışları gösteriyor. Toplum arasında yer alan, 

hadisin de yasakladığı dedikoduculuk, gevezelik gibi insanlara gelecek zararları 

kestirmektir. Bunun dışında bir milletin geriliğine sebep olan tembelliği de yasaklamakta, 

insanın en büyük sermayesi olan zamanı da mayani şeylerle geçirmelerini istemektedir.137 

 

7. Dördüncü Hadis 

 

اِعِدييِ  ُ َعَلْيِه  قَاَل: َجاءَ   َعْنهُ َرِضَي اَّللَُّ  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدر السَّ َسلََّم فَ َقاَل: ََي َرُسوَل اَّللَِّ وَ َرُجٌل ِإََل النَِّبِي َصلَّى اَّللَّ
 اُس، فَ َقاَل: ُدلَِِّن َعَلى َعَملر ِإَذا َعِمْلُتهُ َأَحبَِِّن اَّللَُّ، َوَأَحبَِِّن النَّ 

ن أَيا ُيُِبمَك اَّللمُ، َوازأَهدأ فِ »   «لنماِس ُيُِبمَك النماسُ يَما ِعنأَد اازأَهدأ ِف الدُّ

 

Sehl bin Sa’d (radıyallahü anh) anlatıyor: Kendisine, “Bana bir amel göster ki 

işlediğim zaman Allah da insanlar da beni sevsin” isteğinde bulunan birisine Resûlullah 

(s.a.v) şöyle buyurdu: 

“Dünya ve dünyalıklara değer verme (iltifat etme) ki Allah seni sevsin, 

insanların eline bakma ki halk seni sevsin!”138 

7.1. Hadisin açıklaması 

Bu hadisin içeriği iki büyük tavsiyeyi kapsamaktadır. Eğer bu iki tavsiyeyle amel 

edersek Allah (c.c) ve insanlar bizi sever.  Onlar Allah’ın verdiğine kanaat etmek, 

insanların mallarından çekinmektir.139  

İnsanların elindekilerden şereflenme ve onlardan isteme ki insanlar seni sevsin. 

Dünyalığa değer verme çünkü dünyaya değer vermeyen kimse ahirete rağbet eder, şevk 

duyar. Böylece Allah da onu sever. Bu hadis bir insanın kendisinin mal mülke tabi 

olmamasın gerektiğine delildir. Malı kaybetse dahi onun için üzülmez, eğer meşru yolla 

mal elde ederse işte bu Allah’ın rızkıdır kendisine haram olmaz. Ancak kendini bu mala 

                                         
137 Ali Özek, ‘’Malayani’’, İslâm Medeniyeti [İslâm Medeniyeti Mecmuası], 1968, cilt: I, sayı: 9, s. 10. 
138 İbn Mace, Zühd, 1. 
139 Faysal el-Mübarek, Tatrîzü Riyâzü’s-Sâlihîn, I, 319. 
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tabi kılmaz. Çünkü kendisini mala tabi kılarsa hiçbir zaman kendisini doyuramaz. Fakat 

mala değer vermez ise İbn Teymiyye’nin (ö. 728/1328) dediği gibi: ‘’Katır binmek için, 

evin helası da haceti gidermek içindir.’’-der. Şimdi insanlar malları giyilen taç yaptılar. 

Yanlış olan budur. Yoksa meşru malın salih bir insana menfaat vermediği anlamına 

gelmez. Kastedilen mana dünyayı terk etmek değil, kalbimizin dünyaya karşı rağbetini 

terk etmektir. Dünya malı elimizde olsun ama kalbimiz, gönlümüz dünyada olmasın. 

Çünkü dünya sevgisi bütün yanlışın, günahın, suçun başıdır.140 Bazı insanlar dünyayı 

kalbine koyar, ama elinde hiçbir şey yok. Bazı insanlarda her ikisinde de dolu olur. Bazı 

insanların ise kalbi dünyadan hâli olsa da ellerine dünyayı almıştır. İşte muvaffak olan 

bunlardır.141  

7.1.1. Peygamberimiz ve Zühd 

Dünyaya değer verme kelimesi tüm mallarda, şah şöhrette de zahit olmayı 

kapsamaktadır. Zühd, Dünyanın aşağılığından, küçüklüğünden yüz çevirmek,142 gücü 

yettiği halde cehennem korkusundan veya cennet arzusundan nefsi dünyadan uzak 

tutmaktır.143 Resûl-i Ekrem, dünyadaki her şeyde zahit olmayı tek ve kısa sözle 

özetlemiştir. Dünyayla alakalı şeyleri saymaya kalksak sayamayız ancak Resûl-i Ekrem 

hepsini tek kelimeyle ifade etmiştir.144  

Dünyaya değer vermeyen kimsenin kalbi hem dünyada hem de ahirette huzur 

bulur ancak dünyayı arzulayanın kalbi hem dünyada hem de ahirette yorulur.145 Allahü 

Teâlâ şöyle buyurmaktadır: ‘’Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa âhiret 

daha hayırlı ve süreklidir.’’146 Dünyayı hakir gören, zimmetleyen hadisler çoktur. 

Bunlardan birisi de: “Ahiret nimeti karşısında dünya nimeti, sizden birinizin parmağını 

denize batırması gibidir. O parmak denizden ne kadar su ile döner, ona bir baksın!”147 

Sevgili peygamberimiz zahit olmayı şöyle açıklamıştır: ‘’Dünyada zahitlik, helâl 

olanı haram etmek veya malı ziyan etmekle olmaz. Gerçek zahitlik, Allah'ın elinde olana, 

                                         
140 El-Azîzî,  es-Sirâcü’l-Münîr, I, 196. 
141 İbn Usaymin, Fethu zi'l-Celâli ve'l-ikrâm, III, 161. 
142 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, II, 179. 
143 Aliyyü’l-Kâri, Mirkâtü’l-Mefâtih Şerhu Mişkâtü’l-Masâbih, VIII, 3347. 
144 İbn Usaymin, Fethu zi'l-Celâli ve'l-ikrâm, III, 341. 
145 İbn Dakîk, Şerhü’l-Erba’î’n-Neveviyye, I, 105. 
146 A'lâ, 87/16, 17.  
147 Tirmizî, Zühd, 15. 
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kendi elinde olandan daha çok güvenmen ve bir musibete düştüğün zaman getireceği 

sevabı sebebiyle, onun devamına rağbet göstermendir.’’148 

7.1.2. Zühdün çeşitleri 

 Zahitliği üç şeyle açıklamıştır. Hepsi kalp amelleridir. Birincisi: Allah’ın 

elindekine kendi elindekindekinden daha çok güvenmektir ki bu emin olmanın, 

güvenmenin sıhhatini, gücünü artırır.  Çünkü Allah yeryüzündeki bütün canlıların rızkına 

kefildir.149 Bu yüzden de Allah'ın rızkı vereceği hususundaki vaadine güvenmek, 

ummadığı yerden rızık verdiğine kesin bir imanla inanmaktır. İkincisi: Kula bir dünyalık 

olarak bir musibet geldiği zaman hâsıl olacağı sevabı düşünerek, yokluğundan ziyade 

varlığına rağbet etmek, devamını istemektir. İşte bu güvenmenin kemalini artırır. 

Üçüncüsü: Kulun Hak’tan gelen iyilik veya kötülüğe karşı tepkisinin aynı olmasıdır. İşte 

zahitlik alameti budur. İmam Ahmed (v. 241/855) bir insan malının azalmasına 

üzülmeyip çoğalmasına da sevinmiyorsa zahittir demiştir.150 

7.1.2.1. Âlimlere göre zühd 

Dünyada zühd demek, İbn Cellâ’ya (ö. 306/918) göre dünyaya sona erecek 

gözüyle bakmak böylece dünya gözünde küçülür ve ondan yüz çevirmen daha kolay olur. 

İmam Ahmed’e (ö. 241/855) göre emelleri azaltmaktır. Ona göre zühd üç vecihtir. İlki 

haramları terk etmektir ki bu da avamın zühdüdür. İkincisi olan havassın zühdü ise fuzuli 

kelamı terk etmektir. Üçüncüsü olan ariflerin zühdü ise Allah’tan alıkoyan şeyleri terk 

etmektir.151 Yani yapılıp yapılmamasına ruhsat verilen şeyleri terk etmek zühdün en 

yüksek derecesidir.  Bu da Allah’ın dışındaki her şeyi kalpten çıkarmak, kalbi daima Hak 

ile birlikte tutmaktır. Hakka giden yolda engel olacak şeylerin olmaması, maddenin 

geçiciliğini düşünmek ve onun gaye haline gelmemesi gerekir. Dolayısıyla geçici olan 

dünya hayatını kalıcı olan ahirete tercih etmemektir.152 Bu sürecin başlangıcı kişinin 

                                         
148 Tirmizî, Zühd, 29. 
149 Hûd 11/6. 
150 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, II, 180-183. 
151 El-Münâvi, el-İthafâtü’s-Seniyye Bi’l-Ehadisi’l-Kudsiyye, I, 165, 166. 
152 Erhan Yetik, ‘’Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Zühd ve Takvası’’, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 2006, sayı: 7, s. 127. 
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gazap, öfke, kibir, makam hırsı, yalancılık gibi kötü şeylerden kurtulması ve iyi 

niteliklerle bezenmesidir.153  

Fakat dünyada zühd, ruhbanlık hayatı yaşamak veya kulun dünyadan tamamen el 

etek çekmesini değil, baştan çıkaran cazibesine kapılıp onun esiri olmamasını ifade eder. 

Çünkü İslam’da Ruhbanlık yoktur. Keza nefse eza, işkence yapmak da yasaktır. Bize en 

güzel örneği Sevgili Peygamberimiz göstermiştir. Hz. Peygamberimiz insanların zühdde 

en önde geleni ve en mütteki olanıdır. Ondan daha zahit, daha mütteki olmak mümkün 

değildir. Bu itibarla her meselede olduğu gibi bu meselede de ona uymak, onun zühd ve 

takva ile ilgili olarak en güzel örneklerini uygulamaya çalışmaktır. Dolayısıyla onun 

hayatına baktığımızda tamamen dünyadan kopuk hayat yaşadığı mümkün değildir. 

Manevi gelişme yanında maddi gelişmenin de ihmal etmemek gerekir. Müslümanlar 

manen ve madden de güçlü olması gerekir. Helalı talep etmek farz olduğu gibi tembelliğe, 

korkaklığa, dünyada iken ölü gibi olmaya yer yoktur.154 Zira zahidâne yaşayış tarzına 

göre aslında kötü olan dünya değil, insanın nefsine tabi olup Allah Teâlâ’ya boyun 

eğmesine engel olan dünyevi arzu ve istekleridir.155 

Devamında gelen cümle ile de Allah’ın muhabbetinin ispatı vardır. Ehli Sünnet 

ve’l-Cemaat, Allah’ın hakiki anlamda muhabbet ettiğinin ispatlar. Ama Muattıla Allah’ın 

sevmesinin sevaptan kinaye olduğunun görüşündedir.156 Peygamberimiz dünya sevgisini 

terk etmemiz halinde bize Allah’ın bize olan sevgisini vaat etmektedir. Allah’ın kullarına 

muhabbeti onlardan razı olmasıdır.157 Ayrıca onları dosdoğru yola iletmesi, başarı ihsan 

etmesi, zihin açıklığı, basiret ve feraset vermesi, günahtan koruması, işlerini 

kolaylaştırması, yaptıkları güzel işlerden razı olması, salih amellerini ödüllendirmesi, 

cehennemden emin kılması ve yüksek manevî derecelere ulaştırmasıdır.158  

                                         
153 Semih Cayhan, “Zühd”, DİA, XLIV, 531. 
154 Erhan Yetik, “Zühd ve Takvası”, s. 132. 
155 Zekeriya Güler, “Dört Temel Hadis”, s. 35. 
156 İbn Usaymin, Fethu zi'l-Celâli ve'l-ikrâm, III, 341. 
157 İbn Dakîk, Şerhü’l-Erba’î’n-Neveviyye, I, 105. 
158 A.Emin Seyhan, ‘’Ebu’l-Hasan el-Harakânî’nin Düşünce Dünyasında Allah Sevgisi’’,The Journal of 

Academic Social Science Studies [JASSS], 2016, sayı: 43, s. 76. 
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7.1.2.2. İnsanlara karşı zühd içinde olmak  

İnsanların elindekine bakmamanın sebebi de onların muhabbetine nail olmaktır. 

Böyle yapmazsa insanlar onu küçümser, sevmez. Bu yüzden insanların sevip sevmemesi 

önemli olmasa da insanların kendisini sevmesine sebep olmak için çaba göstermesi 

gerekir.159  Hatta böyle yapması onun için mendubtur veya vaciptir.160 Münâvî (ö. 

1031/1622) der ki: İnsanların tabiatı dünya sevgisi üzerine şekillenir ki her kim bir insanın 

sevdiğine meyil ederse aşağılanır, ondan iğrenir, her kim onun sevdiğini ona bırakırsa o 

insan sevilir.161 Yani insanların ellerindeki şeylere yeltenmemek veya onlardan 

vazgeçmek insanların muhabbetine sebeptir. Ayrıca bu hadiste bir şeyi istemeyi terk 

etmeyi kapsar. Çünkü sen istediğin zaman onlara yük olursun ve onlar için alçak duruma 

düşersin. Bu da muhabbet ve sevginin izale olmasının sebeplerindendir. Unutmamak 

gerekir ki veren el alan elden daha hayırlıdır.162  

 Burada yapılan vurgu ise insan toplum halinde yaşayan medeni varlık olduğu için 

her zaman insanlar birbirine ihtiyaç duymaktadır. İnsan hayatını tek başına sürdürmesi 

mümkün değildir. Toplum içerisinde insanların özgürlüğü başkalarının özgürlüğü ile 

sınırlıdır. Birbirlerine karşı bir takım hak ve görevleri vardır. Bu yüzden de hayatı düzgün 

bir şekilde devam ettirmek için başkalarıyla iyi geçinmek gerekir. Bu da birlikte yaşadığı 

insanlara karşı sevgi ve saygılı olması, görev hak anlayışına bağlıdır. Sevgi de selam, 

barış ve esenliği herkese ulaştırmakla oluşur. Hz. Peygamber, “İman etmedikçe cennete 

giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız...”163-diye buyurarak 

birbirimizi sevdikçe Allah’a gerçekten inanmanın yoluna gireceğimizi belirtmişti. Hakiki 

mümin olmak istiyorsak müminler arası sevgi bağını kuvvetlendirmemiz icap eder. 

Çünkü Peygamberimiz insanlar arasındaki ilişkilerin temelini sevgi ve saygı üzerine 

kurmuştu.164  

Şu ana kadar açıklamış olduğumuz dinin temeli sayılan dört hadisi Ebu’l-Hasen 

Tâhir b. Müfevvez el-Endelüsi’nin (ö. 484/1091) şu beyti kısaca şöyle özetlemektedir: 

                                         
159 İbn Usaymin, Fethu zi'l-Celâli ve'l-ikrâm, III, 341. 
160 San’âni, Sübülü’s-Selâm, II, 649. 
161 Azîzî, es-Sirâcü’l-Münîr, I, 196. 
162 İbn Usaymîn, Şerhü’l-Erba’î’n-Neveviyye, I, 319, 323. 
163 Ebu Davud, Edeb, 142.  
164 N. Sabri Akın, ‘’İslam’da İnsan Sevgisi, Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi’’, I. Kutludoğum Sempozyumu 

Bildirileri, 21-22 Nisan 2007-Şanlıurfa, [t.y.], s. 113-116. 
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“Bize göre dinin esası, mahlûkatın en hayırlısının şu dört sözünden ibaret: Şüpheli 

şeylerden sakın, zahit ol, malayaniyi bırak ve niyetle amel et.”165 

 

 

 

  

                                         
165 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 63; Aynî, Umdetü’l-kârî, I, 22; Keşmîrî, Feydu’l-Bârî, I, 80.  



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. BÖLÜM 

 

Dört Temel Hadisin Tesbitinde Teklifler   
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İlk bölümde sünnetlerin temeli olan dört hadisin açıklamasında bulunmuştuk. Bu 

bölümde ise İmam Ebu Davud’un başka rivayetlerinde dördüncü hadis için başka 

hadislerin yer aldığını görmekteyiz. Alternatif olarak sunulan bu hadisleri bu 

bölümümüzde ele almış olacağız.  

Ebu Davud’dan (ö. 275/889)  şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Müsned hadislerini 

inceledim; bunların dört bin hadis olduğunu gördüm. Sonra tekrar inceledim, bu dört bin 

hadisin de şu dört hadis etrafında yer aldığını gördüm. Numan bin Beşir’in, Helaller belli 

ve haramlar bellidir’ hadisi; Hz. Ömer’in, ‘Ameller niyetlere göredir’ hadisi; Ebu 

Hüreyre’nin, ‘Kuşkusuz Allah temizdir, ancak temiz olan şeyleri kabul eder. Allah 

müminlere emrettiği şeyi müminlere de emretmiştir’ hadisi ve ‘Kişinin malayaniyi terk 

etmesi, Müslümanlığının güzelliğindendir’ hadisi. Bu hadisten her biri ilmin dörtte birini 

oluşturur.”166 

 

1.  Birinci Teklif 

 

ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأِب ُهرَيْ َرَة َرِضَي اَّللَّ  ى اَّللَّ

َبُل ِإَلم طَيِ ًبا، َوِإنم ا» َ تَ َعاََل طَيِ ٌب ََل يَ قأ ِمِنَّي مبَا َأَمَر ِبِه اِإنم اَّللم َ تَ َعاََل َأَمَر الأُمؤأ ِلَّي، فَ َقاَل: }اَيأَي َُّها الرُُّسُل  لأُمرأسَ َّللم

ِمُنوَن:  َناُكمأ{   تَ َعاََل: }اَيأَي َُّها المِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمنأ ( ، َوقَالَ ٥۱ُكُلوا ِمَن الطميِ َباِت َواعأَمُلوا َصاِْلًا{ )الأُمؤأ طَيِ َباِت َما َرزَق أ

َعَث َأغأ ( ، ُثُم ذََكَر الرمُجَل ُيِطيُل ال۱۷۲)الأبَ َقَرِة:  َفَر: َأشأ ، َوَمطأَعُمُه َحَراٌم، رَ َْبَ، مَيُدُّ َيَديأِه ِإََل السمَماِء: اَي َربِ  اَي سم بِ 

ََراِم، فََأّنم  َي ِِبْلأ َربُهُ َحَراٌم، َوَملأَبُسُه َحَراٌم، َوُغذِ  َتَجاُب ِلَذِلَك؟ َوَمشأ  «ُيسأ

Ebû Hüreyre (r.a), Resûlullah Efendimiz’in şöyle buyurduklarını nakleder:  

‘’Kuşkusuz Allah temizdir, ancak temiz olan şeyleri kabul eder. Allah 

peygamberlerine emrettiği şeyi müminlere de emretmiştir buyurdu ve şu ayetlerini 

okudu: Ey peygamber! Temiz olan şeylerden yiyin; güzel işler yapın. Ben sizin 

yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim."(Müminûn, 23/51) "Ey iman edenler! Size 

                                         
166 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 62; İbn Abdilberr, et-Temhîd, IX, 201; el-Irakî, Tarhu’t-Tesrîb, II, 5, 6. 



35 

 

verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin" (Bakara, 2/172) buyurmaktadır. 

Resûlullah daha sonra şöyle buyurdu: “Bir adam düşünün, uzun yol yürür. Üstü başı 

dağınık halde elini göğe uzatır. Adam sürekli "Ya Rabbi, Ya Rabbi" der. Hâlbuki onun 

yediği haram, içtiği haram, elbisesi haramdır ve haramla beslenmiştir. Hal böyle iken 

duası nasıl kabul olunur.’’167   

1.1 .  “Allah temizdir” sözü  

Kâdi (ö. 544/1149) der ki: Temiz kelimesi pislik kelimesinin zıddıdır. Allah’ı 

temiz diye vasıflandırdığımızda noksanlardan münezzehtir ve afetlerden, musibetlerden 

arınmıştır demiş oluruz. Temiz sıfatını kula yüklediğimizde ise onu kötü ahlaktan ve kötü 

amellerden soyutlamış oluruz. Mal mülke temiz dediğimizde onun helalini ve en iyisini 

kastederiz. Dolayısıyla Allah ayıplardan münezzeh olduğu için ancak O’na layık şeylerle, 

helal malların en iyisi ile yakınlaşabiliriz.168 Çünkü Allah şöyle buyurmuştu: ‘’Allah 

yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız 

Allah onu hakkıyla bilir’’.169 

Kuşkusuz Allah temizdir sözü, Allah hudus sıfatlardan ve zulümden münezzehtir 

demektir. Zulümden münezzeh olduğu için de gasp edilmiş maldan verilen sadakayı veya 

başka haram yollarla edinilen malların sadakasını kabul etmez aksine sadece temiz olanı 

kabul eder o da helal yollarla elde edilen şeylerdir. Zira  temiz şeyler temiz olanlar içindir, 

temiz olanlara da temiz şeyler yakışır.170 Allah için temiz sözü her şeydedir; Allah’ın 

zatında, sıfatında, fiillerinde. Fillerinin temiz olması, mükemmel bir şekilde kâinatı 

yaratmasıdır. Yeryüzündeki nehirler, denizler, bitkiler bir düzen içinde yaratılmıştır. 

Çünkü Allah temizdir.171 

 

                                         
167 Müslim, Zekât, 63, 65; Buhârî, Zekât, 8; Tirmizî, Zekât, 28; Nesâî, Zekât, 48; İbn Mâce, Zekât, 28; 

Dârimî, Rikâk, 9, Zekât, 35; Muvatta, Sadaka, 1; Ahmed bin Hanbel, II, 328, 404, 418, 538. 
168 Hararî, el-Kevkebü’l-Vehhâc Şerhu Sahihi Müslim, XII, 56. 
169 Âl-i İmrân, 3/92. 
170 Nûr, 24/26. 
171 Atıyye Sâlim, Şerhü’l-Erba’î’n-Neveviyye, XXXI, 4. 
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1.2 . Allah peygamberlerine emrettiği şeyi müminlere de 

emretmiştir 

Allah peygamberlerine emrettiği şeyi müminlere de emretmiştir demesinden kasıt 

ise helali talep ve haramdan kaçınmak konusunda peygamberlerle ümmetler arasında 

hiçbir fark olmadığıdır. Zira peygamberler ancak helal olanı yerler dolayısıyla 

peygamberlere emredeni bize de emrediyorsa bize düşen onlara uymak, tabi olmaktır.172 

Bütün insanlara helal talep etmek haramdan kaçınmak farzdır. Ayrıca rızıkların temizini 

yemek resûllerden miras kalan salih amel olduğunu ima etmektedir. Lezzetleri reddeden 

Ruhbanlar’a karşı temiz olanların mubah olduğuna tembih vardır.173 Çünkü Allah, 

kendisini kulluk etmemiz ve şükretmemiz için yeryüzündeki her şeyi bizim için yaratmış 

ve bunlardan temiz olanı yememizi emrediyor.174 

1.3 Duanın kabul şartları 

Dua, kulun Allah’a acizliğini ve yardım dilediğini göstergesidir. Dua gerçekte 

kulluğu temsil etmektedir. Muhakkak insan Rabbine muhtaçtır. Bu sebeple kulun Allah’a 

ihtiyacı arttıkça O’na boyun eğer ve itaat eder. Çünkü kul Allah’tan başka kimsenin 

kurtaramayacağını bilir. Ancak duanın kabulü için şartları ve adabı vardır. En önemli şartı 

da Allah’a tamamen kendisini muhtaç hissetmek, O’nun yardımı olmadan talebi elde 

edemeyeceğini bilmek gerekir. Bir ayette: Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, alçak 

sesle sabah akşam rabbini zikret, gafillerden olma; Rabbinin katında bulunanlar bile 

O’na kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar, O’nu tesbih ederler ve yalnız O’na secde 

ederler!175-buyurmaktadır. Kendisini Allah’a muhtaç hissetmeyen birisinin duası nasıl 

kabul olunsun? !  

Diğer şartı ise kulun, Allah onun dileğini boş göndermeyeceğine inanmak ve 

kabul olunup olunmayacağından şüphe etmemek gerekir.176  Çünkü Allah şöyle 

buyurmaktadır: ‘’Şayet kullarım, sana benden sordularsa, gerçekten ben çok yakınımdır. 

Bana dua edince, duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime 

                                         
172 Abdu’l-Muhsin el-Îbâd, Şerhü’l-Erba’î’n-Neveviyye, XVII, 5. 
173 Aliyyu’l-Kâri, Mirkâtü’l-Mefâtih Şerhu Mişkâtü’l-Masâbih, V, 1889.  
174 Bakara, 2/29, 172; Zâriyât Suresi, 51/56. 
175 El-A‘râf, 7/205, 206. 
176 İbn Usaymin, Fethu zi'l-Celâli ve'l-ikrâm, VI, 458-459. 
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koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki, doğru yola gidebilsinler.’’177 Allah kullarına 

çok yakın olduğunu bildirmekte ve eğer O’na muhtaç olduğumuzu hissederek dua 

edersek duamızın kabul edeceğini bildirmişti. Ancak devamında gelen ayette de benim 

davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler diye şart koşmuştur. Yani Allah’a dua 

etmeye koşturmak ve ona hakkıyla iman edip şüphe etmemektir.178  

Hadisin içerisinde duanın kabulü için beş tane sebep bulunur bunlardan ilki: 

Mekke’ye Kâbe’yi ziyaret için uzak bir yerden gelen hacdan bahsedilmektedir. Üstü başı 

dağınık bu adam yolda giderken üstüne toz bulaşmış ve ihtiyaçlarını Allah’tan 

istemekteydi. Her ne kadar üstü başı dağınık ve toz bulaşmış ise de onun için en önemlisi 

Allah’a ilticada bulunmaktı. Çünkü toz toprak içinde ve saçı başı dağınık olmak duanın 

icabetine tesiri vardır. Bu hususu şu hadisten görmekteyiz: ‘’Arefe gününde Allâhü Teâlâ 

rahmeti ile dünya semâsına tecelli eder, yer halkı ile gökteki meleklere karşı iftihar edip 

şöyle buyurur: ‘Kullarıma bakınız. Azabımı görmedikleri hâlde rahmetimi umarak, her 

dar yoldan terli olarak toz toprak içerisinde, saçları dağınık bir vaziyette bana geldiler. 

Kullarımın cehennem azabından kurtulup bağışlanmaları en çok arefe gününde olur.” 179  

İkincisi: Yolculuk. Çünkü insan yolculuğa çıktığında gurbettedir ve ailesinden 

uzak kaldığı için kalbi kırık, üzüntü ve keder içindedir.180 Dolayısıyla O, Allah’a muhtaç 

olduğunu hisseder.181  

Üçüncüsü: Elleri yukarı kaldırmak da duanın kabul edilmesinin sebeplerindendir. 

Ayrıca dua esnasında elleri yukarı kaldırmanın şeran bir sakıncasının olmadığına delildir. 

Bunu İmam Ahmed’in (ö. 241/855) şu rivayeti teyit etmektedir: ‘’Allah Teâlâ hayâ sahibi 

ve cömerttir. Kulu dua ederek kendisine elini kaldırdığı zaman, kulun ellerini boş 

çevirmekten hayâ eder’’.182  

Dördüncüsü: Elleri açıp Rabbi diye sürekli tekrar etmesi ise Rabbi kelimesiyle 

dua etmenin da duanın icabetinin tesirine işaret etmektedir. Çünkü ‘Rabbi’: Bütün işlere 

                                         
177 Bakara, 2/186. 
178 İbn Usaymin, Fethu zi'l-Celâli ve'l-ikrâm, VI, 10-11. 
179 Ahmed b. Hanbel, Müsned, XI, 660; Ferrâ el-Begavî, Şerhu’s-sünne, VII, 159; İbn Hibbân, Sahîhu İbn 

Hibbân, IX, 164. 
180 Îbâd, Şerhü’l-Erba’î’n-Neveviyye, XVII, 7. 
181 İbn Usaymin, Şerhu Dua-i Kunûti’l-Vitri, I, 14. 
182 Tirmizî, Daavât 118; İbn Usaymin, Fethu zi'l-Celâli ve'l-ikrâm, II, 469. 
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Halik, Mâlik ve Müdebbir’dir.  Kuran’da geçen dua şeklindeki ayetlerde en çok Rabbi 

kelimesi geçmektedir.183  

Beşincisi: Duada ısrar etmek. Ya Rabbi diye sürekli tekrar etmesi onun duada 

ısrarcı olduğunu göstermektedir.  Dolayısıyla bu beş şey duanın kabulünün 

sebeplerindendir. Ancak tüm bunlara rağmen duasının kabul olunmamasının sebebi ise 

adamın yediği haramdı, haramla beslenmişti ve malının tüm tasarrufu, kullanımı 

haramdı.184 Haram beslenmekten kasıt küçüklüğünden haramla büyümüştür 

anlamındadır. Resûlullah (s.a.v) çalışmanın faziletini, haram yemenin kötülüğünü, helal 

yemenin faziletini hatırlatmaktadır. Ve yediği, içtiği, giydiği haram olan birisinin 

duasının kabul olunması nadir olduğunu beyan etmektedir.185 Zira duanın iki kanadı 

vardır helal yemek ve doğru konuşmak.186  

 

2.   İkinci Teklif  

 

ُ َعْنُه، َعِن النَِّبِي َصلَّى اَّللَُّ    َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:َعْن أََنِس ْبِن َماِلكر َرِضَي اَّللَّ

ِمُن َأَحدُُكمأ َحىتم ُيُِبم ِْلَِخيِه َما ُيُِبُّ لِنَ فأِسهِ »    «.ََل يُ ؤأ

 

Enes b. Mâlik (r.a) Resûlullah'ın şöyle buyurduğunu naklediyor:  

 ‘’Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için (veya komşusu için)187 

istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.’’188 

Ebu Davud’un (ö. 275/889) şöyle dediği rivayet edilmiştir: ‘’Resûlullah’tan 

(s.a.v) rivayet edilen beş yüz bin hadis yazdım. Onlardan, bu kitabın-yani Sünen’in 

içerdiği dört bin sekiz yüz hadisi seçip bir araya getirdim. İnsana din konusunda şu dört 

                                         
183 İbn Usaymin, Şerhu Dua-i Kunûti’l-Vitri, I, 13. 
184 Îbâd, Şerhü’l-Erba’î’n-Neveviyye, XVII, 7. 
185 Mazharu’d-Dîn ez-Zeydânî, el-Mefâtih fî Şerhu’l-Mesâbih, III, 385. 
186 Hararî, el-Kevkebü’l-Vehhâc Şerhu Sahihi Müslim, XII, 59. 
187 Müslim’in lafzı: ‘’Komşusu veya kardeşi istemedikçe’’ şeklindedir. Bk. Nevevî, el-Minhâc, II, 16. 
188 Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71, 72; Tirmîzî, Kıyâmet, 59; Nesâî, Îmân, 19, 33; İbn Mâce, 

Mukaddime, 9; Dârîmî, Rikâk, 29; Ahmed bin Hanbel, III, 176, 177, 206, 207, 251, 272, 275, 278, 279; IV, 

233, 336.  
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hadis yeterlidir: Birincisi, ‘’Ameller niyetlere göredir’ hadisi; ikincisi, ‘Kişinin 

malayaniyi terk etmesi, Müslümanlığının güzelliğindendir’  hadisi; üçüncüsü, ‘Bir 

mümin, kendisi için isteyip razı olduğu şeyi (mümin) kardeşi için de isteyip razı olmadıkça 

(hakiki) mümin olamaz’ hadisi; dördüncüsü ’Helaller belli ve haramlar bellidir’’ 

hadisidir.’’189 

Dolayısıyla ikinci alternatif hadisimiz şöyle geçmektedir: ‘’Bir mümin, kendisi 

için isteyip razı olduğu şeyi (mümin) kardeşi için de isteyip razı olmadıkça (hakiki) mümin 

olamaz.’’ Bu hadis, bu lafızlarla Suyûtî’nin (ö. 911/1505) Sünen-i Nesâî Şerhinde 

geçmektedir.190 Hadis en çok: “Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de 

istemedikçe iman etmiş olmaz”-lafızlarıyla Enes Malik rivayet etmiş dolayısıyla Ebu 

Davud dördüncü hadis için bu lafızlarla da zikretmiştir.191  

 

2.1. Müminin imanının kemâle ermesi 

Hadiste geçen mümin olmamaktan maksat; Mesela, sizden biriniz Kuran ilmini 

öğrenmedikçe âlim olamaz denildiğinde bunun anlamı bir kimse sadece Kuran ilmini 

öğrenmekle âlim olur anlamında değildir. Aksine ilminin kemale ermesi ancak Kuran 

ilmini öğrenmekle olur anlamındadır.192  Ayrıca hadisi, İmam Ahmed (ö. 241/855) şöyle 

rivayet etmiştir: ‘’Kul kendisi için istediği iyiliği, insanlar için istemedikçe imanın 

hakikatine ulaşamaz.’’ Buradan da anlayacağımız üzere imanın olmamasından maksat, 

imanın hakikatine ve son noktasına ulaşamadığıdır.  Yine Abdullah b. Revâha (ö. 8/629) 

ve Ebu Derdâ (ö. 32/652) şöyle derler: ‘’İman gömlek gibidir. İnsan bazen onu giyer, 

bazen de onu çıkarır. Bunu İmam Ahmed (ö. 241/855) şöyle açıklar: ‘’İnsan, imanın 

özelliklerini kemâle erdirdiğinde onu giyer, imanın özelliklerinden bir şey eksildiğinde de 

onu çıkarır’’.193 

Muhakkak iman, Resûlullah’ın diğer hadislerinde olduğu gibi bazı şartların ve 

sorumluluklarının yok olmasıyla çoğu zaman ortadan kalkar: ''Zina eden kişi zina ettiği 

                                         
189 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 62-63; el-Irakî, Tarhu’t-Tesrîb, II, 6. 
190 Suyutî, Hâşiyatü’s-Senedî A’la Sünen-i Nesâî, VII, 242; İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 59;  Muhammed 

Âdem el-İtyûbî, Şerhu Sünen-i Nesâî, II, 217. 
191 Hüseyin b. Muhammed el-Mağrîbî, Bedrü’t-Tamâm Şerhu Bülûğu’l-Merâm, X, 232; Kermânî, 

Kevâkibü’d-Darârî, I, 203; Muhammed Âdem el-İtyûbî, Şerhu Sünen-i Nesâî, XXXIV, 91. 
192 Musa Şahin, Fethü’l-Mün’im Şerhü’l-Müslim, I. 169. 
193 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm,  I, 302, 303. 
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sıra, mümin olduğu halde zina etmez. Hırsızlık yapan kişi hırsızlık ettiği sıra, mümin 

olduğu halde hırsızlık etmez, içki içen kişi içki içtiği sıra, mümin olduğu halde içki 

içmez''.194 Şayet kişinin imanı tamamlansaydı muhakkak imanın tadını alırdı dolayısıyla 

da günahların çekiciliğine muhtaç kalmazdı. Çünkü imanın tadını günah işleyen birisi 

alamaz. Sıska olan birisinin yemeğin tadını alamadığı gibi kalp de günahlarla birlikte 

ibadetin tadını alamaz.195 

Hz. Peygamber (sav) bu hususla ilgili şöyle buyurmaktadır: “Kendisinde (şu) üç 

(haslet) bulunan kimse imanın tadını bulmuştur: Sevdiği kimseyi sadece Allah için seven 

kimse, Allah ve Resûlü kendisine her şeyden daha sevimli olan kimse, Allah kendisini 

küfürden kurtardıktan sonra ateşe atılmak kendisine küfre düşmekten daha sevimli olan 

kimse.”196 Hz. Peygamber bu ifadeleri ile imanın tadını almanın sebepleri arasında din 

kardeşini Allah için sevmeyi de zikretmişti.  

2.2. Din kardeşini sevmek 

Burada muhabbet iki şekildedir. Birincisi, Kardeşi için hayır ve menfaat i murat 

etmek ikincisi, kardeşine karşı dini muhabbettir, beşerî muhabbet değildir.197 Dolayısıyla 

ister kadın olsun ister erkek olsun kişinin kendisi için istediğini ve kendisi için isteyip 

razı olduğu şeyi mümin kardeşi için isteyip razı olmadıkça imanı kemal derecesine 

ulaşmaz.  Bu isterse dünya isterse ahiret hayatı için kendine dilediği şeylerin aynısını din 

kardeşine dilemek lâzım. Hadisten kendisinin sevmeyip istemediği şeyleri mümin kardeşi 

için de istememek cümlesini çıkartırız. Nitekim bir şeyi sevmek aksini nefret etmeyi 

gerektirir.198  

Alkâmî (ö. 656/1258) ve Nevevî (ö. 676/1277) şöyle der: Mümin kardeşi için 

istemekten murat mübah ve salih olan şeylerdir. Nitekim Nesâî’nin rivayetinde kardeşi 

için hayırlı olan şeyleri istemedikçe şeklinde geçmesi buna işarettir.199 Dolayısıyla bu 

rivayetteki hayır kelimesi yasakları kapsamaz. Bununla birlikte bu hadis başkalarına 

                                         
194 Buhârî, Eşribe, 1.  
195 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, I, 51. 
196 Müslim, Îmân, 68; Buhârî, Îmân, 9. 
197 El-Münâvi, el-İthafâtü’s-Seniyye Bi’l-Ehadisi’l-Kudsiyye, I, 34. 
198 Musa Şahin, Fethü’l-Mün’im Şerhü’l-Müslim, I. 169. 
199 Azîzî, es-Sirâcü’l-Münîr, IV, 429. 
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eziyet ve zahmet vermemeyi teşvik etmektedir. Ahnaf bin Kays (ö. 67/686-87) der ki: 

‘’Başkasının yaptığı bir şeyden hoşlanmadığımda aynısını başka birisine yapmam.’’200  

2.3. Hayırda yarış 

Bu hadisin içeriği üstünlük hakkındadır. Mümin kardeşinin kendisinden daha 

güzel olmasını istemesi gerektiğine işaret etmektedir. Nitekim herkes en üstün olmak 

ister. Bu sebeple başkasını kendisinden daha çok severse o kişi üstünlükleri elde eder. Bu 

manada Fudayl bin Iyâz (ö. 187/803) şöyle der: ‘’Eğer sen insanların senin gibi olmasını 

istiyorsan, Allah için nasihat görevi yerine getirmemiş olursun. İnsanların, senden aşağı 

olmalarını nasıl istersin?’’201  O, bu sözüyle insanlara gösterilecek samimiyetin, onların 

kendisinden üstün olmalarını istemekle olacağını ifade etmektedir. Böylece kendisi de 

yüksek bir makam, nasihat ve samimiyette yüce bir derece elde edecektir. Fakat bu farz 

değildir. Çünkü dinimiz mümin kardeşinin kendisi gibi olmasını istemesini emretmiştir. 

Dolayısıyla bir kişi dinî faziletler konusunda kendisini geçtiğinde ona yetişmeye çalışır. 

Kendisini geçtiği için ona haset etmez ve geride kalmasının kendi kusurlarından dolayı 

olduğunu düşünerek üzülür. Ayrıca dinî konularda kendisinden üstün olanlara bakarak ve 

gıpta ederek onlarla yarışır. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurur:‘’ İşte yarışanlar, bunun 

için yarışanlar’’202 Bu hususta başkalarının kendisine ortak olmasından dolayı 

sevinmemesi aksine tüm insanları dinî konularda yarışa teşvik etmesi gerekir. Bu mümin 

kardeşine karşı en büyük samimiyet ve nasihat sayılır.203  

Hz. Peygamber (sav) bu hususla ilgili şöyle buyurmaktadır: “Ancak iki kişiye 

haset edilebilir (gıpta edilebilir). Bunlar, Allah’ın kendisine verdiği malı hak yolunda 

harcayan kimse ile Allah’ın kendisine verdiği (ilim ve) hikmete göre karar veren ve onu 

başkalarına öğreten kimsedir.”204  Burada haset kelimesinin anlamı mecazi olup gıpta 

etmek anlamındadır. Gıpta etmek, başkasında olan bir nimetin ondan alınmasını 

istemeksizin kendisinde de olmasını istemektir.205  

                                         
200 İbn Battâl, Şerhu Sahihu’l-Buhârî Li’İbni Battâl, I, 65. 
201 Hararî, el-Kevkebü’l-Vehhâc Şerhu Sahihi Müslim, II, 375-376. 
202 Mutaffifîn, 83/26. 
203 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 309. 
204 Buhârî, Zekât, 5; Buhârî, İlim, 15; Müslim, Salatu’l-Müsafirin, 268. 
205 Semra Ekin, “Hadisler Bağlamında İnsanlar Arası İlişkilerde Sevginin Yeri Ve Değeri” (Yüksek Lisans 

Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı 2019), s. 92. 
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2.4. İyi ilişkinin temeli 

 İbn Zeyd’in (ö. 386/996) iyi davranış kuralların özeti (cimâu’l-edeb) şeklinde 

ifade edilen bu hadis, kâmil bir imanın göstergesi olduğu gibi insanlar arası ilişkilerde 

kalıcı ve değerli ilişki oluşturur. Herkes tüm sevdiklerine kendinin istediğinin aynısını 

istediği sürece uzun süreli, huzurlu ve sevgi dolu ilişkiler yaşaması kolay olacaktır. Çünkü 

sevginin başlıca düşmanı bencilliktir. Oysa sevgi, paylaşmayı, el ele vermeyi ve sevdiğini 

kendine tercih etmeyi gerektirir.206 Hz. Peygamber buyurdu ki: Müminler, birbirlerini 

sevmede, birbirlerine acımada, birbirlerini korumada bir beden gibidir. Nasıl ki bedenin 

bir uzvu rahatsız olsa, hastalansa, diğer uzuvları da bundan rahatsız olur, uykusuz kalır, 

ateşler içinde yanarsa, bir mümine bir dert, bir keder, bir musibet geldiğinde de, diğer 

müminler, onun derdiyle dertlenir, onun kederiyle kederlenir, onun acısını paylaşırlar.207 

Yine hadiste geçen kelimelerden yola çıkarak müminler iman sebebiyle birbirine 

merhamet etmede, ziyaretleşme ve hediyeleşmede, birbirini güçlendirmede ve korumak 

için yardımlaşmada bir beden gibidir anlamları da çıkabilir. Müminler, daima 

yardımlaşma ve dayanışma bilincinde olursa müminler arasında birlik ve kardeşlik hep 

diri olacaktır.208 

2.5. Din kardeşi için sevinmek 

İman-ı kâmil, kini, nefreti, hasedi kişinin kalbinden çıkarır ve onun kalbini iyiliğe 

karşı sevgiyle ve insanlara iyilikte bulunma isteğiyle doldurur. Bu sebeple müminin kâmil 

imanı, Müslümanların sevindikleri şeye sevinir ve kendisi için dünyada ve ahirette 

istediği iyiliği ve hayırlı şeyleri Müslümanlar için de isteyeceğine işaret eder. Ama 

Allah’tan gelen faziletinden dolayı Müslüman kardeşlerine haset etmek veya kin 

beslemek veya kendini onlardan üstün görmek işte bunlar imanının zayıf 

olmasındandır.209 Allah onları uyararaktan şöyle buyurmaktadır: ‘’İşte âhiret yurdu! Onu 

                                         
206 Hadislerle İslâm, III, 80. 
207 Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Birr, 17. 
208 Nurullah Agitoğlu, Din Kardeşliğini ve Birliğini Tavsiye Eden Hadisler Üzerine Değerlendirme -

Buhâri’nin Kitâbü’l-Edeb’i Örneğinde, Şanlıurfa Uluslararası X. Kutlu Doğum Sempozyumu: “Hz. 

Peygamber, Tevhid ve Vahdet” (21 Nisan 2016), 2016, s. 90. 
209 Musa Şahin, Fethü’l-Mün’im Şerhü’l-Müslim, I, 167. 



43 

 

yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için 

hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah’a karşı gelmekten sakınanların olacaktır.’’210  

İbn Cerir (ö. 310/923), Hz. Ali’den şöyle dediğini rivayet eder: Bir kimse 

ayakkabı bağının, arkadaşının ayakkabı bağından daha güzel olmasından hoşlanırsa bu 

ayetin kapsamına girer. Fudayl (ö. 187/803), bu ayet hakkında der ki: (Bu ayetin 

kapsamına girmemek için) Müslüman, kendi ayakkabısının başkasının ayakkabısından ve 

kendi ayakkabı bağının da başkasının ayakkabı bağından daha iyi olmasını istemez. 

Ancak bunun sadece güzel görünmek için değil, başkasına karşı övünmek isteyen olduğu 

için söylenmiştir. Nitekim İkrime (ö. 105/723) ve bazı müfessirler de ayeti tefsir ederken 

yeryüzünde böbürlenenlerin şeref ve makam kazanmak için olduğunu bildirmişti. Yoksa 

kendisinden güzellik konusunda başkasının geçmesinden dolayı günahkâr olmaz. Çünkü 

haddi aşmak, kibirlenmek ve başkaları küçümsemektir.211  

İslam kardeşliği bağlamında Hz. Peygamber’in başka ifadeleri de bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları da şöyledir: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi 

sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız.”212  Bu hadisten de anlayacağımız üzere dinin 

en temel şartı din kardeşini sevme şartının yani başka bir şarta bağlanmıştır. Dolayısıyla 

din kardeşini sevmenin ne kadar mühim olduğunu imanla eşdeğer konumda olmasından 

anlıyoruz. Diğer taraftan Müslümanların sosyal hayat açısından da birbirleriyle 

kaynaşması ve kardeşlik bağını oluşturması anlamında da önemli bir rol oynamaktadır. 

İnsanların gerçekten de herhangi bir kan bağı ve akrabalık ilişkisi ya da buna benzer bir 

yakınlık olmaksızın diğer insanı kendisi gibi görmesi ve kendisi için istediği şeyleri onun 

için de istemesi, olsa olsa iman çerçevesinde gerçekleşebilir. Yoksa başka bir neden 

insanın diğer insanları bu şekilde görmesine ve düşünmesine bu derece imkân 

sağlayamaz.213  

 

                                         
210 Kasas, 28/83. 
211 İbn Receb, Camiu’l-Ulum,  I, 306, 307. 
212 Müslim, Îmân, 94; Ebû Dâvûd, Edeb, 13. 
213 Ali Akdoğan, İslam Kardeşliğinin Ahlaki Temellerinin İki Dinamiği: Sevgi ve Saygı, Kutlu Doğum 

Haftası “Hz. Peygamber Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku” Sempozyumu (21-22 Nisan 2012), 2013, 

s. 272. 
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3. Üçüncü Teklif 

 

ُ َعْنُه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:َعْن َأِب َسِعيدر اخْلُْدرِيِي َرِضَي اَّللَّ  ى اَّللَّ

 «ََل َضَرَر َوََل ِضَرارَ » 

 

Ebu Said Sad bin Malik bin Sinan el-Hudri (r.a), Resûlullah’ın (s.a.v) şöyle 

buyurduğunu rivayet etmiştir:  

“Zarar vermek ve zarara zararla mukabele etmek yoktur.’’214  

 

Ebu Dâvûd’dan (ö. 275/889) gelen diğer bir rivayet ise şöyledir: ‘’Fıkıh, şu beş 

hadis etrafında dönüp dolaşır: ‘Helâller açık ve haramlar açıktır’; ‘Zarar vermek ve 

zarara zararla mukabele etmek yoktur’; ‘Ameller, ancak niyetlere göre değerlenir’; ‘Din 

nasihattir’ ve ‘Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle sakınınız. Bir 

şeyi emrettiğimde de gücünüz yettiği ölçüde onu yerine getiriniz.”215  

 

3.1. Zarar vermek 

Zarar aidiyet ilişkisi çerçevesinde ele alınan bir kavram olduğundan aidiyet 

ilişkisine sahip bir varlıkta meydana gelen kayıp veya eksilme, zarar olarak nitelenir. 

Bütüne nispetle parçanın yok olması, hasar görmesi veya kötüleşmesi o bütünün zarar 

görmesi demektir.216  

Zarar vermek, mala veya bedene olur. Zararın zıddı fayda vermektir. Zarar yoktur 

cümlesinden zararın varlığını ortadan kaldırmıyor, şeri olarak zarar vermenin nehiy 

edildiğini kastediyor. Çünkü zarar vardır. Resûlullah (s.a.v) burada ister malda veya 

canda, ister herhangi bir zarar çeşidi olsun zarar vermeyi yasaklamıştır.  

Muhakkak ki insanlara eziyet vermek veya bazı haram müziklerin sesini yüksek 

açarak insanları meşgul etmek caiz değildir. Yanında mescit bulunması ayrı bir sıkıntı 

                                         
214 İbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta, Akdiye, 31; Ahmed bin Hanbel, V, 327. 
215 Irakî, Tarhu’t-Tesrîb, II, 6; İbnü’l-Cevzî, Keşfü’l-Müşkil, I, 85; İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 63. 
216 Bilal Aybakan, “Zarar”, DİA, XIII, 131. 
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oluşturmaktadır. Çünkü mescit ehlini de bu tarz şeylerle rahatsız etmek caiz değildir. Bu 

ne kadar bedeni bir zarar olmasa bile dini zarardır. Onların dininden alıkoymakla beraber 

günaha düşürmektedir. Dolayısıyla dinimiz her türlü zararı ortadan kaldırmayı bir kural 

olarak görmüştür.217 

Denildi ki: İki lafız arasında fark olup olmadığı hususunda ihtilaf ettiler yani darar 

ve dırar kelimesi arasında. Darar ve dırar bir manaya gelen iki kelimedir. Yani katletmek 

ve savaşmak gibi kelimelerde olduğu gibi. İlk başta birisi birisine zarar vermez ve 

kendisine zarar verse de ona zarar vermez ve sabır eder. Sana ihanet edene ihanet etme 

sözünde olduğu gibi. Sonra ikisi arasında fark var denildi. İbn Habib (ö. 238/853) dedi 

ki: Arap ehlinin indinde darar isim, dırar ise fiildir. Yani kimseye zarar vermeyen kendisi 

zarar görmez, kimseden zarar görmeyen kimseye zarar vermez. Huşaniyyu (ö. 366/976) 

dedi ki: Darar, kişinin başkasına zarar verirken kendisine yarar sağlaması, Dırar, 

kendisine herhangi bir yararı olmadan başkasına zarar vermesidir.218 Buna göre bir 

kimseye ne ibtidâen zarar verilir ne de mâruz kalınan bir zarara zararla karşılık verilir.  

3.2. Mecelle kaidelerinde “zarar” 

Bu hadis daha çok fıkhi hükümlerin dayanağını oluşturur. İslam dininde zarar ve 

zorlukları giderme temel sayılmıştır. Dolayısıyla zarara uğramamak için birtakım 

tedbirlerin alınması, hukuken hakkın korunması istenir. Zarar verilmesi durumunda 

uğranılan tazmini, başkasına sorumluluk yüklenemeyecek durumlarda sabır gibi ilkeler 

konulmuştur.219 Nitekim fıkhın pek çok konusunun, “Zarar izâle edilir” kaidesine 

dayandığı belirtilmiştir. Bu kaide genel anlamda zararın önlenmesi veya kaldırılmasını 

ifade eder. Yani haksız fiiller ve hakkın kötüye kullanılmasından doğan zararların 

önlenmesi, zarar vaki olmuş ise telafisini anlatır. Buna göre alış-verişlerde kusurlu malın 

iadesi, muhayyerlikler, kefaretler, borcunu ödemesi için mütemerrit borçluyu sıkıştıracak 

tedbirler bu kaidenin örneklerindendir. 220 

Ancak bazen zarar-yarar bireysel açıdan değişebilmektedir. Nitekim “Olmasını 

istediğiniz şey sizin için daha kötü, istemediğiniz şey ise daha iyi olabilir”221 anlamında 

                                         
217 İbn Usaymin, Fethu zi'l-Celâli ve'l-ikrâm, VI, 266, 267. 
218 İbn Abdilberr, el-İstizkâr, VII, 191. 
219 Bilal Aybakan, “Zarar”, s. 131. 
220 Saffet Köse, İslâm Hukukuna Giriş, s. 278. 
221 Bakara 2/216. 
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ayet bu hususu vurgular. Biz beşerî aklımızla her şey kavrayamayabiliriz dolayısıyla dinin 

bu zarar konusundaki değerlendirme farklılık gösterebilir.222  

Bu hadis, mecelle kaidelerin 19.maddesi olarak ‘Zarar ve mukabele bi’z-zarar 

yoktur’ şeklinde geçmektedir. Bu maddeyi iki şekilde açıklamıştır. İlki, mutlak anlamda 

zarar vermek yoktur. İkincisi, birisinden zarar gördüğü zaman ona zararla karşılık 

verilmez. Hatta zulme da uğrasa da yine zulm edene aynı şekilde davranmaz 

denilmektedir.223 Bu hususla ilgili ayette şöyle buyurulur: “Andolsun ki sen öldürmek için 

bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim! Zira ben âlemlerin 

rabbi olan Allah’tan korkarım.”224 

Zarar konusunu en çok fihki hükümleri teşkil ettiğinden bu konuda fıkhi kaideleri 

vardır. Bu bağlamda, “Zarar kadim olmaz’; ‘Zarar izâle olunur’; ‘Bir zarar kendi 

misliyle izâle olunamaz’; ‘Zarar-ı âmmı def‘ için zarar-ı hâs ihtiyar olunur’; ‘Zarar-ı 

eşed zarar-ı ehaf ile izâle olunur’; ‘Zarar bi-kaderi’l-imkân def‘ olunur’’ gibi kaideler en 

çok atıf yapılanlarıdır.225  

3.3. Fıkhî hükümlerde “zarar” 

Bir fiil hakkında vâcip, mendup, mekruh, haram, helâl diyebilmek için yarar veya 

zarardan hangisinin ağır bastığını dikkate alınır.226  

 Bu hadisi şerh ederken genel olarak fıkhi mevzularla alakalı konuları 

açıklamışlar. Örneğin, Vasiyet hakkında Kuran’da miras taksiminde eşler, çocuklar vs. 

kimsenin zarar görmemesi gerektiği hususunda uyarmıştı.227 İbn Abbas (ö. 68/687-88) da 

vasiyete zarar vermenin günah olduğunu söylemiştir. Yine nikâhta ric’a konusunda da 

Kuran’da: “Haksızlık ederek ve zarar vermek için onları nikâh altında tutmayın. Kim 

bunu yaparsa muhakkak kendine kötülük etmiş olur”228-buyurmuş üçten fazla boşamayı 

yasaklamıştır. İslâm’dan önce adam karısını boşuyor, iddeti bitmesi yaklaşınca geri 

                                         
222 Bilal Aybakan, “Zarar”, s. 131. 
223 Saffet Köse, İslâm Hukukuna Giriş, s. 277. 
224 Maide 5/28. 
225 Mecelle, md. 7, 20, 25, 26, 27, 31. 
226  Bilal Aybakan, “Zarar”, s. 131. 
227 Nisa, 4/12. 
228 Bakara 2/231. 
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karısına dönüyor sonra geri boşuyor, bunu devam olarak yapıyordu. Böylece karısını 

devamlı boşamakla ona zarar vermeyi kastedenin günahkâr olacağına göstermektedir.229 

Sonuç olarak hadiste, Her hâlükârda Peygamber (s.a.v.) haksız yere zararı 

nefyetti. Haksız yere zarar vermek iki çeşittir, birincisi: Başkasına bilerek zarar vermek, 

bu kesin olarak haramdır.  İnsanların birbirlerine zarar vermeleri kesinlikle caiz olmadığı 

gibi bir başkası bana zarar verdi diye ona karşılıklı zarar verme hakkının olmayacağı 

bildirilmiştir. Ne yazık ki insanların birçoğu böyle düşünmektedir ki bu sadece onlar 

arasındaki düşmanlığı artırmaktadır. Bu konuyla ilgili Kuran’da Cenabı Allah: “İyilikle 

kötülük bir değildir. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önlemeye bak. O zaman seninle 

aranızda düşmanlık bulunan kimse, sanki candan dost olur.”230 –buyurmaktadır.  

Önemli olan kötülüğe karşı kötülükle değil iyilikle karşılık verebilmektir. O 

zaman sana düşmanlık eden birisiyle senin aranda dostluk bağının oluşacağını anlatılıyor 

ayette. İnsanların kötülüğüne karşı iyilik onların pişman olmasına sebep olur ki böylece 

kini öfkesi söner. Aksi takdirde birbirine zarar verme zincirleme şeklinde sürer gider. 

Dolayısıyla da şunu unutmamak gerekir ki size zarar veren insan günahkâr olur fakat 

aynısını siz de yaparsınız siz de günahkâr olursunuz. Cezalar mahkeme kararıyla verilir. 

Herkes kendi hakkını talep etmeye kalkışırsa tam bir anarşi olur. Mahkemede hakkınızı 

alamazsanız şayet Mahkeme-i Kübrâ’da size alınır. 231 Hz. Peygamberimiz: “Başkasına 

zarar verene Allah zarar verir; başkasına zorluk çıkarana Allah da zorluk çıkarır”232-

buyurmakta ki bazı şeyleri Allah’a havale etmek gerekir. 

 

4. Dördüncü Teklif 

 

ارِيِي َرِضيَ  ُ َعْنهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعْن ََتِيمر الدَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: اَّللَّ

يُن النمِصيَحةُ َثاَلثً »  ِلِمَّي وَ َّللِِم َوِلكِ »: قُ ْلَنا: ِلَمْن؟ قَالَ  «الدِ   «َعاممِتِهمأ َتاِبِه َوِلَرُسوِلِه َوِْلَِئممِة الأُمسأ

 

                                         
229 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, II, 212-214. 
230 Fussilet, 41/34. 
231 Halil Yavuz, Kırk Hadis İmâm-ı Nevevî Şerhi, İstanbul; Enes Sarmaşık Yayınları, s. 290, 291. 
232 İbn Mâce, “Aḥkâm”, 17; Ebû Dâvûd, “Aḳdiye”, 31; Tirmizî, “Birr”, 27. 
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Temim b. Evse’d-Dâri (r.a), Resûlullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivâyet etti: 

 Allah’ın Nebisi (s.a.v) üç kere “Din nasihattir (samimiyettir)”  buyurdu. Biz: 

“kime nasihat (Ya Resûlallah)?” diye sorduğumuzda “Allah için, Kitabı için, Resûlü 

için, Müslümanların idarecileri için ve bütün Müslümanlar (Âmme-i müslimîn) için” 

buyurdu.233 

 

4.1. “Nasihat” kelimesinin anlamları  

 Nasihat kelimesi çok anlamlı kelime olduğundan bu kelime doğru anlaşılmadan 

hadisin doğru anlaşılması mümkün değildir. Nasihat kelimesini tek kelimeyle izah etmek 

mümkün olmamakla beraber bütün anlamları iki noktada birleştirmek mümkündür.  

1. İlk nokta şu anlamlarda birleşir: Nasihat bir şeyi veya bir kimseyi içten ve 

gönülden sevmek, ona bağlanmak; ihlas, sadakat ve samimiyettir. 234 

Bu görüşe destek mahiyetinde İbn’ül-Esîr (ö. 606/1210) dedi ki: Nasihat kelimesi, 

nasihat edilen için hayır istemeyi ifade eder. Felah kelimesi gibi dünya ve ahiret 

hayırlarını bünyesinde toplayan kelime olmadığını söyler. “Din nasihattir” ifadesi vaaz 

ve öğütten ibaret değildir. Nush kelimesi mastar olup aslı saflık ve temizlik demektir.235 

Ama nasihat, kişiyi aldatma duygusundan arındırmak, temizlemektir.236 Arapçada nush 

‘saf bal’ anlamına da gelmektedir. Balı, mumdan ayırdığında ‘nasahtu’l asal’ yani balı 

ayırdım denir.237 Dolayısıyla hadis, samimiyetin âdeta bal kadar lezzetli olmasını 

anlatmak istemektedir. Bununla birlikte kalbi temiz, içinde aldatma duygusu olmayan 

kimselere nasûh denilmektedir. Kuran’da da ihlâsla ve samimi olarak edilen tevbeler için 

“nasûh tevbesi” denilmiştir. Ayrıca nasuh kelimesinin kumaşı bir elbiseye dönüştürmek 

anlamını da olup günahlarla parçalanmış veya yırtılmış din elbisesinin nasuh tevbesi ile 

                                         
233 Buhârî, Îmân, 42; Müslim, Îmân, 95; Ebû Dâvûd, Edeb, 59; Timîzî, Birr, 17; Nesâî, Bîa, 31, 41; Dâremî, 

Rikâk, 41; Ahmed bin Hanbel, I, 351, II, 297, IV, 102, 103. 
234 Mehmet Görmez, ‘’Din Nasihattir’’, Diyanet, 2006, cilt: (182), s. 24-25; Hadislerle İslâm, I, 365. 
235 Gürânî, El-Kevseri’l-Cârî, I, 137. 
236 Abdullah bin Sâlih el-Muhsin, Ehâdisi’l-Erba’îni’n-Neveviyye, I, 17. 
237 Hattâbî, Ma’âlimü’s-Sünen, IV, 126. 
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yeniden dikilmesi veya tamir edilmesi demektir.238 Tüm bunlar samimiyetin derecesini 

göstermektedir.239  

2. İkinci nokta şu anlamlarda birleşir: İnsanları iyiye ve güzele sevk etmek için 

yapılan güzel konuşma, vaaz, öğüt, tavsiye, ihtar ve ibret verici ders gibi 

şeylerdir.   

Dolayısıyla nasihat kelimesinin ikinci anlamı üzerinden düşünecek olursak: 

Sahabenin sorduğu suâli  ‘kime’ diye tercüme ettiğimizde Allah’a, Resûlü’ne ve 

Kitabı’na öğüt vermektir diye bir anlam çıkacağı için doğru olmayacaktır. Yine ‘kim için’ 

diye tercüme ettiğimizde de Müslümanlar veya onların idarecileri için öğüt vermek gibi 

anlam çıkacağından her iki türde de öğüt vermek anlamı hadisin anlam bütünlüğü ve 

yorum çerçevesi açısından uygun düşmeyecektir. Dolayısıyla birinci anlamı vermek daha 

uygun görülmektedir.240 Zira hadisin açıklaması bütün şerhlerde şöyle geçmektedir:   

Allah için nasihatin anlamı, O’nun birliğine, kemal sıfatlarla nitelendiğine itikat 

etmek, O’nu tüm noksanlıktan münezzeh kılmak ve halis bir niyetle Allah’a kulluk 

etmektir. Kitabı için nasihat, ona iman etmek ve onun hükümleriyle amel etmektir. Resûlü 

için nasihat, O’nun peygamberliğini tasdik etmek, emirlerine ve yasaklarına uymaktır. 

Müslümanların idarecileri için nasihat, hak yolda olduğu veya günahkâr olmadığı sürece 

onlara itaat etmektir. Bütün Müslümanlar için nasihat, onları kendileri için yararlı olan 

şeylere yöneltmek, dinleriyle ilgili bilmedikleri konularda eğitmek ve kişinin kendisi için 

istediğini onlar için de istemektir. Ayrıca onlara iyiliği emredip kötülüklerden 

alıkoymaktır.241   

4.1.1. Diğer hadislerde “nasihat” kelimesinin anlamı  

Cerîr b. Abdullah (r.a) şöyle dedi: ‘’Resûlullah’a (s.a.v) namazı tam olarak 

kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, her Müslümana nasihat etmek üzere biat ettim.’’242   Bu 

anlamda nasihat, din ve İslam olarak isimlendirilir. Din, amel üzerine temellenir nas 

üzerine temellendiği gibi. Dolayısıyla Cerir, amelden olan namaz ve zekâtı eda etmek 

                                         
238 Aynî, Umdetü’l-Kârî, I, 321; Ayrıca bk. Münâvî, Feydu’l-kâdîr, III, 555. 
239 Hadislerle İslâm, I, 365. 
240 Mehmet Görmez, “Din Nasihattir”, s. 25; Hadislerle İslâm, I, 366 
241 Gürânî, El-Kevseri’l-cârî, I, 137; Mustafa Çağrıcı, ‘’Nasihat’’, DİA, XXXII, 408; Ebû Davud, Kitâbü’l-

Edeb, s. 260-261. 
242 Buhârî, Îmân 42, Mevâkît 3, Zekât 2; Müslim, Îmân, 97-98. 
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şartıyla biat ettiği gibi her Müslümana nasihat için de biat etmiştir. Ancak nasihat farz-ı 

kifâyedir. Şayet nasihat edeceği adam, nasihatini kabul edecek veya emrine itaat edecek 

olursa nasihat etmek, gücü yetenlere şarttır. Kendisine zarar vermesinden korkarsa bu 

istisna sayılmıştır.243 

Ancak bu hadisteki nasihat kelimesinin de öğüt vermek anlamında olmayıp 

Müslümanlara karşı ikiyüzlü olmama sözü veya dostluk şartı olarak değerlendirmek 

mümkündür. Zira aynı hadisin başka tariklerinde ‘Müslümanlara karşı samimi olacaksın 

ve müşriklerden ayrılıp, onlardan uzak olacaksın’ şeklinde geçmektedir.244 Keza nasihat 

kelimesinin zıddı Kurtubî’ye (ö. 671/1273) göre ihanet, el-Acurrî’ye (ö. 360/970) göre 

aldatmak, Deylemî’ye (ö. 509/1115) göre ise düşmanlıktır.  

Ayrıca samimi olma anlamında nasihat kelimesi diğer hadislerde şöyle 

geçmektedir: ‘Müslümanın bir Müslüman üzerindeki altı haktan birinin ona karşı samimi 

olmasıdır’245 ve ‘Rüyaları ancak âlim veya samimi kimselere anlatın.’246 Yine, Ebu 

Umame'den gelen başka bir rivayet göre Resûl-i Ekrem şöyle buyurmuştur: "Allah 

Buyuruyor ki; 'kulumun kendisiyle bana ibadet ettiği en sevimli şey, bana karşı ihlaslı ve 

samimi olmasıdır."247 Bu hadislerde de görüldüğü üzere nasihat kelimesinin ihlâs, 

samimiyet anlamına geldiğini göstermektedir. Dolayısıyla ‘Din samimiyettir’ hadisinin 

dinin dörtte birine tekabül etmesi sebebiyle yanlış mana verildiğinde dinin dörtte biri 

vaaz, doğru mana verildiğinde dinin dörtte biri ihlâs ve samimiyettir gibi anlam 

çıkacaktır. Dolayısıyla din nasihattir sözü din samimiyettir demektir.248 

                                         
243 İbn Battâl, Şerhu Sahihu’l-Buhârî Li’İbni Battâl, I, 129. 
244 Ahmed b. Hanbel, Müsned, XXXI, 501.   

 «لنصح لكل مسلم، وعلى فراق املشركقام الصالة، وإيتاء الزكاة، واِبيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على إ»عن جرير قال: - 19163
245 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VIII, 261; XIV, 22.  

ؤمن على املؤمن ست خصال أن يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وإن دعاه أن قال: "حق امل -ه وسلم صلي هللا علي-ة عن النيب عن أيب هرير  - 8254
 ذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يشهده، وإذا غاب أن ينصح له".جييبه، وإ

246 Tirmîzî, Rüya, 7. 

ُ َعَليأِه َوآلِِه َوَسلمَم َقاَل:   «صُّ الرُّؤأاَي ِإَلم َعَلى َعاملِ  , َأوأ ََنِصح  ََل تُ قَ »َعنأ َأيب ُهَري أَرَة: َعِن النميبِ  َصلمى اَّللم
247 Ahmed b. Hanbel, Müsned, XXXVI, 529.  

 ة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: قال هللا: " أحب ما تعبدين به عبدي إيل: النصح يل "عن أيب أمام - 22191
248 Mehmet Görmez, “Din Nasihattir”, Diyanet, 2006, cilt: (182), s. 26, 27; Mustafa Çağrıcı, “Nasihat”, 

s. 408. 
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4.2. Din samimiyettir 

Bu hadis, İslâm’ın ayırıcı özelliklerini ifade eden “Ameller niyetlere göredir.” 

“Kişinin mâlâyânî terk etmesi, güzel Müslüman olduğunu gösterir.” “Sizden biri, kendisi 

için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe mümin olamaz.” şeklindeki diğer üç 

hadisle beraber İslâm dininin imana dayanan ahlâk özünü temsil etmektedir. Bununla 

birlikte bu hadis İslâm’ın dörtte birine tekabül eden ve Nevevi’ye (ö. 676/1277) göre 

İslâm’ın temeli sayılan hadislerden biridir.249 Lüzumsuz işlerden uzak durmak, 

insanlardan karşılık beklemeden onları sevmek ve onlara faydalı olabilmek ahlaki 

davranışların özü sayılmaktadır. Fakat bu davranışların dini açıdan bir anlam ifade etmesi 

için samimi bir şekilde gerçekleştirmek gerekir.250 

Kuran’da nasihat etmek, samimi olmak konusunda şöyle bir ayet geçmektedir: 

“Allah’a ve Resûlü’ne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde…”251 Özürlü veya hasta 

kimselerin savaşa katılmaktan, Allah ve Resûlü karşı samimi olması halinde muaf 

tutulduğunu ifade etmektedir.252  

4.2.1. Allah’a karşı samimiyet 

 Allah’a layık sıfatlarla O’nu nitelemek, buna aykırı şeylerden O’nu tenzih etmek, 

O’na itaat etmeye ve O’nu sevmeye çalışmak, gazabından korkarak günahları terk etmek, 

O’nun için sevip O’nun için buğzetmek, O’nu inkâr edenlerle cihat etmek ve Müminlere 

bu çağrıda bulunmaktır. Ebî Sümâte dedi ki: Havariler İsa’ya (a.s) sordular: ‘’Allah için 

en doğru nasihati veren kimdir?’’ İsa (a.s) şöyle dedi: ‘’Allah’a karşı olan vecibelerini 

insanlara karşı olan görevlerinden üstün tutandır.  

4.2.2. Kitaba karşı samimiyet 

Kitaba iman etmek, tazim ve tenzihte bulunmak, onu öğrenmek ve öğretmek, 

hakkını vererek okumak, emir ve yasaklarına uymak, tashih etmek, yazmak, ayet 

manaların üzerinde durmak, anlamaya çalışmak, Kur’an ilimlerini ve emsallerini 

                                         
249 Nevevî, el-Menhâc, II, 37; Münâvî, Feydu’l-kâdîr, III, 555. 
250 Hadislerle İslâm, I, 365. 
251 Tevbe, 9/91. 
252 Mustafa Çağrıcı, “Nasihat”, s. 408. 
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anlamaya çalışmak, kitabın sınırlarını korumak, içindekilerle amel etmek, haddi aşanların 

tahriflerine ve inkârcıların iddialarına karşı durmaktır. 

4.2.3. Resûlullah’a karşı samimiyet 

Ona saygı göstermek ve getirdiğine iman etmek, itaatine yapışmak, Resûlullah 

hayattayken veya vefatından sonra ona yardım etmek, öğrenmekle ve öğretmekle 

sünnetin yasatmak, ilimlerini yaymaktır. Yine sözlerini ve fiillerini taklit etmek, onu ve 

ona tabi olanları sevmek, ona ve sünnetine düşmanlık edene düşmanlık etmek, ona ve 

sünnetine dost olanlara dost olmak, ahlakıyla ahlaklanmak, edepleriyle edeplenmektir.  

4.2.4. Müslümanların imamlarına karşı samimiyet  

Hak üzere onlara yardım etmek, itaat etmek, gaflete düştüklerinde onlara hakkı 

hatırlatmak, lütuf ve şefkatle onları uyarmak, suç işlediklerinde onlarla dostluğu 

durdurmaktır. Yine onlara karsı durmaktan sakınmak, onların muvaffak olmaları için dua 

etmek, başkalarını buna teşvik etmek ve onlara karşı samimiyet de onları zulümden def 

etmek, onların ilimlerini yaymak, onlar için husn-i zanda bulunmaktır.  

4.2.5. Müslümanların geneline karşı samimiyet 

 Onlara şefkat göstermek, maslahatlarına irşat etmek, onlara din ve dünya islerini 

öğretmek, gizlilerini örtmek, onlardan eziyet çeşitlerini gidermek, düşmanlarına karsı 

onlara yardım etmek, onları savunmak, onara hasetten onları aldatmaktan kaçınmak, 

kendi nefsi için sevdiğini onlar içinde sevmek, nefsi için sevmediğini onlar içinde 

sevmemektir.253  

Yine Müslümanlar karşı samimiyeti 3 şekilde açıklamak mümkündür. Birincisi, 

onlara iyi davranmak aldatmamak, ikincisi, onlar için faydalı olan şeyleri aramak, onlar 

için hayırları istemektir, üçüncüsü, hayra yönlendirmek, bilmediklerini öğretmektir.254 

 

                                         
253 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, I, 138; Suyuti, Şerhu’s-Suyutî a’la Müslim, I, 76; Ayrıca bk. İbn Receb, 

Camiu’l-Ulûm, I, s. 222, 223. 
254 Hamza Muhammed Kâsım, Menârü’l-kârî, I, 151. 
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5. Beşinci Teklif 

 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َعْن َأِب ُهرَي ْ  ُ َعْنُه قَاَل: َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:صَ َرَة َرِضَي اَّللَّ  لَّى اَّللَّ

َتِنُبوُه، َوَما َأَمرأُتُكمأ ِبِه فَأأ »  ُتُكمأ َعنأُه، فَاجأ َلَك المذِ َما ََنَي أ َا َأهأ ، فَِإَّنم َتطَعأُتمأ ةُ َمَسائِِلِهمأ يَن ِمنأ قَ بأِلُكمأ َكث أرَ ُتوا ِمنأهُ َما اسأ

ِتاَلفُ ُهمأ َعَلى أَنأِبَيائِِهمأ   «َواخأ

Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle bir hadis rivayet etmiştir: Resûlullah’ın (s.a.v.) şöyle 

buyurduğunu işittim: 

Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle sakınınız. Bir şeyi 

emrettiğimde de gücünüz yettiği ölçüde onu yerine getiriniz. Sizden öncekilerin helâk 

olmalarına sebep olan şey, çok soru sormaları ve peygamberlerine ihtilaf etmeleri 

olmuştur.”255 

5.1. Allah ve Resûlü’ne itaat 

Kuran ve hadislerde Allah ve Resûlü’ne itaat konusu itaat, ittibâ (tâbi olma), 

imtisâl (emri yerine getirme), teessî (örnek alma) ve iktidâ (yoluna uyma, rehber 

edinme)gibi kavramlarla ele alınmıştır.256 Dolayısıyla Hz. Peygambere itaat etmelerini 

emretmiş257, peygambere itaatin Allah’a itaat olacağını belirtmiş,258  Allah’ı sevmenin ve 

Allah’ın sevgisine nail olmanın Peygamber’e tâbi olmaktan geçtiğini ifade etmiştir.259  

Bu çerçeve de Allah Resûlü yasakladığı şeylerden uzak durmamızı ve nehiy ettiği 

şeylere az da olsa yaklaşmamız ona muhalif olmak demektir. Çünkü nehiy, mutlak olarak 

terkini talep eder. Allah Resûlü’ne muhalefet edenleri uyararak şöyle buyurmaktadır: 

“Onun emrine aykırı davrananlar başlarına ya bir belânın gelmesinden yahut can yakan 

                                         
255 Buhârî, İ’tisam 2; Müslim, Hac, 412, Fezâil, 130-131; Nesâî, Hac, 1; İbn Mâce, Mukaddime, 1; Ahmed 

bin Hanbel, II, 258, 313, 448, 427, 457, 482.  
256 Hadislerle İslâm, I, 523. 
257 Âl-i İmrân, 3/32, 132. 
258 Nisâ, 4/80. 
259 Âl-i İmrân, 3/31. 
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bir cezaya çarpılmaktan korksunlar.”260 Mutlak emir ise buna zıttır çünkü emredilen 

fiillerden az miktarda olsa yerine getirmekle onun emrettiği şeyi yerine getirmiş oluruz. 

5.2. Lüzumsuz soruların yasaklanma sebepleri 

Yüce Allah İsrâiloğulları’na ilk başta bir inek kesmelerini emretmiştir. Ama nasıl 

bir inek kesileceğini yani niteliklerini belirtmemiştir. Onlar ise Allah’ın emrini sorgusuz 

sualsiz yerine getirmek yerine, bu buyruğu önce garip karşılamışlar, daha sonra ineklerin 

nitelikleri hakkında ardı ardına çok soru sormuşlardı.261  Dolayısıyla lüzumsuz sorular 

sormadan ineği kesseydi emredileni yerine getirmiş olurdu. Ancak onlar çok soru sorarak 

imtihanlarını zorlaştırmışlardı. Bu sebeple peygamberimiz bu duruma düşmekten ümmeti 

uyarmaktadır.262 

Resûlullah’ın buyurduğu şu hadis durumu biraz daha netleştirmektedir.  

‘’Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyen kimse ki, haram edilmemiş olan bir şeyden 

sual eder de bu sebeple haram kılınır.’’263 Bir sorunun cevaplanması halinde o konu 

hakkında ağır bir hüküm verilmesine sebep olmasından korkulmuş, haram ve helalle 

alakalı çok sual edilmemesini istemiştir.264 Çünkü soru sormadan önce helal olan bir 

şeyden şüphe ederek soru sorarak haram haline getirildiğini ifade etmektedir.265 Nitekim 

hadisin vürud sebeplerinden biri şöyledir:  

Hac ibadeti, Yüce Allah’ın, “Yoluna gücü yetenlerin Beyt’i haccetmeleri, insanlar 

üzerinde Allah’ın bir hakkıdır”266 ayeti ile farz kılınmıştır. Bu ayet indiği zaman267 Allah 

Resûlü, ashâbına bir hutbe okumuş ve “Ey insanlar! Hac size farz kılındı, haccedin!” 

buyurmuştur.268 Bunun üzerine Temîmli sahâbî Akra b. Hâbis (ö. 33/653-54), “Her sene 

                                         
260 Nûr, 24/63. 
261 Bakara 2/67-73. 
262 Hararî, el-Kevkebü’l-Vehhâc Şerhu Sahihi Müslim, XXIII, 236. 
263Müslim, Ferâiz, 133. Kâdi Iyâz, İkmâlü’l-mu’lim bifevâidi Müslim, VII, 328-329. 
264 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 241. 
265 San’âni, Sübülü’s-Selâm, II, 642. 
266 Âl-i İmrân, 3/97. 
267 Tirmizî, Hac, 5. 

ل عام؟ فسكت، فقالوا: اي رسول هللا، أِف كل عام؟ عن علي بن أيب طالب قال: ملا نزلت: }وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال{، قالوا: اي رسول هللا، أِف ك814-
 ين آمنوا َل تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم{.قال: َل، ولو قلت: نعم , لوجبت، فأنزل هللا: }اي أيها الذ

268 Tirmizî, Hac, 412. 

ال رجل: أكل عام اي رسول هللا؟ فسكت حىت قاهلا ، فق«فرض هللا عليكم اْلج، فحجوا أيها الناس قد»عن أيب هريرة، قال: خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: 1337-
لك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم، ذروين ما تركتكم، فإَّنا ه»استطعتم "، ُث قال: عليه وسلم: " لو قلت: نعم لوجبت، وملا ثالث، فقال رسول هللا صلى هللا 

 «فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا َنيتكم عن شيء فدعوه
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mi ey Allah’ın Resûlü?” diye sormuş, Resûlullah (sav) sükût ettikten sonra Akra’nın 

sorusunu üç defa tekrarlaması üzerine, “Evet deseydim (her sene) hac yapmanız gerekirdi 

ve siz buna güç yetiremezdiniz! Fakat hac ömürde bir defadır.269 Fazlası ise 

nafiledir”270demiş ve şu uyarıda bulunmuştur: “Ben sizi (serbest) bıraktığım müddetçe, 

siz de beni (serbest) bırakın. Sizden önceki ümmetler başka bir sebeple değil çok soru 

sormaları ve peygamberleriyle ihtilâfa düşmeleri sebebiyle helâk oldular. Sizden bir şey 

istediğim zaman, gücünüzün yettiği kadarıyla onu yapın! Size bir şeyi yasakladığımda da, 

derhâl onu bırakın!” Bunun üzerine Allah Teâlâ, “Ey iman edenler açıklandığı zaman 

size zorluk verecek şeyleri sormayın”271 ayetini indirmiştir.272 

Burada bir âlime soru sorarken edepli ve ısrarcı olmamak gerekir. Bu ayet 

cahillerin çok sormalarından dolayı indirilmişti. Onları Allah, faydasız sual etmelerinden 

dolayı uyarmaktadır. Ayrıca bu ayet Kuran’da zikredilmeyen şeylerin sorulmasını nehiy 

etmek için olduğunu söyleyenler de olmuştur.273  

5.3. Sünnetin bağlayıcılığı 

“Aynı şekilde Hz. Enes(r.a) ve Ebû Hüreyre’den rivayet edildiği üzere insanlar 

Resûlullah’a birçok şeyler sormuşlar hatta bu işte ileri gittiler. Resûlullah (sav) kızgın bir 

şekilde minbere çıkarak Allah’a şöyle buyurdu: “Sorunuz! Allah’a yemin ederim ki; şu 

makamda bulunduğum müddetçe her ne sorarsanız açıklayacağım.” Ashâb-ı kiram bu 

durumdan etkilenip başına elbisesini çekip ağlamaya başladılar. Abdullah b. Huzâfe 

denilen adam ki, münakaşa ettiğinde babasından başkasına nispet edilirdi. Kalktı; “Ey 

Allah’ın peygamberi benim babam kim?” dedi. Peygamberimiz de “Baban Huzafe’dir” 

dedi. Sonra Hz. Ömer (ra) ayağa kalktı: “Biz Rab olarak Allah’a, din olarak İslâm’a, 

                                         
269 Nesâî, Menâsikü’l-hac, 1. 

لو :ل عام اي رسول هللا؟ فسكت، فقالابس التميمي كحفقال اْلقرع بن « إن هللا تعاَل كتب عليكم اْلج» صلى هللا عليه وسلم قام، فقال: عن ابن عباس، أن رسول هللا2620-
 .قلت نعم، لوجبت، ُث إذا َل تسمعون، وَل تطيعون، ولكنه حجة واحدة

270 Ahmed bin Hanbel, III, 186-187. 

وجبت، ولو وجبت مل تعملوا هبا، ومل تستطيعوا أن تعملوا ج"، قال: فقام اْلقرع ابن حابس فقال: أِف كل عام اي رسول هللا؟، فقال: "لو قلتها لاي أيها الناس، كتب عليكم اْل2642-
 .هبا، اْلج مرة، فمن زاد فهو تطوع

271 Mâide, 5/101. 
272 Müslim, Hac, 412; Ayrıca bk. Hadislerle İslâm, II, 349. 
273 Kâdi Iyâz, İkmâlü’l-mu’lim bifevâidi Müslim, VII,  

328-329. 
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Resûl ve Nebi olarak Muhammed (sav)’e razı olduk. 274 Katâde, bu hadiste “Ey iman 

edenler açıklandığı zaman size zorluk verecek şeyleri sormayın”275ayetini de zikreder.276 

Bu ve benzeri hadisler, Hz. Peygamberin Müslümanları faydasız ve çok soru 

sormalarından dolayı uyarmış olduğunun yanı sıra Kuran’dan sonra ikinci bilgi kaynağı 

olduğunu ve hüküm koymada aktif rol aldığını göstermektedir. Çünkü Kuran hükmü gibi 

onun emir ve yasakları da bağlayıcıdır. Hz. Peygamber, kendisine vahiy gelmediği 

konularda da şahsî görüşleriyle hüküm verdiğini bildirmişti.277 

Bu hususla ilgili yine Kuran’da: “Peygamber size ne vermişse onu alın ve size 

neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah’a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz 

Allah cezalandırmada çok çetindir”, Yine: “Allah herkesi, ancak gücünün yettiği ölçüde 

mükellef kılar”278 buyurmaktadır. Dolayısıyla bu ayetler de Resûlullah (s.a.v)’in nehiy 

ettiklerinden kaçmak ve gücümüz yettiği şeylerle mükellef kıldığını, bu sebeple de 

gücümüz ettiği ölçüde yapmamız gerektiğini göstermektedir.  

5.4. Önceki ümmetlerin helak olma sebepleri 

Birçok âlimlerin naklettiğine göre dinin dörtte birini temsil ettiği ve İbnü’l-

Arabî’nin (ö. 543/1148), tüm fıkhi hükümlerin bu hadisten çıkarıldığına işaret ettiği 

hadisten279 çıkaracağımız sonuç ihtiyaç duyulmayan ve karşı tarafın cevabı aldığında 

üzüleceği sorular sormaması gerektiğine işaret eder. Nitekim devamında zikredilen ayet 

te bunu ifade etmektedir. Bir adamın babasının kim olduğunu sorması veya birçok 

münafıkların alay etmek ve sıkıntıya sokmak için sorması yasaklanmıştı. Çünkü önceki 

ümmetlerin çok soru sorarak helak olduğunu dolayısıyla da sizi serbest bıraktığım sürece 

beni de serbest bırakın buyurmuş, çok soru sormanın hoş olmadığını ve kınandığını 

bildirmişti. 280 

                                         
274 Müslim, Ferâiz, 136. 
275 Mâide, 5/101. 
276 Müslim, Ferâiz, 137; Ayrıca bk. İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 239. 
277 Ebû Dâvûd, Kadâ’ (Akdiye), 7; Hadislerle İslâm, I, 420; VI, 303. 
278 Haşr 59/7; Bakara 2/286. 
279 El-İtyûbî, Zehiretü’l-Ukba Fii Şerhi’l-Mücteba, XXXIV, 92; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, I, 129. 
280 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 241-243. 
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5.5. Gücümüz yettiği ölçüde emirleri yerine getirmek 

Hz. Peygamberimiz sorularla meşgul olmak yerine, emir ve yasaklara uymak 

gerektiğini ifade etmiş, gücümüz yettiği ölçüde uygulamamızı emretmiştir. Dolayısıyla 

Allah ve Resûlü’nden gelen ilmi bir konu hakkında tasdik etmek, ameli konu hakkında 

gücünün yettiği kadar yerine getirmektir. Bu yasaklamanın, emirden daha şiddetli 

olduğunu gösterir. Çünkü yasaktan az miktarda olsa işlemesine izin verilmezken, emri 

gücü yettiği kadar yapabilir olması bunu göstermektedir.281 

Ancak burada emirleri nafile ibadetler alanında değerlendirmek mümkündür. 

Çünkü az bile olsa haramlardan kaçınmak, nafile ibadetleri çoğaltmaktan daha faziletlidir. 

Haramlardan kaçınmak farz, diğeri ise nafiledir. Nehiyde gücünü yettiği kadar kaydı 

yoktur. Çünkü nehyi terk etmeye herkesin gücü yeter.282 Ayrıca gücü yettiği halde günah 

işlememek bazen ibadetleri yerine getirmekten daha zor olabilir. Nitekim İmam Ahmed 

(ö. 241/855), “Yasaklardan kaçınmak, emirleri yerine getirmekten daha zordur” 

buyurmuştur. Dolayısıyla gücünüz yettiği ölçüde yapın sözü, emirleri yerine getirmekten 

aciz olan fakat bu emirlerin bir kısmına gücü yettiği kadarını yerine getirme imkânı 

olanlar içindir. Örneğin, ayakta namaz kılamayana oturarak, buna da güç yetiremeyen 

uzanarak kılabilir.283 

 

 

 

 

 

 

                                         
281 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 243-244, 252. 
282 Abdurrahman es-Sa’dî, Behcetü’l-Kulûbü’l-Ebrâr ve Kurratü U’yûni’l-Ehyâr, I, 184. 
283 İbn Receb, Camiu’l-Ulûm, I, 254, 256. 
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Sonuç  

Ebu Dâvud’un Süneninin esası sayılan dört hadisin her bireri çok şümullü manalar 

ifade etmektedir. Bu sebeple hadislerin şerhleri muhtasar tutulmaya çalışıldı. Genel 

olarak hadisler gerek itikâdî gerekse fıkhî açıdan geniş bilgiler içermektedir. Dinin 

emrettiği şeyleri gücümüz yettiği ölçüde yerine getirmek, yasakladığı şeylerden de uzak 

durmak dinî yaşam tarzın özüyken niyet ve ihlası bunların yanında gerekli kılmıştır. Zira 

din samimiyettir ifadesi de bunu açıklıyor olsa gerek.  

Fakat hadislerin içerikleri sadece dinî bilgilerden ibaret olmayıp, dünyevî yaşam 

tarzımızdan başlayıp sosyal hayat ilişkilerimizde, Müslümanlar arası muhabbet ve 

yardımlaşmada yol haritası çizmektedir. Ayrıca hadislerin birbirini tamamlayan 

manalarda arka arkaya dizilmesi her biri dinin dörtte biri niteliğinde olmasını bariz 

göstermektedir.  Bir hadiste takvaya ulaşmanın sebepleri zikredilirken diğer hadiste zühd 

hayatı yaşamanın dünyadan tamamen el etek çekmek olmadığı bildirilmiştir. Sonuç 

itibariyle hadislerin dünya-ahiret dengesini bildirmeye çalıştığını görmekteyiz.  

Ebû Dâvud’un (ö. 275/889)  kişinin dini için bu dört hadisi bilmesi yeter 

buyurmasının doğruluğunu bir kez daha müşahede etmekteyiz. Zira sünnetin bağlayıcılığı 

dikkate alındığında bu hadisler yaşam tarzımızdaki dinî kavram haritasının temeli kabul 

edilebilecektir.  

Müslümanın kendi karakterini iyi belirlemesi çok mühimdir. Bu bağlamda 

hadislerin birçoğunda iman-ı kâmil vurgusu çok yapılmış, Müslümanlığı güzelleştirmek 

ve din kardeşini sevmek arasında doğrudan bir ilişki kurulmuştur. Zira mümin kardeşini 

Allah için sevmek iman tadını almanın sebeplerinden biri olarak zikredilmiş ve imanla 

eşdeğer konuma konulmuştur. Yine Müslümanlığın güzelleşmesi imanın kemale 

ermesiyle, Müslümanlığın kötüleşmesi Allahtan gelen muvaffakiyetsizlikle 

alakalandırılmıştır. 

Ayrıca haramlardan, şüpheli şeylerden ve malayaniden uzak durmak da kalbin 

selamette olması ve diğer uzuvlar üzerinde hükmedici konumda olmasıyla alakalıdır. 

Fakat kalbin selameti ancak iman-ı kâmil ile donanmasıyla mümkündür. Dolayısıyla 

bütün amelleri doğru bir şekilde yerine getirmek salim bir kalp ile olur. Nitekim İmam 



59 

 

Ahmed (ö. 241/855), haramları terk etmek avâmın, fuzulî kelamı terk etmek havâssın, 

Allah’tan alıkoyan her şeyi terk etmek ariflerin zühdüdür demiştir. Dolayısıyla zühd 

dünyayı terk etmek değil, kalbimizi dünyaya karşı muhabbet yerine Allah’a karşı 

muhabbetle doldurmak, O’na samimiyeti ve ihlâsı elden bırakmamaktır. Yine burada da 

en üst derecede zahidane hayatın iman-ı kâmil ve kalb-i selîme ilişkilendirildiğini 

görüyoruz.   

Allah (c.c), haramdan kaçınmak veya helali talep etmek konusunda peygamberleri 

müminlerden ayırmamış peygamberlere emredileni müminlere de emretmesiyle helali 

talep etmenin ehemmiyetine vurgu yapmıştır. Zira amellerin ve duanın kabul olunması 

ancak temiz şeylerden yararlanıldığı takdirde gerçekleşecektir. Dolayısıyla Ruhbanlar 

gibi lezzetleri tamamen terk etmek olmadığını, helalinden ve temiz olan şeylerden 

yararlanmamızı emretmiştir. Yine bu ifadeler zahidâne hayatın ne olduğunu da bir daha 

hatırlatmaktadır.  

Hz. Peygamber (s.a.v) dini konuda hiçbir şey eksik bırakmamış dolayısıyla ne 

emrettiyse onları yerine getirmekle yetinmek gerekir. Zira Peygamberimiz (s.a.v)  

ashâbını dini konularda çok suâl etmesinden dolayı uyarmış, faydasız soru ve fuzulî 

mubahları da malayani olarak nitelemiştir. Çünkü dini emirleri yerine getirmede kemiyet 

değil keyfiyet önemlidir. Bu sebeple hadislerin bazılarında doğrudan keyfiyet esas 

alınmışsa bazılarında dolaylı olarak hadisin sonucu keyfiyete bağlanmıştır.  

Hadis ve sünnet, bireysel ve toplumsal hayata denge kazandırır. Denge, orta yolun 

karaktere dönüşmesi demektir. Bu sebeple bir Müslüman dini hayatı konusunda her 

zaman orta yolda olmalı, hadis ve sünnet karakterini belirlemelidir. Bu çizgi çerçevesinde 

Allah’a ihlasla ibadet etmek, Kitabının hükümlerini yerine getirmek ve Resûlullah’ın 

sünnetini ihya etmek gerekir.  
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