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Suudi Arabistan Baş Müftüsünün Takdimi
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile

Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur. Salâtu-selam Nebîmiz
Muhammed'in, âlinin ve cümle ashabının üzerine olsun.
Bundan sonra,
Dr. Ömer b. Abdurrahman el-Ömer’in hazırlamış olduğu:
(İslam dininin usul ve esaslarına irşat eden soru ve cevaplar) adlı
kitabını inceledim. Kitap, hacim olarak küçük olmasına rağmen, ehl-i
sünnetin akide ve tevhid meseleleri hakkında önemli konular ihtiva
etmekte ve bununla birlikte abdest, namaz, zekât, oruç ve hac gibi
ibadetler hakkında kısa hükümler içermektedir.
Soru cevap üslubu, kolay ve anlaşılır anlatımıyla okuyucunun rahatça
anlayabileceği bu kitabı, alanında faydalı bir kitap olarak gördüm. Bu
kitabın diğer dillere tercüme edilmesi ve Arapça bilmeyenlere
ulaşması güzel ve yararlı olacaktır. Peygamberimiz Muhammed'e
salâtu selam olsun. Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize
olsun.

Suudi Arabistan Baş Müftüsü
Alimler Yüksek Kurulu ve İlmi Araştırmalar ve Fetva Dairesi Başkanı
Abdulaziz b. Abdullah b. Muhammed Âlu’ş-Şeyh
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Allame Şeyh Salih b Fevzan el-Fevzan'ın Takdimi
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Hamd Allah'a mahsustur. Şeyh Ömer b. Abdurrahman el-Ömer’in
kaleme aldığı: (İslam Dininin Usul Ve Esaslarına İrşat Eden Soru Ve
Cevaplar) adlı eseri inceledim. Onu kısa, özlü ve faydalı olarak
buldum. Allah kendisini hayırla mükâfatlandırsın ve bu çalışmadan
fayda meydana getirsin. Salat ve selam Nebîmiz Muhammed'in, âlinin
ve ashabının üzerine olsun.
Yazan:
Salih bin Fevzan El-Fevzan Alimler Yüksek Kurulu Üyesi
H. 1437-02-10
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İslami İşler Davet ve İrşat Bakanı
Şeyh Salih b. Abdulaziz b. Muhammed Âlu’ş-Şeyh'in Takdimi

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile
Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam
peygamberler ve resullerin en şereflisinin üzerine olsun,
Bundan sonra,
Şeyh Ömer b. Abdurrahman el-Ömer’in kaleme aldığı (İslam
Dininin Usul Ve Esaslarına İrşat Eden Soru Ve Cevaplar ) adlı kitabı
inceledim, hacim olarak küçük olmasına rağmen Müslümanların
itikat ve ibadetleri hakkında önemli olan meseleleri ihtiva ettiğini
gördüm. Müellif konuları iyi belirlemiş, çeşitlendirmiş, Kuran-ı Kerim
ve hadislerden deliller getirerek soru ve cevap şeklinde kısaca arz
etmiştir.
Allah müellifi hayırla mükâfatlandırıp ilmi ile faydalandırsın. Nebimiz
Muhammed'e, âline ve cümle ashabına salât ve selam olsun.

İslami İşler Davet ve İrşat Bakanı
Salih b. Abdulaziz Muhammed Âlu’ş-Şeyh
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Alimler Yüksek Kurulu Üyesi
Şeyh Salih Bin Abdullah b. Hamed el-Useymî'nin Takdimi

Faziletli Şeyh Ömer b. Abdurrahman el Ömer -Allah kendisine selamet
versin-,
Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bundan sonra
(İslam dininin usul ve esaslarına irşat eden soru ve cevaplar) adlı
kitabınızı inceledim. Onu, muhtelif konularda haber ve talep
hükümleri hakkında faydalı bilgilerin bir araya geldiği, açıklayıcı, kolay
anlaşılır, faydalı ve şamil bir kitap olarak buldum.
Allah sizi hayırla mükâfatlandırsın ve faydanızı arttırsın.
Sizi seven ve size duacı olan,
Salih b. Abdullah b. Hamed el-Useymî.
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Yazarın Önsözü

Bize tevhid ve sünnet üzere hidayet eden Allah'a hamd olsun, rahmet
ve hüdâ peygamberi olan nebimiz Muhammed'e âline ve sahabesine
salât ve selam olsun.
Bundan sonra,
Tevhidi, İslam dinin rükünlerini ve doğru akideyi öğrenmek, kişi için
en önemli ve ona en gerekli vacip olan meselelerdendir. Böylece
sahip olunan itikat, doğru bir itikat, yapılan ibadetler de hem meşru,
hem de Yüce Allah'ın rızasına ve peygamberinin getirdiği dine uygun
olur. Bu sebeple özet halinde olan bu risaleyi Kuran-ı Kerim ve sünnet
ışığında, İslam ümmetinin alimleri ve davetçilerinin yazmış olduğu
faydalı kitap ve risalelerden istifade ederek yazdım.
Bu çalışmamı (İslam dininin usul ve esaslarına irşat eden soru ve
cevaplar ) diye isimlendirdim. Kitabı konu başlıklarına göre ayırıp,
daha anlaşılır olması ve doğruların kolay kavranması için soru ve
cevap şeklinde derledim.
Allah-u Teâlâ'dan, bu sunduğum ameli rızasına uygun halis bir amel
kılmasını ve kullarına faydalı eylemesini dilerim. Salat ve selam
Nebimiz Muhammed'in, âlinin ve cümle ashabının üzerine olsun.
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ÜÇ ESAS BABI (1)
Soru 1: Bütün Müslüman erkek ve kadınlara bilmeleri vacip olan üç
esas nedir?
Tüm Müslüman kadın ve erkeğin bilmesi gereken üç esas şudur:
Kulun rabbini bilmesi
Kulun dinini bilmesi
Kulun peygamberi Muhammed'i bilmesi
Soru 2: Rabbin kim ve delilin nedir?
Benim rabbim Allah’tır. Beni ve bütün âlemleri, nimetleri ile terbiye
eden O’dur. O'ndan başka ibadet edilecek (hak) mabud yoktur.
Bunların delili Allah-u Teala'nın şu ayetleridir:

﴾ٕ﴿ َٓ١ِّ ٌَة ْاٌ َؼب
ِ ّ ْاٌ َح ّْذُ ّّللِ َس

“Âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun” (Fatiha Suresi:2)
Soru 3: Rabbini ne ile bildin ve delilin nedir?
Onu, ayetleri ve yarattıkları ile bildim. Gece, gündüz, güneş ve ay
O’nun ayetlerinden bazılarıdır.

َّ ٌاَٚ بس
﴾ٖ٣﴿  ْاٌمَ َّ ُشَٚ ظ
ُ َٙ ٌَّٕاَٚ ًُ ١ْ ٌٍَّبرِ ِٗ ا٠َ  ِِ ْٓ آَٚ
ُ ّْ ش
“Gece,

gündüz, güneş ve ay Allah’ın ayetlerindendir.” (Fussilet
Suresi:37)
Yarattığı yedi kat gök, yarattığı yedi kat yer, yer ve göğün içindekilerin
tümü O’nun yarattığı mahlukatıdır.

ّ
﴾ٖٕ﴿ ض
ِ اٚغ َّ َب
َّ ٌ َخٍَكَ اِٞاّللُ اٌَّز
َ األ َ ْسَٚ د
“Allah, gökleri ve yeri yaratandır.” (İbrahim Suresi:32)

Soru 4: Dinin nedir ve delilin nedir?
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Dinim İslam’dır. İslam, Allah'ı birleyerek teslim olmak, O'na itaat
ederek boyun eğmek, şirkten ve şirk ehlinden uzak durmak demektir.
Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur:

َ َِ ْجز َغ٠ َِٓ َٚ
﴾٥٘﴿ َٓ٠خ َشحِ َِِٓ ْاٌخَب ِع ِش٢ا
ِ ِٟ فَٛ ُ٘ َٚ ُْٕٗ ِِ ًَ َُ ْمج٠ ًٍََٕٓب ف٠ِاإل ْعالَ َِ د
ِ  َْش١غ

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul
edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.”
(Ali İmran Suresi: 85)
Soru 5: Dinin mertebeleri nelerdir?
Dinin mertebesi üçtür. Bunlar:
1- İslam

2- İman

3- İhsan.

Soru 6: Peygamberin kimdir?
Peygamberim, Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalib b.
Hâşim’dir. Haşim, Kureyş'tendir. Kureyş, Araplardandır. Araplar,
İsmail b. Halil İbrahim aleyhimesselam'ın zürriyetindendir.
Peygamberimize ve tüm peygamberlere salât ve selam olsun. Allahazze ve celle şöyle buyurmuştur:
َّ  َيٛع
﴾ٗٓ﴿ َٓ١ّ١ِ خَبر َ َُ إٌَّ ِجَٚ ِاّلل
ُ ٌَ ِىٓ َّسَٚ ُْ َِّب َوبَْ ُِ َح َّّذ ٌ أَثَب أ َ َح ٍذ ِ ِّٓ ِ ّس َخب ٌِ ُى
“Muhammed, sizin adamlarınızdan birinin babası değildir. Fakat o,
Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur.” (Ahzab Suresi: 40)
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İSLAMIN RÜKÜNLERİ VE KELİME-İ ŞEHADETİN ANLAMI BABI (2)
Soru 7: İslam'ın rükünleri nelerdir?
İslam'ın rükünleri beş tanedir.
Bunlar:
- Allah'tan başka ibadet edilecek hak ilah olmadığına ve
Muhammed’in O’nun kulu ve rasûlü olduğuna şehadet etmek.
- Namaz kılmak
- Zekât vermek
- Ramazan orucu tutmak
- Güç yetirenler için hacc yapmak
Soru 8: Kelime-i Şehadetin/ La ilâhe illallah'ın manası nedir? Delilin
nedir?
La ilâhe illallah'ın manası, Allah’tan başka ibadet edilecek hak ilah
yoktur. Delil ise Allah-u Teâlâ’nın şu ayetidir:
َّ َّْ َ أَٚ ًُ بط
َّ َّْ َ رَ ٌِ َه ثِأ
﴾ٕٙ﴿ ش١
ِ َ ْاٌجَٛ ُ٘ ِٗ ُِٔٚ َْ ِِٓ دَُٛ ْذػ٠ أَ َّْ َِبَٚ  ْاٌ َح ُّكَٛ ُ٘ َاّلل
ُ  ْاٌ َى ِجٟ
ُّ ٍِ َ ْاٌؼَٛ ُ٘ َاّلل
“Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O’nu bırakıp da taptıkları
ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yukardadır/yücedir,
büyüktür.” (Hac Suresi: 62)
Soru 9: La İlahe İllallah'ın rükünleri nelerdir? Bu konudaki delil nedir?
La İlahe İllallah'ın rükünleri iki tanedir:
َ La ilahe sözü
1- Nefy/İnkâr (ٌََٗ )َل ِئ.
2- İspat (ُ) ِئ َّل للا. İllallah sözüdür.
َّ ِ ْىفُ ْش ث٠َ ْٓ َّ َف
ُ بٌطب
ّ ُِإْ ِِٓ ث٠َٚ د
﴾ٕ٘ٙ﴿ٝ
ِ ٛغ
َ ّْ َ بّللِ فَمَ ِذ ا ْعز
َ ثْ َمُٛ ٌحِ ْاَٚ غ َه ثِ ْبٌؼُ ْش
“Tağutu inkâr edip Allah'a iman eden kimse, böylece kopmak
bilmeyen sağlam bir kulpa sarılmıştır. (Bakara Suresi; 256)
َّ  ْىفُ ْش ِث٠َ ْٓ َّ َ“ ”فTâğûtu inkâr eden” sözü nefy/inkâr kısmını
ُ بٌطب
“د
ِ ٛغ
“بّلل
ِ ّ ُِإْ ِِٓ ث٠ٚ”
َ “Allah’a iman eden” kısmı ise ispata delildir.
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Soru 10: La ilâhe illallah'ın şartları nelerdir?
La ilâhe illallah'ın sekiz tane şartı vardır. Bunlar;
12345678-

İlim. Cehaletin zıttıdır.
Yakîn. Şek-şüphenin zıttıdır.
İhlas. Şirkin zıttıdır.
Sıdk-Doğruluk. Yalanın zıttıdır.
Muhabbet-Sevgi. Buğz edip, nefret etmenin zıttıdır.
Boyun eğmek. Terk etmenin zıttıdır.
Kabul etmek. Reddetmenin zıttıdır.
Allah'tan başka ibadet edilen her şeyi inkâr etmek.

Yukarıda belirtilen bu sekiz şart şu iki beyitte şöyle zikredilmiştir.
İlim, yakîn, ihlas ve doğruluk ile,
Muhabbet, inkiyâd/boyun eğip, onu kabul etmek
Bunlara sekizinci olarak (Allah dışındaki ilahları)inkârı
eklemişler,
Zira Allah'tan başkası hak ilah olamaz.

Soru 11: La ilâhe illallah'ın kapsayıp, gerektirdiği şeyler nelerdir?
La ilâhe illallah kelimesi şu iki hususu kapsayıp, içerir:
1- Tevhidi gerçekleştirerek Allah'a iman etmek ve ibadeti ona has
kılmak. (Bu, şehadetin ispat kısmının gerektirdiği şeylerdir)
2- Allah'tan başka ibadet edilen bütün her şeyi inkâr etmek, şirkten
ve müşriklerden beri olmak ve dini bozacak şeylerden kaçınmak.
(Bu, şehadetin nefy-inkâr kısmının gerektirdiği şeylerdir)
Soru 12: Muhammedun rasûlullah ne demektir?
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Muhammedun rasûlullah, Muhammed'in Allah'ın rasûlü olduğuna
şehadet etmektir. Bunu zahiren ve batınen kabul ve itiraf etmek,
onun bütün insanlara Allah tarafından gönderilmiş Allah'ın hem
kulu hem de elçisi olduğuna ve peygamberlerin sonuncusu
olduğuna şehadet etmektir.
Soru 13: Muhammedun rasûlullah kelimesinin gerektirdiği şeyler
nelerdir?
Muhammedun rasulullah kelimesinin gerektirdiği şeyler, O’nun sallallahu aleyhi ve sellem- ‘in getirdiği haberleri doğrulamak,
emirlerine uyup yasakladıklarından kaçınmak ve Yüce Allah'a,
ancak Muhammed –sallallahu aleyhi ve sellem-‘in öğrettiği şekilde
ibadet etmektir.
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İMANIN RÜKÜNLERİ VE SEMERESİ BABI (3)
Soru 14: İmanın rükünleri nelerdir?
İmanın rükünleri altı tanedir:
1- Allah'a İman
2- Meleklerine İman
3- Kitaplarına İman
4- Peygamberlerine İman
5- Ahiret gününe İman
6- Kazaya kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna İman
Soru 15: Allah'a iman etmek ne demektir?
Kesin ve şüphe duymadan Yüce Allah'ın varlığına, tek hak ilah, rabyaratan olduğuna, isim ve sıfatlarına (olduğu gibi) iman etmek
demektir.
Soru 16: Allah'a iman etmenin semereleri nelerdir?
Allah'a iman etmenin semereleri pek çoktur. Bunlardan bazıları
şunlardır:
1- Gerçek anlamda Allah'ı birlemek: Bu, ibadeti Yüce Allah’a has
kılıp, O’na hiçbir şeyi şirk koşmamak ile olur.
2- Allah'ı gerektiği gibi sevmek, O'nu yüceltmek ve huşu duyup,
korkmak. Bu, Yüce Allah’ı isim ve sıfatlarıyla tanıyıp, bilmekle
olur.
3- Emirlerini yerine getirip, yasaklarından kaçarak gereğince ibadet
etmek.
Soru 17: Meleklere iman ne demektir?
Meleklere iman etmek, kesin olarak ve hiçbir şüphe duymadan
meleklerin, Allah'ın yarattığı kullar olduğuna, Yüce Allah’a
emrettiklerinde isyan etmediklerine, tüm emirlerini yerine
getirdiklerine, Yüce Allah'ın Cebrâil, Mîkâil ve İsrâfil gibi bizlere
isimlerini haber vermiş olduğu yahut isimlerini haber vermediği
bütün meleklere iman etmek demektir.
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Soru 18: Meleklere iman etmenin semereleri nelerdir?
Meleklere iman etmenin semereleri pek çoktur. Bunlardan bazıları
şunlardır:
1- Yüce Allah’ın azametini, büyüklüğünü, kuvvetini ve
hükümranlığını anlayıp bilmektir. Zira yarattıklarının büyüklüğü
yaratıcının büyüklüğüne ve azametine delalet eder. Yüce
Allah’ın çok sayıda azametli melekler yaratması, Cebrâîl’in
büyüklüğü ve arşı taşıyan meleklerin büyüklüğü Yüce Allah’ın
azametine işaret etmektedir.
2- Yüce Allah’ı sevmek ve kullarına önem vermesinden dolayı O’na
şükretmek. Öyle ki onları korumaları için meleklerden bazılarını
bununla görevlendirmiştir.
3- İyilikler yapmaya gayretli olmak ve günah işleme hususunda
korku duymak. Zira Yüce Allah kulların işlemiş oldukları her hayır
ve şer olan ameli yazmakla sorumlu melekler görevlendirmiştir.
Soru 19: Kitaplara iman ne demektir?
Kesin olarak ve şüphe içinde olmadan Yüce Allah'ın rasûllerine,
indirmiş olduğu kitaplara iman etmek demektir. Bu gönderilen
kitaplar Yüce Allah’ın kelamı olduğuna, hak ve nur olduğuna iman
etmektir. Yüce Allah'ın Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an gibi isimlerini
bizlere haber verdiklerine ve diğer tüm kitaplara iman etmek
demektir.
Soru 20: Kitaplara imanın semeresi nelerdir?
Kitaplara imanın semeresi pek çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır:
1- Yüce Allah’ın tüm kullarına önem verdiğini bilip, anlamak. Zira
Allah bütün kavim ve milletlere doğru yolu bulsunlar diye
kitaplar göndermiştir.
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2- Yüce Allah'ın tüm emrettiklerinde hikmet sahibi olduğunu
bilmek. Zira Yüce Allah her bir topluluğa onlara uygun emirler
emretmiştir.
ب ًخبَٙ ْٕ ِِ َٚ ًػخ
َ ٗ﴾ ٌِ ُى ًٍّ َخؼَ ٍَْٕب ِِٕ ُى ُْ ِش ْش٥﴿
“Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk.” (Maide Suresi;
48)
3- Kullarına nasıl ibadet edeceklerini beyan edip, açıklamasından
dolayı Yüce Allah’a hakkıyla şükretmek.
4- Yüce Allah'a indirmiş olduğu kitap ve göndermiş olduğu
peygambere tabi olarak basiret ve ilim üzere ibadet etmek.
Soru 21: Rasûllere iman ne demektir?
Rasullere İman, kesin olarak ve hiçbir şüphe duymadan tüm
rasûller ile birlikte gönderilen dinleri tasdik etmek, haber
verdiklerini doğrulamak demektir. Yüce Allah'ın Muhammed, Nuh,
İsâ, Mûsâ ve İbrahîm aleyhimesselam gibi isimlerini bildirdiklerine
ve isimlerini haber vermediği tüm peygamberlere iman etmek
gerekir.
Soru 22: Rasûllere imanın semereleri nelerdir?
Rasûllere iman etmenin semereleri pek çoktur. Bunlardan bazıları
şunlardır:
1- Yüce Allah’ın rahmetini ve kullarına verdiği önemi bilip anlamak.
Zira Yüce Allah insanların doğru yola ve dümdüz din üzere
hidayet bulmaları için onlara peygamberler göndermiştir.
2- Yüce Allah'a indirmiş olduğu kitap ve göndermiş olduğu
peygambere tabi olarak basiret ve ilim üzere ibadet etmek.
3- Gönderilen tüm peygamberleri -aleyhimusselâm- tazim edip,
yüceltmek. Hak ettikleri tüm övgüyü yapmak. Zira bütün
peygamberler Yüce Allah’ın mesajlarını kullara tebliğ edip,
ulaştırmışlardır.
4- Yüce Allah'a bu büyük nimetinden dolayı şükretmek.
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Soru 23: Ahiret gününe iman ne demektir?
Ahiret gününe iman etmek, kesin olarak ve hiçbir şüphe duymadan
İnsanların hesaba çekilecekleri ve herkesin yaptıklarının karşılık
bulacağı güne iman etmek demektir.
Soru 24: Ahiret gününe imanın semereleri nelerdir?
Ahiret gününe iman etmenin pek çok semereleri vardır. Bunlardan
bazıları şunlardır:
1- Ahiret gününde sevaplara nail olmak için kişinin ibadetleri
yerine getirmede daha hırslı olması.
2- Ahiret gününde uğrayacağı ceza ve azaptan korktuğu için kişinin
günahlardan kaçınıp, buna razı olmaması.
3- Fani olan Dünya nimetlerini elde edemeyip, kaçıran Müslüman
kimsenin teselli olması ve ebedi ahiret yurdunu düşünüp,
umarak ümit içinde olması.
Soru 25: Kadere hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna iman etmek ne
demektir?
Kesin olarak ve hiçbir şüphe duymadan Yüce Allah'ın her şeyi
yaratmadan önce bildiğine, bunu levh-i mahfuza yazdığına, olacak
şeylerin meydana gelmesini dilemesine ve ardından bunları
yaratmasına iman etmek demektir.
Soru 26: Kadere hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna iman etmenin
semereleri nelerdir?
Kadere hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna iman etmenin semereleri
pek çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır;
1- Sebepleri yapıp, yerine getirirken yalnızca Yüce Allah’a tevekkül
edip, güvenmek. Zira sebepleri sonuçlandıracak olan ancak Yüce
Allah’tır. Her şey O’nun takdiri ile meydana gelir.
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2- Yüce Allah'ın kulları hakkında takdir ettiği her şeye razı olmak.
İstenilen şeyleri elde edemeyince yahut hoşlanılmayan şeyler
başa gelince öfkelenip, kızmamak.
3- Başa gelen musibetlerde sebat gösterip, cesaretli olmak.
Hayatın zorluklarına kesin bir iman ve sapasağlam bir kalp ile
göğüs germek.
4- Kişinin kazandığı güzel şeylerden ötürü kendi nefsini beğenip
kibre kapılmaması. Çünkü insanın elde ettiği her şey rabbinin
ihsanı ve keremiyledir.
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İHSAN VE SEMERELERİ BABI (4)
Soru 27: İhsanın manası nedir?
İhsan: Yüce Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmektir. Sen onu
göremiyorsan da O’nun seni gördüğünü bilmektir.
Soru 28: İhsanın mertebeleri nelerdir?
İhsanın iki aşaması vardır.
1- Kalple Müşahede Aşaması: Kulun rabbini sanki görüyormuş gibi
ibadet etmesidir. Bu ihsanın en yüksek aşamasıdır.
2- Murakabe Aşaması: Kul rabbinin kendisini nerede olursa olsun
ve hangi ameli işlerse işlesin onu gördüğünü bilir.
Soru 29: İhsanın semereleri nelerdir?
İhsanın semereleri pek çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır;
1- Yalnızken veya başkalarıyla birlikte iken, gizli yahut açık hallerde
Yüce Allah'tan korku duymak.
2- İbadetleri yalnızca Yüce Allah için yaparak, ihlaslı olmak ve en
güzel şekilde eda etmek için çaba sarf etmek.
3- Yüce Allah'ın her zaman ihsan sahibi olanların yanında olduğunu
bilip, hissetmek.
4- Cennette girmeyi kazanıp, Yüce Allah’ı görmek.
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TEVHİD VE FAZİLETLERİ BABI (5)
Soru 30: Tevhid nedir ve kısımları nelerdir?
Tevhid: Sadece Yüce Allah'a has olan şeylerde O'nu birlemek
demektir. Tevhidin üç kısmı vardır:
1- Rububiyet Tevhidi
2- Uluhiyet Tevhidi
3- İsim ve Sıfat Tevhidi
Soru 31: Rububiyet tevhidi ne demektir?
Allah-u Teâlâ’yı kendi fiillerinde birlemektir. Bir tarife göre de, Yüce
Allah'ı yaratmada, hükümranlıkta ve işleri idare etmede
birlemektir.
Soru 32: Sadece Rububiyet Tevhidini kabul etmek kişinin
Müslüman olması için yeterli midir?
Bir kişinin sadece Rububiyet Tevhidine iman etmesi onu İslam
dinine dahil etmez. Zira Peygamber efendimiz -sallallahu aleyhi ve
sellem- zamanında yaşayan müşrikler de Rububiyet Tevhidine
iman ediyorlardı. Ancak onlara bu imanları hiçbir fayda sağlamadı.
Bunun delili Allah-u Teâlâ’nın şu buyruğudur;
َّ َّٓ ٌُُٛم١َ ٌَ ُْ ُٙ ُ َِّ ْٓ َخٍَ َمُٙ َ عأ َ ٌْز
﴾٥٣﴿ َُْٛإْ فَ ُى٠ ََّٝٔاّللُ فَأ
َ ٌَِٓئَٚ
“Andolsun, onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette, “Allah”
derler. O halde nasıl -Allah'a kulluktan- döndürülüyorlar?” (Zuhruf
Suresi; 87)

Soru 33: Uluhiyet Tevhidi ne demektir?
Kulların kendi fiillerinde-ibadetlerinde Yüce Allah'ı birlemeleri
anlamına gelir. Bir tarife göre de, yapılan ibadetlerde Yüce Allah'ı
birlemektir yani la ilahe illallah kelimesinin ifade ettiği tek manadır.
Soru 34: Uluhiyet Tevhidinin önemi nelerdir?
1- Uluhiyet Tevhidi, insanların ve cinlerin yaratılma gayesidir.
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2- Uluhiyet Tevhidi, nebilerin ve resullerin gönderilme sebebidir.
3- Uluhiyet Tevhidi, Yüce Allah’ın kulları üzerindeki hakkıdır.
4- Uluhiyet Tevhidi, amellerin kabul olması için gerekli bir şarttır.
Soru 35: İsim ve Sıfat Tevhidi ne demektir?
Yüce Allah'ı sevdiği tüm isim ve sıfatlarıyla onları tahrif, ta’til
etmeden, manalarını boşaltmadan, keyfiyet belirlemeden ve
teşbih /benzetme yapmadan birlemektir.

Soru 36: Ehl-i sünnet ve'l-cemâatin İsim ve Sıfat Tevhidi hakkında
benimsediği yol nedir?
Ehl-i sünnet ve'l-cemâatin İsim ve Sıfat Tevhidi hakkında
benimsediği yol şudur; Yüce Allah'ın kendisi için Kur’an-ı Kerim’de
ispat ettiği ve Rasûlü’nün dili ile bizlere haber verdiği tüm isim ve
sıfatları, teşbih/benzetme yapmadan ispat etmek. Yüce Allah'ın
kendisi hakkında Kur’an-ı Kerim’de ve Rasûlü’nün dili ile
nefyettiği/reddettiği tüm isim ve sıfatları onu tenzih ederek
nefyetmek. Bu hususta delil Allah'u Teala'nın şu buyruğudur:
﴾ٔٔ﴿ ش١
َ ِٗ ٍِ ْْظ َو ِّث
َّ ٌ اَٛ ُ٘ َٚ  ٌءْٟ ش
ُ ص
ِ َ ُغ اٌج١ِّ غ
َ ١ٌَ
“O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir.” (Şura
Suresi; 42/11)

Ayetin “  ٌءْٟ ش
َ ِٗ ٍِ ْْظ َو ِّث
َ ١ٌَ” “O’nun benzeri hiç bir şey yoktur.” kısmı
teşbih ve temsil yapanlara red, “ش١
“O
َّ ٌ اَٛ ُ٘ ٚ”
ُ ص
ِ  ُغ اٌ َج١ِّ غ
َ
işitendir, görendir” kısmı ise ta’til/manayı boşaltanlara bir
reddiyedir.
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Soru 37: İsim ve Sıfat Tevhidinin önemi nedir?
1- Yüce Allah'a olan iman artar.
2- Yüce Allah'ı bilip, tanımak O'nun esma ve sıfatlarını bilmekten
geçer.
3- Kalp amellerini güçlü kılar, korku ve ümidi dengeler.
4- Cehmiyye, Mutezile ve Eş’air’ilerin Yüce Allah'ın isim ve
sıfatlarında teşbih/benzetme yada ta’til/manayı boşaltmak gibi
yaklaşımlardan korur.
Soru 38: Tevhidin faziletleri nelerdir?
Tevhidin faziletleri pek çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır;
1- Kişinin can ve malı koruma altına alınmış olur.
2- Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtarır
3- Düşmanlara karşı zafer kazanmayı ve yeryüzüne hüküm sahibi
olmayı sağlar.
4- Dünya ve ahirette güvende olmayı sağlar.
5- Dünya da güzel bir hayat, ahirette ise mükafat ve sevap
vesilesidir.
6- Günah ve hataları örter.
7- Cehennemden kurtulmaya sebep olur.
8- Cennete girmeye sebep olur.
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RİDDE/DİNDEN DÖNME BABI (6)
Soru 39: Ridde ne demektir? Delilin nedir?
İslam’dan sonra küfre geri dönmektir. Allah'u Teâlâ şöyle
buyurmuştur:
َ ٌَ ِئ َه َح ِجْٚ ُ  َوب ِف ٌش فَأَٛ ُ٘ َٚ ذ
ْ ط
ْ ُّ ١َ َ ِٕ ِٗ ف٠ِػٓ د
خ َش ِح٢ا
ِ َٚ ب١َ ْٔ ُّ اٌذٟ ُْ ِفُٙ ٌُذ أ َ ْػ َّب
َ ُْ  ْشر َ ِذ ْد ِِٕ ُى٠َ َِٓ َٚ
﴾ٕٔ٣﴿ َُْٚ ب خَب ٌِذَٙ ١ِبس ُ٘ ُْ ف
ُ ص َح
ْ َ ٌَئِ َه أْٚ ُ أَٚ
ِ ٌَّٕبة ا
“Sizden kim dininden döner ve sonra da kâfir olarak ölürse, işte
onların yaptıkları işler dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir ve işte
onlar cehennemliklerdir. Onlar orada sürekli kalıcıdırlar.”(Bakara Suresi; 217)
Soru 40: Riddenin kısımları nelerdir?
Ridde/Dinden çıkmak beş kısma ayrılır:
1- Söz ile dinden çıkmak
2- Amel ile dinden çıkmak
3- İnanç ile dinden çıkmak
4- Şüphe ile dinden çıkmak
5- Terk etmek ile dinden çıkmak
Soru 41: Söz ile dinden çıkmanın örnekleri nelerdir?
Söz ile dinden çıkmak birçok şey ile olur. Bunlardan bazıları
şunlardır;
1- Yüce Allah’a yahut rasûlü Muhammed –sallallahu aleyhi ve
sellem-‘e sövmek.
2- Kur’an-ı Kerim, sahih sünnet yahut dinin açık şiarlarından biri ile
alay etmek
3- Gayb bilgisine sahip olduğunu iddia etmek.
4- Peygamberlik iddiasında bulunmak
5- Sadece Yüce Allah'ın güç yetireceği şeylerde Allah'tan başkasına
dua edip, talep etmek.
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Soru 42: Amel ile dinden çıkmanın örnekleri nelerdir?
Amel ile dinden çıkmak birçok şey ile olur. Bunlardan bazıları
şunlardır;
1- Kabir, türbe yahut putlara secde etmek.
2- Bir şey umarak yahut onlardan korkarak cinlere yahut ölüler için
onlara ibadet etmek maksadı ile kurban kesmek.
3- Kur’an'ı Kerim’i pis ve hoş olmayan yerlere atmak.
4- Sihir yapmak, öğrenmek ya da öğretmek
Soru 43: İnanç ile dinden çıkmanın örnekleri nelerdir?
İnanç ile dinden çıkmak birçok şey ile olur. Bunlardan bazıları
şunlardır;
1- Allah'ın ortağı olduğuna inanmak.
2- Öldükten sonra tekrardan dirilmenin, Cennet ve Cehennemin
var olmadığına inanmak.
3- Zina etmeyi, içki içmeyi, Allah’ın indirdikleri ile hükmetmemeyi
helal saymak gibi Yüce Allah'ın haram kıldığı yasakları helal
saymak.
4- Namaz, zekât, oruç, hac gibi İslam dininin rükünlerini ve
farzlarını inkâr etmek.
Soru 44: Şüphe ile dinden çıkmanın örnekleri nelerdir?
Şüphe ile dinden çıkmak birçok şey ile olur. Bunlardan bazıları
şunlardır;
1- Öldükten sonra tekrardan dirilmek, Cennet ve Cehennemin
hakkında şüphe etmek.
2- İslam dininin tüm zamanlar için uygun olduğu konusunda şüphe
duymak.
3- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem’in doğru ve dürüst olması
ve getirmiş olduğu din hakkında şüphe duymak.
4- Kur’an-ı Kerim'in Yüce Allah'ın kelamı olduğundan şüphe
duymak.
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Soru 45: Terk etmek ile dinden çıkmanın örnekleri nelerdir?
Terk etmek ile dinden çıkmak, namazı isteyerek ve bilerek terk etmek
ile olur. Zira bu konuda Rasûlulllah -sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle
buyurmuştur:
ْ ش ِْش ِن
ّ ٌَْٓ ا١ َثٚ ًِ اٌش ُخ
َّ «
»ِصالح
ّ ٌ ر َ ْش َن ا،اٌ ُى ْف ِشٚ
ّ َْٓ١َئْ ث
“Kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terk etmek vardır” 1

1

Müslim; 82.
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İBADETLERDE ŞİRK BABI (7)

Soru 46: Şirk nedir ve kısımları nelerdir?
Şirk: İbadet etmede Yüce Allah’a bir başkasını ortak etmek demektir.
Allah'a şirk koşmak iki kısıma ayrılır:
1- Büyük şirk
2- Küçük şirk
Soru 47: Büyük şirk nedir?
Herhangi bir ibadet çeşidini Yüce Allah'tan başkasına yapmak büyük
şirktir.
Soru 48: Büyük şirkle ilgili bir örnek verir misin?
Büyük şirk hakkında birçok örnekler vardır. Bunlardan bazıları
şunlardır:
Yüce Allah'tan başkasına dua etmek, cin, şeytan ve kabirlere ibadet
kastıyla kurban ve adaklar sunarak yakınlaşmaya çalışmak. Sadece
Yüce Allah'ın güç yetirdiği meselelerde ihtiyaç ve sıkıntının giderilmesi
için O’ndan başkasına yönelerek yardım talep etmek.
Soru 49: Büyük şirkin zararları nelerdir?
Büyük şirk en büyük günahtır ve kişiye pek çok zararı vardır.
1234-

Büyük şirk, İslam dininden çıkarır.
Büyük şirk bütün amelleri boşa çıkarır.
Büyük şirk üzere ölen kişiyi Allah-u Teâlâ asla affetmez.
Büyük şirk üzere ölen kişi cennete giremez ve sonsuza kadar
azap içinde Cehennemde kalır.
Soru 50: Büyük şirke düşüren sebepler nelerdir?
1234-

Salih insanlar hakkında aşırılığa gitmek.
Tevhidi ve la ilahe illallah kelimesinin manasını bilmemek.
Hevâ ve arzulara uymak.
Körü körüne taklitçilik yapmak.
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Soru 51: Küçük şirk nedir?
Dinin yasak kıldığı ve büyük şirke girmeye sebep olan, dinî
delillerde kendisi hakkında şirk olduğu haber verilen her şeye
küçük şirk denir.
Soru 52: Küçük şirkin çeşitleri nelerdir?
Küçük şirk, iki kısma ayrılır.
Birinci: Zahir/Açık olan şirk. Bu kısım da ikiye ayrılır:
1- Sözlerle işlenen şirk. Örneğin, Allah'tan başkasına yemin etmek,
“Allah ve sen dilersen” demek.
2- Fiillerle işlenen şirk. Örneğin belayı, def edip, kaldırmak için iplik
halka vb. şeyler takmak, nazardan korunmak için nazar boncuğu
ve muskalar asmak.
İkinci: Gizli şirk. Riya için yapılan ibadetler.
Soru 53: Küçük şirk ve büyük şirk arasındaki farklar nelerdir?
1- Büyük şirk İslam dininden çıkarır ama küçük şirk dinden
çıkarmaz. Fakat tevhidi zedeleyip, eksiltir.
2- Büyük şirk tevhidin aslını yok eder, küçük şirk ise vacip olan
tevhidin eksik olmasına sebep olur.
3- Büyük şirk bütün amelleri iptal eder ama küçük şirk bütün
amelleri iptal etmez. Küçük şirk sadece içinde riya olan ameli
iptal eder.
4- Büyük şirk işleyen kimse Cehennemde ebedi olarak kalır. Küçük
şirk işleyen kimse Cehenneme girse bile orda ebedi olarak
kalmaz.
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NİFAK BABI (8)

Soru 54: Nifak nedir ve kısımları nelerdir?
Nifak, hayrı izhar edip, göstermek şerri gizlemektir. İki kısma ayrılır:
1- İtikadî nifak. Ayrıca büyük nifak da denir.
2- Amelî nifak. Ayrıca küçük nifak denir.
Soru 55: İtikadi nifak nedir?
İtikadi nifak, İslam'ı izhar edip, gösterirken içinde küfrü gizlemek
demektir.
Soru 56: İtikadi nifakın çeşitleri nelerdir?
Altı çeşidi vardır. Bunlar şunlardır;
1- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘i yalanlamak.
2- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in getirdiği dinin bir
kısmını yalanlamak
3- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e buğz etmek.
4- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in getirdiği dinin bir
kısmına buğz etmek.
5- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in getirdiği dinin
alçalmasından hoşnut olmak.
6- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in getirdiği dinin
muzaffer olmasından dolayı hoşnut olmamak.
Soru 57: Amelî nifak nedir?
Kalpte imanın var olup, kalmasıyla birlikte kişinin münafıkların
yaptığı amelleri yapmasıdır. Örneğin, yalan söylemek, ihanet
etmek, cemaatle namaz kılmada tembellik göstermek.
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Soru 58: Amelî nifak ile itikadî nifak arasındaki farklar nelerdir?
1- İtikadî nifak, İslam dininden çıkarır ama amelî nifak dinden
çıkarmaz
2- İtikadî nifak, insanın inanç konusunda içinin dışından farklı
olmasıdır. Amelî nifak ise ameller konusunda insanın içinin
dışından farklı olmasıdır.
3- İtikadî nifak mümin kişiden sadır olmazken ameli nifak mümin
kişiden de sadır olabilir.
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MEŞRU İBADETLER VE YASAK OLAN BİD'ATLER BABI (9)

Soru 59: Allah-u Teâlâ bizi neden yarattı? Delilin nedir?
Allah-u Teâlâ bizi sadece ona ibadet etmemiz ve ona hiçbir şeyi ortak
koşmamamız için yarattı. Allah-u Teâlâ şöyle buyurmuştur:
﴾٘ٙ﴿ ُْٚ
َ اإل
ِ  ْؼجُذ١َ ٌِ ٔظ ِئ ََّل
ِ ْ َٚ َّٓ  َِب َخٍَ ْمذُ ْاٌ ِدَٚ
“Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”
(Zariyat-56)

Soru 60: İbadet ne demektir?
İbadet, Yüce Allah'ın sevip, razı olduğu bütün sözlü ve fiili, zahiri ve
batıni tüm amelleri kapsayıcı bir kavramdır.
Soru 61: İbadetlerin kabul olması için gereken şartlar nelerdir?
Bir ibadetin kabul olması için iki şart vardır:
1- Bu ibadeti ihlasla sadece Yüce Allah için yapmak.
2- Bu ibadeti yaparken Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem’in
sünnetine tabi olmak.
Soru 62: İhlas ne demektir?
İhlas; yapılan ibadeti şirk, riya, gösteriş ve sum’a/işittirmek gibi tüm
şirkî davranışlardan arındırmaya denir.
Soru 63: İhlaslı olmanın vacip olduğuna dair delil nedir?
Allah’u Teâlâ şöyle buyurmuştur:
َّ اُُٛإْ ر٠َٚ َ ص َالح
ُ رَ ٌِ َه دَٚ َ اٌض َوبح
َّ اُٚ َ ْؼجُذ١ٌِ ا ئِ ََّلٚ َِب أ ُ ِِ ُشَٚ
ٓ٠ِ
َّ ٌا اُّٛ ١ُ ِم٠َٚ َٓ ُحَٕفَبء٠َِّٓ ٌَُٗ اٌذ١ص
ِ ٍِ اّللَ ُِ ْخ
﴾٘﴿ ّ َّ ِخ١ِ َْاٌم
“Oysa onlar dini yalnız O'na halis kılan hanîfler olarak Allah'a ibadet
etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle
emrolunmamışlardı. İşte dosdoğru din de budur. (Beyyine Suresi; 5)
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Soru 64: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem’e ittaba etmek ne
demektir?
Yüce Allah’a ibadet etmede Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘i
örnek alarak, yapılan ibadeti bidatlerden uzak, sünnete uygun bir
şekilde yapmak.
Soru 65: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem’e tabi olmanın vacip
olduğuna dair delil nedir?
Allah’u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
ّ َٚ ُْ  َث ُىُُٛٔ ْغ ِف ْش ٌَ ُى ُْ ر٠َ َٚ ُاّلل
ّ ُُ  ُْح ِج ْج ُى٠ ِٟٔ ُٛاّلل فَبر َّ ِجؼ
َ ُاّلل
﴾ٖٔ﴿ ٌُ ١س َّس ِحٛ
ٌ ُغف
َ ّ َُّْٛلُ ًْ ِئْ ُوٕز ُ ُْ ر ُ ِحج
De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve
günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet
edendir.” (Ali imran Suresi; 31)
Soru 66: Dinî bir kavram olarak bid'at ne demektir?
Yüce Allah’a peygamber ve raşit halifelerin yapmadıkları bir şekilde
ibadet etmek. Bir başka tarife göre bid’at; din adına delilsiz olarak
yapılan her şeydir.
Soru 67: Dinde bid'atin hükmü nedir? Delilin nedir?
Dinde bütün bid'atler haram ve sapıklıktır. Zira Rasûlullah -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
َ َ« َِ ْٓ أَ ْحذ
» َسدَٛ ُٙ َظ ِِ ْٕٗ ف١ٌ
َ  ْأِ ِشٔب َ٘زا ِبْٟ ِس ف
“Kim bu işimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa, o şey kabul
edilmez."2
»ٌضالٌخ
َ و ًُّ ثذْػ ٍخٚ«
“Bütün bidatler sapıklıktır”3

2
3

Buharî-2697, Müslim- 1718
Müslim- 867
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Soru 68: Bid’atlerin çeşitleri nelerdir?
Dinde bid’atler iki kısma ayrılır.
1- Sözlü ve itikadî bid’atler. Örneğin, Cehmiyye, Mutezile, Rafıziler
ve Hariciler gibi sapık mezheplerin görüş ve sözleri.
2- İbadetlerde işlenen bid’atler. Yüce Allah’ın din olarak
belirlemediği bir şekilde O’na ibadet etmek.
İbadetlerde işlenilen bid’atler üç kısma ayrılır.
Birinci Kısım: İbadetin aslında ortaya çıkarılan bid’atler. Örneğin;
kabirler etrafında tavaf etmek, kandil kutlamak.
İkinci Kısım: Meşru olan bir ibadeti yerine getiriliş şeklinde ortaya
çıkarılan bid’atler. Örneğin; topluca zikir çekmek.
Üçüncü Kısım: Her hangi bir ibadet hakkında dinin belirleyip, tayin
etmediği bir vakit belirleyip, tayin etmek. Örneğin; Şaban ayının on
beşinci günü için oruç, gecesi içinde gece namazı tayin etmek.
Soru 69: Dinde çıkarılan bid’atlerle ilgili örnekler nelerdir?
Dinde çıkarılan bid’atlerle ilgili pek çok örnek bulunmaktadır.
Öncelikli olanlar şunlardır:
1- Mevlid kandili kutlamak.
2- Miraç kandili kutlamak.
3- Mezarların üzerine türbeler bina edip, oralarda namaz kılmak.
Soru 70: Bid’at işlemenin nedenleri nelerdir?
Bidat işlemenin birçok nedenleri vardır. Bunlardan bazıları
şunlardır;
1234-

Dinî hükümler hakkında bilgi sahibi olmamak.
Hevâ ve arzulara uymak.
Körü körüne taklitçilik yapmak.
Kafirlere benzemek.
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GUSÜL VE ABDEST BABI (10)

Soru 71: Abdest ne demektir?
Abdest, vücudun belirli azalarını yıkamaya ve mesh etmeye denir.
Soru 72: Abdestin şartları nelerdir?
Abdestin on şartı vardır. Bunlar:
12345-

Müslüman olmak
Aklı yerinde olmak
Temyiz edebilmek
Niyet etmek
Abdestin başından itibaren tamamlayıncaya kadar yarıda
bırakma niyetinde bulunmamak. Buna niyeti sürdürmek denir.
6-Abdest gerektirecek şeylerin kesilip, sona ermesi.
7-Büyük ve küçük hacetini giderdikten sonra taharetlenmek.
8-Abdest için kullanılacak olan suyun temiz ve mubah olması.
9- Suyun deriye temas etmesine engel olan şeylerin ortadan
kaldırılıp, giderilmesi.
10- Kendisinde sürekli abdest bozucu bir özür bulunan kimse için
namaz vaktinin girmiş olması.
Soru 73: Abdestin farzları nelerdir?
Abdestin altı tane farzı vardır.
1- Ağza ve buruna su verip, yüzü yıkamak.
2- Elleri dirseklere kadar (dirseklerle birlikte) yıkamak.
3- Başın tamamını kulaklarla birlikte mesh etmek.
4- Ayakları topuk ve aşık kemiği dahil yıkamak.
5- Azaları tertip/sıra ile yıkamak. Bu, Allah-u Teâlâ’nın, Kur’an-ı
Kerim’de emrettiği gibi azaları sıra ile yıkamak anlamına gelir.
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İlk önce yüz, sonra eller yıkanır, sonra baş mesh edilip, sonra
ayaklar yıkanır.
6- Muvalat. Abdest azalarını mümkün olduğunca ara vermeden,
peş peşe yıkamak.
Soru 74: Abdesti bozan şeyler nelerdir?
Abdesti bozan şeyler dört tanedir.
1- Ön, arka mahalden çıkan şeyler. Bu şeyler idrar, kazurat,
meni, mezi, yellenme, vs. gibi maddeler.
2- Delirme, bayılma ve uyku gibi hallerde aklın gitmesi. Ancak
çok hafif olan uyuklama hali buna dahil değildir.
3- Deve eti yemek.
4- Çıplak olarak tenasül uzvuna dokunmak.
Soru 75: Namaz için abdest almanın farz olduğuna dair delil
nedir?
Namaz için abdest almanın farz olduğuna dair delil Allah-u
Teâlâ’nın şu buyruğudur:
ْاٛغ ُح
َّ ٌ اٌَٝاْ ِئرَا لُ ّْز ُ ُْ ِئَُِٕٛ َٓ آ٠ِب اٌَّزَٙ ُّ٠َب أ٠َ
َ ِ ْاَٚ ك
ِ ِ ْاٌ َّ َشافٌَٝ ُى ُْ ِئ٠َ  ِذ٠ْ َ أَٚ ُْ  َ٘ ُىٛ ُخُٚ ْاٍُٛصالحِ فب ْغ ِغ
َّ َئِْ ُوٕز ُ ُْ ُخُٕجًب فَٚ ٓ١
ْٚ َ عفَ ٍش أ
َ ئِْ ُوٕزُُ َِّ ْشَٚ ْاٚ ُشَّٙ بط
َ ْٚ َ أٝض
َ ٍَٝػ
ِ َ ْاٌ َى ْؼجٌَِٝأ َ ْس ُخٍَ ُى ُْ ئَٚ ُْ  ِع ُىٚ ُثِ ُشؤ
ْاٛغ ُح
َ ذًا١ص ِؼ
ْ َّجًب ف١ِ ط
َ ِب
َ ِّٕ ٌ َلَ َِ ْغز ُ ُُ اْٚ َ َخبء أ َ َحذ ٌ َِّٕ ُىُ ِ َِّٓ ْاٌغَب ِئ ِظ أ
َ ْاُّٛ َّّ ١َ َاْ َِبء فَزُٚغبء فٍََ ُْ رَ ِدذ
َ ُ١ٌِ ُ ذ٠ ُِش٠ ٌَٓ ِىَٚ ج
ّ ُذ٠ ُِش٠  ُىُ ِ ِّ ُْٕٗ َِب٠ِذ٠ْ َ أَٚ ُْ  ِ٘ ُىٛ ُخُٛ ِث
َُُٗزِ َُّ ِٔ ْؼ َّز١ٌِ َٚ ُْ  َش ُوَّٙ ط
َ ًَ  ْد َؼ١َ ٌِ ُاّلل
ٍ  ُىُ ِ ِّ ْٓ َح َش١ْ ٍَػ
﴾ٙ﴿ َْٚ ُى ُْ ٌَؼٍََّ ُى ُْ ر َ ْش ُى ُش١ْ ٍَػ
َ
“Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve
dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı mesh edin ve
topuklarına/aşık kemiklerine kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer
cünüp iseniz boydan boya yıkanın. Eğer hasta yahut yolculukta
olursanız veya sizden biri tuvalet ihtiyacını görmüş ya da
kadınlara dokunmuş olup da (cinsî birleşme yapmışsanız) su
bulamazsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin. Onunla
yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin. Allah size bir zorluk çıkarmak
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istemiyor; ancak sizi temizlemek ve olur ki şükredersiniz diye
üzerinize nimetini tamamlamak istiyor. (Mâide Suresi; 6)
Soru 76: Gusül ne demektir?
Bütün bedeni (boydan boya) su ile belirli bir şekilde yıkamaya
denir.
Soru 77: Gusül abdesti almayı gerektiren haller nelerdir?
Gusül abdesti almayı gerektiren üç durum vardır:
1- Meninin şehvetli bir şekilde kuvvetli olarak çıkması.
2- Cinsel ilişkide bulunmak. Bu ilişki sonucunda meni gelmesi
şartı yoktur.
3- Hayız ve nifas/lohusa kanının gelmesi.
Soru 78: Guslün vacip olduğuna dair delil nedir?
Allah-u Teâlâ şöyle buyurmuştur:
َّ َ ِئْ ُوٕز ُ ُْ ُخُٕجًب فَٚ
﴾ٙ﴿ ْاٚ ُشَّٙ بط
“Eğer cünüp iseniz, iyice/boydan boya yıkanarak temizlenin.”
(Maide Suresi; 6)

Soru 79: Abdest ve gusül almanın faydaları nelerdir?
Abdest ve gusül almanın birçok faydası vardır. En önemli faydası
şunlardır;
1-İslam dini gerçekten yüce bir dindir. Zira maddi ve
manevi temizliği emreder.
2-Abdest almak, abdest azaları ile işlenen günah ve
hatalara kefaret olur.
3-Bedenin sağlık ve canlılığını korur.
4-Kişi abdest alarak namaz esnasında Yüce Allah ile
yapacağı münacata hazırlık yapış olur.
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NAMAZ BABI (11)

Soru 80: Namaz ne demektir?
Tekbir ile başlayıp, selam ile bitirilen söz ve fiiller ile eda edilen
ibadete namaz denir.
Soru 81: Kadın ve erkek tüm Müslümanlara farz olan namazlar
nelerdir?
Kadın ve erkek tüm Müslümanlara farz olan namazlar:
1-Sabah namazı (iki rekât)
2-Öğlen namazı (dört rekât)
3-İkindi namazı (dört rekât)
4-Akşam namazı (üç rekât)
5-Yatsı namazı (dört rekât)
Soru 82: Beş vakit namazın farz olduğuna dair delil nedir?
Beş vakit namazın farz olduğuna dair delil Allah-u Teâlâ’nın şu
buyruğudur:
ُ َِحبف
َ  ْعُٛ ٌصالَ ِح ْا
﴾ٕٖ٥﴿ َٓ١ِاْ ِ ّّللِ لَبِٔزُِٛ ُٛلَٚ ٝط
ِ اَٛ ٍَص
َّ ٌاٚ د
َّ ٌ اٍَٝػ
َ ْاٛظ
“Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah’a gönülden
boyun eğerek namaza durun.” (Bakara Suresi; 238)
Soru 83: Namazı terk etmenin hükmü nedir? Bunun delili nedir?
Namazı terk etmek küfürdür. Kişiyi İslam dininden çıkarır. Delil
ise:
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in şu hadisidir:
ْ ش ِْش ِن
ّ ٌَْٓ ا١ َثٚ ًِ اٌش ُخ
َّ «
»ِصالح
ّ ٌ ر َ ْش َن ا،اٌ ُى ْف ِشٚ
ّ َْٓ١ئْ َث
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“Kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terk etmek vardır”4
Soru 84: Namazın şartları nelerdir?
Namazın şartları dokuz tanedir:
1- Müslüman olmak
2- Aklı yerinde olmak
3- Temyiz
4- Hadesten taharet (Abdestsiz olma durumunu kaldırmak)
5-Necasetten taharet
6- Setr-i Avret/Avreti örtmek
7- Vaktin girmesi
8- Kıbleye yönelmek
9-Niyet
Soru 85: Namazın rükünleri nelerdir?
Namazın rükünleri on dörttür:
1-Güç yettiğince kıyamda/ayakta durmak
2-Namaza başlama tekbiri
3-Fatiha okumak
4-Rükû etmek
5- Rükûdan sonra başını kaldırmak
6-Yedi aza üzerine secde etmek
7-Secdeden başı kaldırmak
8-İki secde arasında oturmak
9- Namaz boyunca tadil-i erkânı korumak
10-Tertip/Sıralamaya riayet etmek
4

-Müslim, 82.
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11-Namazın sonunda teşehhüt
12-Son teşehhütte oturmak
13- Peygamber efendimize salatu selam etmek
14-Namazın sonunda (sağ ve sola) selam vermek
Soru 86: Fatiha suresinin önemi nedir?
Fatiha suresi Kuran-ı Kerim’in en yüce suresidir. Onu öğrenmek
vaciptir. Zira Fatiha suresi okunmadan namaz kabul olmaz. İcma
ile yedi ayettir. Besmele en sahih görüşe göre Fatiha'dan
değildir.
َّ ُِْ ثغ
ُ١ِ اٌش ِح
َّ ِٓ َّ َٰ اٌش ْح
َّ ِاّلل
ُ َّبن َٔ ْؼجُذ
َ ٠ِٓ ﴿ ٖ ﴾ ئ٠ِ
َّ ِٓ َّ َٰ اٌش ْح
َّ ﴾ ٔ ﴿ َٓ١ِّ ٌَْاٌ َح ّْذ ُ ِ َّّللِ َسةّ ِ ْاٌؼَب
ِ ّ َِ اٌذْٛ َ٠ ُ ﴿ ٕ ﴾ َِب ٌِ ِه١ِ اٌش ِح
َ ص َشا
َ ص َشا
ُ َّبن َٔ ْغز َ ِؼ
ُْ ِٙ ١ْ ٍَػ
َ ّْ َٓ أ َ ْٔ َؼ٠ِط اٌَّز
َ ٠ ِئَٚ
ّ ِ ٌٓ﴿ ٗ ﴾ ا ْ٘ ِذَٔب ا١
َ ذ
ِ ﴾ ٘ ﴿ ُ١
َ ط ْاٌ ُّ ْغز َ ِم
َ ﴾ٙ﴿
﴾ ٣ ﴿ َٓ١ٌِّ ََل اٌضَّبَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَ ػ
ُ  ِْش ْاٌ َّ ْغ١غ
ِ ٛض
َ ة
Bismillahirrahmânirrahîm ﴾1﴿
Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza
gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. ﴾2-4﴿
(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım
dileriz. ﴾5﴿
Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet;
gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. ﴾6-7﴿
Soru 87: Namazın vacipleri nelerdir?
Namazın vacipleri sekiz tanedir:
1- Namaza başlama tekbiri dışındaki diğer tekbirler.
2- Rükûda "Subhâne Rabb'iye'l-Azîm" demek
3- İmamın ve tek başına namaz kılan kimsenin rükûdan
kalkarken "Semi Allahu limen hamideh'' demesi
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45678-

“Rabbena ve lekel hamd” denmesi
Secde de "Subhâne rabbiye'l-a'lâ" demek
İki secde arası “rabbiğfirli” demek
Birinci teşehhüd
Birinci teşehhüdde oturmak

Soru 88: Birinci teşehhüd ne demektir?
Birinci teşehhüd, namaz kılan kişinin namazda şu duayı
okumasıdır:
َّ َٚ ُادَٛ ٍَ ص
َُ غ َال
َّ ٌ ا،ُُٗ َث َش َوبرَٚ للا
َّ ٌ ا، ُّ َجبد١ِ اٌط
َّ ٌاَٚ ،َِّبدُ هلل١اٌز َّ ِح
ِ ُ َس ْح َّخَٚ ٟ
َ َُ غ َال
ُّ ب إٌَّ ِجَٙ ُّ٠َ َْه أ١ٍَ ػ
ٌُُُٗٛ ع
ُ  َسَٚ ُُٖػجُذ
َّ ٌ ِػجَب ِد للاِ اٍَٝػ
َ ذ ُ أ َ َّْ ُِ َح َّّذًاَٙ أ َ ْشَٚ ،ُذُ أ َ ْْ ََل ئٌََِٗ ئِ ََّل للاَٙ  أ َ ْش، َٓ١صب ٌِ ِح
َ َٚ َٕب١ْ ٍَػ
َ .

“Her türlü tahiyyat, salavât (dua) ve bütün iyilikler Allâh-u
Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm, rahmet ve bereketi
senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih kullarının
üzerine olsun. Şehâdet ederim ki, Allah’tan başka hak ilah
yoktur ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed -sallallâhu aleyhi
ve sellem- O'nun kulu ve Rasûlüdür.”
Soru 89: Birinci teşehhüd ne zaman yapılır?
Birinci teşehhüd, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında
kişinin ikinci rekâtta, ikinci secdeden sonra oturduğu vakit
yapılır.

Soru 90: Son teşehhüd ne demektir?
Son teşehhüd, kişinin şu duaları okuasıdır:
َّ َٚ ُادَٛ ٍَص
ٍَٝػ
َّ ٌ ا،ُُٗثَ َش َوبرَٚ ِ َسحْ َّخُ للاَٚ ٟ
َّ ٌ ا، ُّجَبد١ِ اٌط
َّ ٌاَٚ ،َِّبدُ هلل١اٌز َّ ِح
َ َٚ َٕب١ْ ٍَػ
َ َُ غ َال
َ َُ غ َال
ُّ ِب إٌَّجَٙ ُّ٠َْهَ أ١ٍَػ
.ٌُُُٗٛ ع
ُ  َسَٚ ُُٖػجُذ
َّ ٌػجَب ِد للاِ ا
َ ذُ أ َ َّْ ُِ َح َّّذًاَٙ أ َ ْشَٚ ،ُذُ أ َ ْْ ََل ئٌََِٗ ئِ ََّل للاَٙ  أ َ ْش، َٓ١صب ٌِ ِح
ذ١ذ ِد١ُّ ئٔه ح١٘ آي ئثشاٍٝ ػٚ ُ١٘ اثشاٍٝذ ػ١ٍ آي دمحم وّب صٍٝ ػٚ  دمحمٍٝ ػٍُٟ صٌٍٙا
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ذ١ذ ِد١ُّ ئٔه ح١٘ آي ئثشاٍٝ ػٚ ُ١٘ اثشاٍٝ آي دمحم وّب ثبسوذ ػٍٝ ػٚ  دمحمٍُٝ ثبسن ػٌٍٙا

“Her türlü tahiyyat, salavât (dua) ve bütün iyilikler Allâh-u
Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm, rahmet ve bereketi
senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih kullarının
üzerine olsun. Şehâdet ederim ki, Allah’tan başka hak ilah
yoktur ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed -sallallâhu aleyhi
ve sellem- O'nun kulu ve Rasûlüdür.”
Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet
ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu
ve Rasûlüdür. Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in aline
salat et. Aynı İbrahim’e ve İbrahim’in aline salat ettiğin gibi.
Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de
sensin. Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in aline hayır ve
bereket ver. Aynı İbrahim’e ve İbrahim’in aline verdiğin gibi.
Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de
sensin.”

Soru 91: Son teşehhüd ne zaman yapılır?
Namaz kılan kimse namazın son rekâtının ikinci secdesinden
sonra oturduğu zaman yapılır.

Soru 92: Namazın sünnetleri nelerdir?
Namazın sünnetleri çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır;
1- İlk rekâtta Fatiha'dan önce okunan istiftah duası,
2- Kıyamda sağ elinin son elinin üstünde olması,
3- Namazda ilk tekbirde elleri omuz hizası yahut kulak hizasına
kaldırmak, rükûya giderken, rükûdan sonra, birinci
teşehhüdden kalktıktan sonra elleri kaldırmak.
4- Rükû ve secdede tesbihi bir kereden fazla söylemek,
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5- İki secde arasında otururken birden fazla istiğfarda
bulunmak,
6- Rükû halindeyken başı sırt ile aynı hizada tutmak,
7- Secdede karnı uyluktan ayrı tutmak ve kolları gövdeye
yapıştırmamak.
8- Secde halinde dirsekleri yere yapıştırmamak,
9- Namaz kılan kişinin ilk teşehhüdde ve iki secde arasında ve iki
rekât olan namazlarda otururken sol ayağının üzerine
oturması, sağ ayağını dik yapması. Bu oturuşa iftiraş denilir.
10- Dört rekatlı ve üç rekatlı namazların son teşehhüdünde
teverruk oturuşu yapmak. Bu oturuş, namaz kılan kişinin sol
kalçası üzerine oturup sağ ayağını dikmesi, sol ayağını da sağ
ayağı altından çıkararak oturmasıdır.
11- Son teşehhüdün sonunda dua etmek,
12- Sabah namazı, cuma namazı, bayram namazları, yağmur
namazı, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekâtlarında kıraati
cehri/açıktan yapmak,
13- Öğlen, ikindi ve akşam namazının üçüncü rekâtı ve yatsı
namazının son iki rekatında kıraati gizli yapmak,
14- Fatiha suresinden sonra Kur’an-ı Kerim’den ayetler
okumak.
Soru 93: Namazın rükünleri vacipleri ve sünnetleri arasındaki
farklar nelerdir?
Rükün; bilerek ya da yanlışlıkla terk edilmesi durumunda namaz
batıl olur.
Vacib; bilerek terk edilmesi durumunda namaz batıl olur.
Yanlışlıkla ve unutarak terk edilmesi halinde sehiv secdesi ile
namaz tamamlanır.
Sünnet; yerine getirmek müstehab olup, terk edilmesi halinde
namaz bozulmaz.
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Soru 94: Namazı bozan şeyler nelerdir?
Namazı bozan şeyler sekiz tanedir:
123456-

Unutmak ve bilmemek dışında namazda bilerek konuşmak.
Gülmek
Yemek ve içmek
Avret mahallinin açılması
Kıbleden başka yöne çokça yönelmek
Namazda sıkça ve arka arkaya gereksiz hareketlerde
bulunmak
7- Taharetin bozulması
8- Tadil-i erkânı ve yedi uzuv üzere secde etmek gibi namazın
rükünlerinden olan herhangi bir rüknü terk etmek.

Namazda yapılması haram olan bazı şeyler vardır. Bunlardan
bazıları şunlardır; namaz esnasında gözleri göğe çevirmek,
cemaatin imamdan öne geçmesi, namaz kılanları rahatsız
edecek ve onlara eziyet verecek kötü kokular, okumayı dili
hareket ettirmeden sadece kalp ile yapmak.
Soru 95: Namazın yararları nelerdir?
Namazın pek çok yararı vardır. Bunların en önemlisi şunlardır;
1- Namaz kalp için huzur sağlar, gönlü rahatlatır. Namaz Yüce
Allah ile konuşmaktır.
2- Namaz günah ve hatalara kefarettir.
3- Namaz mümini günahlardan ve kötülükten alıkoyar. Namaz
kılan kişi Allah'ın zimmetinde olur.
4- Namaz Müslüman kimseyi kötülük ve çirkin işlerden korur.
5- Namaz sıkıntı ve ihtiyaçların giderilmesine yardımcı olur.
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ZEKÂT BABI (12)

Soru 96: Zekât ne demektir?
Zekât: Belirlenmiş mallarda, belirlenmiş kişilere belirli bir vakitte
verilmesi gereken vacip bir haktır.
Soru 97: Zekâtın vacib olduğunun delili nedir?
Zekâtın vacib olduğuna delil Allah-u Teâlâ’nın şu buyruğudur:
َّ ْاُٛآرَٚ َ صالَح
﴾ٖٗ﴿ َٓ١ِاٌشا ِوؼ
ْ َٚ َ اٌض َوبح
َّ اْ َِ َغُٛاس َوؼ
َّ ٌاْ اُّٛ ١ِأَلَٚ
“Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû
edin.” (Bakara 43)
Soru 98: Zekât verimesi vacib olan mallar nelerdir?
Zekâtın vacip olduğu mallar beş tanedir:
12345-

Behîmetu'l-En'âm; deve, inek ve koyun.
Toprak mahsulü olan tohum ve ürünler
Altın, gümüş ve bunun yerini tutan değerli paralar
Ticaret malları
Define ve madenler

Soru 99: Zekâtın vacip olması için gereken şartlar nelerdir?
Dört şart vardır:
1- Müslüman olmak.
2- Hür olmak.
3- Sahip olunan malın belirli bir miktara ulaşıp, onun altına
düşmemesi.
4- Belirli bir miktara ulaşan malın üstünden bir sene geçmesi 5
5

Bu şart, behîmetu'l-En'âm/deve, inek ve koyun, para ve ticaret malları için geçerlidir. Toprak mahsullerinin
zekâtı hasat edildiği zaman verilir. Define ve madenlerin zekatı ise çıkarıldığı zaman verilir. Hayvan yavruları ve
ticaret malından elde edilen karların zekâtı verilirken süre hesabı aslına döndürülerek yapılır. (Sıfırdan
başlatılmaz).
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Soru 100: Zekât kimlere verilir?
Zekât verilmesi gereken kişiler sekiz sınıftır. Bu kişiler şu ayette
zikredilmiştir;
ة
ِ َ ْاٌؼَٚ ٓ١
ّ ِ ِٟفَٚ ُْ ُٙ ُثٍُُٛ ْاٌ ُّ َإٌَّفَ ِخ لَٚ بَٙ ١ْ ٍَػ
َّ ٌئَِّٔ َّب ا
ِ اٌش َلب
َ َٓ١ٍِِب
َ َّ ٌ ْاَٚ صذَلَبدُ ٌِ ٍْفُمَ َشاء
ِ غب ِو
ّ َٚ ِاّلل
ّ َِّٓ ِ ًضخ
ّ ًِ ١ع ِج
﴾ٙٓ﴿ ٌُ ١ ٌُ َح ِى١ٍِ ػ
َّ ٌاث ِْٓ اَٚ ِاّلل
َ ٠ ًِ فَ ِش١ِغج
َ ُاّلل
َ ِٟفَٚ َٓ١ِِ َبس
ِ  ْاٌغَٚ
“Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler,
düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslâm’a ısındırılacak
olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah
yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah, hakkıyla
bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe Suresi; 60)
Soru 101: Zekâtın faydaları nelerdir?
Zekâtın bir çok faydası vardır. Bazıları şunlardır;
1- Zengin ve fakir olan Müslümanlar arasında muhabbet,
dayanışma ve yardımlaşmayı arttırmak.
2- Nefsi cimrilikten, pintilikten ve kötü duygulardan arındırmak
3- Malın bereketlenmesi, artması ve Allah tarafından yerine
yenisinin verilmesi.
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ORUÇ BABI (13)

Soru 102: Oruç ne demektir?
Fecri sadığın doğuşundan güneşin batımına kadar niyet ederek,
yeme, içme ve orucu bozan diğer şeylerden uzak durmaya denir.
Soru 103: Ramazan orucunun farz olmasının delili nedir?
Ramazan orucunun farz olması hakkında Allah-u Teâlâ şöyle
buyurmuştur:
﴾ٔ٥ٖ﴿ ََُْٛٓ ِِٓ لَ ْج ٍِ ُى ُْ ٌَؼٍََّ ُى ُْ رَزَّم٠ِ اٌَّزٍَٝػ
ّ ِ ٌ ُى ُُ ا١ْ ٍَػ
َ ت
َ َِب َُ َو َّب ُوز١ص
َ ت
َ ِاْ ُوزَُِٕٛ َٓ آ٠ِب اٌَّزَٙ ُّ٠ََب أ٠
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç,
sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.” (Bakara
Suresi; 183)

Soru 104: Orucun vacip olma şartları nelerdir?
Altı şarttır bunlar:
1-

Müslüman olmak

2-

Buluğ çağına ermek

3-

Aklı başında olmak

4- Güç yetirebilmek.
5- İkamet (Yolcu olmamak)
6- Hayız ve lohusa gibi (oruç tutmaya) engel olan şeylerin
bulunmaması
Soru 105: Ramazan ayının gündüzünde oruç açmaya izin verilen
mazeretler/haller nelerdir?
Bu mazeretler dört tanedir:
1- Oruç tutmanın zor olduğu hastalık yahut yaşlılık hali
2- Yolculuk.
3- Hayız ve lohusa olmak.
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4- Oruç tutması halinde kendisi yahut bebeğe sıkıntı oluşturacak
hamilelik hali.
5- Oruç tutması halinde kendisi yahut bebeğe sıkıntı oluşturacak
emzirme hali.
Soru 106: Orucu bozan şeyler nelerdir?
Orucu bozan yedi etmen vardır:
1234-

Cinsel ilişki
Meninin gelmesi
Yeme-içme
Yeme-içme hükmünde olan şeyler. Örneğin; besleyici
iğneler.
5- Hacamat yaptırarak (vücuttan) kan çıkarılması
6- Bilerek kusarak, midede bulunan yemeği dışarı çıkarmak
7- Hayız ve lohusa kanının gelmesi.
Soru 107: Orucu bozan şeylerin orucu bozması için gereken
şartlar nelerdir?
Orucu ifsat eden şeylerin orucu bozması için üç şart vardır.
Bunlar;
1- Hüküm ve vaktin (oruç vakti olduğunu) bilmek.
2- Yaparken bunu bilerek yapmak.
3- İsteyerek zorlama olmadan yapmak.
Soru 108: Orucun faydaları nelerdir?
Oruç tutmanın birçok faydası vardır. Bazıları şunlardır:
1- Kişinin kendisini sabır ve yumuşak huylu olmak gibi üstün ve
güzel ahlaka alıştırması.
2- Yüce Allah'ın kullarına bahşettiği yiyecek ve içecek gibi
nimetlerin hatırlanması.
3- Fakirlerin halini anlamak ve onlara yardım edip, iyilikte
bulunmak.
4- Vücudun sıhhat ve sağlığını korumak.
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HAC BABI (14)

Soru 109: Hac ne demektir?
Belirli vakitte, belirli bir ibadet yapmak kastıyla Mekke'yi ziyaret
etmeye denir.
Soru 110: Hac ibadetinin vacip olduğuna dair delil nedir?
Hac ibadetinin vacip olması hakkında Allah-u Teâlâ şöyle
buyurmuştur:
ِٓ َِ ذ
ِ ١ْ بط ِح ُّح ْاٌ َج
ِ ٌَّٕ اٍَٝػ
َ ِ ِ ّّللَٚ  َِٓ دَ َخٍَُٗ َوبَْ ِإًِٓبَٚ ُ١
َ ِ٘ َّٕبدٌ َِّمَب َُ ِئث َْشا١ِ بدٌ َث٠َ  ِٗ آ١ِف
َ َ ا ْعز
﴾٧٣﴿ َٓ١ِّ ٌَ َػ ِٓ ْاٌ َؼبِٟٕ  َِٓ َوفَ َش فَا ِ َّْ للا َغَٚ ًال١ع ِج
َ طب
َ ِٗ ١ْ ٌَع ِئ
“Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse,
güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın
insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanımazsa),
şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç
değildir, her şey O’na muhtaçtır.)” (Ali imran Suresi; 97)
Soru 111: Haccın şartları nelerdir?
Haccın şartları beştir:
1-Müslüman olmak
2-Aklı başında olmak
3-Buluğ çağına ermek
4-Hür olmak
5-Güç yetirebilmek
Soru 112: Yapılış bakımından hac kaç çeşittir?
Yapılışı bakımından üç çeşit hac vardır:
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1- Temettu Haccı: Hac aylarında umre yapmak için ihrama girip,
umre bittikten sonra ihramdan çıkıp, Terviye günü (Zilhicce
ayının sekizinci günü) hac için tekrardan ihrama girmek.
2- Kıran Haccı: Hac ve umre için (bir arada) tek bir ihrama girmek.
3- İfrad Haccı: Sadece hac (yapmak niyetiyle) için ihrama girmek.
En faziletli olan temettü, sonra kıran sonra da ifrad haccıdır. İfrad
ve kıran haccı yapan kimseler aynı ibadetleri yaparlar. Sadece kıran
haccı yapan kimseye kurban kesmesi vaciptir. İfrad haccı yapan
kimseye ise kurban kesmesi vacip değildir.
Soru 113: Haccın rükünleri nelerdir?
Dört rüknü vardır:
1- İhram
2- Arafat’ta vakfe yapmak
3- İfada tavafı yapmak
4- Safa Merve arasında say yapmak
Soru 114: Haccın vacipleri nelerdir?
Hac ibadetinin yedi vacibi vardır:
1234567-

Mîkat mahallinden ihrama girmek.
Gündüz gelen kişinin geceye kadar Arafat’ta kalması.
Kurban Bayramı gecesini Müzdelife'de geçirmek
Teşrik günlerinde Mina'da gecelemek.
Sıra ile cemaratları taşlamak
Saçı tıraş etmek yahut kısaltmak
Hayız ve lohusa olan bayanlar hariç veda tavafını yapmak.

Soru 115: Haccın sünnetleri nelerdir?
Haccın birçok sünneti vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:
1- İhramdan önce yıkanıp, güzel kokular sürünmek
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234567-

İfrad ve kıran haccı yapanların kudüm tavafı yapmaları
Kudüm tavafının ilk üç şaftında hafifçe koşmak
Kudüm tavafını sağ omuz ve pazuyu açarak yapmak.
Tavaftan sonra iki rekât namaz kılmak
Arafe gecesini Mina'da geçirmek
İhrama girdikten sonra Akabe cemresini taşlayıncaya kadar
telbiye (Lebbeyk Allahumme Lebbeyk..) getirmek.
8- Arafe günü öğlen ve ikindi namazlarını birleştirip öğle vaktinde
kılmak. Müzdelife'ye yatsı namazının vakti çıkmadan ulaşıldığı
takdirde akşam ve yatsı namazlarını birleştirip yatsı namazı
vaktinde kılmak.
Soru 116: Haccın rükünleri, sünnetleri ve vacipleri arasındaki
farklar nelerdir?
Rükünlar yerine getirilmediği sürece hac ibadeti kabul olmaz.
Vaciplerden birinin terk edilmesi halinde kurban kesmek gerekir.
Sünnetler yapılması müstehab olan, terk edilmesinde de bir şeyin
yapılması gerekmeyen şeylerdir.
Soru 117: İhram yasakları nelerdir?
İhram Yasakları: Hac veya umre için ihrama girmiş kişiye yapması
yasak olan hallerdir. Bunlar, üç kısımdır:
Birinci Kısım: Hem kadın hem de erkeklere yapması yasak olan
şeyler. Yedi tanedir:
1234567-

Saç ve kılları tıraş etmek yahut kesmek
Tırnakları kesmek
Koku kullanmak
Nikâh yapmak ve nikâhlanmak.
Şehvetle dokunup, yaklaşmak.
Cinsel ilişki
Avlanmak
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İkinci kısım: Sadece ihrama girmiş olan erkeklere yapması yasak
olan yasaklar.
1- Başı örtmek
2- Bedenin bir kısmını yahut tamamını örten kıyafet şeklinde olan
şeyler giyinmek
Üçüncü kısım: Sadece ihrama girmiş bayanlara yapması yasak olan
yasaklar:
1- Peçe takmak
2- Eldiven giymek
Soru 118: Hac ibadetinin faydaları nelerdir?
Haccın pek çok faydası vardır. En önemli faydaları şunlardır;
1- Farklı ülkelerden gelen değişik ırk ve dillerdeki Müslümanların
bir araya gelerek aralarındaki sevgi ve muhabbetin meydana
gelmesi ve birbirlerini tanıması.
2- Müslümanların tek bir ümmet olmasının sergilenmesi. Zengin
fakir, Arap acem, siyah beyaz herkesin tek tip elbise ile aynı
mekânda ve aynı zamanda bir arada toplanarak tek ümmet
olduklarını idrak etmeleri
3- Kıyamette insanların mahşer yerine toplanmalarını bu ibadet ile
hatırlamak.
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EHL-İ SÜNNET VE’L-CEMAÂTİN İNANIŞ ESASLARI BABI (15)

Soru 119: Ateşten kurtulacak olan Fırka-i Nâciye kimlerdir?
Ateşten kurtulacak olan fırka, ehl-i sünnet ve’l-cemâattir.
Soru 120: Kimler ehl-i sünnettir?
Ehl-i sünnet; Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetini kabul edip,
onun kavlî, fiilî, itikadî, gizli ve açık tüm sünneti ile amel eden
kimselerdir.
Diğer başka bir tarife göre ehl-i sünnet; Dosdoğru yolun yolcuları,
Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- ile gönderilen İslam dinini
doğru şekilde yaşayıp anlayan ve selefi salihin yolundan giden
kimselerdir. Bundan dolayı Selefiyye (Selefe tabi olanlar) diye
isimlendirilmişlerdir.
Soru 121: Ehl-i sünnet ve’l-cemâat olarak isimlendirilmelerinin sebebi
nedir?
Ehl-i sünnet olarak isimlendirilirler çünkü onlar, sünnetin yolundan
gidenler ve bu yol üzerinde cemaat olup toplananlardır.
Soru 122: Onlara Selefiyye denilmesinin sebebi nedir?
Selefi salihinden olan sahabeler –radiyallahu anhum- ve onları
güzellikle takip eden tabiilerin yolundan gittikleri için kendilerine
Selefiyye denmiştir.
Soru 123: Ehl-i sünnet ve’l-cemaate fırka-i naciye denmesinin delili
nedir?
Ehl-i sünnet ve’l-cemaâte fırka-i naciye denmesinin delili, Rasûlullah salallahu aleyhi ve sellem’in şu hadisidir:

49

ْ َا ْفزَ َشلَٚ ،ًَْٓ فِ ْشلَخ١ع ْج ِؼ
ْ َ«ا ْفز َ َشل
،ٍَْٓ فِ ْشلَخ١ع ْج ِؼ
ْ ٍٝػ
َ ٜبس
َ ُدْٛ ُٙ َ١ٌذ ا
َ َٚ ِْٓ ١َ ثِ ْٕزٍٝػ
َ َٚ َٜئحذ
َ ص
َ ٌّٕذ ا
ب٠َ ُْ ُ٘ ْٓ َِ :ًَ ١ْ ِ ل،»احذحٚ بس ّئَل
َ ُعز َ ْفز َ ِش ُق َ٘ ِز ِٖ األ ُ َِّخ
َ َٚ  ث َ َالسٍٝػ
َ َٚ
ِ ٌّٕ اٟب فٍُّٙ و،ٍَْٓ فِ ْشلَخ١ع ْج ِؼ
»ْٟ صحب ِث
ِٗ ١ْ ٍَػ
ُ َس
ْ أٚ َٛ١ٌا
َ  « َِب أٔب: لَبي، ُي للاْٛ ع
َ
“Yahudiler yetmiş bir fırkaya ayrıldılar, Hristiyanlar yetmiş iki fırkaya
ayrıldılar, bu ümmet ise yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır bir fırka hariç
gerisi ateştedir.”
“Kim onlar ya Rasullallah?” diye sorulduğunda:
“Bugün benim ve ashabımın üzerinde olduğu yol üzere olanlardır”
demiştir başka bir lafızda “onlar cemaattir” demiştir.6
Soru 124: Yüce Allah'ın uluv ve istiva sıfatı hakkında ehl-i sünnet ve’lcemâatin akidesi nedir?
Yüce Allah'ın uluv ve istiva sıfatı hakkında ehli sünnet, sahabelerin ve
peygamberimizin inandığı gibi, Allah-u Teâlâ’nın semada (yukarıda),
bütün yaratılmışların üzerinde, celâline ve azametine yakışır bir
şekilde arşın üstüne istiva edip, yükseldiğine ve hiçbir yaratılmışın
O’na hiçbir sıfatında benzemediğine iman ederler.

Soru 125: Yüce Allah'ın uluv/yukarıda oluş sıfatı ile ilgili Kur’an-ı
Kerim’de zikredilen deliller hangileridir?
Yüce Allah'ın uluv/yukarıda oluş sıfatı hakkındaki delili ise O’nun şu
ayetinde yer almaktadır;
﴾ٔٙ﴿ سٛ
َّ ٌ اِٟأَأ َ ِِٕزُُ َِّٓ ف
ُ ُّ َ  رِٟ
َ ِف ثِ ُى ُُ األ َ ْس
َ َ ْخغ٠ َْغ َّبء أ
َ ٘ ض فَاِرَا

“Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? (O
zaman) bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. " (Mülk Suresi
– 16)
﴾ٔ﴿ ٍَٝع ِجّحِ اع َُْ َس ِثّ َه ْاأل َ ْػ
َ
6
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“O en yüksekte olan Rabbinin adını tesbih et. “(A’lâ Suresi; 1). Bu
konuda Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayetler bulunmaktadır.
Soru 126: Uluv/yukarıda oluş sıfatı hakkında hadislerden hangi delil
vardır?
Uluv sıfatına delil olarak cariye hadisi gösterilir. Rasûlullah -sallallahu
aleyhi ve sellem- cariyeye “Allah nerde?” diye sorar. Cariye:
“semadadır/yukardadır” diye cevap verir. Bunun üzerine: “Ben
kimim?” diye sorar. Cariye: “Sen Allah’ın rasûlüsün” der. Ardından
Peygamber efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- sahibine “cariyeyi
azat et. Zira bu müminedir” der.7
Soru 127: İstiva sıfatı hakkındaki deliller nelerdir?
İstiva sıfatını ispat eden delillerden biri Allah-u Teâlâ’nın şu ayetidir:
﴾٘﴿ َٜٛ َ ْاٌ َؼ ْش ِػ ا ْعزٍَٝػ
َّ
َ ُٓ َّ اٌش ْح
“Rahmân, Arş’ın üstüne istiva etmiştir/yükselmiştir.” (Taha Suresi; 5)
Kur’an-ı Kerim’de altı ayette Yüce Allah’ın arşı üstüne istiva etmesi
zikredilmiştir. Bunlar;
) اٌؼشػٍٝ ػٜٛ(ثُ اعز
“Sonra arşa istiva etti” (Araf Suresi; 54), (Yunus Suresi; 3), (Ra’d
Suresi; 2), (Furkan Suresi; 59), (Secde Suresi; 4), (Hadîd Suresi; 4).
Soru 128: İstiva ne demektir?
İstiva: Yükseklik üstünlük, arşın üzerine yükselip, çıkmak demektir.
İstiva, Arap dilinde manası bilinen bir kelime olup, ancak
keyfiyeti/nasıl olduğu bilinmez. İmam Malik –rahimehullahın- dediği
gibi: “İstiva malumdur, keyfiyeti ise meçhuldür, ona iman vacip ve bu
konuda soru sormak ise bidattir.” Hakkında soru sorulmasının bid’ât
olduğu konu istivanın keyfiyet/nasıl olduğu ile ilgilidir. Bu kural Yüce

7
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Allah'ın tüm sıfatları için geçerlidir. Bütün sıfatların manası anlaşılır,
ancak keyfiyeti meçhuldür.
Soru 129: Ehl-i sünnetin Kur’an-ı Kerim hakkındaki itikadı nasıldır?
Ehl-i sünnetin Kur’an-ı Kerim hakkındaki itikadı şöyledir; Kur’an-ı
Kerim harfleri ve manasıyla Yüce Allah'ın indirdiği kelamıdır,
yaratılmış değildir. Yüce Allah onunla hakikatte konuşmuş ve Cebrail'e
bildirmiş o da Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in kalbine
indirmiştir.
Soru 130: Kur’an-ı Kerim’in Yüce Allah'ın kelamı olduğuna dair delil
denir?
Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
ّ ََ ََ ْغ َّ َغ َوال٠ َّٝبس َن فَأ َ ِخ ْشُٖ َحز
﴾ٙ﴿ ِاّلل
َ َٓ ا ْعز َ َد١ِئِ ْْ أ َ َحذ ٌ ِ َِّٓ ْاٌ ُّ ْش ِشوَٚ
“Eğer Allah’a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde
bulunursa, Allah’ın kelâmını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı..”
(Tevbe Suresi; 6)

Bu ayette Allah'ın kelamından kasıt Kur’an-ı Kerim’dir.
Soru 131: Kur’an-ı Kerim’in yaratılmış olmadığına ve Allah tarafından
indirilmiş olduğuna dair delil nedir?
Allah’u Teâlâ şöyle buyurmuştur:
﴾ٔ﴿ شا٠ِ
ً َٓ َٔز١ِّ ٌََْ ٌِ ٍْؼَبٛ ُى١َ ٌِ ِٖ ػ ْج ِذ
َ ٍَٝػ
َ َْ ٔ ََّض َي ْاٌفُ ْشلَبِٞبس َن اٌَّز
َ َرَج
“Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkân’ı indiren Allah’ın şanı
yücedir.” (Furkan-1)
Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in indirilmiş olduğu hakkında delildir. Kur’an-ı
Kerim’in yaratılmadığı hakkındaki delil ise şu ayette yer almaktadır:
﴾٘ٗ﴿ األ َ ِْ ُشَٚ أََلَ ٌَُٗ ْاٌخ ٍَْ ُك
“Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız O’na mahsustur.” (A’râf
Suresi; 54) Bu ayette Yüce Allah emri ile yaratmasının farklı olduğunu
beyan etmiştir. Kur’an-ı Kerim Yüce Allah’ın emrindendir. Zira şöyle
buyurmuştur;
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﴾ٕ٘﴿  ًحب ِ ِّ ْٓ أ َ ِْ ِشَٔبٚ َْه ُس١ٌََٕب ِئ١ْ  َحْٚ َ  َوزَ ٌِ َه أَٚ
“Böylece sana da biz kendi emrimizden bir ruh (Kur'an) vahyettik.
Şûrâ Suresi; 52)
Çünkü Allah’ın kelamı O’nun sıfatlarından birisidir ve Allah’ın sıfatları
mahluk/sonradan yaratılmış değildir.
Soru 132: Ehl-i sünnetin Yüce Allah'ı görmek hakkındaki itikadı nedir?
Ehl-i sünnet, müminlerin kıyamet günü Cennette ayan beyan
gözleriyle Rablerini göreceğine itikat eder.
Soru 133: Müminlerin ahiret günü Allah'ı göreceklerine dair delil
nedir?
Allah-u Teâlâ şöyle buyurmuştur:
﴾ٕٖ﴿ ٌ َبظ َشح
ِ ٔ بَٙ ّ َس ِثٌَٝبض َشح ٌ ﴿ٕٕ﴾ ِئ
ِ َّٔ  َِئِ ٍزْٛ ٠َ ٌٖٛ ُخُٚ
“O gün birtakım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar.” (Kıyamet Suresi; 22-23)
﴾ٕٙ﴿ ٌ بدَح٠َ  ِصَٚ َٕٝاْ ْاٌ ُح ْغُٕٛغ
َ َٓ أ َ ْح٠ٌٍَِِّّز
“Güzel iş yapanlara (karşılık olarak) daha güzeli ve bir de fazlası
vardır.” (Yunus Suresi; 26)
Sahih hadiste rivayet edildiği gibi ayette vaat edilen güzel şey cennet
ve fazlası ise Allah'u Teâlâ’nın yüzüne bakmaktır.8
Soru 134: Ehl-i sünnete göre iman ne demektir?
Ehl-i sünnete göre iman dil ile söylemek, kalp ile iman etmek, azalar
ile amel etmektir. İman itaatlerle artar, günahlarla azalır.
Soru 135: Söz ve amellerin imandan olduğuna dair delil nedir?
Söz ve amellerin imandan olduğu hakkındaki Muhammed -sallallahu
aleyhi ve sellem-‘in şu sözü delildir:
َّ ِٓ ػ
َ أ َ ْدَٔبَ٘ب ئِ َِبَٚ ،ُ ََل ئٌََِٗ ئِ ََّل للا: ُيْٛ َب لَٙ ٍُض
ُ َُْٛع ْجؼ
ُ َّ ٠اإل
َب ُء١ ْاٌ َحَٚ ،ك
ْ ِبْ ث
َ َٜطخُ األَر
َ  فَأ َ ْف،ًش ْؼجَخ
َ َٚ ض ٌغ
ِ «
ِ ٠اٌط ِش
ُ
ٌٗ اٌٍفعٚ (35) ٍُِغٚ ،(9) ٞاٖ اٌجخبسٚبْ» س
ِ َّ ٠اإل
ِ َِِٓ ٌش ْؼ َجخ
8
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“İman yetmiş şubedir, bunların en faziletlisi: la ilahe illallah'tır ve en
düşüğü ise yoldan eza veren şeyleri kaldırmaktır. Haya imandan bir
şubedir.”9
Böylece hem amel hem de söz imandan sayılmıştır.

Soru 136: İmanın artıp azaldığına dair delil nedir?

İmanın artıp azaldığına dair delil, Allah’u Teâlâ’nın şu ayetidir:
﴾ٖٔ﴿  َّبًٔب٠ا ِئَُِٕٛ َٓ آ٠َِ ْضدَادَ اٌَّز٠َٚ
“İman edenlerin imanı artsın” (Müddessir Suresi; 31)
İmanın artması hakkındaki delil aynı zamanda onun eksilebileceğini
de gösterir.
Soru 137: Ehl-i sünnet ve'l-cemâatin, Müslüman toplumla beraber
olması hakkındaki itikadı nedir ve bu konudaki delili nedir?
Ehl-i sünnet, Müslüman toplum ve yöneticisine bağlı kalır ve onlardan
ayrılmaz. Bunu da farz olarak görüp, inanırlar. Bu hususta Allah’u
Teâlâ şöyle buyurmuştur:
﴾ٖٔٓ﴿ ْاَُٛلَ رَفَ َّشلَٚ ؼًب١ِّ اّلل َخ
ِ ّ ًِ اْ ِث َح ْجُّٛ ص
ِ َ ا ْػزَٚ
“Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp
bölünmeyin.” (Âl-i İmrân Suresi;103)
Soru 138: Ehl-i sünnetin yöneticilere itaat konusundaki itikadı ve bu
konudaki delili nedir?
Ehl-i sünnet, günahkâr olsalar dahi yöneticilere Yüce Allah’a isyan
olmayan konularda itaat etmenin farz olduğun itikat ederler. Bu
hususta Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
9

Buhari (9), Muslim (35). Hadisin lafızları Müslim’e aittir.
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َّ َٚ غ ّْ ُغ
 فَا ِ ْْ أ ُ ِِ َش،ٍخ١ِ ص
َّ ٌ ْاٌ َّ ْش ِء ْاٌ ُّ ْغ ٍُِ اٍَٝػ
َ اٌطب
َ «
َ ُإْ َِ َش ِث َّ ْؼ٠ ْْ َ  ِئ ََّل أ،َٖ َو ِشٚ َّ َّب أ َ َحت١ ِف،ُػخ
َ  ََلَٚ ع ّْ َغ
»َػخ
َ طب
ِ ِث َّ ْؼ
َ  ٍخ فَ َال١َ ص
“Müslüman bir kişiye, sevdiği yahut hoşlanmadığı şeylerde
(Müslüman yöneticiye) itaat etmesi ve dinlemesi gerekir. Ancak
günah olan bir şey emredildiğinde, o günahta itaat etmek ve işitip,
dinlemek yoktur.”10

Soru 139: Ehl-i sünnetin büyük günah işleyenlerle ilgili itikat prensibi
nedir ve bu konuda delil nedir?
Ehl-i sünnete göre, büyük günah işleyenler kâfir olmaz, ebediyen
ateşte kalmazlar. Onların durumu Allah'a kalmıştır. Dilerse azap eder,
dilerse de onları affeder. Allah’u Teâlâ şöyle buyurmuştur:
ّ َّْ ِئ
﴾ٗ٥﴿ َشَبء٠ َّٓ ٌِ َْ رَ ٌِ َهُٚ  ْغ ِف ُش َِب د٠َ َٚ ِٗ ُِ ْش َش َن ث٠ ََْ ْغ ِف ُش أ٠ َاّللَ َل
“Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun
dışında kalanları (günahlar) ise dilediği kimseler için bağışlar.” (Nisa Suresi;
48)

Soru 140: Müslüman bir kimseyi tekfir etmenin/kafir görmenin
hükmü nedir ve delili nedir?
Müslüman bir kimseyi tekfir etmek haramdır. Rasulullah -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
»ٍٗ ومزٛٙثىفش ف
ٍ ً  ِإِٕبِٝ«ِٓ س
“Mü’min bir kimseyi küfür ile itham eden onu öldürmüş gibidir”11
Soru 141: Ehl-i sünnetin sahabeler hakkındaki itikat prensipleri nedir?
Ehl-i sünnetin sahabeler hakkındaki itikadı şöyledir; Kalplerinde, Allah
rasulünün sahabelerine karşı kin, nefret ve düşmanlık yoktur. Dilleri
ile onlara sövüp, haklarında ileri geri konuşmazlar. Onları sever,

10
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isimleri anılınca Allah onlardan razı olsun derler, en güzel bir şekilde
tabi olur ve onlara Allah'ın zikrettiği şekilde dua ederler.
﴾ٔٓ﴿ .. ْب
َ َٓ٠ِا َِٕٔب اٌَّزَٛ  ِ ِإل ْخَٚ َسثََّٕب ا ْغ ِف ْش ٌََٕب
ِ َّ ٠بإل
ِ ْ َِٔب ثُٛعجَم
“Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi
bağışla. “(Haşr Suresi; 10)

Soru 142: Ehl-i sünnetin, Allah rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem’in
ehli beyti hakkındaki itikat prensipleri nedir?
Ehl-i sünnet, Allah rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem’in ehli beytini iki
sebepten ötürü severler:
İman etmiş olmalarından ve Allah rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem’in
akrabaları olmalarından dolayı severler. Bununla birlikte Yüce Allah ile
birlikte, onlara ibadet ederek ve onları masum görerek aşırıya
gitmezler.
Soru 143: Ehl-i sünnetin vela ve bera (Allah için sevmek Allah için
buğz etmek) konusundaki itikat prensipleri nedir?
Vela ve bera (Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek) imanın
gereği ve la ilahe illallah kelimesinin bir sonucudur.
Vela: Allah'ı, rasulü Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem’i ve
Müslümanları sevmektir.
Bera: Küfre ve kafirlere buğz edip onlardan uzak olmak, onları dost
edinmemek, onlara ait olan özelliklerde onlara benzememektir.
Kafirlerden berî olmak, onlara zulüm ve haksızlık etmeyi yahut tüm
ilişkileri kesmeyi gerektirmez. Bilakis İslam dini, Müslümanlara zarar
ve eziyet vermeyen gayri Müslimlere karşı iyilik ve ihsanda
bulunulmasını meşru kılmıştır.
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Soru 144: Ehl-i sünnet ve'l-cemâatin İsa –aleyhisselam- hakkındaki
itikadı nedir?
Ehl-i sünnet ve'l-cemâatin İsa –aleyhisselam- hakkındaki itikadı
şöyledir: İsa –aleyhisselam- Allah'ın kulu ve rasulüdür. O, kendisine
ibadet edilmeyen bir kul ve yalanlanmayan bir peygamberdir.
Âdemoğullarından bir beşerdir. Babası olmadan tek bir anneden
dünyaya gelmiştir.
Soru 145: Ehl-i sünnet ve'l-cemâatin Hristiyanlık, Yahudilik gibi diğer
dinler hakkındaki itikadı nedir ve bu konudaki deliller nelerdir?
Ehl-i sünnet ve'l-cemâat, İslam dininin gelmesiyle, ondan önce gelmiş
bütün dinlerin geçersiz olduğuna itikat ederler. Allah-u Teâlâ, elçisi
Muhammed –sallallahu aleyhi ve sellem-’i peygamber olarak
gönderdikten sonra İslam dininden başka hiçbir dini kabul etmez.
Soru 146: İslam'ın hak, diğer tüm dinlerin batıl olduğuna dair Kur’an-ı
Kerim’den delil nedir?
İslam dininin hak, diğer tüm dinlerin batıl olduğuna dair Kur’an-ı
Kerim’de yer alan delil Yüce Allah'ın şu ayetidir:
َ  ْجز َ ِغ٠َ َِٓ َٚ
﴾٥٘﴿ َٓ٠خ َشحِ َِِٓ ْاٌخَب ِع ِش٢ا
ِ ِٟ فَٛ ُ٘ َٚ ُْٕٗ ِِ ًَ ُ ْم َج٠ ًٍََٕٓب ف٠ِاإل ْعالَ َِ د
ِ  َْش١غ
“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul
edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.” (Âl-i İmrân
Suresi; 85)

Soru 147: Muhammed –sallallahu aleyhi ve sellem-‘e ve kendisi ile
gönderilen İslam dinine iman etmenin gerekliliğine dair hadislerden
delil nedir?
Muhammed –sallallahu aleyhi ve sellem-‘e ve kendisiyle gönderildiği
İslam dinine iman etmenin vacip olduğuna dair şu hadis delildir:
ٌُٚ دّٛ٠ ُ ث،َٟٔل ٔصشاٚ ٞدٛٙ٠  أحذ ٌ ِٓ ٘زٖ األِخٟغّ ُغ ث٠ ذٖ َل١ٔفظ ِحّ ٍذ ث
ُ ٞاٌزٚ«
» أُسعٍذُ ثٗ ئَل وبْ ِٓ أصحبة إٌبسٞإِٓ ثبٌز٠
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Muhammed’in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki: bu
ümmetten Yahudi veya Hıristiyan herhangi bir kimse beni duyar da,
sonra benimle gönderilen dine inanmadan ölürse, mutlaka cehennem
ashâbından olur!”12
Soru 148: Ehl-i sünnetin, Kur’an ve sünnet yer alan naslar hakkındaki
itikat prensipleri nedir? Delil nedir?
Ehl-i sünnetin, Kur’an ve sünnette yer alan naslar hakkındaki duruşu
şöyledir;

Kur’an ve sahih sünnette yer alan naslara teslim olmak, içerdikleri
emirlere boyun eğmek, akıl yürüterek veya görüş sunarak itiraz
etmemektir. Bu konuda Allah’u Teâlâ şöyle buyurmuştur:
ْاُّٛ ٍِّ غ
َ  َّب١ِنَ فُّٛ ُ َح ِ ّى٠ ٝ
َ َ ُْ َح َش ًخب ِ ِّ َّّب لِٙ  أَٔفُ ِغِٟاْ فَُٚ ِدذ٠ َ ُْ ث ُ َُّ َلُٙ َٕ١ْ َش َد َش ث
َ ُ٠َٚ َْذ١ض
َ َّ َْ َحزُِِٕٛ ُْإ٠ َ َس ِثّهَ َلَٚ َفَال
﴾ٙ٘﴿  ًّب١ٍِ ر َ ْغ

“Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde
seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı
duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş
olmazlar.” (Nisa Suresi: 65)
Soru 149: Ehl-i sünnetin, Allah yolunda yapılan cihat konusundaki
duruşu nedir?
Ehl-i sünnete göre Allah yolunda cihat, İslam’ın zirvesidir, İslam'ın en
yüksek olması için yapılması gereken bir ameldir. Ancak cihadın bazı
şartları vardır. Bunlardan en önemlisi güç ve kuvvet sahibi olmak ve
Müslüman devlet reisinin sancağı altında toplanmaktır.

12
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Soru 150: Ehl-i sünnetin, terör faaliyetleri yapan ve buna cihat ismi
veren gruplar hakkındaki duruşu nedir?
Ehl-i sünnet, terör olaylarından ve terörist grupların faaliyetlerinden
uzaktır. Zira bu gruplar haricilerin yöntemini benimserler. Onların
yaptığı bu faaliyetler çok kötüdür. İslam'ın kötü bir din olarak
yansıması, emniyet içinde olanları korkutma, masum kişilerin
öldürülmesi, Müslüman ülkelerde zarar, ziyan ve fitnenin meydana
gelmesine neden olur.
Başarı Allah'tandır.
Nebimiz Muhammed'e salâtu-selam olsun.
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