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NEBEVÎ SÜNNET’İN VAHİYLE TEMELLENDİRİLMESİ 

 

(A) 

 

 

 1) Nübüvvet Rabbani Bir Risalettir 

 

 Nebevî Sünnet’in (bunu genel manada ele alırsak) vahiyle temellendirilmesinden 

maksad; kitabi risalete dahil olmadığı halde, yine bir nevi “risalet” için, insanları Allah’a 

davet ve onlara tevhidi ve Rabbanî hükümleri, ahlak ve adabı öğretmek için gönderilmiş olan 

nebilerin; “ilm, “hikmet”, “hukm” ve şeriatla mükellef olmaları ve bunun nebilerin davetine 

yansımasını açıklığa kavuşturmaktır. Tabiî ki nübüvvet dediğimiz zaman, bununla; nebinin 

nebiliğinin hüccetleri, ayetleri ve delâletlerini söz konusu ediyoruz.  

 Kur’an’da “Rasul” ve “Nebi” Allah’tan,  O’nun seçmesi, istıfası, hidayeti, terbiyesi ve 

ta’limiyle insanlığı Allah’a tevhide davet etmeleri için, diğer insanlarla ortak insani vasıflara 

sahip olmalarına rağmen, onların hemen hemen tamamında fıtri olarak bulunması ??? ve kimi 

zaman da imkansız olan sıfatlara sahiptirler. 

 

2 X 

 

 Bu sıfatları şöyle sıralayabiliriz: 

1) İlmi Hidayet 

2) Sıdk 

3) Emanet 

4) İsmet 

5) Fıtnat (çok yüksek bir zeka ve aklediş) 

6) Adl 

 

ةً يَْهدُوَن بِأَْمِرنَا َوأَْوَحْينَا إِلَْيِهْم فِْعلَ  ََلةِ َوإِيتَاء  َوَجعَْلنَاُهْم أَئِمَّ اْلَخْيَراِت َوإِقَاَم الصَّ

َكاةِ َوَكانُوا لَنَا  {73َعابِِديَن } الزَّ
 
“Ve onları, kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık ve onlara hayrı 

kapsayan-fiilleri, namaz kılmayı ve zekât vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet 

edenlerdi.” 

(Enbiya: 21/73) 

 

 

 ُ َ ُرُسَلً َوِمَن النَّاِس إِنَّ  يَْصَطِفي ِمَن اْلَمََلئَِكةِ  ّللاَّ  {75َسِميٌع بَِصيٌر } ّللاَّ
  

 

“Allah, meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da. Şüphesiz Allah, işitendir, 

görendir.” 

(Hac: 22/75) 
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 (Bkz. 3/26-28) 

 

ُسوَل فإِن تََولَّْواْ فَإِنَّ  ّللّاَ قُْل أَِطيعُواْ  اْصَطفَى  ّللّاَ { إِنَّ 32اْلَكافِِريَن } الَ يُِحب   ّللّاَ َوالرَّ

 {33ْمَراَن َعلَى اْلعَالَِميَن }َوآَل عِ  آدََم َونُوحاً َوآَل إِْبَراِهيمَ 

 

 
32- “De ki: "Allah'a ve Resulüne itaat edin." Eğer yüz çeviririlerse şüphesiz Allah, 

kâfirleri sevmez. 

 

33- Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler 

üzerine seçti;” 

(Al-i İmran: 3/32, 33) 

 

 

3 X 

 

ةً َواِحدَةً فَبَعََث  ِرينَ  ّللّاُ َكاَن النَّاُس أُمَّ َوُمنِذِريَن َوأَنَزَل َمعَُهُم اْلِكتَاَب  النَّبِيِّيَن ُمبَّشِ

 فِيَما اْختَلَفُواْ فِيِه َوَما اْختَلََف فِيِه إِالَّ الَِّذيَن أُوتُوهُ ِمن بَْعدِ  بِاْلَحّقِ ِليَْحُكَم بَْيَن النَّاِس 

ِلَما اْختَلَفُواْ فِيِه ِمَن اْلَحّقِ بِإِْذنِِه  الَِّذيَن آَمنُواْ  ّللّاُ ا َجاءتُْهُم اْلبَيِّنَاُت بَْغياً بَْينَُهْم فََهدَى مَ 

ْستَِقيٍم } يَْهِدي َمن يََشاُء إِلَىّللّاُ وَ   {213ِصَراٍط م 
 

“İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcı-korkutucular olarak 

peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler 

konusunda, aralarında hüküm vermek üzere hak kitaplar indirdi. Oysa kendilerine 

apaçık ayetler geldikten sonra, birbirlerine karşı-olan 'azgınlık ve kıskançlıkları 

yüzünden anlaşmazlığa düşenler, o, (Kitap) verilenlerden başkası değildir.' Böylece 

Allah, iman edenleri, hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. 

Allah, kimi dilerse onu doğruya yöneltip-iletir.” 

(Bakara: 2/213) 

 

نْ إِنَّا أَْرَسْلنَ ٍة إِالَّ خََل فِيَها نَِذيٌر } اَك بِاْلَحّقِ بَِشيراً َونَِذيراً َوإِن ّمِ بُوَك 24أُمَّ { َوإِن يَُكذِّ

بُِر َوبِاْلِكتَابِ  فَقَْد َكذََّب الَِّذينَ   {25اْلُمنِيِر } ِمن قَْبِلِهْم َجاءتُْهْم ُرُسلُُهم بِاْلبَيِّنَاِت َوبِالز 
 

 

 
24- “Hiç şüphesiz biz seni, Hak ile bir müjde verici bir uyarıcı-korkutucu olarak 

gönderdik. Hiç bir ümmet yoktur ki, içinde bir uyarıcı-korkutucu gelip-geçmiş 

olmasın. 

25- Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden öncekiler de yalanlandı; peygamberleri ise, 

kendilerine apaçık olan ayetler,(46) sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi.” 

(Fatır: 35/24, 25) 
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ا َكاَن  أَنتُْم َعلَْيِه َحتََّى يَِميَز اْلَخبِيَث ِمَن الطَّيِِّب َوَما َكاَن  ِليَذََر اْلُمْؤِمنِيَن َعلَى َما ّللّاُ مَّ

ُسِلِه َمن يََشاُء فَآِمنُواْ بِ  ّللّاَ َعلَى اْلغَْيِب َولَِكنَّ  ِليُْطِلعَُكمْ  ّللّاُ   الّلِ يَْجتَبِي ِمن ر 

َّقُواْ فَلَُكْم أَْجٌر َعِظيٌم }  {179َوُرُسِلِه َوإِن تُْؤِمنُواْ َوتَت
 

“Allah, murdar olanı, temiz olandan ayırd edinceye kadar mü'minleri, sizin kendisi 

üzerinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Allah sizi gayb üzerine muttali 

kılacak da değildir. Ama Allah, peygamberlerinden dilediğini seçer. Öyleyse siz de 

Allah'a ve Resulüne iman edin. Eğer iman eder ve korkup-sakınırsanız, sizin için 

büyük bir ecir vardır.” 

(Al-i İmran: 3/179) 

 

 

ُسوٍل فَإِنَّهُ 26يُْظِهُر َعلَى َغْيبِِه أََحداً } اْلغَْيِب فَََل َعاِلُم  يَْسلُُك  { إِالَّ َمِن اْرتََضى ِمن رَّ

ِرَسااَلِت َربِِّهْم َوأََحاَط بَِما  { ِليَْعلََم أَن قَْد أَْبلَغُوا27ِمن بَْيِن يَدَْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصداً }

 {28َعدَداً } لَدَْيِهْم َوأَْحَصى ُكلَّ َشْيءٍ 

 
26- “O, gaybi bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz 

(ona muttali kılmaz).  

 

27- Ancak elçileri (peygamberleri) içinde razı olduğu (seçtikleri kimseler) başka. 

Çünkü O, bunun önüne ve arkasına izleyici (gözetleyici) ler dizer. 

 

28- Öyle ki onların, Rablerinden gelen risaleti (insanlara gönderilenleri) tebliğ 

ettiklerini bilsin. (Allah,) Onların nezdinde olanları sarıp-kuşatmış ve her şeyi sayı 

olarak da sayıp-tesbit etmiştir.” 

(Cin: 72-26-28) 

 

 

 Nübüvvetin İlahi ve Rabbanî Bir Risalet Olduğunun Delilleri: 

 

1) Vahy 

2) Mu’cizeler 

 

Kur’an’da rasullere ve nebilere vahyedileni iki mertebede ele alabiliriz: 

Birisi: İlim, hükm, hikmet, kitap ve nübüvvet içeren ayetler. Biz buna Kur’an’dan 

öğrendiğimiz kadarıyla “tilavet edilen ayetler” veya şeriat içeren ayetler diyoruz. Bu manada 

nübüvvet de risalettir ancak, şumulü bakımından risaletin getirdiği şeriat daha kapsamlıdır.  

Diğeri: Rasul’ün ve Nebi’nin huda ayetleri ve nübüvvet nimetini reddeden ve iman 

yerine küfrü seçen topluluklara, yine rasul ve nebiye vahyedilerek izhar edilen ayetlerdir. Ki 

buna biz, yine Kur’an ve Sünnet’ten öğrendiğimiz gibi “icaz” diyoruz.  

İcaz; Allah’ın emri, sünneti ve fiilidir. Tıpkı “vahy” kelimesinde olduğu gibi (vahyi 

masdar ismidir). Bunun için Nebilerin ve Rasullerin izhar ettikleri maddi mu’cizeler, 

tamamen Allah’ın izni, emri ve yaratmasıyladır. İ’cazın sebebi ve aslı, nebi ve rasul değildir. 

Çünkü tabiat ve eşya üzerinde beşer kudretinin fevkinde olan bir değişikliği ancak Allah 
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yapabilir. Herhangi bir tabiat hadisesi de haddizatında ayet ve mu’cizedir. Fakat bunu 

rasullerin ve nebilerin muciz olan ayetlerini hafife almak veya inkar etmek için kullanmak, 

Allah Azze ve Celle ile istihza etmektir. 

Rasul ve nebinin izhar ettiği ya da vahy ile haber verdiğinin gerçekleşmesi, sebepsiz 

yere vuku bulacak olan bir şeyden haber vermek değil, bir ayeti bir diğer ayetle haber 

vermektir. Şimdi, Allah’tan rasul ve nebiye vahyedilen ayetleri, kelamı muciz görüp bu ayette 

haber verileni nebinin izhar etmesinin ya da bunun meydana gelmesinin ilahi iradeye aykırı, 

Allah için imkansız olan tarafı nedir, Allah için “inkar”dan söz edilebilir mi? 

Onun içindir ki, mucizeleri inkarda, gaybdan vahyedileni kabul eden aklın, akıllılığını 

ve doğruluğunu kabul edip, mucizelerde “aklı” korumaya ve Allah’ın fiilerinde çelişki 

aramaya aynı aklı koşuşturmanın Kur’an’nî hiçbir esası ve aslı olamaz. Tabiatta mucizeler, 

Allah’ın Rububiyetini mutlak delilleridir. Nebilerin izhar ettikleri ve haber verdikleri 

mucizeler ise, vahyle bildirilen ve insanların bilgisi dışında olan hadiselerdir. Hatta bu 

i’cazların hiçbirisini, ne bir nebi ve ne bir rasul, Allah tarafından kendilerine bildirilmedikçe 

bilmezler ve böyle bir ayeti ortaya koyamazlar. 

Kur’an’dan okuduğumuz mucizelerin hepsi bu kabilden olan ayetlerdir. Musa (as), İsa 

(as), İbrahim’in (as) mucizeleri, Nuh’un, Hud’un, Salih’in ve Şuayb’ın (aleyhimüsselam) 

mucizeleri, bu türden mucizelerdir. Bunun için biz Kur’an’da gaybı haber verme sadedinden 

karşılaştığımız hadiselerin çoğunun, nebiler ve rasullerin mucizeleri olarak adlandırıyoruz. 

Zira Allah’ın Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) gününden bugüne kadar ümmetin alimleri ve 

imamları bunun üzerinde icma etmişlerdir. 

Nübüvvetin maksadı yeryüzünde Allah’ın, Rububiyet ve Uluhiyyet ilmini yaymak, 

insanları Allah’ı tevhide davet, yeryüzünde adaleti ikame etmek, insanlar arası merhamet ve 

iyilik duygusunun ve Rabbanî olan fıtrî ahlakı yaymaktır.  

Kur’an’da nübüvvet gerçeğini hakkıyla anlayabilmek için, Kur’an’ın doğru ve sahih 

olan bir ilimle yine Kur’an’dan ve Rasul’ün (sallallahu aleyhi ve sellem) Sünneti’nden elde edilen 

usule göre bir okumaya özen göstermeliyiz. Bunun da en sağlam vesilesi, Kur’an’da haber 

verilenin, emredilip nehyedilenin hepsinin Allah katındakinin tasdiki olduğuna iman etmektir. 

Bizi, yanlış, doğru düşüncelerimizi ve zanlarımızı “tasdik” ??? Allah katındakini tasdik eden 

bir kitap. 

Allah, rasul ve nebilerini kullarının hidayetine davet eden imamlar kılmıştır. İmam; 

Din’de iman eden müminler üzerinde mutlak itaat hakkı olan kimse demektir. Nebilerin ve 

rasullerin İmamati vahye dayalı bir makamdır. Allah nebilerin ve rasullerin imametine itaatı 

ve uymayı, İbrahim (as) ve zürriyeti için Kur’an’da şöyle denir: 

 

ةً يَْهدُوَن بِأَْمِرنَا َوأَوْ  ََلةِ َوإِيتَاء  َحْينَا إِلَْيِهْم فِْعلَ َوَجعَْلنَاُهْم أَئِمَّ اْلَخْيَراِت َوإِقَاَم الصَّ

َكاةِ َوَكانُوا لَنَا  {73َعابِِديَن } الزَّ
 
“Ve onları, kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık ve onlara hayrı 

kapsayan-fiilleri, namaz kılmayı ve zekât vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet 

edenlerdi.” 

(Enbiya: 21/73) 

 

 

 

 

 

 



 5 

Allah her ümmete bir rasul göndermiştir. 

 

ْن أَْهِلَها إِن َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاقَ  ْن أَْهِلِه َوَحَكماً ّمِ يُِريدَا إِْصَلَحاً  بَْينِِهَما فَاْبعَثُواْ َحَكماً ّمِ

 {35} َكاَن َعِليماً َخبِيراً  ّللّاَ بَْينَُهَما إِنَّ  ّللّاُ يَُوفِِّق 
 

“(Kadın ile kocanın) Aralarının açılmasından korkarsanız, bu durumda erkeğin 

ailesinden bir hakem, kadının da ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) 

düzeltmek isterlerse, Allah da aralarında başarı sağlar. Şüphesiz, Allah, bilendir, 

haberdar olandır.” 

(Nisa: 4/35) 

 

 

ا فِي األَْرِض َجِميعاً َوِمثْلَهُ َمعَهُ ِليَْفتَدُواْ بِِه ِمنْ  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُرواْ لَْو أَنَّ  َعذَاِب يَْوِم  لَُهم مَّ

 {36اْلِقيَاَمِة َما تُقُبَِّل ِمْنُهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم }
 

“Gerçek şu ki, küfre sapanlar, yeryüzünde olanların tümü ve bununla birlikte bir katı 

daha onların olsa, bununla da kıyamet gününün azabından (kurtulmak için) fidye 

vermeye kalkışsalar, yine onlardan kabul edilmez. Onlar için acıklı bir azab vardır.” 

(Maide: 5/36) 

 

 

 

NÜBÜVVETİN VAHİYLE TEMELLENDİRİLMESİ YA DA NÜBÜVVETİN 

VAHY OLUŞUNUN KUR’AN’Î DELİLLERİ 

 

B 

 

 Söze, önce neden Sünnet’in vahiyle temellendirilmesi -yani tesisi- esaslandırılması 

diye isim koyduğumuzu açıklamakla başlayalım: 

 Nübüvvetin Kur’an’da anlatılışını fıkhettiğimizde, bunun Allah’ın rasul ve nebi olarak 

seçtiği kulları hakkındaki ilmi, hükmü ve tarifini de tanımış oluruz. Nübüvvet ve risalet 

deyince, kainatın Rabbi olan Allah Azze ve Celle’nin sıfatlarını, isimlerini ve Rabbimiz 

olarak O’nun kudretini, hikmetini ve azametini de tanımış oluyoruz. 

 Biz Allah Azze ve Celle’yi nebilerin ve rasullerin bizlere gönderilmesiyle tanıdık. 

Bunun için nebinin ve rasulün ilmi, hikmeti, fıkhedişi, akledişi, ahlak ve davranışları öyle bir 

istikamet üzere olmalı ki, sıdkı ve adaleti ve tebliği karşılığında insanlardan hiçbir dünyalık 

menfaat talep etmemesiyle de, Allah katındakinin mutlak doğru, fıtrata ve hikmete en uygun 

olan DİN olduğuna, sözleri ve amelleri delil ve hüccet olsun. Demek ki, nübüvvet 

dediğimizde nebinin; hem Allah katından Allah’ın mutlak iradesi, ihtiyarı, ıstıfası, ictibası ve 

fazlı ile seçilmek ve tevhidi risaletle insanları Allah’a davet etmek ve insanlara Rabbinin 

vahyi, ilmi, izni, emri, rızası ile O’ndan gelen risaletin, ayetlerin ve getirdiği ahkamı 

açıklamak ve vahyin nasıl yaşanır kılındığını bizzat göstermektir.  

 Rasulullah’tan (sallallahu aleyhi ve sellem) önce gönderilmiş olan bütün nebilere ve rasullere 

vahyedildi. 

 

                                                 
 Veya hüccetleri 
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َوأَْوَحْينَا إِلَى إِْبَراِهيَم َإِْسَماِعيَل  َن ِمن بَْعِدهِ إِنَّا أَْوَحْينَا إِلَْيَك َكَما أَْوَحْينَا إِلَى نُوحٍ َوالنَّبِيِّي

َوآتَْينَا دَاُوودَ  َواألَْسبَاِط َوِعيَسى َوأَي وَب َويُونَُس َوَهاُروَن َوُسلَْيَمانَ  َوإِْسَحاَق َويَْعقُوبَ 

نَْقُصْصُهْم َعلَْيَك َوَكلََّم ِمن قَْبُل َوُرُسَلً لَّْم  { َوُرُسَلً قَْد قََصْصنَاُهْم َعلَْيكَ 163َزبُوراً }

ِريَن َوُمنِذِريَن ِلئََلَّ يَُكونَ 164تَْكِليماً } ُموَسى ّللّاُ  بَّشِ ُسَلً م  ةٌ  ّللّاِ ِللنَّاِس َعلَى  { ر  ُحجَّ

ُسِل َوَكاَن  ً  ّللّاُ بَْعدَ الر  ِكِن 165} َعِزيزاً َحِكيما لَهُ يَْشَهدُ بَِما أَنَزَل إِلَْيَك أَنزَ  ّللّاُ { لَـّ

 {166َشِهيداً }الّلِ َواْلَمآلئَِكةُ يَْشَهدُوَن َوَكفَى بِ  بِِعْلِمهِ 
  

163- “Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. 

İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve 

Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik. 

 

164- Ve sana daha önceden gerçekten haberlerini aktarıp-verdiğimiz peygamberler ile 

sana haberlerini aktarıp vermediğimiz peygamberlere de (vahyettik) . Allah, Musa ile 

de konuştu. 

  

165- Peygamberler; müjdeciler ve uyarıcı-korkutucular olarak (gönderildi) . Öyleki 

peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı (savunacak) delilleri olmasın. Allah, 

üstün ve güçlü olandır, hikmet ve hüküm sahibidir. 

 

166- Fakat Allah, sana indirdiğiyle şahidlik eder ki, O, bunu kendi ilmiyle indirmiştir. 

Melekler de şahittirler. Şahid olarak Allah yeter.” 

(Nisa: 4/163-166) 

 

 

 Ancak nübüvvetin risaletle birlikte olmasıyla, nübüvvetin kitabi bir vahy olmadan 

vahyedilmesi arasında benzerliklerin olması yanında farklılıklar da vardır. Daha önceki 

risaletleri nübüvvetin nasıl açıkladığı ya da hem rasul ve hem nebi olan rasullerin vahyi nasıl 

tefsir ve tebyin ettiklerine dair ayrıntılı bilgilere sahip değiliz. Buna en bariz misal olarak 

İbrahim’in (as) ateşe atılması, rüyası ve kuşları ile Musa’nın (as) ve İsa’nın (as) nübüvvetini 

gösterebiliriz. Bu misallerin ve kasasın hepsinde, Allah’ın nebilerine nasıl bir ilim verdiği ve 

bu ilmin nebinin fiillerinde nasıl nebevî bir idrake, fıkha, tefsir ve tebyine dönüştüğünün ve 

bu fıkhın inşasının her aşamasında vahyin tezahürünün ve Allah’ın nebilerini nasıl 

koruduğunu, onların sözlerini, hükümlerini ve amellerini nasıl huda ve istikamet üzere 

kıldığını öğreniyoruz.  

 Bu yönüyle nübüvvet, sadece bir mükellefiyet ve rolü eda değil aynı zamanda; 

nebilerin fıtratının kemaliyle, onların güzel ve yüce ahlakının ve seciyelerinin, Allah’ın talimi, 

hidayeti, lütfu ve fazlı ile korunduğunu ve O’nun inayetine ve ismetine mazhar olduğunu da 

bize gösterir. İsmail (as) ile annesi Hacer’in, Musa’nın (as) ve Yusuf’un (as) çocuklukları 

hakkındaki kıssalara göz attığımızda bu kıssalarda sadece nebi ve rasul olacak ya da rasul ve 

nebi olarak seçilmiş olan insanların sadece bedensel olarak korunmayıp, kendilerine emanet 

edilecek olan risalet için korunduklarını da anlarız. 

 Peki, rasul ve nebileri böyle bir koruma, anlamsız, gayesiz, hikmetsiz ve sebepsiz 

olabilir mi? Bu ilahi, inayet, rahmet, lütuf ve koruma acaba ne için? Sözünü ettiğimiz 

rasullerin ve nebilein hepsi, gelecekte çok büyük risaletlerin ve nübüvvetlerin imamlığını 

yapacaklar da ondan. Yusuf (as) ile babası Yakub (as) hakkında zikredilenler açık bir şekilde 

nübüvvetin en büyük alâmetlerindendir. İsmail’in (as) babasının gördüğü rüyayı tasdik edişi 

ve ölüme razı olup, Allah’ın emrine teslim olması, sadece bir çocukluk itirafı olarak izah 
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edilemez. İsa’nın (as) henüz yeni ve doğmuş bir çocuk olarak annesinin kucağında 

konuşması, salt mecazi söylemi vurgulayan bir kıssa olamaz.  

 Bu anlattıklarımızın kendisi, alâmetlerinden daha büyük ve azametli olan bir gerçek 

içindir. O da nübüvvettir.  

 İlim, akıl ve hikmetle, hukm, minhac ve şir’a tesis olur. Buna Kur’an’da “el-Emr” ve 

“şeriat” denilmiştir. 

 

ً  َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَابَ  قاً لَِّما بَْيَن يَدَْيِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمنا فَاْحُكم َعلَْيِه  بِاْلَحّقِ ُمَصدِّ

َّبِْع أَْهَواءهُمْ  ّللّاُ بَْينَُهم بَِما أَنَزَل  ا َجاءَك ِمَن اْلَحّقِ ِلُكّلٍ َجعَْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعةً  َوالَ تَت َعمَّ

 ً يَْبلَُوُكْم فِي َما ّللّاُ َولَْو َشاء  َوِمْنَهاجا ةً َواِحدَةً َولَـِكن لِّ آتَاُكم فَاْستَبِقُوا  لََجعَلَُكْم أُمَّ

ً  هللاَراِت إِلَى الَخيْ   {48فَيُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن } َمْرِجعُُكْم َجِميعا
 

“Sana da (Ey Muhammed,) önündeki kitap(lar) ı(78) doğrulayıcı ve ona 'bir şahid-

gözetleyici' olarak Kitab'ı (Kur'an'ı) indirdik.  

Öyleyse aralarında Allah'ın indiridğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların 

heva (istek ve tutku) larına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol-yöntem 

kıldık. Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet kılardı; ancak (bu,) size verdikleriyle 

sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. 

Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.” 

(Maide: 5/48) 

 

 

َن الطَّيِّبَاتِ  َولَقَْد آتَْينَا ةَ َوَرَزْقنَاُهم ّمِ ْلنَاهُ  بَنِي إِْسَرائِيَل اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالن بُوَّ ْم َوفَضَّ

َن اأْلَْمرِ 16َعلَى اْلعَالَِميَن } فََما اْختَلَفُوا إِالَّ ِمن بَْعِد َما َجاءُهْم  { َوآتَْينَاهُم بَيِّنَاٍت ّمِ

{ ثُمَّ 17} َربََّك يَْقِضي بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَْختَِلفُونَ  اْلِعْلُم بَْغياً بَْينَُهْم إِنَّ 

َّبِعْ َجعَْلنَا َن اأْلَْمِر فَاتَّبِْعَها َواَل تَت  {18أَْهَواء الَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن } َك َعلَى َشِريعٍَة ّمِ
 

16- “Andolsun, biz İsrailoğullarına Kitap, hüküm  ve peygamberlik verdik, onları 

temiz ve güzel şeylerden rızıklandırdık ve onları alemlere karşı üstün kıldık. 

17- Ve onlara bu emirden açık belgeler verdik. Fakat onlar, kendilerine ilim geldikten 

sonra, yalnızca aralarındaki 'hakka tecavüz ve azgınlıktan' dolayı ihtilafa düştüler. 

Şüphesiz senin Rabbin, hakkında ihtilafa düştükleri şeyde kıyamet günü aralarında 

hüküm verecektir. 

18- Sonra seni de bu emirden bir şeriat üzerinde kıldık; öyleyse sen ona uy ve 

bilmeyenlerin heva (istek ve tutku) larına uyma.” 

(Casiye: 45/16-18) 

 

 

يِن َما َوصَّى بِِه نُوحاً َوالَِّذي أَْوَحْينَا َن الدِّ ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم إِلَيْ  َشَرَع لَُكم ّمِ َك َوَما َوصَّ

ينَ  قُوا فِيِه َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن َما تَْدُعوُهْم  َوُموَسى َوِعيَسى أَْن أَقِيُموا الدِّ َواَل تَتَفَرَّ

ُ إِلَْيِه  قُوا إِالَّ  { َوَما13يَْجتَبِي إِلَْيِه َمن يََشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمن يُنِيُب } ّللاَّ  ِمن بَْعِد َما تَفَرَّ

ى لَّقُِضَي بَْينَُهْم َوإِنَّ  َجاءُهُم اْلِعْلُم بَْغياً بَْينَُهْم َولَْواَل َكِلَمةٌ  َسمًّ بَِّك إِلَى أََجٍل م  َسبَقَْت ِمن رَّ
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ْنهُ ُمِريٍب } الَِّذينَ  ْم َكَما فَِلذَِلَك فَاْدُع َواْستَقِ  {14أُوِرثُوا اْلِكتَاَب ِمن بَْعِدِهْم لَِفي َشّكٍ ّمِ

َّبِْع أَْهَواءُهمْ  ُ َوقُْل آَمنُت بَِما أَنَزَل  أُِمْرَت َواَل تَت ُ بَْينَُكُم  ِمن ِكتَاٍب َوأُِمْرُت أِلَْعِدلَ  ّللاَّ  ّللاَّ

ةَ بَْينَنَا َوبَْينَُكُم  َرب نَا َوَرب ُكْم لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكمْ  ُ اَل ُحجَّ نَا َوإِلَْيِه يَْجَمُع بَْينَ ّللاَّ

 {15اْلَمِصيُر }

 
13- “O: "Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin" diye dinden Nuh'a 

vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğmizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da vasiyet 

ettiğimizi sizin için de teşri' etti (bir şeriat kıldı) . Senin kendilerini çağırmakta olduğu 

şey, müşrikler üzerine ağır geldi. Allah, dilediğini buna seçer ve içten kendisine 

yöneleni hidayete eriştirir. 

 

14- Onlar, kendilerine ilim geldikten sonra, yalnızca aralarındaki 'tecavüz ve haksızlık' 

dolayısıyla ayrılığa düştüler. Eğer senin Rabbinden, adı konulmuş bir ecele kadar 

geçmiş (verilmiş) bir söz olmasaydı, muhakkak aralarında hüküm verilmiş (iş 

bitirilmiş) ti. Şüphesiz onların ardından Kitaba mirasçı olanlar ise, herhalde ona karşı 

kuşku verici bir tereddüt içindedirler. 

 

15- Şu halde, sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru bir istikamet 

tuttur. Onların heva (istek ve tutku) larına uyma. Ve de ki: "Allah'ın indirdiği her 

kitaba inandım. Aranızda adalet yapmakla emrolundum. Allah, bizim de Rabbimiz, 

sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizimle sizin 

aranızda (karşılıklı delillere dayalı = hüccet) bir tartışma konusu yoktur. Allah, bizi bir 

arada birleştirip-toplayacak ve dönüş de O'nadır.” 

(Şura: 42/13-15) 

 

 (Arapça ibare) Arasındaki fark nedir?  

 

 Nübüvveti anlamak için, nübüvvetin nelere şamil olduğunu görmekten daha önemli 

olan; nübüvveti bir “emr”, “minhac” ve “şeriat” olarak gönderen Allah’ın nübüvvete dair 

vahyinde zikrederken izhar ettiği filleri üzerinde derinlemesine düşünmek ve nübüvvet 

gerçekliğini inşa eden kavramlara, Allah’ın fiili olarak vahyin muhtelif isimlerle anılmasını 

akletmenin hepimize vacib oluşudur. (cümle başına göre değiştirildi. S. 11) Zira nübüvvet, 

vahy’in ne demek olduğu anlaşılmadan anlaşılamaz. Vahy; Allah’ın katındaki ilmi, seçtiği 

kullarına bildirmesinin esas ismidir. Ve Allah’ın isim ve sıfatlarının bir ilim ve hakikat olarak 

tecellisi ve insanlar nezdinde, Din ve şeriat olarak gerçekliği ancak vahyi tarif eden Allah 

Azze ve Celle’nin fiillerinin anlamı ve hakikatinin bilinmesiyle mümkündür. 

 Özellikle gaybdan rasullere ve nebilere Cibril/melek tarafından ulaştırılan bilgide şekk 

ve rayb mümkün değildir. Vahyin ne olduğuna dair ayrıntılı bir akledişle vahyin dairesine 

giren ve tanınmadığında vahyin gerçek anlamda bilinemeyeceği anahtar kelimeler vardır. Bu 

kelimeler, Allah’ın sıdk ve adl olan, şekk ve rayb olması asla mümkün olmayan, katında ilmin 

ardından ve önünden batılın kendisine asla yaklaşamayacağı delâletler içermektedir. Bu 

delâletler ise, Kur’an’da genelde rasullere ve de özellikle de nebilere “vahy”edilenin 

keyfiyeti; iman cihetiyle hükmünü de haber vermektedir. 

 Kur’an’da Allah’ın vahyetmesinin farklı fiilleriyle anlatılışıyla rasullerin ve nebilerin, 

fıtri ya da Dini olarak, nübüvvet vasfını beyan eden fiilleri ve sözleri (ilim ve hükm) 

(Kur’an’da varid olduğu gibi) üzerine düşündüğümüzde, Nübüvvet’in gerçekte nebilerin 

Sünneti’ne şamil olduğunu anlarız. Rabbani bir ilimle seçilen ve fıtrî olarak huda üzere 
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kılınan ve Allah’ın ismetiyle vahy olanda, Din ve Hüda olanda şir’a, minhac ve şeriat olanda 

korunmaları ilahi iradenin ve ihtiyarın tabii sonucudur. 

 Nebilerin ve rasullerin Kur’an’da zikredilen ilimleri ve hükümleriyle ilgili ayetlerde 

kitap ve nübüvvetle birlikte anlam verilene baktığımızda Sünnet’in çok bariz bir şekilde tarif 

edildiğini görürüz. 

 Kur’an’da; el-Kitab, en-Nübüvve’nin yanında el-hukm ve el-hikme’den söz edilmesi 

asla delâletten yoksun olamaz. Allah’ın vahy’e dair fiilleri ne kadar gerçek ve hakikat ise, bu 

fiillerin mef’ulünün de o kadar hakikat olduğuna delildir. O halde Allah Azze ve Celle, bir 

nebi ve rasule verdiklerinden söz ettiğinde, bundan kendi katındaki ezeli ilminden ve Levh-i 

Mahfuz’da olan hükmünden söz ediyordur. Dolayısıyla Allah’ın fiilleri olarak, O’nun ilmi 

olarak nebilere verdiklerini zikrederken tezahürün bize Allah’ın nebilerine ve rasullerine nasıl 

bir ilim, yetenek ve fıkhetme kudreti verdiğini de gösterir. Allah’ın vahyine dahil fiilleri, zatı 

kadar gerçek ve hakiki delâletleri olan fiillerdir. Bu sebeple de vahye dahil olan fiil ve 

kavramları incelediğimizde, nebilere verilenin doğrudan ilahi bir ihtiyarla, izin ile olduğunu 

anlarız. Bu, nebinin müstakil fiillerinde tezahür etse de bunun doğru olan veya dolaylı olarak 

vahiyle bir ilgisi vardır. Nebilerden ve rasullerden cehalet, zulüm sadır olmadığına göre; 

hiçbir rasul ve nebi hevasına da uymamıştır. Çünkü hevasına uyan, nebi ve rasul olamaz. 

 Allah bütün rasullerine, zulmü, yalanı, iftirayı, zannı ve hevaya uymayı haram kıldığı 

gibi, diğer insanlara da bunu haram kılmıştır. Ancak rasuller ve nebiler; Din, hüda ve şeriat 

olanda hevaya ve kebaire düşmezler fakat diğer insanlar ne kadar bilgili olurlarsa olsunlar, 

böyle bir korunma (ismet) özelliğine sahip değildir. Bu, nebilerin dışında hiçbir müminin 

doğru akledemeyeceği ve hep yanlış hüküm vereceği anlamında anlaşılmamalı. 

 Allah’ın nebilerine ve rasullere verdiğini kendi fiiline nisbet etmesi aynı zamanda bu 

vahyinin ışığında rehberliğinde onların de fiillerinin isabeti ve istikameti cihetiyle onları 

tezkiyedir. Dolayısıyla rasul ve nebi, Allah’tan bir huda, nur, ilim ve basiret üzere kendisine 

vahyedileni anlar ve fıkheder. Kur’an bu gerçekliği bütün açıklığı ve berraklığıyla ortaya 

koyar. İşte böylece Allah’ın kendilerine ilminden nasip verdiği rasuller ve nebiler, kitaptan ve 

Din’den anladıklarını bir (ilm) ve (hukm) olarak nübüvvet fıkhı yani nebilerin Sünneti olarak 

izhar ederler. İşte Kur’an’da, “sizden öncekilerin hudası ve Sunen’i” diye bahsedilen de 

budur. (cümle uygun hale getirildi. s. 19) 

 Bkz: 

 Sünnetu’l-Evvelin: 8/38, 15/13, 18/55, 35/43 

 Daha önce gönderdiğimiz rasullerin Sünneti: 17/77 

 

 فَِسيُرواْ فِي األَْرِض فَاْنُظُرواْ َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذَّبِينَ  قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلُكْم ُسنَنٌ 

{137} 
“Gerçek şu ki, sizden önce nice sünnetler gelip-geçmiştir. Bundan dolayı yeryüzünde 

gezip-dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonuç nasıl oldu bir görün.” 

(Al-i İmran: 3/137) 

 

 

َعِليٌم َحِكيٌم ّللّاُ لَْيُكْم وَ ِمن قَْبِلُكْم َويَتُوَب عَ  ِليُبَيَِّن لَُكْم َويَْهِديَُكْم ُسنََن الَِّذينَ  ّللّاُ يُِريدُ 

{26} 
 

“Allah, size açıklayarak anlatmak, sizi sizden öncekilerin sünnetlerine iletmek ve 

tevbelerinizi kabul etmek ister. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” 

(Nisa: 4/26) 
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 Kur’an’da rasullerin ve nebilerin nübüvvetini incelediğimizde; bunun tamamen ilahi 

bir seçme, Rabbanî bir ilim, yüce bir ahlak, fıkıh ve hikmet olduğunu görürüz. Allah’tan gelen 

vahy ve ilim, nebinin, Allah’tan kendisine bahşettiği ilim, anlayış, fıkhetme sonucu nübüvvet 

ağacının dalları ve meyveleri hükmüne geçer. 

 Kur’an’da nübüvvetle ilgili dikkatli bir okumayla, nübüvvetin; 

1) İlim 

2) Tebyin 

3) Hukm 

4) el-İhbaru ani’l-Gayb 

5) Mucizedir 

esası üzerine bina edildiğini görürüz. 

Nübüvvet, tıpkı risalet gibi, iki rükün olmadan anlaşılamaz 

1) Huda 

2) İsmet 

Hüda; Allah Azze ve Celle’nin ezeli meşiyet ve iradesinin bir diğer tabirle 

Sünnetullah’ının tecellisidir. Allahu Teala eşsiz hikmetiyle hiç kimseye muhtaç olmadan ve 

hiçbir beşerle istişare etmeden ve sormadan, rasullerini ve nebilerini seçer ve insanlara İmam 

olarak gönderir. Risalet ve nübüvvet Allah’ın mutlak irade ve ihtiyarının eseridir. Burada, 

nübüvvetin insanlık için gerekliliğine değinmeyeceğiz. Zira akidenin icabı bunun gerekliliği 

tartışılamaz. Kur’an’da risalet ve nübüvvetin ne olduğunu anlamak için biz Kur’an vahyi ile 

öncesini birbirinden ayrı ele almayacağız. 

Kur’an’da Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) öncesi ve O’ndan (sallallahu aleyhi ve sellem) 

önce gelen rasullerin ve nebilerin vahyi nasıl fıkhedip, bunu hayata uyguladıklarına 

baktığımızda, dikkatimizi daha çok nübüvvetin, vahy sonrası nebilerin sözlerinde ve 

fiillerindeki tezahürüdür. Allah Azze ve Celle, Kur’an’da nübüvveti bir bütün olarak 

rasullerini ve nebilerin hepsinin Suneninde bize göstermez. Allah her nebiyi ve rasulü esası 

tevhid olan bir davetle insanlara göndermiştir. Ancak her nebinin risaletinin tebliğ alanı, 

zamanın şartları ve insanların içinde bulundukları duruma uygun olan bir şeriatla gönderir.  

Nübüvvetin vahyla birlikte nebilere bahşedilen idrak, yakîn, ilim, fıkıh, basiret ve 

firasetin, tercümesi olan fiilleriyle asla ayrılmadığını Kur’an’dan öğreniyoruz. Bizim 

konferansımız daha doğrusu konuşmamıza seçtiğimiz başlıkta “Nebevî Sünnet’in Vahiyle 

Temellendirilmesi” dememizin sebebi; Kur’an’da Allah’ın rasullerine ve nebilerin 

vahyettiklerinin delâletindendir.  

Kur’an’da vahyin Allah’ın fiillinin adı olduğunu hepiniz bilirsiniz. Biz Allah’ı vahy 

(risalet ve nübüvvet)le tanıdık ve bunun ilmine ulaştık. Risalet ve nübüvveti doğru anlamak 

Kur’an’da rasul ve nebiye vahyedilenin beyan edildiği nasslarının ve bu nasslardaki lafızların 

delâletlerini, Kur’an’ın Dil hususiyetlerini, ayetlerin siyak ve sıbakını ve Kur’an’ın aynı 

hususları içeren nasslarının birbirini tefsir edecek bir yöntem ve anlayışla okunmasını ve Dili 

aşmadan ve Kur’an’daki delâlet, maksad, ve hikmet bütünlüğünü göz ardı etmeden sağlamak 

zorunluluğu vardır. 

Kur’an’ın sadece vahy olduğunu söylemek ve ancak onun zahirine uyulmasının Din 

olduğunu söylemek; çok kolay, içi boş, anlamsız ve Kur’an ile onun Dili’nin ve onu insanlığa 

tefsir ve tebyinle ulaştıran, öğreten, ona davet eden ve onunla amel eden Rasul’ün (sallallahu 

aleyhi ve sellem) risalet ve nübüvvetine en azından saygısızlıktır. Kur’an sadece Muhammed’e 

(sallallahu aleyhi ve sellem) vahyedilen, salt kuru bir metin (nass) değildir. Kur’an, kendisinden 

önceki tüm risaletlerin ve nübüvvetlerin bir hulasası, cümle rasullerin ve enbiyanın ilimlerinin 

ve ahlaklarının ve tebliğ ettikleri Din’in en kamil ve son tercümesidir.  
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Kur’an’da Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) risaleti nübüvvetiyle beyanına, şerhine 

bakınız bunun kendisinden önceki rasuller ve nebilerin, vahyi fıkhetme menheciyle aynı 

olduğunun ve hakikatte de diğer rasuller ve nebiler için söz konusu olan Nebevî ilmin ve 

fıkhın esasları gerçekte Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) nübüvveti için birer delil, burhan 

ve hüccettir. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için, daha önceki nebilerin kasasına bakmamız 

yeter: 

Mesela: 

Önceki nebilerden birisinin tebliğ ve davetindeki ahlakilik sadece ona has bir özellik 

olarak karşımıza çıkmaz. Kavimlerinin, davetlerine inkar ve küfürle karşılık verdikleri 

nebilerin, kavimlerini Allah’tan kendilerine ulaşacak olan azabını önceden haber verme 

görevi ve yetkisi sadece onlara has olan bir durum değildir. Vahyiyle insanlara bir şeriat 

koymak ve bunun ilmiyle insanlar için bir yol belirlemeye izin verildiği halde, bunun rasul ve 

nebi olanı Muhammed’den (sallallahu aleyhi ve sellem) esirgenmiş olacağını düşünemeyiz.  

Gayba dair ihbar ve insanlar arasında vahyle hükmetmek ve vahyi, nübüvvetle tebyin 

etme, Süleyman ve Davud’a (aleyhimüsselam) meşru kılınmış iken, bunun Rasulullah’tan 

(sallallahu aleyhi ve sellem) alındığına itikad etmek, Kur’an’a açık bir muhalefet ve ne dediğinin 

farkında olmamaktır. Nuh’un (as) tufanı çok öncelerden haber vermesi ve bunun ayeti olarak 

belki de yıllar öncesinden gemisini inşa etmeye çalışması, aslında gaybın en güzel ve gerçekti 

te’vilidir. Yusuf’un (as) Aziz’in rüyasını te’vilde sergilediği ilim, hikmet, basiret, firaset ve 

fıkhı, gaybı önceden bilmesi, kendisiyle birlikte zindanda kalan gençlerden birisinin gördüğü 

rüyayı henüz gerçekleşmeden çok önceleri vuku bulmuş gibi anlatması nübüvvettir, bu da 

vahiydir. Hâlbuki bu gaybı ahvali te’vil etmek ve önceden haber vermek, şeriat değildir. 

Hakeza Yusuf’un (as) kardeşleri tarafından kuyuda terk edilmesinden sonra kendisine 

vahyedilmesi de bir şeriat değildir. Ancak bizim için akide meselesidir. 

Kur’an’daki nebevi kasasta dile getirilen vakalar, inzar ve gayba dair ihbarlar ve 

vahyin tebyinine dair hüküm, aynısıyla Rasulullah’ın da (sallallahu aleyhi ve sellem) nübüvveti için 

söz konusudur. Ve O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) risaleti yanında, nübüvvetinin ve Sünneti’nin 

hüccetleri ve bunun ispatının delilidir. 

Allah Azze ve Celle kitabında bize nebilerin; 

a) İlimlerinin 

b) Ahlak ve edeplerinin 

c) Hukm ve ilimlerinin 

d) Ğayba dair inba’larının tüm belgelerini beyan etmiştir.  

Zaten (nebiyi) kelimesi de kök olarak “inba” veya (nebe’) kelimesinden gelmektedir. 

Çok ilginçtir, nebiye (enbee) fiilinden türeyen (munbi) denilmemiştir. Bundaki hikmeti Allah 

daha iyi bilir. Benim kanaatim odur ki; nebiye (munbi) denilmemesinin hikmeti ve sebebi; 

gaybtan çok haber verme anlamına gelen (nebiyy) denilmesindendir. Zira nebinin kendisi de 

bir (nebe’) haber ve hüccettir. Bu ince ayrıntı nebilerin fıkhını ve Allah’ın vahyi ve izni ile 

hüküm koyduklarının da hücceti ve delilidir. Kur’an bunun delilleriyle doludur. Süleyman ve 

Davud’un (aleyhimüsselam) bir ekine gece giren koyunlar hakkındaki hükümleri. Musa’nın, 

Harun’u (aleyhimüsselam) -emr-ine itaat etmediği zannıyla saçından başından tutarak silkelemesi, 

Yakub’a (as) (Arapça ibare) denilmesi, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) için (Arapça ibare) 

denilmesi. Talut’a ilim ve cisimde “bast” verilmesi. Rasulleri (Arapça ibare) denilmesi, 

vahyin aslında her iki durumda gerçek olduğunu bize göstermektedir.  
 

بُِر َوأَنَزْلنَا إِلَْيكَ  َل إِلَْيِهْم َولَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّرونَ  بِاْلبَيِّنَاِت َوالز  ْكَر ِلتُبَيَِّن ِللنَّاِس َما نُّزِ  الذِّ

{44} 
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“Onları) Apaçık deliller ve kitaplarla (gönderdik) . Sana da zikri (Kur'an'ı) indirdik ki, 

insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler, diye.” 

(Nahl: 16/44) 

 

 

 ayetinde dile getirilen de budur.  

Burada hatırlamadan geçemeyeceğimiz bir hususta, nebilerin ve rasullerin diğer 

insanlardan daha faziletli, daha hayırlı kılınıp üstün kılınmaları gerçeğidir. Kur’an’da 

Rasulullah  (sallallahu aleyhi ve sellem) için söylenen; (Arapça ibare) denilmesi, ilahi bir lütuf 

olarak diğer tüm rasuller ve nebiler için de geçerlidir.  

 

َن الطَّيِّبَاتِ  َولَقَْد آتَْينَا ةَ َوَرَزْقنَاُهم ّمِ ْلنَاُهْم  بَنِي إِْسَرائِيَل اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالن بُوَّ َوفَضَّ

 {16َعلَى اْلعَالَِميَن }
“Andolsun, biz İsrailoğullarına Kitap, hüküm  ve peygamberlik verdik, onları temiz ve 

güzel şeylerden rızıklandırdık ve onları alemlere karşı üstün kıldık.” 

(Casiye: 45/16) 

 

 * Bkz. (En’am: 74. ayetten 81. ayete kadar İbrahim’in (as) risaletinin izharının 86. 

ayette (Arapça ibare) olarak nitelendirilmesine dikkatimizi çekiyor. 

 En’am: (53-90) ayetlerde; rasullerin ve nebilerin risalet ve nübüvvetleri arasında 

herhangi bir temyiz yapılmadan Allah’ın, onların herbirini “tafdil”inden söz edilmektedir. 

 Bunu iki şekilde anlamamız mümkündür: 

1) Nebi’ye ve rasule vahyedilmesi 

2) Nebinin ve Rasul’ün (vahy)’i insanlara tebliğindeki gayreti Allah Azze ve Celle bir 

kimseden -özellikle-de bu kimseler, insanların içinden Allah’ın ilmi ile seçildiklerinden hasen 

olan bir senayla söz etmesi ve onu diğer insanlardan daha faziletli kıldığını söylemesi, 

Rabbimiz olarak onlara Din’de en yüce ve en hayırlı makamı vermesindendir. 

Allah Azze ve Celle gerçekte nebilerini ve rasullerini güzel sena ile överken; aslında 

kendi zatının Rububiyet ve Uluhiyetinin yüceliğinden ve mutlak şekilde şeriksiz ve benzersiz 

olan esma ve sıfatlarından, kendi ilminden, irade ve ihtiyarından söz etmektedir. Yani Allah 

Azze ve Celle böylece gerçek Hamd’e layık olan Rabbimiz olduğunu bize hatırlatmaktadır. 

Allah’ın, nebileri ve rasulleri övmesi, onları kendisinin seçmesi, sevmesi onlardan (ahlak ve 

davranışlarında, ilim ve hükümlerinde) razı olması ve onları velileri kılmasındandır. Allah’ın 

onları zikri, hakikatte kendini zikridir. Yani bize kendisini esma ve sıfatlarıyla tanıtmasıdır. 

Öyleyse; Allah rasullerini ve nebilerin övdüğünde onları kitabında zikrettiği tüm 

vasıfları ve ortaya koydukları en yüce ahlaki davranışlar, insanlara İmam olarak Usve-i 

Hasene ve kudve olmaları sebebiyledir. Usve-i Hasene ve kudve ya da Din’de İmamet 

makamı, vahy değildir. Bu, Allah’ın onlara kendi katıdan bir bağışı ve lütfudur. Peki, Allah 

vahyin dışındaki bir gerçekliği faziletli kıldığını bize söylüyorsa bu, bizim için ne ifade 

ediyor? Bu soruyu kendimize sormamızın sebebi: 

Nebilerin ve rasullerin, kendilerine vahyedilenden önce, Allah katından yüce seciyeler 

ve insanlığın kemalinde olmaları, onların akletmede ve hüküm koymada Allah’ın lütfu, izni 

ve inayetine mazhar olmalarıdır. Nebilerin hepsi ve Rasulullah da (sallallahu aleyhi ve sellem) buna 

dahil olmak üzere, Allah’ın dini ve O’nun zatı hakkında ya da gayb alemiyle ilgili haber 

verdiklerinde, güzel bir şefaat olarak ortaya koydukları sünnetlerinde, Allah’ın tafdiline 

mazhar olduklarını anlamaktır. İbrahim’e (as) nasıl semavatın ve yerlerin melekûtu 

gösterilmişse, bu Rasulullah’a da (sallallahu aleyhi ve sellem) gösterilmiştir. Çünkü bu, Tevhid-i 

Rububiyet ilmidir. Tevhid’in hüccetleri İbrahim’e (as) gösterildiği gibi, diğer nebilere ve 

rasullere de gösterilmiştir. Ancak her nebinin risalet alanı, zamanı ve şartları farklılık 
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arzedebilir. Bu da, risaletin aslıyla ve risaletin maksadı ve hikmetine bir halel getirmez. 

Tevhid’in bütün burhanları ve hüccetleri her bir nebiye gösterilmiştir.  

 

Allah kitabında;  

تُنَا آتَْينَاَها إِْبَراِهيَم َعلَى ن نََّشاء إِنَّ رَ  َوتِْلَك ُحجَّ بََّك َحِكيٌم َعِليٌم قَْوِمِه نَْرفَُع دََرَجاٍت مَّ

{83} 
“Bu, İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz ispatlı-delilimizdir. Biz, dilediğimizi 

derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz senin Rabbin, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.” 

(En’am: 6/83) 

 

 demesi, Allah’ın En’am 86. ayetin de zikrettiği tafdildir. Dolayısıyla bütün rasuller ve 

nebiler hem tevhidin hüccetleri hem de Allah’ın ahkamı demek olan şeriatında (veya 

şeriatlarında) tafdile mazhar kılınmışlardır. Bu tafdil, onları risalet vahyine dahil olmayıp 

nübüvvet ilmi ve fıkhına dair olan sözlerinde ve fiillerinde tafdil dışı bırakmaz. Bu durumda 

onların Allah’ın izni, iradesi, seçmesi, inayeti ve koruması ile hidayete erdirdiklerinin 

söylenmesini anlamsız kılar. Nebilerin Sünnetlerinin nübüvvet olduğunu kavrayamamadaki 

asıl sorun, nebilerin insanî yönlerini ve Dini vahyi fıkhetmelerini, Allah’ın hudasından, 

tafdilinden dışarı düşünmedir. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyuruyor: 

 

يَّاتِِهْم َوإِْخَوانِِهْم َواْجتَبَْينَاُهمْ  ْستَِقيٍم } َوَهدَْينَاُهْم إِلَى ِصَراطٍ  َوِمْن آبَائِِهْم َوذُّرِ { ذَِلَك 87م 

ا َكانُواْ  يَْهِدي ّللّاِ ُهدَى  يَْعَملُوَن  بِِه َمن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َولَْو أَْشَرُكواْ لََحبَِط َعْنُهم مَّ

ةَ 88} َوكَّْلنَا فَإِن يَْكفُْر بَِها َهـُؤالء فَقَْد  { أُْولَـئَِك الَِّذيَن آتَْينَاُهُم اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالن بُوَّ

 فَبُِهدَاُهُم اْقتَِدْه قُل الَّ  ّللّاُ { أُْولَـئَِك الَِّذيَن َهدَى 89} بَِها قَْوماً لَّْيُسواْ بَِها بَِكافِِرينَ 

 {90أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجراً إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكَرى ِلْلعَالَِميَن }
 

87- “Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden, kimini de (bunlara kattık) ; onları 

da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip-ilettik. 

 

88- Bu, Allah'ın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete eriştirir. Onlar da 

şirk koşsalardı, elbette bütün yapıp-ettikleri 'onlar adına' boşa çıkmış olurdu. 

 

89- Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. Eğer onlar 

bunları tanımayıp-küfre sapıyorlarsa, andolsun, biz buna (karşı) küfre sapmayan bir 

topluluğu vekil kılmışızdır. 

 

90- İşte Allah'ın hidayet verdikleri bunlardır; öyleyse sen de onların bu hidayetlerine 

uy. De ki: "Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur'an) , alemlere bir 

'öğüt ve hatırlatmadan' başkası değildir." 

(En’am: 6/87-90) 

 

ْن أَنفُِسِهمْ  ّللّاُ لَقَْد َمنَّ  يِهْم  َعلَى اْلُمؤِمنِيَن إِْذ بَعََث فِيِهْم َرُسوالً ّمِ يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزّكِ

بِيٍن } َويُعَلُِّمُهُم اْلِكتَابَ   {164َواْلِحْكَمةَ َوإِن َكانُواْ ِمن قَْبُل لَِفي َضَلٍل م 

 
“Andolsun ki Allah, mü'minlere, içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber 

göndermekle lutufta bulunmuştur. (Ki o) Onlara ayetlerini okuyor, onları arındırıyor 
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ve onlara Kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık 

içindeydiler.” 

(Al-i İmran: 3/164) 

 (Dipnotta Arapça ibare var) 

 

 Biraz önce de değindiğimiz gibi rasuller ve nebiler vahyin şahidleri olarak tüm 

insanlar için Usve-i Hasene’dirler. Usve kelimesi; vahye dair olan bir hususiyeti belirtmekten 

ziyade, rasulün ve nebinin fıtratı ve fiileriyle ilgilidir. Öyleyse rasulü ve nebiyi, usve kılan, 

ilahi irade ve emirdir. Eğer rasulün ve nebinin usve olarak zikredilen kimliği ve ortaya 

koydukları Allah’ı razı edenden olmasaydı, Allah onlarda bizim için Usve-i Hasene olduğunu 

söylemezdi. 

 

ا إِنَّا بُرَ  َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِي إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمعَهُ إِْذ قَالُوا ِلقَْوِمِهمْ  قَدْ  اء ِمنُكْم َوِممَّ

ِ تَْعبُدُوَن ِمن دُوِن  َوبَْينَُكُم اْلعَدَاَوةُ َواْلبَْغَضاء أَبَداً َحتَّى تُْؤِمنُوا  َكفَْرنَا بُِكْم َوبَدَا بَْينَنَا ّللاَّ

ِ بِ  ِ قَْوَل إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه أَلَْستَْغِفَرنَّ لََك َوَما أَْمِلُك لََك ِمَن  َوْحدَهُ إاِلَّ اللَّ  ِمن َشْيءٍ  ّللاَّ

بَّنَا َعلَْيَك تََوكَّْلنَا َوإِلَْيَك أَنَْبنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيُر }  {4رَّ
 

“İbrahim ve onunla birlikte olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar 

kendi kavimlerine demişlerdi ki: "Biz, sizlerden ve Allah'ın dışında tapmakta 

olduklarınızdan gerçekten uzağız. Sizi (artık) tanımayıp-inkâr ettik.  Sizinle aramızda, 

siz Allah'a bir olarak iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kin baş 

göstermiştir." Ancak İbrahim'in babasına: "Sana bağışlanma dileyeceğim, ama 

Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı senin için gücüm yetmez." demesi hariç. "Ey 

Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve 'içten sana yöneldik.' Dönüş sanadır." 

(Mümtehine: 60/4) 

 

 

ِ لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل  َ َحَسنَةٌ لَِّمن َكاَن يَْرُجو  أُْسَوةٌ  ّللاَّ َ َواْليَْوَم اْْلِخَر َوذََكَر  ّللاَّ  ّللاَّ

 {21َكثِيراً }

  
“Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler 

için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır.” 

(Ahzab: 33/21) 

 

 Böylece nebi ve rasul kendi seciyesinde olan ve vahyin terbiyesiyle işlediklerinden 

ötürü Allah’ı ve ahiret gününü dilemiştir. Kendi nefsinde Allah’ın rızasını kazanmamış ve 

O’nun hudası olmayan bir kimseyi Allah insanlar için Usve-i Hasene olarak seçer mi? 

Kur’an’da, Ehl-i Kitab’ın, heva ehlinin ve yeryüzünde fesad çıkaranlara uymama bütün 

nebilere ve rasullere emredilmiştir. Rasulü “Usve” edinmek, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) 

risalet ve nübüvvetinde taklid değil, Allah’ın ilminin beyan edilmesi ve insan ve nebi olarak 

ortaya koyduğu davranışları ve Sünnetiyledir. Nebilerin “Usve” oluşları, sadece vahyi 

tebliğlerine ve tezkirlerine indirgenemez. Zira vahyin onlardan istediği ve vahyin onlara 

yüklediği görev, sadece ayetleri “tilavet” değildir.  

Nebinin Sünneti, yorum da değildir. Çünkü yorum (ta’bir) kavramının nübüvvet 

ilmiyle ilgisi yoktur. Dolayısıyla Kur’an’da hangi kavrama denk düştüğünü bilmediğimiz 
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iğreti ve illetli “yorum” kavramını kullanmanın sakıncalı olup sağlıklı olmadığını 

düşünüyorum. Kur’an’da Yusuf (as) kıssasında; Aziz’in rüyasını kahinlerine arz etmesinde 

kullandığı fiil  َتَْعبُُرون dur. Bu, rüya için kullanıldı. Ama ne ilginçtir Yusuf (as) bir kez dahi 

olsun “tabir” kavramını anmıyor. O sürekli olarak “te’vil”den söz eder. (Arapça ibare) 

Allah Azze ve Celle nebilerini ve rasullerini, insanlığı hidayete davet eden İmamlar 

kıldı. İmam, Din’de kendisine uyulması emredilen kimse demektir. Özellikle de, İmamet 

makamında olan rasul ve nebi ise, ona Din, ve edeb olanda uymak ve itaat etmek, Allah’ın 

dilemesiyle farz olmuştur. Rasulün ve nebinin İmam kılınması; ilahi hitaba ve teklife muhatab 

olan tüm insanların onlara i’timamda bulunmasını vacib kılar.  

 

ن لِّقَائِِه َوَجعَْلنَاهُ  َولَقَْد آتَْينَا بَنِي إِْسَرائِيَل  ُموَسى اْلِكتَاَب فَََل تَُكن فِي ِمْريٍَة ّمِ ُهدًى لِّ

ةً يَْهدُونَ  { َوَجعَْلنَا23} ا َصبَُروا َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُوَن } ِمْنُهْم أَئِمَّ  { 24بِأَْمِرنَا لَمَّ
 
23- “Andolsun, biz Musa'ya kitabı vermiştik; böylece sen ona kavuşmaktan kuşku 

içinde olma. Biz onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık. 

24- Ve onların içinden, sabrettikleri zaman emrimizle doğru yola iletip-yönelten 

önderler kıldık; onlar bizim ayetlerimize kesin-bilgiyle inanıyorlardı.” 

(Secde: 32/23, 24) 

 

 

 Firavun’u da, ona tabi olanları vb. de cehenneme çağıran öncüler, imamlar kıldı. 

 
ةً يَْدُعوَن إِلَى النَّاِر َويَْوَم اْلِقيَاَمةِ َوَجعَْلنَ   {41اَل يُنَصُروَن } اُهْم أَئِمَّ

َن اْلَمْقبُوِحيَن } َوأَتْبَْعنَاُهْم فِي َهِذِه الد ْنيَا لَْعنَةً   { َولَقَْد آتَْينَا42َويَْوَم اْلِقيَاَمِة ُهم ّمِ

بََصائَِر ِللنَّاِس َوهُدًى َوَرْحَمةً لَّعَلَُّهْم  وَن اأْلُولَىُموَسى اْلِكتَاَب ِمن بَْعِد َما أَْهلَْكنَا اْلقُرُ 

 {43يَتَذَكَُّروَن }
 41- “Biz, onları ateşe çağıran önderler kıldık, kıyamet günü yardım görmezler. 

 

42- Bu dünya hayatında biz onların arkasına lanet düşürdük; kıyamet gününde ise, 

onlar çirkinleştirilmiş olanlardır. 

 

43- Andolsun, ilk kuşakları yıkıma uğrattıktan sonra, Musa'ya, insanlar için (gözleri 

hikmetle açıp aydınlatacak) basiretler, hidayet ve rahmet olmak üzere Kitap verdik. 

Umulur ki, öğüt alıp-düşünürler diye.” 

(Kasas: 28/42, 43) 

 

 

يَّتِي  َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِهيَم َرب هُ بَِكِلَماتٍ  ُهنَّ قَاَل إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاِس إَِماماً قَاَل َوِمن ذُّرِ فَأَتَمَّ

 { 124يَنَاُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن } قَاَل الَ 
 

“Hani Rabbi, İbrahim'i birtakım kelimelerle denemeden geçirmişti. O da bunları tam olarak 

yerine getirmişti. (O zaman Allah İbrahim'e) : "Seni şüphesiz insanlara imam kılacağım" 
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demişti. (İbrahim) "Ya soyumdan olanlar?" deyince (Allah:) "Zalimler benim ahdime 

erişemez" demişti.” 

(Bakara: 2/124) 

 

 

أَْحَسَن َوتَْفِصيَلً لُِّكّلِ َشْيٍء َوُهدًى َوَرْحَمةً  تََماماً َعلَى الَِّذيَ ثُمَّ آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب 

 {154َربِِّهْم يُْؤِمنُوَن } لَّعَلَُّهم بِِلقَاء
 

“Sonra biz Musa'ya, iyilik yapanların üzerinde (nimetimizi) tamamlamak, her şeyi 

ayrı ayrı açıklamak ve bir hidayet ve rahmet olarak Kitabı verdik. Umulur ki Rablerine 

kavuşacaklarına inanırlar.” 

(En’am: 6/154) 

 

 

 Nübüvvetin, nebilerin Sunen’i veya Sünnet’i olması, Allah’ın onları kullarına “İmam” 

olarak seçmesinin gereğidir. Bu aynı zamanda iman edenlerin, rasullerine ve nebilerine uyup 

uymadıklarına dair ilahi bir imtihandır.  

 Allah nasıl ki, İbrahim (as) için: (Arapça ibare) demişse ve bununla hem onu ve hem 

de diğer enbiyayı ibtilayla denemiş ve sınamışsa, bizleri de Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) 

Sünneti’ne ittibaı ve itaatimizi isteyerek bizi ibtilaya tabi tutmuştur. Ümmetlerin nebileriyle 

ibtilaya tutulmaları, Sünnetullah gerçeğidir. Bunun en açık misalini kıblenin tahvili 

meselesinde görürüz. (Bakara: 2/143) 

 

ةً َوَسطاً لِّتَُكونُواْ  ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيداً  َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ ُشَهدَاء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ
ُسولَ  َوَما َّبُِع الرَّ ن يَنقَِلُب َعلَى َعِقبَْيِه  َجعَْلنَا اْلِقْبلَةَ الَّتِي ُكنَت َعلَْيَها إاِلَّ ِلنَْعلََم َمن يَت ِممَّ

 بِالنَّاِس  ّللّاَ ِليُِضيَع إِيَمانَُكْم إِنَّ  ّللّاُ َوَما َكاَن  ّللّاُ َهدَى  َوإِن َكانَْت لََكبِيَرةً إِالَّ َعلَى الَِّذينَ 

ِحيٌم }  {143لََرُؤوٌف رَّ
 

“Böylece biz sizi, insanlara şahid (ve örnek) olmanız için vasat bir ümmet kıldık; 

peygamber de üzerinizde bir şahid olsun. Senin üzerinde bulunduğun (yönü, Kâ'be'yi) 

kıble yapmamız, peygambere uyanları, iki topuğu üzerinde gerisin geri dönenlerden 

ayırdetmek içindir. Doğrusu (bu,) Allah'ın hidayete ulaştırdıklarının dışında kalanlar 

için büyük (bir yük) tür. Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz, Allah, 

insanlara şefkat edendir, esirgeyendir.” 

(Bakara: 2/143) 

 

 Burada, tüm anlattıklarımızdan nübüvvete delâlet eden vahyin üç şekilde tecelli 

ettiğini görürüz: 

 1) Vahy’in bizzat kendisinin ilahi bir ilm, hukm, hikmet, huda, emr ve nehy olması 

dolayısıyla delâlet haysiyeti veya hükmü. 

 2) Vahy’e mazhar olan rasul ve nebinin vahy hikmeti ile yükümlülüğü. (tebyin, tebliğ, 

tezkiye, ta’lim, davet) el-kitabı ve el-hikme’yi öğretmeleri ve bunun risaletin ve nübüvvetin 

haysiyetini belirtmedeki yeri. 

                                                 
 Neyle insanlara şahidlik? Rasul’den duyup işittikleri, O’nu işlerken görüp kendisiyle amel ettikleri ve gayba 

dair haber verdiklerinin hepsinden şahid tutulacaklardı. Sahabe kendi zamanındakilere ve bizlere ancak ilk vahyi 

koruyarak şahidlik etmişlerdi. 
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 3) İki vahye (risalet ve nübüvvet) muhatap müminlerin, risalet ve nübüvvet 

karşısındaki sorumlulukları. İşte bu sorumluluğun Allah’a iman ve rasullere imana dahil oldu. 

 

 Şimdi konumuzun asıl maksadı ve meselenin merkezine dönüyor, buraya 

Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) hem risaletinin hem de nübüvvetinin vahy olduğu 

hakikatını yerleştirmenin zamanı geldiğini söyleyebiliriz.  

Rasullerin ve nebilerin risaletine ve nübüvvetine iman, Allah’a imandandır. Bu bize 

risalet ve nübüvvetin Allah’a iman ve rasullerine itaat hususunda muazzam bir düşünce ve 

fıkhetme imkanı sunuyor ve vahyin rasul ve nebinin, fazl-ı ilahiden olan ilim ve hikmetlerinin 

dindeki derecelerini bize öğretiyor. Nübüvvetin ilahi vahyin bir diğer vechesi olarak 

Kur’an’daki yeri asla inkar edilemeyecek kadar muhkem ve metin delillerle sabittir. Aslında 

biz Rasullullah da (sallallahu aleyhi ve sellem) dahil O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Sünneti 

dediğimizde, gerçekte risaletin kardeşi ve meyvesinden söz ediyoruz. Eğer nübüvvet 

olmasaydı, risaletlerin tebyin ve tefsiri mümkün olamazdı. Çünkü nübüvvet, risaletten 

kaynaklanır ve risaletin nuruyla ve hidayetiyle vahyin beyanını ifade eder. Bu vesileyle, 

nübüvvetin hukuku meselesine değinmeden önce nebilerin vahyin şahidi ve insanların önünde 

Allah’ın adil şahidleri olma haysiyetlerinin neleri ifade ettiğini ve neden nebilerin ve 

rasullerin Sünnetleri (Sunen)nin, iman edenleri bağlayıcı olduğunu bir nebzede olsa burada 

anmamız büyük önem arzetmektedir.  

1) Rasuller ve nebiler, Allah’ın risaletini tebliği için seçtiği kimselerdir.  

2) Rasuller ve nebiler, insanlar arasında Allah’ın indirdiğiyle hüküm verirler. 

3) Allah vahyini, tahriften korumak için vahyini inzal buyurduğu seçkin kullarını 

istemiyle korur.  

4) Nebiler, risalet öncesi de şirkten ve sefil ahlak ve amellerden korunmuşlardır. 

5) Nebiler, fıtratları ezeli hükümle temiz kimselerdir. 

6) Her nebi; Allah’ın in’amı ve lütfu gereği, akıllı, ilim sahibi, sağlam ve dürüst bir 

şahsiyet sahibidirler. 

7) Emindirler, fıtratlarının temizliği ve ilahi arınmışlıkları, onların zulüm işlemelerine, 

yalan söylemelerine, hevaya uymalarına, şirk ve küfr ehlini veli edinmeye, adaletsiz hüküm 

vermeye, davet ettiklerinin hilafına davranmamaya, Allah’ın vahyini batıl te’villerle te’vil 

etmelerine müsaade etmez. 

8) Yalan söylemedikleri gibi hiçbir kimsenin -haksız yere- ğıybetini yapmazlar. 

9) Sözleri ve davranışları asla hevadan değildir. Batıl olan sözlerden ve davranışlardan 

uzaktırlar. 

10) Huda ve şeriat olanda asla kendilerinden bir söz söylemezler. Huda ve şeriat 

olanda söyledikleri; sıdk halde, hasen şefaat, ihsan, birr (iman, takva, ihlastır). 

11) Sözleri sedîd, ma’ruf, adl ve tasdiktir. 

12) Nebiler; sözleri sıdk, amelleri ihsan ve şefaattir. 

13) Nebiler, haram yemezler, daima ıslah edicilerdir. Allah hakkında Hakk olan 

sözden başkasını söyleyemezler. 

14) Hüküm verdiklerinde; hükümlerine Allah’ın ilmiyle şahid olduğunun bilincinde 

olarak hüküm verirler.  

15) Zulme şahidlik etmezler. 

16) Kebair işlemekten ma’sumdurlar. 

17) Allah’ın izniyle ellerinde mu’ciz olan davranışlar zuhur eder. 

18) Ğayba dair aldıkları vahiy, ve inkarcı kavimlere inzarda bulunmaları ve bu 

olaylarında uyarılan kavimlerin başına gelmesi, onların ilmi ve hükmünde, ğayba dair haber 

verdiklerinin gerçekleşmesi kadar hakikattir. Zira ğayba dair hiçbir nebi ve rasul hakkında -

ismete- aykırı herhangi bir şey bilmiyoruz. Nebilerin kavimlerini uyarmalarının hakikat 

olması, onların hükümleri ve ilimlerinin de kesinlikle doğru olduğunun delilidir.  
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19) Hiçbir nebi ve rasul, Allah’ın gazabını çekecek bir söz söylememiştir.  

20) Nebilerin vaat ettiklerine aykırı bir hayat yaşadıkları söz konusu değildir. 

21) Allah, nebilerin ve rasullerin vahyi sağlam, tamam ve eksiksiz olarak insanlara 

ulaştırdıklarına hem kendisi ve hem de melekleri şahidlik etmiştir. 

22) Nebiler vahiy dışında da korunmuşlardır. Eğer onlar beşerî hayatlarında; hidayet, 

rüşd, sıdk ve istikamet üzere olmasalardı, yani beşerî hayatlarında diğer insanların düştükleri 

gibi sürekli hata işleyen insanlar olsaydılar; Allah’ın onları seçtiğini, arındırdığını, diğer 

insanlara nisbeten (fıtratta, akılda, sıdkta, sedîd olan sözde, ilim, ahlak ve edebde, adil olan 

hükmü verdikleri ve davetlerine karşılık kimseden bir ücret talep etmedikleri ve insanları 

davet ettikleri şeye öne kendilerinin uyduğunu, davet ettiklerine aykırı davranmamaları 

hakkında söyledikleri hiçbir değer ifade etmezdi. 

23) Nebilere ve rasullere itaat etme, vacip (farz), ve onlara isyan, şirk, küfr ve 

tuğyandır. Onlara itaat, şahidliklerini yaptıkları ilahi hakikatinin ve gerçekliğinin ve insanlar 

için ne kadar büyük bir ilahi rahmet ve nimet olması sebebiyledir.  

24) Kur’an’da önceki rasuller ve nebiler gibi, Rasulullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) itaati 

ve ittibaı emreden ayetlerin yanında bunu istisna eden ve istisna edilen bir durumdan asla söz 

etmemiştir.  

25) Rasul’e itaat ve ittibaı emreden ayetlerin hepsi muhkemdir. 

26) Rasul’e itaat ve ittiba etmeme gibi bir seçenekten Kur’an söz etmez. 

27) Rasul’e, itaat Allah’a itaattir. Rasul’e itaat ve ittiba etmeme gibi bir seçenek 

arayanlar, Allah’a ve ahiret gününe iman etmiyordur. 

28) Rasul’ü veli edinmek, imanın rükünlerindendir. Rasul’ün Allah tarafından 

kendisine verilen, ilmi, hükmü ve hikmetine uymak, Kur’an’da haber verilen, O’nun (sallallahu 

aleyhi ve sellem) azim ahlakını tasdik etmek, bunu haber veren Allah’ı tasdik etmektir. 

29) Sünneti, Rasul’ü (sallallahu aleyhi ve sellem) veli edinmeden görmeyen ve O’nun 

(sallallahu aleyhi ve sellem) Nebevi Fıkhı olduğuna inanmayan ve sahih Sünneti vahiy dışı gören; 

Kur’an’da Rasul’e (sallallahu aleyhi ve sellem) itaatı, ittibaı, sevgiyi ve onu kendi nefsimize tercih 

etmemizi söyleyen ve Allah ile Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) sözünün, emrinin ve 

hükmünün önüne hiçbir şeyi geçirmemeyi haber veren ayetlerin Allah’ın sözü ve hükmü 

olduğunu, ya cahildir ya da Rasulü, velisi edinen Allah’ın velisi, rasulü ve nebisi olan 

Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) harp ilan etmedi.  Bunun için Rasul’e itaati Kur’an 

ayetlerinin tilavetine ve bazı hükümleri uygulamalarına hasredip, Sünneti Kur’an dışı gören 

(dalâlet ehli) kimseler, Allah’ın Rasulü’nü (sallallahu aleyhi ve sellem) veli edinmeyenlerdir. 

Rasul’ü (sallallahu aleyhi ve sellem) veli edinmeyenlerin de Allah’ın vahyi ve Allah’a imanla hiçbir 

ilgileri kalmamıştır.  

Kur’an’da Rasul’e (sallallahu aleyhi ve sellem) vahyedilene, öğretilene, O’na (sallallahu aleyhi ve 

sellem) verilene ve inzal olunana baktığımız zaman, kalbimizde maraz yok ise, Allah’tan ve 

Rasulü’nden (sallallahu aleyhi ve sellem) başkasını veli edinemeyiz. (Arapça ibare) larından 

kurtulmak zorundayız. Dışarıdan Kur’an’a ve Sünnet’e yöneltilen tüm eleştirilerin altında, 

Tevhid düşmanlığı ve Rasul’den (sallallahu aleyhi ve sellem) nefret yatmaktadır. Bu gerçeği henüz 

idrak edemeyen birçok insan, Allah’a, ahirete ve Rasul’e (sallallahu aleyhi ve sellem) iman 

etmeyenlerden, Hadis kritiği felsefesi alıyorlar ve Kur’an’da gerçek müminlerin sıfatlarından 

yoksun olan heva ehlinin cedellerinin ardına düşerek, Kur’an nasslarını tahrif ve delâletlerini 

saptırıyorlar. Böylece (Arapça ibare) zümresinden oluyorlar.  
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NÜBÜVVET HUKUKU 

 

C 

 

 Kur’an, rasullerin ve nebilerin ve özellikle de Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) 

hukukundan söz etmek demek, evvelemirde Allah Azze ve Celle’nin Rabbimiz olarak bizlere 

hidayeti ve rahmeti olan ismi İslam’ı ve Tevhid’i öğretme ve O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) 

üzerimizdeki hakkından söz etmektir. Bunu neden söylüyoruz? Zira Allah nebilerini ve 

rasullerini göndererek, hevasına ve şeytana uymuş insanlığı yani bizleri, dalâletten hidayetine, 

karanlıklardan Din’inin rahmet olan aydınlığına çıkarmıştır. 

 

إِلَى الن وِر بِإِْذِن َربِِّهْم إِلَى ِصَراِط  الَر ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ِلتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظ لَُماتِ 

ْلَكافِِريَن  َوَما فِي األَْرِض َوَوْيلٌ  الَِّذي لَهُ َما فِي السََّماَواتِ  ّللّاِ  {1اْلعَِزيِز اْلَحِميِد } لِّ

 {2ِمْن َعذَاٍب َشِديٍد }
 

1- “Elif, Lâm, Râ. Bu bir Kitaptır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, O 

güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarmak için onu sana indirdik. 

2- O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Şiddetli azab dolayısıyla vay 

küfre sapanlara.” 

(İbrahim: 14/1, 2) 

 

َواْلِميَزاَن ِليَقُوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط َوأَنَزْلنَا  لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَيِّنَاِت َوأَنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَابَ 

ُ يدٌ َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوِليَْعلََم بَأٌْس َشدِ  اْلَحِديدَ فِيهِ  َ بِاْلغَْيِب إِنَّ  َمن يَنُصُرهُ َوُرُسلَهُ  ّللاَّ  ّللاَّ

 {25قَِويٌّ َعِزيٌز }
“Andolsun, biz peygamberlerimizi apaçık belgelerle gönderdik ve insanlar adaleti 

ayakta tutsunlar diye, onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik. Ve kendisinde çetin bir 

sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik; öyle ki Allah, 

kendisine ve peygamberlerine gayb ile (görmedikleri halde) kimlerin yardım edeceğini 

bilsin (ortaya çıkarsın) . Şüphesiz Allah, büyük kuvvet sahibidir, üstün olandır.” 

(Hadid: 57/25) 

 

َن الطَّيِّبَاتِ  َولَقَْد آتَْينَا ةَ َوَرَزْقنَاُهم ّمِ ْلنَاُهْم  بَنِي إِْسَرائِيَل اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالن بُوَّ َوفَضَّ

 {16َعلَى اْلعَالَِميَن }
 

“Andolsun, biz İsrailoğullarına Kitap, hüküm ve peygamberlik verdik, onları temiz ve 

güzel şeylerden rızıklandırdık ve onları alemlere karşı üstün kıldık.” 

(Casiye: 45/16) 

 

 

 Nübüvvetin hukuku; dalâletten ve şirkten Rabbanî davetleriyle bizleri imanla 

tanıştıran, rasullere ve nebilere iman etmek, onları tasdik etmek, onları sevmek ve onları üstün 

kılmaktır. Tevhid Dini İslam baki kaldıkça yeryüzünde şirk ve küfre karşı cihad ve mücadele 

devam ettiği sürece Nübüvvet Hukuku da yaşayacaktır. Nübüvvet olanda Allah’ın 

bildirdiğiyle amel etmek aynı zamanda risaletle de amel etmeyi gerekli kılar. Bu vesileyle 
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Kur’an’da Allah’ın Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) hukuku dediğimizde, üzerimizdeki 

Tevhid-i Rububiyet ve Uluhiyet hakkını hatırlamak ve bunun şükrünü eda etmektir. 

Nübüvvet, risaletle birlikte olduğunda risaletin tebyin ve tefsiridir. Allah Azze ve Celle 

kitabında şöyle der: 

 

إِنِّي َمعَُكْم لَئِْن  ّللّاُ إِْسَرائِيَل َوبَعَثْنَا ِمنُهُم اثْنَْي َعَشَر نَِقيباً َوقَاَل  ِميثَاَق بَنِي ّللّاُ َولَقَْد أََخذَ 

َكاةَ  ْرتُُموُهْم َوأَْقَرْضتُُم وَ  أَقَْمتُُم الصََّلَةَ َوآتَْيتُُم الزَّ ً  ّللّاَ آَمنتُم بُِرُسِلي َوَعزَّ  قَْرضا

َُكفَِّرنَّ َعنُكْم َسيِّئَاتُِكْم َوألُْدِخلَنَُّكمْ   َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها األَْنَهاُر فََمن َكفََر بَْعدَ  َحَسناً ألَّ

 {12ذَِلَك ِمنُكْم فَقَْد َضلَّ َسَواء السَّبِيِل }
“Andolsun, Allah İsrailoğullarından kesin-söz almıştı. Onlardan oniki güvenilir-

gözetleyici göndermiştik. Ve Allah onlara: "Gerçekten ben sizinle birlikteyim. Eğer 

namazı kılar, zekâtı verir, Peygamberlerime inanır, onları savunup-desteklerseniz ve 

Allah'a güzel bir borç verirseniz, herhalde sizin kötülüklerinizi örter ve sizi gerçekten, 

altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkâr ederse, 

cidden dümdüz bir yoldan sapmıştır.” 

(Maide: 5/12) 

 

 Allah’ın rasullerine imandan sonra Allah Azze ve Celle onlara yardım ve onları üstün 

kılmayı bizden istiyor. Yeryüzünde ilk risalet ve nübüvvetten bugüne, Allah’ı tevhid edip 

O’na ibadet ve itaat edenler, insanların tamamının üzerinde Allah’ın hukukuna dahil olan bir 

hakka sahiptir, nebiler ve rasuller. Çünkü bütün rasuller, Allah’ın izni ve hidayetiyle bizlere 

alemlerin Rabbini tevhide ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadete davet etmişlerdir. 

Onlara imandan sonra; onlara itaati, ittibaı ve onları üstün kılmayı, onların vahyden olan 

(risalet) emirlerine itaatı ve ittibaı emrettiği gibi, rasul ve nebi olaak vahyden fıkhettiklerini, 

hüküm ve sünenlerinde onlara uymayı ve onlara isyan etmemeyi bizden Allah istemiştir. 

(Arapça ibare) 

 Hiçbir rasul ve nebi, Allah’ın izni olmadan kendisine ait olan (ve Allah’ın izin vermesi 

hariç) sözlerine ve amellerine uymayı isteyemez. Zira nebiler hevaya ve şeytana uymaktan 

Allah’ın izniyle korunmuşlardır. Yaratıştan yani fıtrî ve cibilli olarak hayra, ihsana, marufa ve 

adl olana Allah’ın meşiyeti ile hazır ve uygun bir seciyede olan nebilerin ve rasullerin, 

Allah’ın vahyinin veya izinin dışında bir hüküm ve sünnet koymaları mümkün değildir.  

 Kur’an’da Rasulullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) (risalet ve nübüvette) itaat etmenin 

onlarca delili vardır. Bunun için Allah Azze ve Celle Rasulü(sallallahu aleyhi ve sellem) hakkında 

şöyle der: 

 (Arapça ibare) 

 İsa (as) hakkında da: 

 

ةَ ثُمَّ يَقُوَل ِللنَّاِس ُكونُواْ ِعبَاداً لِّي ِمن اْلِكتَابَ  ّللّاُ َما َكاَن ِلبََشٍر أَن يُْؤتِيَهُ   َواْلُحْكَم َوالن بُوَّ

 {79َوبَِما ُكنتُْم تَْدُرُسوَن } لَـِكن ُكونُواْ َربَّانِيِّيَن بَِما ُكنتُْم تُعَلُِّموَن اْلِكتَابَ وَ  ّللّاِ دُوِن 
 

“Beşerden hiç kimsenin, Allah kendisine Kitabı, hükmü ve peygamberliği versin de, 

sonra o, insanlara: "Allah'ı bırakıp bana kulluk edin" deme (hakkı ve yetki) si yoktur. 

Fakat o, "Öğretmekte olduğunuz ve ders alıp vermekte bulunduğunuz Kitaba göre 

Rabbânî'ler olunuz (deme görevindedir. 

(Al-i İmran: 3/79) 
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 Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) Sünneti etrafında kopartılan fırtınalar ve 

alevlendirilen tartışmalar; İsrailoğullarının da nebilerine ve rasullerine karşı isyan edip 

başkaldırmalarının ve sırat-ı müstakimden ayrılmalarının alâmetleridir. Kur’an, 

İsrailoğullarının nebilerine ve rasullerine karşı gösterdikleri azgınlık, taşkınlık ve düşmanlık 

kıssalarıyla doludur. Bu ümmetten de sahabe, Allah Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) 

döneminden günümüze kadar ulaşan sahih muttaba ve maruf ve kabul görmüş Sünneti, ne 

vesileyle olursa olsun [ümmetin hadisi ve Sünneti tesbit, zabt ve tedvin ve isnadıyla nivayet 

yollarına aykırı] geliştirilen yollar ve yöntem (menhec) usul denmeye bile değmeyecek olan 

yollarla Sünnet hakkında kuşku ve güvensizlik doğurur nitelikte, söylemlerin ve iddiaların 

tamamı; Din’de itaat ve ittiba akidesi dışında gelişen ve üretilen çabalardır.  

Tarihin derinliklerine gittiğimizde; Sünneti inkar veya şüphe konusu kılmanın 

temelinde Berahimiyi, Yahudiler ve Batınîliği görürüz. Özellikle Napolyon’un Mısır seferiyle 

başlayan yeni onyantalist Haçlı-Yahudi saldırı ve işgallerinden sonra, istişrak denen Yahudi 

İslambilimciliği; tarihte Tevrat’a karşı giriştiklerin saldırı ve tahrif, Rasulullah’ın (sallallahu 

aleyhi ve sellem) risalet ve nübüvvetine karşı çok şiddetli ve amansız bir yıpratma ve iptal 

çabasına girmişlerdir. Kur’an’ın bütün sarih ve açık nasslarının delâletine ve Rasulullah’tan 

(sallallahu aleyhi ve sellem) sahabe yoluyla ümmete sahih ilim, metin, senedler, sika, adl, dabt, 

takva ve itkan ehli olan imamlarımızdan gelen Sünneti, Din’de teşri kaynağı görmemek; 

nebilerinin Sünneti’ni reddeden Yahudilerin ve Mecusî, Şamanist, Berahime’nin Rasul’ün 

(sallallahu aleyhi ve sellem) nübüvvetine karşı verdikleri savaşın bir devamıdır. 

Bunca modern sömürgecilikle birlikte, İslam beldelerini işgal ve Kur’an ile Sünneti 

Tevrat’ın ve İncil’in karşısında yok etmek projesi olan “istişrak” da hem öncülük hem de eşlik 

etmektedir. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) 23 yıl Allah’tan aldığı vahyi eksiksiz, ziyadesiz 

ve tahrifsiz olarak bütün insanlığa tebliğ etti. Yahudiler henüz O (sallallahu aleyhi ve sellem) 

gelmeden müşriklere ve diğer din sahiplerine karşı O’na (sallallahu aleyhi ve sellem) iman edip 

O’nunla (sallallahu aleyhi ve sellem)  birlikte onlara karşı savaşacaklarını söylerken, O (sallallahu 

aleyhi ve sellem) gelince O’na (sallallahu aleyhi ve sellem) karşı ilk kafir olanlar oldular. Halbuki onlar 

kitapları Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) isim vererek O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem)  rasul 

olarak gönderileceğini haber veriyordu. Tevrat’ta adı Muhammed, İncil’de ise, Paraklitus idi. 

Fetih Suresi’nin son ayeti olan 29.ayet-i kerimede, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ve 

ashabının Yahudilerin Tevrat’ında ve Nasranilerin İncil’inde sıfatlarından söz edildiği 

zikredilir.  

ُسوُل  دٌ رَّ َحمَّ ِ م  داً  عَهُ أَِشدَّاء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء بَْينَُهمْ َوالَِّذيَن مَ  ّللاَّ تََراُهْم ُركَّعاً ُسجَّ

َن  ِ يَْبتَغُوَن فَْضَلً ّمِ ْن أَثَِر الس ُجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم فِي  َوِرْضَواناً ِسيَماُهمْ  ّللاَّ فِي ُوُجوِهِهم ّمِ

نِجيِل َكَزْرعٍ أَخْ  التَّْوَراةِ َوَمثَلُُهمْ  َعلَى ُسوقِِه  َرَج َشْطأَهُ فَآَزَرهُ فَاْستَْغلََظ فَاْستََوىفِي اْْلِ

اَع ِليَِغيَظ بِِهُم اْلُكفَّاَر َوَعدَ  رَّ ُ يُْعِجُب الز  ْغِفَرةً  الَِّذينَ  ّللاَّ اِلَحاِت ِمْنُهم مَّ آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 {29َوأَْجراً َعِظيماً }

“Muhammed, Allah'ın Rasulü'dür. Ve onunla birlikte olanlar da kâfirlere karşı zorlu, 

kendi aralarında ise merhametlidirler. Onları, rükû edenler, secde edenler olarak 

görürsün; onlar, Allah'tan bir fazl (lütuf ve ihsan) ve hoşnutluk arayıp-isterler. 

Belirtileri, secde izinden yüzlerindedir. İşte onların Tevrat'taki vasıfları budur; 

İncil'deki vasıfları ise: Sanki bir ekin; filizini çıkarmış, derken onu kuvvetlendirmiş, 

derken semizleyip-kalınlaşmış, sonra sapları üzerinde doğrulup-boy atmış (ki bu,) 

ekicilerin de hoşuna gider. (Bu örnek,) Onunla kâfirleri öfkelendirmek içindir. Allah, 

içlerinden iman edip salih amellerde bulunanlara bir mağfiret ve büyük bir ecir 

va'detmiştir.” 

(Fetih: 48/29) 
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 Bu konuyu sağlıklı bir şekilde anlayabilmenin şartı; Kur’an’ın ve sahih Sünnet’in, 

imani ve ahlaki esaslarına uymayan Kur’an’ın ve Sünnet’in fıkhının usulünden alınmayan ve 

ümmetin Din’de imamlarımızın üzerinde ittifak edilmiş usulüne ve menhecine muhalif ve 

hadd-i zatında (Arapça ibare) emr-i ilahisinin verdiği mesajı önemsemeyen bütün düşünce 

tarzlarından, mantık ve (cümle tamamlanmamış-sayfa: 11’de ve devam eden sayfasında) 

 

ِن اْفتََرى َعلَى  َوَمنْ  َعلَى َربِِّهْم َويَقُوُل األَْشَهادُ  َكِذباً أُْولَـئَِك يُْعَرُضونَ  ّللّاِ أَْظلَُم ِممَّ

 { الَِّذيَن يَُصد ونَ 18لَى الظَّاِلِميَن }عَ  ّللّاِ َربِِّهْم أاَلَ لَْعنَةُ  َهـُؤالء الَِّذيَن َكذَبُواْ َعلَى

 {19َويَْبغُونََها ِعَوجاً َوُهم بِاْلِخَرةِ هُْم َكافُِروَن } ّللّاِ َعن َسبِيِل 
 

18- “Allah hakkında yalan uydurup iftira edenden daha zalim kimdir? İşte bunlar, 

Rablerine sunulacaklar ve şahidler: "Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır" 

diyecekler. Haberiniz olsun; Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. 

19- Bunlar, Allah'ın yolundan engelleyenler ve onda çarpıklık arayanlardır. Onlar, 

ahireti de tanımayanlardır.” 

(Hud: 11/18, 19) 

 

 Kur’an’da (cümle tamamlanmamış) 

 

 Kur’an’da nebilerin hudasına ve emrine uymayı emreden ayetlerin hepsi, nübüvvete 

uymayı emretmektedir. Allah Azze ve Celle bunun en açık hüccetini Rasulü (sallallahu aleyhi ve 

sellem) için zikreder. (Arapça ibare)  

 Allah Azze ve Celle nebisi de dahil hiç kimseye kendi katında razı olduğunu ve huda 

olarak seçtiğinin dışında bir şeye uymalarını emretmez. Rasullerin (emri), (huda)sı, hükmü 

onlara verilen hükmün ve ilmin hepsi Allah katındakinin tasdikidir. Allah katındakinin tasdiki 

olan da ya risalettir ya da nübüvvet. Bizim bütün ilmimiz risalet ve nübüvvet ilminin 

bereketindendir. Rasulün ve nebinin hükmü ve ilmi (yani sünneti) doğrudan Allah katında 

sahip olduğu makama, değere ve ilahi ilme dayanır. Bunun için nebinin Sünneti Kur’an’a 

tutulmuş bir aynadır. Allah’ın bütün muradı sadece vahyi olan kitabını tebliğ ve tilavet 

olsaydı, rasullerin ve nebilerin kişilikleri, ahlak ve fıtratlarının temizliğine, adaletlerine, 

sabırlarına, takvalarına ve şakirlerin başı olduklarına ve insanlar için İmam kılınmalarına 

değinmezdi.  

 Rasullerini ve nebilerini kimseye sormadan seçen Allah, onları yüce bir ahlak ve 

akletme derecelerinin en üstününe sahip olarak yarattığını Kur’an’da bize haber vermektedir. 

Allah’ın gönderdiği rasullerin ve nebilerin gerçekliğini Müslümanlar tarihlerinde asla 

tartışmadılar. Müslümanlar, vahyin indiği ilk günden vahyin kesildiği son güne kadar ve 

ondan sonra da huda ve istikamet üzere olan ümmet, asla O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) 

Sünneti (nübüvvet ilmi ve hükmü) konusunda, kuşkuya kapılmadılar ve Rasul’ün (sallallahu 

aleyhi ve sellem) ashabının adaletini ve Din’de Allah’a ve Rasulü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) olan 

sadakat ve itaatlerini ve Sünneti’ni ilan edip onu öğretmede, onu benliklerinde, evlerinde, 

şehirlerinde, işlerinde ve ibadetlerinde aralarındaki çekişme ve anlaşmazlıklarda hayatın 

küçük ve büyük meselelerinde O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Sünneti’yle amel ettiler. Zira 

bunu onlardan Allah’ın Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Kur’an’da O’na (sallallahu aleyhi 

ve sellem) vahyetmesiyle O’ndan (sallallahu aleyhi ve sellem) istemişti. 

 Bugün bir kısım insanların, Sünneti çok değersiz ve saçma ve tamamen hevaya 

uymaları sebebiyle sorgulamaları gibi: ilimden ve ümmetin Hadis ve Sünnet denildiğinde, 

gösterdiği imanî ve ilmî ahlakı ve kaygıyı taşımayanlar, Kur’an’ın tellallığını yaptıklarını ileri 

sürerek Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) nübüvvetine (yani Sünneti’ne) baş kaldırıyorlar.  
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 Allah’a ve Rasulü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) itaate baş kaldırma anlamına gelen bu 

hareket -kimi zaman- ümmetin Hadis İmamlarınca da kabul gören itirazlara ve iddialara ve 

yer verseler de asıl gayeleri, Kur’an’la Sünnet’in arasını ayırmaktır. Diğer bir ifadeyle 

Kur’an’da buyurulduğu gibi: “Allah ile Rasullerinin arasını ayırmak istiyorlar. 

 

قُواْ بَْيَن الّلِ بِ  إِنَّ الَِّذيَن يَْكفُُرونَ  َويقُولُوَن نُْؤِمُن  َوُرُسِلهِ  ّللّاِ َوُرُسِلِه َويُِريدُوَن أَن يُفَّرِ

َك ُهُم { أُْولَـئِ 150أَن يَتَِّخذُواْ بَْيَن ذَِلَك َسبِيَلً } بِبَْعٍض َونَْكفُُر بِبَْعٍض َويُِريدُونَ 

ِهيناً } اْلَكافُِرونَ  َوُرُسِلِه َولَْم الّلِ بِ  { َوالَِّذيَن آَمنُواْ 151َحقّاً َوأَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َعذَاباً م 

ْنُهْم أُْولَـئَِك َسْوفَ  قُواْ بَْيَن أََحٍد ّمِ ِحيماً } ّللّاُ يُْؤتِيِهْم أُُجوَرُهْم َوَكاَن  يُفَّرِ  {152َغفُوراً رَّ
 

150- “Allah'ı ve peygamberlerini (tanımayıp) küfre sapan, Allah ile peygamberlerinin 

arasını ayırmak isteyen ve "Bazısına inanırız, bazısını tanımayız" diyen ve bu ikisi 

arasında bir yol tutturmak isteyenler; 

 

151- İşte onlar, gerçekten kâfir olanlardır.) Kâfirlere aşağılatıcı bir azab 

hazırlamışızdır. 

 

152- Allah'a ve peygamberine inananlar ve onlardan hiç biri arasında ayırım 

yapmayanlar, işte onlara ecirleri verilecektir. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.” 

(Nisa: 4/150-152) 

 

 

 Kur’an şek ve şüpheye, cedele ve te’vile asla mahal bırakmayacak bir dille, Allah’ın 

Rasulü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) itaatin, Allah’a itaat olduğunu bize haber vermiştir.  

 

ُسوَل فَقَْد أََطاَع  ْن يُِطعِ الرَّ  { 80َعلَْيِهْم َحِفيظاً } َوَمن تََولَّى فََما أَْرَسْلنَاكَ  ّللّاَ مَّ
 

“Kim peygambere itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiştir. Kim de yüz çevirirse, 

Biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik.” 

(Nisa: 4/80) 

 

 Dikkat edersek bu ayette; “Kim Rasule itaat ederse SANKİ Allah’a itaat etmiş gibidir” 

demek yerine ayette hiçbir teşbih ve benzetmeye yer verilmemiştir. 

 (Arapça ibare)  

 ayetindeki gibi, misal verilerek itaat’ten söz edilmez. Allah Azze ve Celle Rasulü’ne 

(sallallahu aleyhi ve sellem) itaat ve ittibaı kendine imandan saymıştır. Kur’an’da Rasule (sallallahu 

aleyhi ve sellem)  hangi durumlarda itaat edilmemesine veya ittiba edilmemesine dair bir tek ayete 

rastlayamıyoruz. Eğer Allah’ın ismetiyle O’nu (sallallahu aleyhi ve sellem) hıfzı ve koruması 

olmasaydı, zaden vahye muhatab olamayacağı gibi, rasul ve nebi de olamazdı. O’nun (sallallahu 

aleyhi ve sellem) Din’de hata etmeyeceğini Allah kitabında açıkça ilan ederken, O’nun (sallallahu 

aleyhi ve sellem) da bir beşer olduğunu (mesela talih ve kehanetle ilgiliyken) ileri sürerek 

Sünneti’yle amel etmenin bir tavsiye ya da seçenek konusunun olduğunu ilmin sahasına 

sürmek isteyenler, Kur’an’ı fıkheden mahrum müfsidlerdir.  

 Allah’ın Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) nebi olarak Kur’an’da zikredilen hukukunu 

te’yid edip zikreden, O’na (sallallahu aleyhi ve sellem) hiçbir şeye sormadan ve buna asla ihtiyacı 

olmayan Allah’tır. Allah’ın sarih ayetlerini ve delâletlerine karşı cedelde bulunmak demektir. 
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Rasulün (sallallahu aleyhi ve sellem) nübüvvetine yani Sünneti’ne, Kur’an’ı istismar ederek eleştiri 

yöneltmek ve Sünneti hiçleştirmek demektir. Kur’an merkezli bir Sünnet eleştirisi, tüm 

ümmeti yalancılık, iftira, küfr, dalâlet ve zındıklıkla suçlamaktan öte, Allah adına yalan 

söylemek ve Allah’a ve kitabına iftirada bulunmak demektir. 

 

ِن اْفتَ  َوَمْن أَْظلَمُ   { 21} ًً أَْو َكذََّب بِآيَاتِِه إِنَّهُ الَ يُْفِلُح الظَّاِلُمونَ َكِذبا ّللّاِ َرى َعلَى ِممَّ
 

“Allah'a karşı yalan düzüp-uydurandan veya O'nun ayetlerini yalanlayandan daha 

zalim kimdir? Hiç şüphesiz o zalimler kurtuluşa ulaşamazlar.” 

(En’am: 6/21) 

 

 İsrailoğullarının hevalarına göre bazı hayvanları helal ve bazısını da haram bulanlar 

hakkında Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: 

 

ا اْشتََملَْت َعلَْيِه  َوِمَن اِْلْبِل اثْنَْيِن َوِمَن اْلبَقَِر اثْنَْيِن قُْل آلذََّكَرْينِ  َم أَِم األُنثَيَْيِن أَمَّ َحرَّ

اُكُم  اُم األُنثَيَْينِ أَْرحَ  ِن اْفتََرى َعلَى  بَِهـذَا فََمنْ  ّللّاُ أَْم ُكنتُْم ُشَهدَاء إِْذ َوصَّ  ّللّاِ أَْظلَُم ِممَّ

 {144الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن } ّللّاَ ِعْلٍم إِنَّ  َكِذباً ِليُِضلَّ النَّاَس بِغَْيرِ 
 

“Deveden de iki, sığırdan da iki. De ki: "İki erkeği mi haram kıldı? Yoksa iki dişiyi 

mi ya da o iki dişinin rahimlerinin, kendisini kapsadığı (yavruları) mı? Yoksa Allah, 

bunları sizlere tavsiye ettiği zaman siz şahider miydiniz?" Hiç bir bilgiye 

dayanmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan yere iftira düzenden daha 

zalim kimdir? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.” 

(En’am: 6/144) 

 

 {105} اِذبُونَ َوأُْولـئَِك ُهُم اْلكَ  ّللّاِ الَ يُْؤِمنُوَن بِآيَاِت  إِنََّما يَْفتَِري اْلَكِذَب الَِّذينَ 
 

“Yalanı, yalnızca Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte yalancıların asıl 

kendileri de onlardır.” 

(Nahl: 16/105) 

 

ِ َما يَُجاِدُل فِي آيَاِت  ْت { َكذَّبَ 4فَََل يَْغُرْرَك تَقَل بُُهْم فِي اْلبََِلِد } إِالَّ الَِّذيَن َكفَُروا ّللاَّ

ٍة بَِرُسوِلِهمْ  قَْبلَُهْم قَْومُ  ْت ُكل  أُمَّ ِليَأُْخذُوهُ َوَجادَلُوا  نُوحٍ َواأْلَْحَزاُب ِمن بَْعِدِهْم َوَهمَّ

{ َوَكذَِلَك َحقَّْت َكِلَمُت َربَِّك 5فََكْيَف َكاَن ِعقَاِب } بِاْلبَاِطِل ِليُْدِحُضوا بِِه اْلَحقَّ فَأََخْذتُُهمْ 

 َعلَى

                                                 
 Allah’a ait olmayan bir sözü, hükmü ve muradı O’na nisbet etmek. Bu, aynı zamanda Allah’ın ayetlerini 

yalanlamaktır. Yalan olduğunu yani “sıdk” olmadığını söylemektir.  
 Allah’ın ayetlerinin Rasule Sünnet’inde (nübüvvetinde) uymayı emretmediğini ve ayetlerin buna delâlet 

etmediğini söyleyen kimse Kur’an’ın inkar edilemez hüccetlerini yalanladığı gibi, insanları da ilimsiz olarak 

dalâlete düşürmüştür. Burada    بِغَْير ِعْلم  cehalet, (şirk ve küfr) dinde fitnedir.     
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 {6فَُروا أَنَُّهْم أَْصَحاُب النَّاِر }الَِّذيَن كَ 
 

4- “Allah'ın ayetleri konusunda, inkâr edenlerden başkası mücadele etmez. Öyleyse 

onların şehirlerde dönüp dolaşması seni aldatmasın. 

 

5- Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanladı ve kendilerinden sonra (sayısı çok) 

fırkalar da. Her ümmet, kendi peygamberlerini (susturmak için) yakalamağa yeltendi. 

Hakkı, onunla yürürlükten kaldırmak için, 'batıla-dayanarak' mücadeleye giriştiler. 

Ben de onları yakalayıverdim. Artık benim cezalandırmam nasılmış? 

 

6- Senin Rabbinin kâfirler üzerindeki: "Gerçekten onlar ateşin halkıdır" sözü böylece 

hak oldu.” 

 (Ğafir: 40/4-6) 

 

  

 

KUR’AN’DA RASUL’E (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM) RİSALETİNDE VE 

NÜBÜVVETİNDE [İTAAT] [İTTİBA] ETMENİN DELİLLERİ VE İTAATİN VE 

İTTİBA’IN İMAN OLDUĞUNUN HÜCCETLERİ 

 

 

A) Allah’a ve Rasulü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) İtaatı Emreden Ayetler: 

 

1)  
ُسوَل َوأُْوِلي ّللّاَ يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُواْ أَِطيعُواْ  األَْمِر ِمنُكْم فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي  َوأَِطيعُواْ الرَّ

ُسوِل إِ  ّللّاِ َشْيٍء فَُرد وهُ إِلَى  َواْليَْوِم اْلِخِر ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن الّلِ تُْؤِمنُوَن بِ  ن ُكنتُمْ َوالرَّ

 {59تَأِْويَلً }

 
“Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; peygambere itaat edin ve sizden olan emir 

sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, artık onu Allah'a ve Resulüne 

döndürün. Şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Bu, hayırlı ve sonuç 

bakımından daha güzeldir.” 

(Nisa: 4/59) 

 

 2) 

  

ُسوَل فَقَْد أََطاَع  ْن يُِطعِ الرَّ  { 80َعلَْيِهْم َحِفيظاً } َوَمن تََولَّى فََما أَْرَسْلنَاكَ  ّللّاَ مَّ
“Kim peygambere itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiştir. Kim de yüz çevirirse, 

Biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik.” 

(Nisa: 4/80) 

 

 

 3)  
ُسوٍل إاِلَّ  َجآُؤوَك  َولَْو أَنَُّهْم إِذ ظَّلَُمواْ أَنفَُسُهمْ  ّللّاِ ِليَُطاَع بِإِْذِن  َوَما أَْرَسْلنَا ِمن رَّ

ُسولُ  ّللّاَ تَْغفَُرواْ فَاسْ  ِحيماً } ّللّاَ لََوَجدُواْ  َواْستَْغفََر لَُهُم الرَّ اباً رَّ { فََلَ َوَربَِّك الَ 64تَوَّ
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ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ الَ يَِجدُواْ  يُْؤِمنُونَ  ا قََضْيَت  َحتََّى يَُحّكِ مَّ فِي أَنفُِسِهْم َحَرجاً ّمِ

 {65يماً }َويَُسلُِّمواْ تَْسلِ 
 

 

64- “Biz peygamberlerden hiç kimseyi ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat 

edilmesinden başka bir şeyle göndermedik.(94) Onlar kendi nefislerine 

zulmettiklerinde şayet sana gelip Allah'tan bağışlama dileselerdi ve peygamber de 

onlar için bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tevbeleri kabul eden, esirgeyen olarak 

bulurlardı. 

65- Hayır öyle değil; Rabbine andolsun, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem 

kılıp sonra senin verdiğin hükme, içlerinde hiç bir sıkıntı bulmaksızın, tam bir 

teslimiyetle teslim olmadıkça, iman etmiş olmazlar.” 

(Nisa: 4/64, 65) 

 

 4) 
ِحيمٌ ّللّاُ َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم وَ  ّللّاُ فَاتَّبِعُونِي يُْحبِْبُكُم  ّللّاَ قُْل إِن ُكنتُْم تُِحب وَن   َغفُوٌر رَّ

ُسوَل فإِن تََولَّْواْ فَإِنَّ  ّللّاَ { قُْل أَِطيعُواْ 31}  { 32اْلَكافِِريَن } الَ يُِحب   ّللّاَ  َوالرَّ

 

31- “De ki: "Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin ve 

günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. 

 

32- De ki: "Allah'a ve Resulüne itaat edin." Eğer yüz çeviririlerse şüphesiz Allah, 

kâfirleri sevmez.” 

(Al-i İmran: 3/31, 32) 

 

  

 5) 
ُ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى  لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن  َوَرُسولُهُ أَْمراً أَن يَُكونَ  ّللاَّ

َ أَْمِرِهْم َوَمن يَْعِص  بِيناً } َوَرُسولَهُ فَقَْد َضلَّ َضََلالً  ّللاَّ  {36م 
 

“Allah ve Resulü, bir işe hükmettiği zaman, mü'min olan bir erkek ve mü'min olan bir 

kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulü'ne 

isyan ederse, artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapıtmıştır.” 

(Ahzab: 33/36) 

 

 6) 
َ يُِطعِ  َوَمن َ َوَرُسولَهُ َويَْخَش  ّللاَّ  {52} َويَتَّْقِه فَأُْولَئَِك ُهُم اْلفَائُِزونَ  ّللاَّ

  
“Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'tan korkup O'ndan sakınırsa, işte 

'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır.” 

(Nur: 24/52) 

 

َ يعُوا قُْل أَطِ  لَ  ّللاَّ ُسوَل فَإِن تََولَّوا فَإِنََّما َعلَْيِه َما ُحّمِ ْلتُْم َوإِن  َوأَِطيعُوا الرَّ ا ُحّمِ َوَعلَْيُكم مَّ

ُسولِ   {54إِالَّ اْلبَََلغُ اْلُمبِيُن } تُِطيعُوهُ تَْهتَدُوا َوَما َعلَى الرَّ
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“De ki: "Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yine de yüz çevirirseniz, 

artık onun (peygamberin) sorumluluğu kendisine yükletilen, sizin de sorumluluğunuz 

size yükletilendir. Eğer ona itaat ederseniz, hidayet bulmuş olursunuz. Peygambere 

düşen, apaçık bir tebliğden başkası değildir.” 

(Nur: 24/54) 

 

 7) 

ُسوَل لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن } ّللّاَ َوأَِطيعُواْ   {132َوالرَّ  
 

“Allah'a ve Resulüne itaat edin ki merhamet olunasınız.” 

(Al-i İmran: 3/132) 

 

 8)  
ُسوَل َواْحذَُرواْ فَإِن تََولَّْيتُْم فَاْعلَُمواْ أَنََّما َعلَى ّللّاَ  َوأَِطيعُواْ  َرُسوِلنَا اْلبََلَغُ  َوأَِطيعُواْ الرَّ

 {92اْلُمبِيُن }
“Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve sakının. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki, 

elçimize düşen, ancak apaçık bir tebliğidir.” 

(Maide: 5/92) 

 

 

 9)  
ِ َوالرَّ  َوأَْصِلُحواْ ذَاَت بِْينُِكْم  ّللّاَ ُسوِل فَاتَّقُواْ يَْسأَلُونََك َعِن األَنفَاِل قُِل األَنفَاُل لِلّ

ْؤِمنِيَن } َوَرُسولَهُ إِن ُكنتُم ّللّاَ َوأَِطيعُواْ   {1م 
  

“Sana savaş-ganimetlerini sorarlar. De ki: "Ganimetler Allah'ın ve Resulündür. Buna 

göre, eğer mü'minlerseniz Allah'tan korkup-sakının, aranızı düzeltin ve Allah'a ve 

Resulü'ne itaat ediniz.” 

(Enfal: 8/1) 

 

 10) 
 {20تَْسَمعُوَن } َوَرُسولَهُ َوالَ تََولَّْوا َعْنهُ َوأَنتُمْ  ّللّاَ الَِّذيَن آَمنُواْ أَِطيعُواْ  يَا أَي َها

  

“Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Siz de işitiyorken, ondan yüz 

çevirmeyin.” 

(Enfal: 8/20) 

 

 

 11) 
ُسوِل إِذَا دََعاُكم ِلَما يُْحيِيُكمْ  يَا أَي َها الَِّذينَ  ِ َوِللرَّ يَُحوُل  ّللّاَ َواْعلَُمواْ أَنَّ  آَمنُواْ اْستَِجيبُواْ لِلّ

 {24تُْحَشُروَن } بَْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه َوأَنَّهُ إِلَْيهِ 
 

“Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'a ve Resulüne 

icabet edin. Ve bilin ki muhakkak Allah, kişi ile kalbi arasına girer ve siz gerçekten 

O'na götürülüp toplanacaksınız.” 

(Enfal: 8/24) 
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 12) 
َمَع  ّللّاَ َواْصبُِرواْ إِنَّ  نَاَزُعواْ فَتَْفَشلُواْ َوتَْذَهَب ِريُحُكمْ َوَرُسولَهُ َوالَ تَ  ّللّاَ َوأَِطيعُواْ 

ابِِريَن }  {46الصَّ
“Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp 

yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin.(37) Şüphesiz Allah, sabredenlerle 

beraberdir.” 

(Enfal: 8/46) 

 

 

 13) 
ِ إِنَّ الَِّذينََكفَُروا َوَصد وا َعن َسبِيِل  ُسوَل ِمن بَْعِد َما تَبَيَّنَ  ّللاَّ لَُهُم الُهدَى لَن  َوَشاق وا الرَّ

وا  َ يَُضر   {32َشْيئاً َوَسيُْحبُِط أَْعَمالَُهْم } ّللاَّ

 
“Şüphesiz inkâr edenler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet açıkça 

belli olduktan sonra 'peygambere karşı gelip zorluk çıkaranlar', kesin olarak Allah'a 

hiç birşeyle zarar veremezler. (Allah,) Onların amellerini boşa çıkaracaktır.” 

(Muhammed: 47/32) 

 

 

 14)  
َ َوأَِطيعُوا  ُسوَل فَإِنَوأَِطيعُوا  ّللاَّ  { 12تََولَّْيتُْم فَإِنََّما َعلَى َرُسوِلنَا اْلبَََلُغ اْلُمبِيُن } الرَّ

 
“Allah'a itaat edin ve Resulü de itaat edin. Şayet yüz çevirecek olursanız, artık elçimiz 

üzerine düşen (yalnızca) apaçık olan bir tebliğ (gerçeği en yalın biçimde size iletme) 

dir.” 

(Teğabün: 64/12) 

 

 

 15) 
يَماُن فِي قُلُوبُِكْم  قَالَِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا قُل لَّْم تُْؤِمنُوا َولَِكن ا يَْدُخِل اْْلِ قُولُوا أَْسلَْمنَا َولَمَّ

َ َوإِن تُِطيعُوا  ْن أَْعَماِلُكْم َشْيئاً إِنَّ  ّللاَّ َ َوَرُسولَهُ اَل يَِلتُْكم ّمِ ِحيٌم }غَ  ّللاَّ  {14فُوٌر رَّ
  

“Bedeviler, dedi ki: "İman ettik." De ki: "Siz iman etmediniz; ancak "İslâm (müslüman 

veya teslim) olduk deyin.(31) İman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve 

Rasulü'ne itaat ederseniz, O, sizin amelerinizden hiç bir şeyi eksiltmez. Hiç şüphesiz 

Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.” 

(Hucurat: 49/14) 

 
16) 

ُسوَل فَأُْولَـئَِك َمَع الَِّذيَن أَْنعََم  ّللّاَ َوَمن يُِطعِ  يِقيَن  َعلَْيِهم ّللّاُ َوالرَّ دِّ َن النَّبِيِّيَن َوالّصِ ّمِ

اِلِحيَن َوَحُسنَ   َوَكفَى ّللّاِ { ذَِلَك اْلفَْضُل ِمَن 69أُولَـئَِك َرفِيقاً } َوالش َهدَاء َوالصَّ

 {70َعِليماً }الّلِ بِ 
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69- Allah'a ve Resul'e kim itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği 

peygamberler, doğrular (ve doğrulayanlar) , şehidler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi 

arkadaştır onlar? 

 

70- Bu fazl (bol ihsan) , Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.  

(Nisa: 4/69, 70) 

 

 

 

 

B)  Allah’ın Rasulü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) Muhalefeti Yasaklayan Ayetler: 

 

1) (ayet no yok-s. 26) 

 

2) 
ِ نُوا بِ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آمَ  َعلَى أَْمٍر َجاِمعٍ لَْم يَْذَهبُوا  َوَرُسوِلِه َوإِذَا َكانُوا َمعَهُ اللَّ

ِ أُْولَئَِك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِ  َحتَّى يَْستَأِْذنُوهُ إِنَّ الَِّذيَن يَْستَأِْذنُونَكَ   َوَرُسوِلِه فَإِذَا اْستَأْذَنُوكَ اللَّ

َ  ِشئَْت ِمْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهمُ  ِلبَْعِض َشأْنِِهْم فَأْذَن لَِّمن َ إِنَّ  ّللاَّ ِحيٌم } ّللاَّ { اَل 62َغفُوٌر رَّ

ُسولِ  ُ بَْينَُكْم َكدَُعاء بَْعِضُكم بَْعضاً قَْد يَْعلَُم  تَْجعَلُوا دَُعاء الرَّ يَتََسلَّلُوَن ِمنُكْم  الَِّذينَ  ّللاَّ

 {63أَن تُِصيبَُهْم فِتْنَةٌ أَْو يُِصيبَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم } أَْمِرهِ  ِلَواذاً فَْليَْحذَِر الَِّذيَن يَُخاِلفُوَن َعنْ 
 
 62- “Mü'minler o kimselerdir ki, Allah'a ve Resulüne iman edenler, onunla birlikte 

toplu(mu ilgilendiren) bir iş üzerinde iken, ondan izin alıncaya kadar bırakıp-

gitmeyenlerdir. Gerçekten, senden izin alanlar, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman 

edenlerdir. Böylelikle, senden, kendi bazı işleri için izin istedikleri zaman, onlardan 

dilediklerine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah, 

bağışlayandır, esirgeyendir. 

 

63- Peygamberin çağırmasını, kendi aranızda bir kısmınızın bir kısmını çağırması gibi 

saymayın. Allah, sizden bir diğerinizi siper ederek kaçanları gerçekten bilir. Böylece 

onun emrine aykırı davrananlar, kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden veya onlara 

acıklı bir azabın çarpmasından sakınsınlar.” 

(Nur: 24/62, 63) 

 

 3) 
ُموا بَْيَن يَدَيِ  ِ يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تُقَدِّ َ َوَرُسوِلِه َواتَّقُوا  ّللاَّ َ إِنَّ  ّللاَّ { 1َسِميٌع َعِليٌم } ّللاَّ

ِ  وا أَْصَواتَُكمْ يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَْرفَعُ  َواَل تَْجَهُروا لَهُ بِاْلقَْوِل  فَْوَق َصْوِت النَّبِّي

يَغُض وَن  { إِنَّ الَِّذينَ 2ِلبَْعٍض أَن تَْحبََط أَْعَمالُُكْم َوأَنتُْم اَل تَْشعُُروَن } َكَجْهِر بَْعِضُكمْ 

ِ أَْصَواتَُهْم ِعندَ َرُسوِل  ُ  أُْولَئَِك الَِّذيَن اْمتََحنَ  ّللاَّ ْغِفَرةٌ َوأَْجٌر  ّللاَّ قُلُوبَُهْم ِللتَّْقَوى لَُهم مَّ

 {4يُنَادُونََك ِمن َوَراء اْلُحُجَراِت أَْكثَُرُهْم اَل يَْعِقلُوَن } { إِنَّ الَِّذينَ 3َعِظيٌم }
 
                                                 
 Rasul denmedi…!? (Hucurat: 1-2) 
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1- “Ey iman edenler, Allah'ın Rasulü'nün huzurunda öne geçmeyin(1) ve Allah'tan 

korkup-sakının. Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir. 

 

2- Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesi üstünde yükseltmeyin ve birbirinize 

bağırdığınız gibi, ona sözle bağırıp-söylemeyin; yoksa siz şuurunda değilken, 

amelleriniz boşa çıkar-gider. 

 

3- Şüphesiz, peygamberin yanında seslerini alçak tutmakta olanlar; işte onlar (var ya) , 

Allah onların kalplerini takva için imtihan etmiştir.(5) Onlar için bir mağfiret ve büyük 

bir ecir vardır. 

 

4- Şüphesiz, hücrelerin ardından sana seslenenler de (var ya) , onların çoğu aklını 

kullanmıyorlar.” 

(Hucurat: 49/1-4) 

 

 

4) 

 

ُ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى  لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن  َوَرُسولُهُ أَْمراً أَن يَُكونَ  ّللاَّ

َ أَْمِرِهْم َوَمن يَْعِص  بِيناً } َوَرُسولَهُ فَقَْد َضلَّ َضََلالً  ّللاَّ  {36م 
 

“Allah ve Resulü, bir işe hükmettiği zaman, mü'min olan bir erkek ve mü'min olan bir 

kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulü'ne 

isyan ederse, artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapıtmıştır.” 

(Ahzab: 33/36) 

 5) 

 

َ إِنَّ  آَمنُوا َصل وا َعلَْيِه َوَسلُِّموا تَْسِليماً  َوَمََلئَِكتَهُ يَُصل وَن َعلَى النَّبِّيِ يَا أَي َها الَِّذينَ  ّللاَّ

َ  { إِنَّ الَِّذيَن يُْؤذُونَ 56} ُ َوَرُسولَهُ لَعَنَُهُم  ّللاَّ ً  ّللاَّ  فِي الد ْنيَا َواْْلِخَرةِ َوأََعدَّ لَُهْم َعذَابا

ِهيناً }  {57م 

 
56- “Hiç şüphesiz, Allah ve melekleri peygambere salat etmektedirler. Ey iman 

edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. 

 

57- Gerçek şu ki, Allah'a ve Resulü'ne eziyet edenler; Allah, onlara dünyada da, 

ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılatıcı bir azab hazırlanmıştır.” 

 

(Ahzab: 33/56, 57) 
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 6) 
َوَما أُنِزَل ِمن قَْبِلَك يُِريدُوَن أَن  أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمنُواْ بَِما أُنِزَل إِلَْيكَ 

 اْ أَن يَْكفُُرواْ بِِه َويُِريدُ الشَّْيَطاُن أَن يُِضلَُّهمْ َوقَْد أُِمُرو يَتََحاَكُمواْ إِلَى الطَّاُغوتِ 

ُسوِل َرأَْيَت  ّللّاُ  { َوإِذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْواْ إِلَى َما أَنَزلَ 60َضَلاَلً بَِعيداً } َوإِلَى الرَّ

ِصيبَةٌ 61ُصدُوداً } اْلُمنَافِِقيَن يَُصد وَن َعنكَ  قَدََّمْت أَْيِديِهْم  بَِما { فََكْيَف إِذَا أََصابَتُْهم م 

 {62إِْحَساناً َوتَْوفِيقاً } إِْن أََرْدنَا إاِلَّ الّلِ ثُمَّ َجآُؤوَك يَْحِلفُوَن بِ 
 

60- “Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri 

görmedin mi? Bunlar, tağut'un önünde muhakeme olmayı istemektedirler; oysa onlar 

onu reddetmekle emrolunmuşlardır. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla sapıtmak ister. 

 

61- Onlara: "Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin" denildiğinde, o münafıkların 

senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün. 

 

62- Öyleyse, nasıl olur da, kendi ellerinin sundukları sonucu, onlara bir musibet isabet 

eder, sonra sana gelerek: "Kuşkusuz, biz iyilikten ve uzlaştırmaktan başka bir şey 

istemedik" diyen Allah'a yemin ederler.” 

(Nisa: 4/60-62) 

 

 7) 

ُسوَل مِ  َوَمن َّبِْع َغْيرَ يَُشاقِِق الرَّ َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن نَُولِِّه َما  ن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُ اْلُهدَى َويَت

 {115َمِصيراً } تََولَّى َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَساءتْ 
 

“Kim de kendisine 'dosdoğru yol' apaçık belli olduktan sonra, peygambere muhalefet 

ederse ve mü'minlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü şeyde bırakırız ve 

cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o!..” 

(Nisa: 4/115) 

 

 

 8) 
ُم ذَِلَك اْلِخْزُي اْلعَِظي َوَرُسولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَاَر َجَهنََّم َخاِلداً فِيَها ّللّاَ َمن يَُحاِدِد  أَلَْم يَْعلَُمواْ أَنَّهُ 

{63} 
 

“Bilmiyorlar mı, kim Allah'a ve Resulüne karşı koymaya çalışırsa, gerçekten onun 

için, onda ebedi kalmak üzere cehennem ateşi vardır? İşte en büyük aşağılanma 

budur.” 

(Tevbe: 9/63) 

 

 

 9) 

  

 (Zihar hükmü sebebiyle): 
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َ إِنَّ الَِّذيَن يَُحاد وَن  َكَما ُكبَِت الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َوقَْد أَنَزْلنَا آيَاٍت بَيِّنَاٍت  َوَرُسولَهُ ُكبِتُوا ّللاَّ

ِهيٌن } َوِلْلَكافِِرينَ   { 5َعذَاٌب م 
“Ancak buna (imkân) bulamayanlar (için de) birbirleriyle temas etmeden önce, 

kesintisiz iki ay oruç (yüklenmiştir) ; buna da güç yetiremeyenler altmış yoksulu 

doyursun. Bu (kolaylık) , Allah'a O'nun Resulüne iman etmeniz dolayısıyladır. Bunlar, 

Allah'ın sınırlarıdır. Kâfirler içinse acı bir azab vardır.” 

(Mücadile: 58/4) 

 

 10) 

َ إِنَّ الَِّذيَن يَُحاد وَن   {20هُ أُْولَئَِك فِي األَذَلِّيَن }َوَرُسولَ  ّللاَّ  
“Hiç şüphesiz Allah'a ve Resulüne karşı (onların koydukları sınırları tanımayıp 

kendiler sınır koymağa kalkışmakta) başkaldıranlar; işte onlar, en çok zillete düşenler 

arasında olanlardır.” 

(Mücadile: 58/20) 

 

  

 

 

 11) 
ِ بِ  ا أَي َها النَّبِي  إِذَا َجاءَك اْلُمْؤِمنَاُت يُبَايِْعنََك َعلَى أَن الَّ يُْشِرْكنَ يَ  َشْيئاً َواَل يَْسِرْقَن اللَّ

 بِبُْهتَاٍن يَْفتَِرينَهُ بَْيَن أَْيِديِهنَّ َوأَْرُجِلِهنَّ َواَل  َواَل يَْزنِيَن َواَل يَْقتُْلَن أَْواَلدَُهنَّ َواَل يَأْتِينَ 

َ فِي َمْعُروٍف فَبَايِْعُهنَّ َواْستَْغِفْر لَُهنَّ  يَْعِصينَكَ  َ إِنَّ  ّللاَّ ِحيمٌ  ّللاَّ  َغفُوٌر رَّ

{12} 
 

“Ey Peygamber! İnanmış kadınlar biat için gelirlerse, sana; Allah'a hiçbir şeyi ortak 

koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, 

elleriyle ayakları arasında iftira uydurup getirmemeleri, marufta sana karşı 

gelmemeleri hususunda biat etsinler. Sen de onların biatlarını al. Ve onlar için 

Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” 

(Mümtehine: 60/12) 

 

 12) 
َوأَنفُِسِهْم  َوَكِرُهواْ أَن يَُجاِهدُواْ بِأَْمَواِلِهمْ  ّللّاِ بَِمْقعَِدِهْم ِخَلََف َرُسوِل  فَِرَح اْلُمَخلَّفُونَ 

ُهوَن أََشد  َحّراً لَّْو َكانُوا يَْفقَ  َوقَالُواْ الَ تَنِفُرواْ فِي اْلَحّرِ قُْل نَاُر َجَهنَّمَ  ّللّاِ فِي َسبِيِل 

 {82َجَزاء بَِما َكانُواْ يَْكِسبُوَن } { فَْليَْضَحُكواْ قَِليَلً َوْليَْبُكواْ َكثِيراً 81}
 

81- “Allah'ın Resulüne muhalif olarak (savaştan) geri kalanlar oturup-kalmalarına 

sevindiler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi çirkin görerek: "Bu 

sıcakta (savaşa) çıkmayın" dediler. De ki: "Cehennem ateşinin sıcaklığı daha 

şiddetlidir." Bir kavrayıp-anlasalardı. 

82- Öyleyse kazandıklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar.” 

(Tevbe: 9/81, 82) 
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 13) 
َوَرُسوِلِه ُكنتُْم تَْستَْهِزئُوَن  نَّ إِنََّما ُكنَّا نَُخوُض َونَْلعَُب قُْل أَبِالّلِ َوآيَاتِهِ لَيَقُولُ  َولَئِن َسأَْلتَُهمْ 

ْب َطآئِفَةً  { الَ تَْعتَِذُرواْ قَْد َكفَْرتُم65} نُكْم نُعَذِّ بِأَنَُّهْم  بَْعدَ إِيَمانُِكْم إِن نَّْعُف َعن َطآئِفٍَة ّمِ

 {66َكانُواْ ُمْجِرِميَن }
65- “Onlara sorarsan, andolsun: "Biz dalmış, oyalanıyorduk" derler. De ki: "Allah ile, 

O'nun ayetleriyle ve Resulüyle mi alay etmekteydiniz? 

 

66- Özür belirtmeyiniz. Siz, imanınızdan sonra küfre saptınız. Sizden bir topluluğu 

bağışlasak da, bir topluluğunuzu gerçekten suçlu-günahkâr olmaları nedeniyle 

azablandıracağız.” 

(Tevbe: 9/65, 66) 

 

 14) 

َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلَمِصيُر  يَا أَي َها النَّبِي  َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهمْ 

{73} 
 

“Ey Peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara karşı sert ve caydırıcı 

davran. Onların barınma yerleri cehennemdir, ne kötü bir yataktır o!..” 

(Tevbe: 9/73) 

 

 (sayfa 30’da, tevbe 16 var, ve 73. ayet yazıldı. Ama sayfada uzun bir ayet var ama 

hangi sureye ait olduğu belli değil) 

 

15) 
ن يَقُوُل ائْذَن لِّي َوالَ تَْفتِنِّي أاَلَ فِي اْلِفتْنَةِ  َسقَُطواْ َوإِنَّ َجَهنََّم لَُمِحيَطةٌ  َوِمْنُهم مَّ

ُمِصيبَةٌ يَقُولُواْ قَْد أََخْذنَا أَْمَرنَا  { إِن تُِصْبَك َحَسنَةٌ تَُسْؤُهْم َوإِن تُِصْبكَ 49} بِاْلَكافِِرينَ 

ُهْم فَِرُحوَن } واْ ِمن قَْبُل َويَتََولَّ   {50وَّ
49- “Onlardan bir kısmı: "Bana izin ver ve beni fitneye katma" der. Haberin olsun, 

onlar fitnenin (ta) içine düşmüşlerdir. Hiç şüphesiz cehennem, o küfre sapanları 

mutlaka çepeçevre kuşatıcıdır. 

 

50- Sana iyilik dokunursa, bu onları fenalaştırır, sana bir musibet isabet edince ise: 

"Biz önceden tedbirimizi almıştık" derler ve sevinç içinde dönüp giderler.” 

(Tevbe: 9/49, 50) 

 

 16) 
 ِه َوالَ يَأْتُوَن الصََّلَةَ َوبَِرُسولِ الّلِ إِالَّ أَنَُّهْم َكفَُرواْ بِ  َوَما َمنَعَُهْم أَن تُْقبََل ِمْنُهْم نَفَقَاتُُهمْ 

 {54إِالَّ َوهُْم ُكَسالَى َوالَ يُنِفقُوَن إِالَّ َوُهْم َكاِرُهوَن }

 
“İnfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen şey, Allah'ı ve Resulünü 

tanımamaları, namaza ancak isteksizce gelmeleri ve hoşlarına gitmiyorken infak 

etmeleridir.” 

(Tevbe: 9/54) 
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 17) 
ن يَْلِمُزكَ  دَقَاِت فَإِْن أُْعُطواْ ِمْنَها َرُضواْ َوإِن لَّْم يُْعَطْواْ ِمنَها إِذَا َوِمْنُهم مَّ  فِي الصَّ

 {58ُهْم يَْسَخُطوَن }
 

“Onlardan sadakalar konusunda seni yadırgayacaklar vardır. Ondan kendilerine 

verilirse hoşlanırlar, ondan kendilerine verilmediği zaman da bu sefer gazablanırlar.” 

(Tevbe: 9/58) 

 

 18) 
َويُْؤِمُن الّلِ لَُّكْم يُْؤِمُن بِ  الَِّذيَن يُْؤذُوَن النَّبِيَّ َويِقُولُوَن ُهَو أُذٌُن قُْل أُذُُن َخْيرٍ  َوِمْنُهمُ 

لَّ   {61لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم } ّللّاِ آَمنُواْ ِمنُكْم َوالَِّذيَن يُْؤذُوَن َرُسوَل  ِذينَ ِلْلُمْؤِمنِيَن َوَرْحَمةٌ لِّ

 { 62إِن َكانُواْ ُمْؤِمنِيَن } أَن يُْرُضوهُ  َوَرُسولُهُ أََحق  ّللّاُ لَُكْم ِليُْرُضوُكْم وَ الّلِ يَْحِلفُوَن بِ 
 

61- “İçlerinden peygamberi incitenler ve: "O (her sözü dinleyen) bir kulaktır" diyenler 

vardır. De ki: "O sizin için bir hayrın kulağıdır. Allah'a iman eder, müminlere inanıp-

güvenir ve sizden iman edenler için de bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eziyet edenler, 

onlar için acıklı bir azab vardır.” 

62- Sizi hoşnut kılmak için Allah'a yemin ederler; oysa mü'min iseler, hoşnut 

kılınmaya Allah ve Resulü daha layıktır.” 

(Tevbe: 9/61, 62) 

 

 Nübüvvet ilmi ve fıkhı olan Sünneti Kur’an’a aykırı görmek, Rasulullah’ı (sallallahu 

aleyhi ve sellem) sevip O’ndan (sallallahu aleyhi ve sellem) razı olan ve kendisini vahyiyle yücelten 

Allah’ın velisini terk etmek demektir.  

 Allah Azze ve Celle kitabında Rasul’e (sallallahu aleyhi ve sellem) karşı düşmanlık ve 

muhalefet edenler hakkında şöyle buyurur: 

  

َّبِْع َغْيرَ يَُشاقِِق الرَّ  َوَمن َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن نَُولِِّه َما  ُسوَل ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُ اْلُهدَى َويَت

 {115َمِصيراً } تََولَّى َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَساءتْ 
 

“Kim de kendisine 'dosdoğru yol' apaçık belli olduktan sonra, peygambere muhalefet 

ederse ve mü'minlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü şeyde bırakırız ve 

cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o!..” 

(Nisa: 4/115) 

 

Sünneti (rasulün nübüvvet fıkhını) reddetmek ve Sünnet’i Kur’an dışı bir hüküm 

koyma olarak görenler, Allah’la ve Rasulü’yle (sallallahu aleyhi ve sellem) istihza etmişlerdir. Bu 

zihniyet, nübüvvetin aslını inkar etmek için Sünneti, bütün ümmetçe kabul edilip amel 

edilmesine rağmen, Allah’ın kitabına karşı hüküm koymakmış gibi iddiada bulunanlar, 

                                                 
 Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) Sünneti’ni inkar edip onunla amel -güya- Kur’an’a aykırı görenler ve 

hatta şirk görenler, Allah’ın Rasulü’nden (sallallahu aleyhi ve sellem) razı olmamışlardır. Allah’ın Rasulü’ne 

(sallallahu aleyhi ve sellem) iman etmek, getirdiğine iman etmek ve O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) hayr, ihsan, şefaat-

ı hasene olan Sünneti’yle amel etmek, O’ndan (sallallahu aleyhi ve sellem) razı olmak ve O’nu (sallallahu aleyhi ve sellem) 

razı etmektir… 
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Rasul’ün (sallallahu aleyhi ve sellem) hayatını ve siyretini yalanladıkları gibi, Kur’an’ı da 

yalanlamışlardır.  

Nübüvvet düşmanlığı, bir Yahudi akidesi ve anlayışıdır. İsrailoğulları Rasul ve 

nebilerini sınıyorlar ve onlarla sıkça cedel ediyorlardı. Allah kitabında bir göz kırpması kadar 

dahi, Rasullerinin mucizelerine, ilimlerine ve Allah’ın izniyle verdikleri hükme ve yaşadıkları 

sünnetlerine inkarla, şekkle ve raybla bakılmasına fırsat verecek hiçbir eksiklik bırakmamıştır. 

 Kur’an, Allah’ın ezeli ilmi ve katındakinin “tasdik”i olarak nazil oldu. Bunun için 

Allah’ın Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) Kur’an’ın anlaşılması, Kur’an’da mücmel, 

mübhem, mutlak ve âmm olan birçok hususun, beyanı, tefsiri, takyidi, tahsisi demek olan 

Sünneti’ni Kur’an’a aykırı görmek ve Sünnet’in “vahy” dışı olduğunu söylemek, Kur’an 

öncesi gönderilen tüm rasullerin ve nebilerin nübüvvetlerine dair Kur’an vahyiyle haber 

verilmesine rağmen bunu inkar etmektir. Müşrikler ve kafirler daha önce de gönderilen 

rasulleri ve nebileri yalanladıkları ve onların kendileri gibi insanlar olduklarını, kendilerinden 

hiçbir farkları olmadığı itirazıyla küçümsediler. 

 

ن ذُنُوبُِكْم  َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواألَْرِض يَْدُعوُكمْ  ّللّاِ ُرُسلُُهْم أَفِي  قَالَتْ  ِليَْغِفَر لَُكم ّمِ

َرُكْم إِلَى أََجلٍ  ى  َويَُؤّخِ َسـمًّ ثْلُنَا تُِريدُوَن أَن تَُصد ونَام  ا َكاَن  قَالُواْ إِْن أَنتُْم إاِلَّ بََشٌر ّمِ َعمَّ

بِيٍن } ثْلُُكمْ  {10يَْعبُدُ آبَآُؤنَا فَأْتُونَا بُِسْلَطاٍن م   قَالَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم إِن نَّْحُن إاِلَّ بََشٌر ّمِ

 ّللّاِ بُِسْلَطاٍن إِالَّ بِإِْذِن  ِعبَاِدِه َوَما َكاَن لَنَا أَن نَّأْتِيَُكم يَُمن  َعلَى َمن يََشاُء ِمنْ  ّللّاَ َولَـِكنَّ 

 { 11} فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ  ّللّاِ َوعلَى 
 

10- “Peygamberleri dedi ki: "Allah hakkında mı şüphe (etmektesiniz) ? O, gökleri ve 

yeri yaratandır; O, sizi, günahlarınızı bağışlamak için davet etmekte ve sizi adı 

konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir." Dediler ki: "Siz, bizim benzerimiz olan 

birer beşerden başkası değilsiniz. Siz bizi, babalarımızın tapmakta olduklarından 

çevirip-engellemek istemektesiniz, öyleyse bize apaçık olan ispatlayıcı bir delil 

getirin." 

11- Peygamberleri onlara dedi ki: "Doğrusu biz, sizin gibi yalnızca bir beşeriz, ancak 

Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmaksızn size bir delil 

getirmemiz bizim için olacak şey değil. Mü'minler, ancak Allah'a tevekkül 

etmelidirler.” 

(İbrahim: 14/10, 11) 

 

 Bu ayette çok zarif bir nükte ve güzel bir latifeten söz edelim:  

 Allah Azze ve Celle; Rasullerin dilinden bize onların kavimlerinin kafir olanlarına 

nasıl cevap verdiklerini ve bu cevaptaki hikmeti ve nebilerin fıkhına nazarlarımızı çevirmek 

istiyoruz. 

 Diyor ki rasuller:  ْثْلُُكم  ”Biz ancak tıpkı bize benzer beşeriz“ إِن نَّْحُن إاِلَّ بََشٌر ّمِ

ّللّاَ َولَـِكنَّ   fakat Allah  َيَُمن  َعلَى َمن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدهِ  ّللّا “Kullarımdan dilediğine minnette 

bulunur. Bu ayette   يَُمن fiili, nebiler ve rasuller hakkında Allah’ın diğer insanlara  

verdiklerinden daha üstün yetenekler, meziyetler, ahlak, aklediş, fıkhediş, derin ve sadık 

                                                 
 Rasulün de bizim gibi bir “beşer” olduğunu, dolayısıyla Allah katında bizden hiçbir farkı olmadığını O’na 

(sallallahu aleyhi ve sellem) itaatten kasdedilenin, Allah’ın kitabına (vahyine) itaat olduğunu, bu sebeple O’nun 

(sallallahu aleyhi ve sellem) Kur’an dışı Sünnetleriyle amel etmekten sorumlu değiliz ve ahirette bize O’nun (sallallahu 

aleyhi ve sellem) beşer olarak tavsiyelerine istersek uyarız istersek uymayız diyenler, Berahime’nin (dipnotun 

devemı yok-sayfa: 36) 
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sezgi, zanna uymama, Din’de asla batıla sapmama, daima huda üzere olma, en güzel şekilde 

sabretme, en güzel söz ve hikmetle davet etme, ümmetini kendisine tercih etme, daveti 

karşılığında insanlardan ücret almama, mutlak şekilde Allah’ın korumasına nail olma gibi 

hasletlerle ve dahası mucizelerle teyid edilmişler ve nübüvvet ve risaleti öncesi de (hiçbir 

tahsilleri olmadan ve herhangi bir araştırma sonucu olmadan) hidayet ve fıtrat üzeridirler. Her 

zaman adil ve hep emin, kelimeleri daima sıdk ve hasen olan kimselerdir. Aklî, fikrî bir 

inceleme ve gayret sonucu (önce feylesof sonra da) rasul ve nebi olmamışlardır. 

 Şimdi, müşriklerin ve kafirlerin ثْلُنَا  sözünün ne anlam ifade إِْن أَنتُْم إاِلَّ بََشٌر ّمِ

ettiğini ve bu sözü rasullerin buna cevaben “[evet] biz de ancak sizin misaliniz üzere 

beşeriz…” (cümle devam etmeli-sayfa: 38) Fakat Allah, kullarından dilediğine minnette   يَُمن 
bulunur sözünün hiç de aynı iddiayı desteklediğini söyleyemeyiz. O halde O da (sallallahu aleyhi 

ve sellem) “bizim gibi bir beşerdi”, sözünde müşriklerin ve münafıkların sözünü değil, 

rasullerin; “evet biz de misliniz de olduğu gibi beşeriz” demelerini birbirinden ayırmak 

zorundayız. 

 Kafirlerin bu sözden kasdı; onlara itaati ve ittibaı reddetmek içindi. Rasulü (sallallahu 

aleyhi ve sellem) ta’zimi reddederken kendileri gibi küçük bir makama sahip olduklarından 

ziyade, nasıl olurda bizden birisi, kalkarda bizim bilmediğimiz ve inanmadığımız şeylere bizi 

davet eder diye karşı çıkıyorlar. Yani senin bizden ne farkın var ki demeye getiriyorlar.  

Ogünkü kafirler; rasulün ve nebinin getirdiklerinin tamamını inkar ediyorlardı. 

Bugünküler ise, bu inkarın sadece ikinci aşamasını dile getiriyorlar. Rasul’ün (sallallahu aleyhi ve 

sellem) rasullüğünü kabul ediyorlar, fakat Kur’an’ı O’na (sallallahu aleyhi ve sellem) açıklama ve 

onda açık olmayanı beyan etme hakkını elinden alıyorlar. O’na (sallallahu aleyhi ve sellem) layık 

görmediklerini veya O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Kur’an hakkında bir yorumda bulunmaması 

gerektiğini söyledikleri halde, kendilerini Kur’an üzerinden mutlak söz sahibi görüyorlar. İşte 

Allah ile Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) arasına girmek budur. Rasul (sallallahu aleyhi ve sellem)  

için inkar edip kabul etmedikleri mertebeyi, kendilerine tahsis eder de, Allah’ın ve 

Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) önüne çıkarmaya çalışıyorlar. 

İbrahim Suresi 11. ayetteki (  يَُمن) fiili üzerinde biraz düşünelim. (Bkz. Al-i İmran: 

3/165) 

(Arapça ibareler) 

İşte, “sen de bizim gibi bir beşersin” dedikleri bir rasule verilen nimetler ve ilimler: 

- Onlara Allah’ın ayetlerini tilavet eder. 

- Onları tertemiz edip arındırır. 

- Onlara “el-kitab”ı öğretir. 

- Onlara “el-hikme”yi öğretir. 

 

Bu iddiada bulunanlar yukarıda hangi vasıflara sahipler ki, rasulün de kendileri gibi 

bir beşer olduğunu söylüyorlar? Herhalde onlara kendilerini biyolojik ya da fizyolojik olarak 

rasulle bir görmekten söz etmiyorlar. Demek istiyorlar ki; O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) bizden 

farklı ve harika ve daha üstün bir yanı olamaz. Onlar şöyle diyenlere benziyorlar: 

 

َعلَْينَا إِنَّهُ َمن يَتَِّق  ّللّاُ َل أَنَاْ يُوُسُف َوَهـذَا أَِخي قَْد َمنَّ أَلَنَت يُوُسُف قَا قَالُواْ أَإِنَّكَ 

 َعلَْينَا ّللّاُ لَقَْد آثََرَك الّلِ { قَالُواْ تَ 90اْلُمْحِسنِيَن } الَ يُِضيُع أَْجرَ  ّللّاَ َويِْصبِْر فَإِنَّ 

 {91َوإِن ُكنَّا لََخاِطئِيَن }
90- "Sen gerçekten Yusuf musun, sensin öyle mi?" dediler. "Ben Yusuf'um" dedi. "Ve 

bu da kardeşimdir. Doğrusu Allah bize lütufta bulundu. Gerçek şu ki, kim sakınır ve 

sabrederse, şüphesiz Allah, iyilikte bulunanların karşılığını boşa çıkarmaz." 
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91- Dediler ki: "Allah adına, hayret, Allah seni gerçekten bize karşı tercih edip-

seçmiştir ve biz de gerçekten hataya düşenler idik." 

 (Yusuf: 12/90, 91) 

 

ُسوِل َرأَْيَت اْلُمنَافِِقيَن يَُصد وَن َعنكَ  ّللّاُ  َوإِذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْواْ إِلَى َما أَنَزلَ   َوإِلَى الرَّ

 {61ُصدُوداً }
“Onlara: "Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin" denildiğinde, o münafıkların 

senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün.” 

(Nisa: 4/61) 

 

 Allah Azze ve Celle onlar hakkında şöyle buyurur: 

 

ٍة بَِشِهيدٍ  { يَْوَمئٍِذ يََود  41لَى َهـُؤالء َشِهيداً }َوِجئْنَا بَِك عَ  فََكْيَف إِذَا ِجئْنَا ِمن ُكّلِ أمَّ

ى بِِهُم األَْرُض َوالَ يَْكتُُمونَ  الَِّذينَ  ُسوَل لَْو تَُسوَّ  {42َحِديثاً } ّللّاَ  َكفَُرواْ َوَعَصُواْ الرَّ
 

41- “Her ümmetten bir şahid getirdiğimiz ve onların da üzerine seni şahid olarak 

getirdiğimiz zaman nasıl olacak? 

42- O gün, küfre sapıp da peygambere isyan edenler, yerle bir olmayı 'severek-

isteyecekler.' Oysa Allah'tan hiç bir sözü gizleyemezler.” 

(Nisa: 4/41, 42) 

 

 Bahsimizin sonunda hülasa etmek gerekirse; nebilerin ve rasullerin hukukunu bildiren 

Allah Azze ve Celle’dir. Bu hukuk; Allah’ın, kainatın ve beşerin Rabbi olarak kendi katındaki 

ilme, irade, seçme, rızası ve ilahi hikmeti olan hükmüdür. Bunun için, gönderilenin değeri, 

gönderilene sevgi, itaat ve ta’zim ve gönderileni Allah’ın tanımladığı gibi anlamak, O’nun 

saygın gördüğü gibi saygın görmek, O’na (sallallahu aleyhi ve sellem) itaatle beraber O’nu (sallallahu 

aleyhi ve sellem) Sünneti’nde izlemek, O’nu (sallallahu aleyhi ve sellem) kendi nefsimize tercih etmek, 

O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) davetine yardımcı olmak, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) ilmini, 

hikmetini, edep ve ahlakını öğretip ona davet etmek, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Rabbimizin 

izniyle koyduğu -Allah Azze ve Celle tarafından reddedilmeyen- hükümleri uygulamak 

O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) dostlarını dost, düşmanlarını düşman edinmek, O’nun (sallallahu 

aleyhi ve sellem) yasakladığını yapmamak, sevip yaptığını -Din, edep ve ahlak olanda- mümkün 

olduğunca ve kudretimiz yettiğince yapmak, O’nu (sallallahu aleyhi ve sellem) üzmemek, O’nun 

(sallallahu aleyhi ve sellem) önüne geçmemek, O (sallallahu aleyhi ve sellem) dinde bir şeyi yapmamışsa, 

getirdiği kitaba ve nübüvvet ilmi olan Sünneti’ne başvurmadan onu işlememek, O’nu (sallallahu 

aleyhi ve sellem) hayatta iken de öldükten sonra da sevmek ve O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) güzel 

Sünneti’ni izlemek, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) emrine muhalefet etmemek, gösterdiği yolda 

sıdk, emanet, takva, zikr ve şükre davet, ilim ve cihad ile istikamet üzere olmak, Allah’ın 

gönderdiği hüda üzere olmaktır. 

 Onun için de Allah’ın Rasulü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) itaat etmek, O’nu (sallallahu aleyhi 

ve sellem) severek O’na (sallallahu aleyhi ve sellem) ittiba etmek ve O’nu (sallallahu aleyhi ve sellem) daima 

ve ebediyen kıyamet gününe kadar Rasul ve Nebi, İmamımız olarak bilmek, Kur’an nassları 

hükmünce O’ndan (sallallahu aleyhi ve sellem) önceki bütün nebilerin ve rasullerin hedyine, 

hudasına uymak demektir. Dolayısıyla rasullerin ve nebilerin hukuku; Rabbanî bir emirdir. 

Selim akıl ve temiz fıtratı olan kimse, bunda zerre kadar kuşku sahibi olamaz. Zira rasuller ve 

nebiler, Allah tarafından insanlar içerisinde en yüce bir ahlak üzere olacak bir fıtratla, risalet 
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ve nübüvvet görevine hazırlanmıştırlar. Onların ilmi, hikmeti ve hükümleri tıpkı güzel ahlak, 

sıdk, emanet ve fıtna (temiz akıl ve şiddetli zeka) üzere olmaları, Allah’ın dilemesiyledir.  

 Allah’ın vahyinin emini olarak razı olduğu ve O’nun vahyini, yani kelamını, tebdil ve 

tahrif etmeyeceğini bildiği rasulü ve nebisine kainatın Rabbi, bir beşer olduğu halde güvenip, 

onlara kelimelerini emanet ettiği halde; “o rasule itaat edin ve emrine uyun ve emrine 

muhalefet etmeyin” demesine rağmen, Rasule ve nebiye uymak zorunda değiliz anlamına 

gelen O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Sünneti, ahirette bizim için hiçbir bağlayıcılık ifade 

etmeyecektir diyenler, tıpkı İblis’in Adem’e (as) secdeyi reddetmesi gibi Allah’ın emrini 

reddetmişlerdir. Âdem’e (as) secdeyi emreden de Allah Azze ve Celle idi, Rasul’e (sallallahu 

aleyhi ve sellem) itaat ve ittiba etmeyi emreden de. Kıyamet günü bunlar yaptıklarına pişman 

olacaklar ve: 

ُسوِل َسبِيَلً } َويَْوَم يَعَض  الظَّاِلُم َعلَى يَدَْيِه يَقُولُ  { يَا 27يَا لَْيتَنِي اتََّخْذُت َمَع الرَّ

ْكِر بَْعدَ إِْذ َجاءنِي{28فََُلناً َخِليَلً } ِخذْ َوْيلَتَى لَْيتَنِي لَْم أَتَّ   لَقَْد أََضلَّنِي َعِن الذِّ

نَساِن َخذُوالً }  {29َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلْْلِ
 

 
27- “O gün, zulme sapan, ellerini (hınçla) ısırarak (şöyle) der: "Ah keşke, peygamberle 

birlikte bir yol edinmiş olsaydım, 

 

28- "Vah yazıklar bana, ne olurdu da filanı dost edinmeseydim. 

 

29- "Çünkü o, gerçekten bana gelmiş bulunduktan sonra beni zikirden (Kur'an'dan) 

saptırmış oldu. Şeytan da insanı 'yapayalnız ve yardımsız' bırakandır.” 

(Furkan: 25/27-29) 

 

 diyeceklerdir. 

 

 Kur’an’da Rasule “ittiba”ı emreden ayetlerin, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) müstakil 

amellerine ve sözlerine değil, doğrudan Kur’an’a yani vahye uymayı kastettiğini 

söyleyenlerin, Kur’an’da Rasul’ün (sallallahu aleyhi ve sellem) Ehl-i Kitab’ın ve müşriklerin 

dinlerine ve hevalarına uymasını nehyeden nassları nasıl anlayacağız? 

 (Arapça ibare) 

 vb. ayetlerde, Allah Azze ve Celle kitab ehli ve diğer birinin “heva”sına uymayı 

yasaklarken, acaba “ittiba” ile neyi kastetmiştir? 

 Mesela:  

 (Arapça ibare) 

 demek, “ittiba”ın bir anlamı var. Ancak bunu doğru anlamamız gerekiyor. Rasul’ün 

(sallallahu aleyhi ve sellem): Müşriklere ve Ehl-i Kitab’a ittiba etmesi demek; onların fikirlerine, 

hevalarına, geleneklerine ve dinlerine uyması demektir. Bunun Din olan davranışla din 

olmayanı arasında bir fark yoktur. Kur’an’da Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) Sünneti’ni 

redde yönelik delil arayanlar, Kur’an’a ve Rasul’e (sallallahu aleyhi ve sellem) karşı cinayet 

işlemektedirler. Kur’an’ı, Rasul’e  (sallallahu aleyhi ve sellem) itaat ve ittiba konusunda delâletlerin 

tamamından tecrid bırakmak manasına gelen bu anlayış, Kur’an’î, Nebevî Sünnet’te 

fıkhetmenin ve O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) ilminin sahih ve doğru olan menhecini -usulünü- 

katlediyorlar. Açıklanması ve te’vili Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) hariç herkese mübah 

ve serbest olan Kur’an, Kur’an’ın üzerine nazil olduğu ve kendisini en yüce ahlak üzere 

yarattığını ve o fıtrat üzere olduğunu zikreden Allah’ın, ayetlerine rağmen ısrarla O’nun da 
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(sallallahu aleyhi ve sellem) bizim gibi bir beşer olduğu söylemini yaymaya çalışanlar, ciddi zihinsel 

sapmanın ve kalplerin helaka ve fesade uğramasıyla karşı karşıyadırlar. 

 Kur’an vahyinden herkesi nasipli kılmaya çalışan bu Protestan akidesi, nedense, 

Kur’an hakkında Rasül’ün (sallallahu aleyhi ve sellem) bu fıkhı, ilmi, tefsiri ve tebyini olacağından 

ve Allah’ın izniyle Kur’an’ı ümmete nebevi bir ilimle beyan edeceğini ısrarla unutturmaya ve 

hiç gündeme getirmemeye özen gösteriyorlar. Sünnet’i esastan reddeden anlayış; kesinlikle 

İslam’la irtibatını kesmiş ve Allah ve Rasulü’yle (sallallahu aleyhi ve sellem) tüm iman bağlarını 

koparmışlardır. Allah’ın kendisini tüm beşer içinde en seçkin ve yüce makama layık görüp 

seçtiği bir Rasulü ve nebiyi Kur’an’ı fıkhedemeyecek ve Allah’ın izniyle O’nun (sallallahu aleyhi 

ve sellem) ilimlerini ve hikmetlerini anlamayacak ve tefsir edemeyecek veya hâşâ tefsir ve 

tebyin etmemesi gereken tek insan gören anlayışın, Kur’an’la kesinlikle hiçbir bağı ve ilgisi 

olamaz.  

 Herkesi, Kur’an hakkında velev ki- hevasına, gururuna, cehaletine ve Din’deki 

sapkınlığına rağmen, söz söylemeye ve ondan “anlam üretme”(!) ye layık görüp, sadece ve 

sadece o kitabı bize ulaştırmamaya Allah’ın ancak Muhammed İbn Abdillah’ı seçtiğini bile 

bile, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Sünneti’ni dışlayan veya Kur’an’la sağlamasını (usul 

olarak) yapmaya yeltenen zihniyet, açık bir Yahudileşme ve modern bir İsrailiyyyat 

projesidir. Bir yanda Allah’ın yüce ve mukaddes katından indirilen evvelkilerin ve 

sonrakilerin haberlerini, ilimini, dünya ve ahiret ilmini öğreten, önünden ve ardından hiçbir 

batılın hiçbir şekilde kendisine yaklaşmasına imkan bulunmayan, Allah’ın hudası, nuru, sırat-ı 

mustakimi, hikmeti, şeriatı ve temiz yolu Kur’an, öte yanda; -hâşâ- O’nu fıkhedemeyen, -

hâşâ- akledemeyen, Kur’an’ın vahyinin kendisine indirilmesine Rabbinin ezeli ilminde layık 

görülen bir rasul…!? Bu mantık ve anlayış acaba ne demek istiyor? Kur’an hakkında, 

özellikle nübüvvetin Kur’an’î delillerini ve hüccetlerini hiçe sayan anlayış, Kur’an’a mı iman 

ediyor yoksa O’nun hüccetlerine ve delâletlerine küfürle mi karşılık veriyor? 

 Allah Azze ve Celle kitabında; 

 (Arapça ibare) 

 buyuruyor. 

 Kur’an’ı, kendimiz için, huda, nur, ilim ve en kerim olana ileten bir kitap görüp de 

bunu nasıl oluyor da, Allah’ın Rasulü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) bir ilim, fıkıh, hukm 

(Süleyman’a ve Davud’a hükm ve ilim verildiği gibi) nebevi bir ictihad ve fıkıh ortaya 

koymasında O’nu (sallallahu aleyhi ve sellem) bundan nasipsiz ve mahrum görebiliriz ki? Kur’an’ı 

külli inkar yolunu, Sünneti inkar ve nübüvveti beşeri bir kesb ve yetenek gören zihniyet 

açmaktadır. Kur’an’da Nebevi Fıkhı yani Nübüvvet Fıkhı’nın açık hüccetlerini bilinçli bir 

cehaletle yok sayan düşünce, Yahudilerin dini  ve tarihi intikamını alma hareketinin batınî ve 

sembolik hareketidir. 

 İbrahim’in (as) (Arapça ibare) duasını bir düşünelim; bakın nasıl dua ediyor, kendisini 

rasul ve nebi olarak gönderen Allah’a. 

 

ْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهمْ  يِهْم  آيَاتَِك َويُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ  َربَّنَا َواْبعَْث فِيِهْم َرُسوالًّمِ َويَُزّكِ

 {129إِنََّك أَنَت العَِزيُز الَحِكيُم }
"Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun, kitabı ve 

hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz, Sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve 

hikmet sahibisin." 

(Bakara: 2/129) 
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ْن أَنفُِسِهمْ  ّللّاُ لَقَْد َمنَّ  يِهْم  َعلَى اْلُمؤِمنِيَن إِْذ بَعََث فِيِهْم َرُسوالً ّمِ يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزّكِ

بِيٍن }َواْلِحْكَمةَ َوإِن َكانُواْ ِمن قَْبُل  َويُعَلُِّمُهُم اْلِكتَابَ   {164لَِفي َضَلٍل م 
 

“Andolsun ki Allah, mü'minlere, içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber 

göndermekle lutufta bulunmuştur. (Ki o) Onlara ayetlerini okuyor, onları arındırıyor 

ve onlara Kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık 

içindeydiler.” 

(Al-i İmran: 3/164) 

 

يِهْم َويُعَلُِّمُهُم اْلِكتَابَ  ْنُهْم يَتْلُوَعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزّكِ يِّيَن َرُسوالً ّمِ  ُهَو الَِّذي بَعََث فِي اأْلُّمِ

بِيٍن } َواْلِحْكَمةَ َوإِن َكانُوا   {2ِمن قَْبُل لَِفي َضََلٍل م 
 

“O, ümmiler içinde, kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları arındırıp-

temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamberi gönderendir. Oysa onlar, 

bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içinde idiler.” 

(Cuma: 62/2) 

 

نُكمْ َكَما أَْرَسْلنَا فِيكُ  يُكْم َويُعَلُِّمُكُم اْلِكتَابَ  ْم َرُسوالً ّمِ َواْلِحْكَمةَ  يَتْلُو َعلَْيُكْم آيَاتِنَا َويَُزّكِ

ا لَْم تَُكونُواْ تَْعلَُموَن }  {151َويُعَلُِّمُكم مَّ
 

“Öyleki içinizde kendinizden size ayetlerimizi okuyacak, sizi arındıracak, size Kitap 

ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek bir peygamber gönderdik.” 

(Bakara: 2/151) 

 

 Bu ayetlere biraz dikkatlice baktığımızda, ayetlerin hepsinde (dört ayet), üç fiil ve üç 

isim ve bir de isim cümlesi görürüz. 

 Üç Fiil:  

 1) Tilavet (Arapça) 

 2) Ta’lim (Arapça) 

 3) Tezkiye (Arapça) 

 

 Üç İsim: 

 1) Ayetler 

 2) El-Kitab 

 3) El-Hikme 

 

 İsim Cümlesi: (Biliyor olmadığımız) 

 

 Bu dört ayette dikkatimizi çeken bir husus, iki ayette (Al-i İmran: 164 ile Cuma: 2)  

بِينٍ     َوإِن َكانُواْ ِمن قَْبُل لَِفي َضَلٍل م 
 “Halbuki onlar daha önce apaçık bir sapıklıkta -dalâlette- idiler” cümlesi yer alır. Bu 

dört ayetin sadece birinde  َا لَْم تَُكونُواْ تَْعلَُمون   َويُعَلُِّمُكم مَّ
 “Biliniyor olduğunuzu öğretir.” Bu ayetlerdeki (Arapça ibare) fili Rasul’ün (sallallahu 

aleyhi ve sellem) vefatıyla nübüvvet tamamlandığından o da tamamlanmıştır. Fakat “Ayat” 

(ayetler) baki. Tezkiye fiili de nebinin ölümüyle tamamlandı. Ancak ayetlerin baki kalışı, 
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Allah’ın va’di olduğundan devam etmekte. Tezkiye fiile ise, doğrudan Rasul’ün (sallallahu aleyhi 

ve sellem) ümmetine -evvelemirde ashabına- fayda veren bir fiilidir.  

 Tezkiye’nin kelime olarak manası, arındırmaktır. Kur’an öncesi anlamı, ateşi 

tutuşturmak ya da ateşi harlamaktır. Ateşin beyazlaşmasına “zekat” denir. Rasul (sallallahu aleyhi 

ve sellem)  ashabına ve iman etmeyen müşriklere de ayetlerini eksiksiz olarak okuyup tebliğ etti. 

Bunda bütün İslam ümmeti icma etmiştir. Ashabına bu tilavet ettiği kitabı öğretti. Eksiksiz, 

hem de manası anlaşılmayan bir tek nassı kalmadan. Kitabın ilmini öğretmek. Asıl olan 

buydu. Bu kitabın sahabede ilim haline gelmesi ona kuşku ve şekk taşımayan yakinî bir 

imanla iman etmeyi gerekli kılar. Bu insanları tek başına Kur’an arındırmadı. Kur’an, onları 

Rasul’ün (sallallahu aleyhi ve sellem) fıkhı, anlayışı, ahlakı, edebi, yüksek seciyesi Kur’an’dan 

öğrendiği ve Allah’ın kendisine gösterdiği ilimle ve yaşayışla ve herkesten çok takva ve 

adaleti, merhameti ve tevazu ve haya sahibi, kişiliği üzerinden tezkiye ediyordu. Ama fiil 

Rasul’ün (sallallahu aleyhi ve sellem) fiili olarak zikrediliyor. 

 (Arapça ibare) ile (Arapça ibare) gibi ayetler, Rasul’ün (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabını 

nasıl tezkiye ettiği hakkında açık bilgi verdiği gibi, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) yirmi üç 

yıllık nübüvvet hayatı, tamamen, ilim, tezkiye ve hikmetle dolu olarak yaşanmıştır. Üstelik 

O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) binlerce hadisi mütevatir olarak bize gelen siyreti, O’nun 

(sallallahu aleyhi ve sellem) nasıl güzel ve merhametli, şefkatli, adil bir muallim olduğunu yeterince 

açıklamaktadır. İşte O’ndan (sallallahu aleyhi ve sellem) kalan nübüvvet ilmi, Kur’an’ın da 

şehadetiyle hâlâ yaşamakta ve O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) bir mucizesi olarak muazzam bir 

külliyat olarak dilimizde bulunmaktadır.  

 Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetini tezkiyesi, bizim ümmetin imamlarınca 

(Arapça ibare) bize sağlam bir şekilde ulaştırılan Sünneti üzerinden devam etmektedir. 

Öğrettiği kitap bugün bir tek harfine zarar gelmeden elimizde. El-Kitap ile birlikte kendisine 

vahyedilen (el-hikme) O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Sünneti olarak ümmete yol göstermekte. 

Kur’an’ın yeryüzündeki ilmini tebyin ve tefsir ederek insanlığa hidayet ve nur oluyor. 

Rasul’ün (sallallahu aleyhi ve sellem) ta’lim ettiği Kur’an gibi, ta’lim ettiği nübüvvet fıkhı (el-

Hikme)de inşallah O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) öğrettiği bir ilim olarak yaşıyor. Müslümanlar 

bu ayetlerin üzerinde tefekkür ederek, Rablerinin, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ile 

kendilerine ne kadar büyük bir nimet verdiğini ve lütufta bulunduğunu bir bilseler vallahu 

sevinçten akıllarını bile yitirirler. Bunun için Rabbimize ne kadar hamdetsek O’nun hakkını 

eda edemeyiz. İşte Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetine lutfedilen bütün bu ilimler, 

hüdanın, ilmin, güzel ahlakın ve güzel insanlığın ve hidayetin ve rahmetin vesilesidir.  

 “Daha önceleri onlar apaçık bir dalâlette idiler” cümlesi, Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve 

sellem) üzerimizdeki hakkını ispata yeter. Rasul’ün (sallallahu aleyhi ve sellem) onlara “daha önce hiç 

bilmediklerini öğretmesi, ayetler ve onun tefsiri, el-kitab ve vahyedilen el-hikme’den sonra  

müstakil olarak zikredildi. Bu da, Rasul’ün (sallallahu aleyhi ve sellem) Kur’an’la birlikte daha 

onların bilmediği ilimleri öğrettiğini gösteriyor. (Arapça ibare) başlı başına bir (ilim) bilgi 

konusudur. İşte Sünnet’in tamamı ve gaybla ilgili haberler buna dahildir. Allah açıkça 

“ayetler”, “el-kitab” dedikten sonra tekrar bu tarif edileni nekire ??? (s. 60) bir cümleyle 

yeniden zikretmez. 

 “Daha önce hiç bilmediğiniz” yani hakkında ilminiz olmayan (şey) (ler). Siz daha önce 

(ayet) nedir, el-kitab ve el-hikme nedir bilmezken, bunu size öğretti anlamı çıkmaz buradan. 

Çünkü cümlenin siyakı “Daha önce hiç bilmediklerinizi size öğretir” “ayet”, “el-kitab” ve “el-

hikme”nin zikredilişinden sonra gelen bir öğretmedir. Fiilerin (var-s. 61) harfiyle birbirlerine 

atfedilmemeleri her cümlenin başlı başına müstakil olan nesnelerden ve konulardan söz 

ettiğini zaten ortaya koymaktadır.  

 İşte Kur’an’cılık denen akım ve Sünneti inkar edenlerin tamamı, bu kadar ilmin ve 

hikmetin, vesilesini ve muhataplarını (Rasulü ve ashabını yok sayarak) ve bu kadar ilmi ve 

fıkhı hiç mesabesinde görüp, Kur’an’ı sadece metinlerden ibaret Rasulsüz ve sahabesiz bir 
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kitap kılmaya çalışıyorlar. Nübüvveti adil bir beşer olma gibi gören Sünnet inkârcısı akımlara, 

Kur’an’ın bu kadar derin anlamlı ve delâlette kapsamlı fıkıh ve ilim nerede dediğiniz zaman, 

o da ne ki, Kur’an’ın salt metninden başka ilim onun düz hitabından başka bir (eki mi-s. 62) 

arıyorsunuz diyeceklerdir. Diyelim ki bunu kabul ettiklerini söylediler: o zaman da onlara 

sorun; peki, Kur’an’ın Rasul’ün (sallallahu aleyhi ve sellem) risalet ve nübüvvet ilmi, hikmeti ve 

ahlakıyla, sıdk, emanet, ihlas, fedakârlık, doğruluk, cihad, takva, yakîn bir ahiret bilinci ve 

emsali asla bir kez daha görülemeyecek olan Allah ve Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) 

sevgisiyle kalpleri hidayetiyle nurlanmış ve akılları hikmet ve ilimle kemale ermiş ve nefisleri 

arındırılmış ve nihayet Allah’ın kendilerinden ve onların da Allah’tan razı olduklarına 

Kur’an’ın şahidlik ettiği bu insanların bize emanete iman bilinci ve titizliğiyle naklettikleri 

Nebevî Sünnet nerede? Ona hangi değeri veriyoruz? Kur’an’ın hidayeti bize bu dalâlet ehlinin 

yolunu gösteriyor? Eğer Rasul (sallallahu aleyhi ve sellem) bu Kur’an’ın vasıflandırmanın tamamına 

sahip olmasaydı bu Kur’an belki bugün bize ulaşamayacaktı ve belkide ondan hiç haberimiz 

olmayacaktı. 

 Ahlakı Kur’an olan bir rasul ve nebinin yirmi üç yıl her şeyleriyle yanında olan ve 

O’na (sallallahu aleyhi ve sellem) mutlak bir itaatla bağlı olan bu iman cemaatini ancak münafıklar 

ve kafirler kıskanabilir ve onların dinini, ahlakını, takvasını ve cihadını küçümseyebilir ve 

onları değersiz insanlar olarak gösterebilir. Onların bu kitap ve Rasul’ün (sallallahu aleyhi ve 

sellem) ilmine olan imanlarını ve şahidliklerini, ancak onları yücelten ve tarihin en temiz ve en 

güzide iman ve ahlak cemaatı olarak zikreden ayetleri inkar edilmeden mümkün değildir.  

 (Arapça ibare)  

(Pazartesi-Perşembe) 

21 Şubat 2013 

Seben 20:35 
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A 

 

 İsa (as):  

 

قاً لَِّما بَْيَن يَدَيَّ ِمَن التَّْوَراةِ َوأِلُِحلَّ لَُكم َم َعلَْيُكْم َوِجئْتُُكم بِآيٍَة  َوُمَصدِّ بَْعَض الَِّذي ُحّرِ

بُِّكمْ  ن رَّ  {50َوأَِطيعُوِن } ّللّاَ قُواْ فَاتَّ  ّمِ
 

“Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri de 

helâl kılmam için gönderildim. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde 

Allah’tan korkun, bana da itaat edin.” 

(Al-i İmran: 3/50) 

  

ا َجاء ِعيَسى بِاْلبَيِّنَاِت قَاَل قَْد ِجئْتُُكم بِاْلِحْكَمةِ وَ  َوأِلُبَيَِّن لَُكم بَْعَض الَِّذي تَْختَِلفُوَن فِيِه  لَمَّ

َ فَاتَّقُوا  َ { إِنَّ 63} َوأَِطيعُونِ  ّللاَّ ْستَِقيمٌ  ّللاَّ  ُهَو َربِّي َوَرب ُكْم فَاْعبُدُوهُ َهذَا ِصَراٌط م 

{64} 
63. “İsa, açık delillerle geldiği zaman demişti ki: Ben size hikmet getirdim ve ayrılığa 

düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah’tan 

korkun ve bana itaat edin.  

64. Çünkü Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O’na ibadet edin. İşte bu, 

doğru yoldur.” 

(Zuhruf: 43/63, 64)  

 

 Nuh (as):  

 

َّقُوَن } َ فَاتَّقُوا  {107إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن } {106إِْذ قَاَل لَُهْم أَُخوُهْم نُوٌح أاََل تَت  ّللاَّ

اْلعَالَِميَن  َربِّ لَى َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِلَّ عَ  { َوَما أَْسأَلُُكمْ 108َوأَِطيعُوِن }

َ { فَاتَّقُوا 109}  {110َوأَِطيعُوِن } ّللاَّ
106. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: (Allah’a karşı gelmekten) sakınmaz 

mısınız?  

107. Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.  

 108. “Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.  

109. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak 

âlemlerin Rabbidir.  

  110. Onun için, Allah’tan korkun ve bana itaat edin.” 

(Şuara: 26/106-110)  

 

َ  أَِن اْعبُدُوا  { 3َواتَّقُوهُ َوأَِطيعُوِن } ّللاَّ
 “Allah’a kulluk edin; O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”  

(Nuh: 71/3) 
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 Hûd (as) (ÂD KAVMİ): 

 

َّقُوَن } َ { فَاتَّقُوا 125َرُسوٌل أَِميٌن } { إِنِّي لَُكمْ 124إِْذ قَاَل لَُهْم أَُخوُهْم ُهودٌ أاََل تَت  ّللاَّ

 {126َوأَِطيعُوِن }
124.“Kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: (Allah’a karşı gelmekten) sakınmaz 

mısınız?   

125. Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.  

  126. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”  

(Şuara: 26/124-126) 

 

{132ُكم بَِما تَْعلَُموَن }َواتَّقُوا الَِّذي أََمدَّ   

 “Bildiğiniz şeyleri size bol bol veren, Allah’dan korkun.”  

(Şuara: 26/132) 

 

 

Salih (as) (SEMÛD):  

 

َّقُوَن } { إِْذ قَالَ 141َكذَّبَْت ثَُمودُ اْلُمْرَسِليَن } { إِنِّي لَُكْم 142لَُهْم أَُخوُهْم َصاِلٌح أاََل تَت

َ فَاتَّقُوا  {143} َرُسوٌل أَِمينٌ   {144َوأَِطيعُوِن } ّللاَّ
141. “Semûd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı.  

142. Kardeşleri Sâlih onlara şöyle demişti: (Allah’a karşı gelmekten) sakınmaz 

mısınız?  

143. Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.  

144. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”  

(Şuara: 26/141-144) 

 

 

َ فَاتَّقُوا   {150} َوأَِطيعُونِ  ّللاَّ
 

“Artık Allah’tan korkun ve bana itaat edin.”  

(Şuara: 26/50) 
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B 

 

Lût (as): 

 

 

َّقُونَ 160َكذَّبَْت قَْوُم لُوٍط اْلُمْرَسِليَن } { إِنِّي 161} { إِْذ قَاَل لَُهْم أَُخوُهْم لُوٌط أاََل تَت

َ { فَاتَّقُوا 162لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن }  {163َوأَِطيعُوِن } ّللاَّ
160. “Lût kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı.  

161. Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: (Allah’a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?  

162. Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.  

163. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”  

 

(Şuara: 26/160-163) 

 

 

Şuayb (as) (EYKE) 

َّقُوَن }{ إِْذ قَاَل لَُهْم 176اأْلَْيَكِة اْلُمْرَسِليَن } َكذََّب أَْصَحابُ  { إِنِّي 177ُشعَْيٌب أاََل تَت

َ { فَاتَّقُوا 178َرُسوٌل أَِميٌن } لَُكمْ   { 179َوأَِطيعُوِن } ّللاَّ
 

176. “Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı.  

177. Şuayb onlara şöyle demişti: (Allah’a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?  

178. Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.  

179. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”  

(Şuara: 26/176-179) 
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S1-S21 

 
SÜNNETİ REDDETMENİN NİFAKLA İLGİSİ 

 

 

 Sahabelerin seslerini Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) sesinden daha çok 

yükseltmeleri Kur’an’da Hucurat Suresi’nde haram kılındı. Bu ayet hem cahil bir a’rabî’nin 

Rasulullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) evinin dışından adıyla hitap ederek çağırması üzerine hem 

de münafıklara bir ders olarak indi. Hâlbuki ayeti, kendisi hakkında nazil oldu sanan sahabi 

de sesi çok zayıf ve cılız bir sahabiydi; Sabit İbn Kays (ra). Rasulullah’a (sallallahu aleyhi ve 

sellem) evinin dışından bağırarak ve O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) adını vererek ve Rasulullah 

(sallallahu aleyhi ve sellem) olduğunu zikretmeden çağıranlar arasında; Uyeyne İbn Hısn ve Akra 

İbn Hâbis ve Ben-i Temim’den yetmiş kişi vardı.  

 Onlar; “Ey Muhammed” diye ismiyle seslenerek dışarıya yanlarına çağırmışlardı. 

Bunun üzerine Hucurat Suresi nazil oldu. Allah mü’minleri Rasulullah’a (sallallahu aleyhi ve 

sellem) karşı edepli olmaları için uyardı. 

 

ُموا بَْيَن يَدَيِ  ِ يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تُقَدِّ َ َوَرُسوِلِه َواتَّقُوا  ّللاَّ َ إِنَّ  ّللاَّ { 1َسِميٌع َعِليٌم } ّللاَّ

فَْوَق َصْوِت النَّبِّيِ َواَل تَْجَهُروا لَهُ بِاْلقَْوِل  لَِّذيَن آَمنُوا اَل تَْرفَعُوا أَْصَواتَُكمْ يَا أَي َها ا

يَغُض وَن  { إِنَّ الَِّذينَ 2ِلبَْعٍض أَن تَْحبََط أَْعَمالُُكْم َوأَنتُْم اَل تَْشعُُروَن } َكَجْهِر بَْعِضُكمْ 

ِ أَْصَواتَُهْم ِعندَ َرُسوِل  ُ ْولَئَِك الَِّذيَن اْمتََحَن أُ  ّللاَّ ْغِفَرةٌ َوأَْجٌر  ّللاَّ قُلُوبَُهْم ِللتَّْقَوى لَُهم مَّ

 {3َعِظيٌم }
1. “Ey iman edenler! Allah’ın ve Resûlünün önüne geçmeyin. Allah’tan korkun. 

Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.  

2. Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize 

bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın; yoksa siz farkına varmadan 

amelleriniz boşa gidiverir.  

3. Allah’ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah’ın kalplerini takvâ ile 

imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır.” 

(Hucurat: 49/1-3) 

 

 Birinci ayette; Allah Azze ve Celle; Allah ve Rasulü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) karşı, 

hiçbir şeyimizi öne sürmeyi yasaklıyor.  

İkinci ayette; sahabenin Rasulullah’tan (sallallahu aleyhi ve sellem) daha yüksek sesle 

konuşmayı ve O’na (sallallahu aleyhi ve sellem) karşı gür sesle yani bağırarak konuşmayı haram 

kılıp yasaklıyor.  

Üçüncü ayette yani ayetin sonunda da; onların bütün amellerinin bir hiç olabileceği 

uyarısı yer alıyor. 

Abese Suresi’nin iniş sebebini hatırlarsak sure, orada Abdullah İbn Mektum’un (ra) 

Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) müşriklere tebliğde bulunduğu bir vakitte, yanında 

Osman İbn Affan’la (ra) gelerek İslam’ı anlatmasını istemeye geldiğinde ve Rasul’ün (sallallahu 

aleyhi ve sellem) sözünü kestiğinde indi. Bu vakada Allah Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) 

yüzünü ekşittiği bize haber veriliyor. { 2{ أَن َجاءهُ اأْلَْعَمى }1َعبََس َوتََولَّى}  ayeti 

Rasul’’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ciddi bir uyarıydı. Allah Azze ve Celle, Rasulü’nü (sallallahu 

aleyhi ve sellem) bu şekilde uyarınca ki o Rasul’e (sallallahu aleyhi ve sellem) gelen kimse henüz 
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Müslüman olmamış bir insandı. Sahabenin Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) sesinin 

üzerinde bir sesle konuşmaları ve O’na (sallallahu aleyhi ve sellem) bağırmaları, onların bütün 

amellerini düşürecek ve geçersiz kılacak bir davranış olunca, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) 

Sünneti’ne ki, (bunun çoğu bize) O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) sesi yani sözüyle gelmiştir. Ve 

O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) hadisi O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Sünneti’nin aslıdır ve sahih 

hadisde bu Sünnet’in bizzat kendisidir. 

Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabından ve onlardan hadisleri ve Sünneti 

rivayet edip nakledenlerin rivayetlerinin reddedilmesi için, onların cümlesinin adaletlerinin 

sakıt, yalancı, fasık ya da Din’den çıkmış olmaları şartı gerekir. Ümmet-i Muhammed de 

bugüne kadar ne böyle bir sözü söylemişler ve ne de bize Rasulullah’tan (sallallahu aleyhi ve 

sellem) yalan olduğu halde, yalancı ve hadis uyduran yalancılarn ve zındıkların iftirayla Rasul’e 

(sallallahu aleyhi ve sellem) nisbet ettikleri hiçbir söze hadis adını vermemiş, üstelik hadisleri çok 

hassas ve titiz bir gayretle vasfı, Kur’an’ın ve Sünnet’in iman, sıdk, emanet, ihlas ve yakîn 

şartlarına uymayan hiç kimseden hiçbir hadisi sahih ya da hasen diye rivayet etmemişlerdir.  

Muhaddis Sünnet İmamları; hadisleri rivayet ederken bunun ilk esası ve şartı olarak; 

adaleti, simaı, lakayı (karşılaşmayı), sıdkı, zabtı, itkanı, fıkhı, aklı, buluğu, (ergin olmayı), 

takvayı ve Allah’tan haşyet üzere olmayı ve namazı Kur’an ve Sünnet’te belirtilen edep, huşu 

ve dikkat üzere kılmayı ve kuvvetli bir hafızayı ve fısk ehlinden ve dalâlet olan bid’at 

ehlinden olmamayı önemsemişlerdir. Hadis ilminde; kişinin Dini, takvası, dikkati, hıfzı ve 

simai [doğrudan Rasul’den ya da O’ndan (sallallahu aleyhi ve sellem) sima -işitme- yoluyla] 

işitenden (hadis için) illet olarak sayılan hususlardan arınmış olma ve aklının rivayet süresince 

yerinde olmasına, Rasulullah’tan (sallallahu aleyhi ve sellem) gelen sözleri ve Sünnet’i, sahih, 

sağlam ve aslına uygun (metniyle olduğu gibi) rivayet ilke ve şartları olarak kabul etmişler ve 

bunu hadis ilminin tüm şubelerinde ve rivayet zincirinin (isnadın) istisnasız tamamında 

uygulamışlardır.  

Eğer Müslümanlarda bu sıdk, eminlik, ihlas, takva, haşyet adalet ve ilmi dinden bilme 

dikkat ve azmi olmasaydı -hâşâ- Allah’a sığınırız, belki Kur’an bize sağlam olarak 

ulaşmayacaktı. Şu gerçeği asla ve kesinlikle akıldan çıkarmamalıyız: Kur’an’ın ilk ravileri 

sahabe ve onlara ihsanla tabi olanlardır. Bu, Kur’an’ın şehadetiyle yani Allah’ın ilmi ve 

şahidliğiyle sabittir. (Arapça ibare)  
 Kur’an’ın isnadı nasıl ki, sahabenin sünnetinde isnadı sahabe, hıfz döneminde tedvin 

döneminde de onlara Kur’an’ın haber vermesiyle onlara “ihsan”la uyanlardır. İmanın en üst 

derecesinde olan Müslümanların ve Muhaddislerimizin Kur’an’a ve sahih Sünnet’e aykırı 

ilmin ve sahih haberin yerine sözlerin en zayıfını ve batıl olan, isnadına ve metnini dikkat 

etmeyip gelişigüzel bir söz kalabalığı ile rivayet ettiklerini söylemeye cesaret edilmek demek; 

başta Kur’an ayetlerini yalanlamak sonra da Kur’an’la bu ümmetin en hayırlıları olarak 

bizlere Allah’ın haber verdiği Müslümanları, haberleri kabul edilmeyecek kadar düşük ahlak, 

takva, ihlas, ilim emaneti ve Allah korkusundan tamamen tecrid olmuş sapkınlar olarak 

görmekten başka bir şey değildir. 

 Kur’an ve Sünnet, Allah’ın vahyi ve nuruyla bu ümmetin ümmetler içinde en hayırlı 

“ümmet” olduğunu söylüyor. Peki, bu ümmet nesiyle (Arapça ibare) sıfatını hak etmiştir? 

Allah bir topluluktan razı olduğunu diğerlerinin de ihsanla onlara tabi olduğunu söylüyorsa, 

bunun Müslümanların, ilim, usulune ve yöntemlerine hiçbir katkısı olmadığını veya hadis 

ilminin usulüne ve menhecine, ravilerin dinleri ve ilimleri üzerinde hiçbir sadık tesirinin 

olmadığını söyleyebiliyorsa, ya aklından zoru ya da dinine girmiş olan zındıklık, nifak ve 

küfürden ötürü bunları dile getiriyordur.  

 Bu konuda gerçekten iyi niyetli olup, doğruyu aradığı halde bunun ilminden ve 

usulünden hiçbir haberi olmayan ve sünnet ve hadis ilmini ehlinden okuyup tanıyamamış 

gençlere ve dostlara acizane bir nasihatımdır.  
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 Kardeşlerim; Sünneti ve Hadisi reddettiğiniz ya da sahih, hasen, mütevatir ya da sahih 

bir senedle ve ümmetçe de kendisiyle amel edilerek sika muhaddislerce nakledilen “Ahâd” 

hadisleri Kur’an’a arz etmeden kabul etmemek gibi bir davranışın; ne demek olduğu üzerinde 

birlikte insafla, imanla, sabırla ve İslam’da ilmi ve ilim ehlinin tarihimizdeki edebi, ahlakı, 

ilmi hassasiyetleri ve gayretlerini ve dinlerindeki metanet ve güzelliğide göz önüne alarak 

düşünelim: 

 Öncelikle senin Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) Sünneti ve hadislerinin sahih 

olmasının ve Kur’an’ın; hedyinin maksadının, işaretinin, telmihlerinin, nasslarının muhtelif 

hallerine ve okumalarına, Kur’an’daki kelimelerin ve cümlelerin ve mücmel olan ibarelerinin, 

sıyak ve sibakanın delâletlerde esası oluşturan karine ve tarihsel kıssalarda anlatılan ve 

mücerred bir cümle çözümlemesiyle kendisine ulaşılamayacak olan birçok hususun 

Rasusullah (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından açıklandığını asla göz ardı edemezsin ve 

etmemelisin. 

 Lütfen Hadis İmamlarının hayatlarını ve alimlerimizi sahabeden itibaren hadisleri 

kabul, rivayet ve ravide bulunması gereken ilmi, dini ve ahlaki özelliklere nasıl dikkat 

ettiklerini oku ve kendini düzelt. Peşin ve yanlış bir kabulün, hırsın, inadın ve akılcılık 

gururunun dipsiz karanlık kuyusundan ilmin aydınlık eline yapışarak, ilimsizliğin ve 

savrulmuşluğun, hevanın ve şeytanın vesveselerinden kurtul. Yarın kıyamet günü aklına ve 

heveslerine uymadğı için kabul etmediğin sahih hadislerin ve “Ahâd” dediğin sahih 

rivayetleri, öylesine ortamda adete bir veba ve bulaşıcı hastalık gibi köksüz, serserice akılları 

ve kalpleri ifsad eden düşünce ve mantıkla reddetmenin tarihimizde önce Rasul’ün (sallallahu 

aleyhi ve sellem) sonra sahabenin ve onlardan sonra da onlara “ihsan”la tabi olan ve Rasulullah’a 

(sallallahu aleyhi ve sellem) yanlışlık da olsa asla ve asla hatta tek kelimede ve tek kelimenin 

okunuşunda dahi yanlış ve yalanın nisbet edilmemesi için ömürlerini ve bedenlerini 

mahveden ilim ehlinin haklarına nasıl girdiğini ve ümmetin İmamlarınnı sahih bir biçimde 

ğıybetler yaptığını da hatırından çıkarma.  

 Mesele; o kadar kolay, ucuz, hesabı olmayan ve Kur’an’ın tehdit ve uyarılarıyla hiç 

ilgisi olmayan bir mesele değil. Mesele; Rasululah da (sallallahu aleyhi ve sellem) dahil ümmetin 

adil, muhsin, muttaki, alim, fakih, muhaddis ve müctehidlerinden olan, bu ilimde hizmeti, 

nasibi ve üzerimizde hakkı olanların cümlesinin hakkımız olmadan, onları hakkıyla tanımadan 

konuşup onlara iftira, bühtan, yalanlama ve onları Allah’ın dinini tahrif etmekle suçlama ve 

ilimdeki kadrin ve değerin bir hiçken onlara harp ilen etmek meselesidir. 

 Madem bu yanlış yolda olanlara rağmen, gerçekten ve Kur’an’i ilkelerden söz 

ediyorsun, gerçekten Kur’an’ın, mümin bir kalbin ve temiz bir kalbin ve selim bir aklın bu 

konuda sana hiçbir şey söylemediğinden emin misin? Eğer Kur’an’ı anlayıp gerçek manada 

fıkhetse idin; 

  

إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤادَ ُكل  أُولـئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسُؤوالً  َوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلمٌ 

{36} 
 

“Sakın ilmin olmayan şeyin ardına düşme, zira kulak, göz ve kalp bunun hepsinden 

hesaba çekilecektir.” 

(İsra: 17/36) 

 

 “Sedid olan sözü söyleyin.” 

 “Yalanlayıcılara yazıklar olsun.” 

 “Zann, asla Hak’tan olan bir şeyin yerine geçmez.” 

 “Bilmiyorsanız Zikr ehline sorun.” 

 “Söylediğinizde adil olun.” 
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 “Size bir fasık bir haberle geldiğinde onu açıklığa kavuşturun…” 

 “Allah’a ve rasullerine iman edenlerdir sıddik (çok doğrulayıcı) olanlardır.” 

 “Sözü işitenler ve en güzeline uyanlar.” 

 “İlimde rusûh, sağlam ve sahih kaide ve usule sahip olanlar.” 

 “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” 

 “Ancak mü’minler kardeştir.” 

“Ey iman edenler; sakın bir kavim (erkekler) bir diğer kavimi alayla aşağılamasın, 

belki onlar onlardan daha hayırlıdırlar.” 

“Kadınlar da kadınlarla alay edip onları aşağılamasın. Olaki o kadınlar, onlardan daha 

hayırlıdır.” 

 “Birbirinizin yüzüne birbirinizi kınamayın ve birbirinize lakap takarak birbiririze 

sataşmayın.” 

 “İmandan sonra fısk işlemek ne kötü bir isimdir.” 

 “Ve kim de tevbe etmezse, işte onlardır zalimlerdir.” 

 

َّبِْع َغْيرَ  َوَمن ُسوَل ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُ اْلُهدَى َويَت َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن نَُولِِّه َما  يَُشاقِِق الرَّ

 {115َمِصيراً } تََولَّى َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَساءتْ 
 

“Kim de kendisine 'dosdoğru yol' apaçık belli olduktan sonra, peygambere muhalefet 

ederse ve mü'minlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü şeyde bırakırız ve 

cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o!..” 

(Nisa: 4/115) 

 

 İslamî ilimlerden olan Sünnet ve Hadis konusunda Nisa Suresi 115. ayette 

“Müminlerin yolu” ve “müminlerden olmayanların yolu”nun ne demek olduğunu bir 

düşünelim. Bu ayetteki “mü’min olmayanların yoluna uymak”tan acaba ne kasdedildiğini 

anlamak çok mu zordur? Dikkat edin ayette “el-huda” kendisine açık seçik beyan olunduktan 

sonraki el-huda’nın ve “mü’min olmayanların yoluna uymak”ın ne anlama geldiğini aklına 

merhametin varsa anlarsın. Şunu bil ki, Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabı, O’nun 

(sallallahu aleyhi ve sellem) öğretmediği bir ilmi, dini ve akideyi bu ümmete miras bırakmadılar. 

Kur’an ve Sünnet adına veya aleyhine İslam’ın tarihinde zulüm eden batıl ve sapkın düşünce 

ve yöntemler; Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) Sünneti’ne iman etmeyen yahut O’nu 

(sallallahu aleyhi ve sellem) hafife alan cahil, bid’at ehli taifelerin ve ashabına ihsanla uymayıp 

müminlerden gayrilerinin yoluna uyanların ihdas ettikleri sebebiyle ortaya çıkmıştır. Çünkü 

Kur’an’da Sırat’ın ve Sebilullah’ın ve müminlerin yolu basireti körelmemiş, aklı dumura -

yıkıma- uğramamış ve kalbinde hâlâ iman nurundan bir şek bulunmayan kimseye gizli 

kalmaz.  

 Kur’an’da, sahabeyi Rasul’ün (sallallahu aleyhi ve sellem) tezkiyesinden söz eden ayetlerin 

mucize olduğuna iman ediyorsan, gel bir saat de olsa bu ayetlerdeki (Arapça ibare) 

cümlesindeki muazzam mucize üzerinde tefekkür et. Rasul’ün (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah 

katından muvaffak bulunmadığı bir fiilinde ötürü Kur’an’da övülmesi ve kıyamet gününe 

kadar tüm insanlara şahid ve hüccet olarak zikredilir mi? Sadece “tezkiye” kavramı üzerinde 

düşünen ve bunu (???-s. S 21) metini aramak bile, ashabın ve ümmet İmamlarının ilminin 

nasıl bu ayetin i’cazına-mucize olduğuna dahil olduğunu görürsün. 

22.02.2013 

Seben 

Cuma: 12.05 
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R1-R5 

 

 Rasul (sallallahu aleyhi ve sellem) hayattayken, O’na (sallallahu aleyhi ve sellem) bir nebi ve rasul 

olarak Allah’ın üzerlerine farz kıldıkları “itaatı”, “ittibaı” ve sevgiyi göstermedikleri gibi, 

O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) başına bir kötülük geldiğinde ya da ashabı bir musibete maruz 

kalınca sevinenler sadece, müşrikler, Yahudiler ve özellikle de Medine’ki münafıklardı. 

Tevbe ve Münafıkun Suresi, münafıkların Rasullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) ve müminlere 

karş besledikleri kin ve gizli nefretin sahneleriyle doludur. Hatta Tebük gazvesine çıkmamak 

için Rasulullah’tan (sallallahu aleyhi ve sellem) izin isteyenlerle ilgili Rabbimiz şöyle der:  

 

فِي َرْيبِِهْم  َواْليَْوِم اْلِخِر َواْرتَابَْت قُلُوبُُهْم فَُهمْ الّلِ الَ يُْؤِمنُوَن بِ  إِنََّما يَْستَأِْذنَُك الَِّذينَ 

 {45يَتََردَّدُوَن }
 

“Ancak Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp, kuşkuları içinde 

bocalayanlar senden izin isterler.” 

(Tevbe: 9/45) 

 

Müminler içinse şöyle der: 

 

يٌم َعلِ ّللّاُ َوأَنفُِسِهْم وَ  َواْليَْوِم اْلِخِر أَن يَُجاِهدُواْ بِأَْمَواِلِهمْ الّلِ يُْؤِمنُوَن بِ  الَ يَْستَأِْذنَُك الَِّذينَ 

 {44بِاْلُمتَِّقيَن }
Allah’a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla canlarıyla savaşmaktan (geri kalmak 

“için) senden izin istemezler. Allah takvâ sahiplerini pekiyi bilir.” 

(Tevbe: 9/44) 

 

 Mallarıyla ve canlarıyla Allah’ın Rasul’ü (sallallahu aleyhi ve sellem) ile birlikte Tebük 

gazvesine çıkmamak için izin isteyenleri, Allah Azze ve Celle, “Allah ve ahiret gününe iman 

etmeyenler” olarak niteliyor. Rasul’ün (sallallahu aleyhi ve sellem) cihadıyla istihza edenler ve 

O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) gazveden mağlup olarak dönmesini isteyenler, O’nun (sallallahu 

aleyhi ve sellem) ancak düşmanları olabilirdi. O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) düşmanları 

olduklarında da her zaman O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) başına bir kötülüğün gelmesi için 

içten içe intikam ateşiyle tutuşuyorlardı. 

 Tevbe Suresi 50. Ayette Allah Azze ve Celle onların kalplerinde olanı onların 

yüzlerine vurdu. Ve bize de kıyamet gününe kadar gelecek olan hepsinin kişiliklerini bize 

tanıttı.  

 

 ُمِصيبَةٌ يَقُولُواْ قَْد أََخْذنَا أَْمَرنَا ِمن قَْبُل َويَتََولَّواْ  إِن تُِصْبكَ إِن تُِصْبَك َحَسنَةٌ تَُسْؤهُْم وَ 

ُهْم فَِرُحوَن }  {50وَّ
“Sana bir iyilik ulaşsa bu onları çok üzer ve Sen’in başına bir kötülük gelmiş olsa, 

sevinerek biz daha önce işimizi tedbirimizi almıştık.” 

 (Tevbe: 9/50) 
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Allah Azze ve Celle onların bu hıyanetlerine karşı şu ayette onlara cevap verdi.  

 

ِ َوإِذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْوا يَْستَْغِفْر لَُكْم َرُسوُل  ْوا ُرُؤوَسُهمْ  ّللاَّ َوَرأَْيتَُهْم يَُصد وَن َوُهم  لَوَّ

ْستَْكبُِروَن }  {5م 
 

“Gelin Rasulullah size istiğfarda bulunsun denilince de, başlarını çevirdiklerini ve 

büyüklük taslayarak Sen’den yüz çevirerek uzaklaştıklarını görürsün.” 

(Münafikun: 63/5) 

 

َن اْلُمْشِرِكيَن اْستََجاَرَك فَأَِجْرهُ َحتَّى يَْسَمعَ  أَْبِلْغهُ َمأَْمنَهُ ذَِلَك ثُمَّ  ّللّاِ َكَلََم  َوإِْن أََحدٌ ّمِ

 {6بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ يَْعلَُموَن }
 

“(Ey Muhammed!) Onlar için ister af dile, ister dileme; onlar için yetmiş kez af dilesen 

de Allah onları asla affetmeyecek. Bu, onların Allah ve Resûlünü inkâr etmelerinden 

ötürüdür. Allah fâsıklar topluluğunu hidayete erdirmez.”  

 (Tevbe: 9/80) 

 

 

ِ اَل تُنِفقُوا َعلَى َمْن ِعندَ َرُسوِل  ُهُم الَِّذيَن يَقُولُونَ  ِ  ّللاَّ َخَزائُِن  َحتَّى يَنفَض وا َولِلَّ

َجْعنَا إِلَى اْلَمِدينَِة { يَقُولُوَن 7} السََّماَواِت َواأْلَْرِض َولَِكنَّ اْلُمنَافِِقيَن اَل يَْفقَُهونَ  لَئِن رَّ

ةُ َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمنِيَن َولَِكنَّ  لَيُْخِرَجنَّ اأْلََعز   ِ اْلِعزَّ اْلُمنَافِِقيَن اَل يَْعلَُموَن  ِمْنَها اأْلَذَلَّ َولِلَّ

{8} 
 

7. “Onlar: Allah’ın elçisinin yanında bulunanlar için hiçbir şey harcamayın ki dağılıp 

gitsinler, diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır. Fakat münafıklar 

bunu fıkhetmezler.  

8. Onlar: Andolsun, eğer Medine’ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka 

çıkaracaktır, diyorlardı. Halbuki asıl izzet, ancak Allah’ın, Peygamberinin ve 

müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.”  

(Münafikun: 63/7, 8) 
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H1-H3 

 

 el-Hikme’nin “hikme” olarak adlandırılması “cehl”e engel olmasındandır.  

 el-Hakîm; zalimi zulmünden alıkoyan kimseye denir. 

 el-Hukm: “Hakeme’nin masdarıdır. “İlm”, “el-hikme”den daha umumidir. Her 

“hikme” “hükm”dür, fakat her “hukm” “hikme” değildir. El-Hukm, bir şeye hükmetmektir. 

 el-Hikme; fesaddan, cehaletten ve zulümden alıkoymaktır. er-Rağıb; el-hikme’ye; 

ilimle hakkın bulmak ve akletmektir. er-Razî, “el-hikme”; “amelin ilme muvafık olmasıdır” 

demiştir. 

 “el-hikme” es-Suddi’ye göre nübüvvettir. İbn Abbas, o Kur’an’dır dedi.  

 İmam Malik; el-hikme; “Din’de fıkıh demektir” dedi.  

 Katade, (rh.a) ; “el-hikme”; “Sünnet ve ahkamdır” dedi. 

 El-Hasen ve Mukati’l İbn Hayyan da aynı manayı vermişlerdir. 

 İmam Malik “el-hikme”yi; “Din’in marifeti, fıkıh ve onda te’vil ilmini bilmek ve ittiba 

emektir” demişti. 

 İmam eş-Şafiî (rh.a); “el-hikme”; Kur’an’da Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem)  

Sünneti’dir. Eş-Şafi’nin ashabı bunun tefsirini şöyle açıklamışlardır: Allah önce kitabın 

tilavetini sonra öğretilmesini, sonrada el-hikme’yi buna atfen zikretti.  

 ez-Zeccâc da “el-hikme”yi; nübüvvet olarak tefsir etmiştir. 

 Müfessirlerin ekserisi; el-hikme’yi; Sünnet olarak tefsir etmişlerdir. Allah’ın ayetleri 

el-hikme olduğu gibi, Rasul’ün (sallallahu aleyhi ve sellem) Sünnet’ti de el-hikme’dir. Helal ve 

haram ve şeriatın tamamı el-hikme’dir.  

(Arapça ibare)  

 


