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 3 

 

 

Kalemle insana bilmediğini öğreten, onu yaratan 

ve ona konuşmayı öğreten Allah'a hamd olsun. Hevâ ve 

arzusuna göre konuşmayan,konuşması vahyedilen vahiy-

den başka bir şey olmayan Muhammed'e salât ve selâm 

olsun. 

Ey müslüman!  

Peygamberini tanı! Çünkü her birimiz öldükten 

sonra kabrine konulacak, kabrinde ruhu bedenine iâde 

edilecek, kabrinde iki melek ona gelip onu oturtacak ve 

peygamberi hakkında onu sorguya çekecektir. 

Berâ b. Âzib'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle 

buyurmuştur: 

َرْبِهِ  َّ إِ ((  فرَْدر لْْمِننر إِارل ِفنِنر   
ْ
ـلفِ : قرللر لر ـِدهِ ِرو �رتِفر سر ُِ ِ  جر ـ ُِ.  ُِ �ِيـ

ْ
 �ريرأ

 َِ غركر ُِ  مر لنِ َِ  .�ريِْجغِسر ِ  �ريرِقوالر
ر
؟ :ل ْن ررُّكر ر لهللاِ  :�ريرِقوِل  نر ِّ ِ  .رر

ر
َِ ل

ـل :�ريرِقـوالر  ؟ِفينِـكر  نر
مِ  :�ريرِقوِل  ِْسالر

ْ
َِ  ،ِفيِ�ر لإل ِ  �ريرِقوالر

ر
ِي اِِفثر :  ل

ّ
ل لليِّجِ  لَ ِهـور  :ِقـوِل �رير  ِ�يِ�ْم؟ نرل هر ر

ِ .  لهللاِ ررِسوِل 
ر
َِ ل

ـل :�ريرِقـوالر ؟ ورنر ِمـكر
ْ
ِت كِترـلبر لهللاِ  :�ريرِقـوِل  ِعغ

ْ
قرـيرم

 ُِ نِْت اِ
ّدقِْت  نرآنر َر يِنرلِفي ِننرلٍف ، ور َِْدي ِ  �ر قر �ر در َر  َْ

ر
لِء م   ))...للّسمر
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 ]ة�ه ر َحيٍح  �سندٍ  فلوف وماو روله محد[ 

"Mü'min kul kabrine konulduğu zaman ruhu 

bedenine iâde edilir. Ardından iki melek yanına gelip 

onu oturtarak: 

-Rabbin kimdir? diye sorar. 

Mü'min kul:  

-Rabbim Allah'tır, der. 

İki melek:  

-Dînin nedir? diye sorar. 

Mümin kul:  

-İslâm'dır, der. 

İki melek:  

-Size gönderilen adam hakkında ne dersin? diye 

sorar. 

Mümin kul:  

-O Allah'ın elçisidir, der. 

İki melek: 
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-Sana bunları bildiren nedir (Rabbinin Allah, 

dîninin İslâm ve peygamberinin Muhammed -sallallahu 

aleyhi ve sellem- olduğunu nasıl bildin)? diye sorar. 

Mümin kul:  

-Allah'ın kitabınını okudum, ona inandım ve 

onu tasdik ettim, der. 

Bunun üzerine gökten bir münâdi şöyle 

seslenir:  

-Kulum doğru söyledi."1 

 

 

Allah'ın kitabını okuyan, Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'i bilir. 

Birincisi: Allah'ın kitabını okuyan, Abdullah 

oğlu Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in , 

Allah'ın elçisi olduğunu bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

                                                 
1 Ahmed; "Müsned", "Berâ b. Âzib'in hadisi", hadis no: 17803. Ebu Davud; 

"Kabirde sorgu bâbı", hadis no: 4753. Hadis, sahih liğayrihi'dir. 
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دٞ  ﴿ َّ م ِۚ ٱ َُّسوُل  َّ    ] ٢٩: نن لآلية لرفتحسورة  [ ﴾... َّ

"Muhammed, Allah'ın elçisidir..." 
1F

1 

İkincisi: Allah'ın kitabınını okuyan, Rasûlullah         

-sallallahu aleyhi ve sellem-'e îmân etmenin farz 

olduğunu bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

﴿  ٰ اَم َُهم ِينم ٱ َم ُنـوٓ  َّ ْ ءمامم ْ  ا ِ ٱبِـ ءمامُِنـوا َمُسـوِ�ِ  َّ ٰـلۡ ٱوم  ۦوم ِيٱ بِ ِك�م لم  َّ َّ ٰ  َـم م  �م
ٰ لۡ ٱوم  ۦَمُسوِ�ِ  ِيٓ ٱ بِ ِك�م َملم  َّ َ

م
ۚ �مۡبـ ِمـن أ ـن ُل ِ ٱبِـ ُفـرۡ يم�ۡ  وممم َّ  ٰ َم تِـهِ وممم ُ�تُبِـهِ  ۦ�ِكم  ۦوم

َُُسلِهِ  دۡ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�م ٱوم  ۦوم ّل  �مقم ٰ  َم �م ۢ َم    ] ١٣٦: لآلية لرنسلءسورة  [ ﴾ ١ بمعِيًدا �م

"Ey îmân edenler! Allah'a, elçisine, elçisine 

indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba îmân 

edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve 

âhiret gününü inkar ederse, şüphesiz derin bir 

sapıklığa düşmüş olur."2F

2 

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur: 

ْ  ٔم �م ...  ﴿ ِ  امِنُوا ِ ٱب َمُسوِ�ِ  َّ  ٱ َِّ�ِّ ٱ وم
ُ
�ۡ ِّ ِيٱ ّ�ِ ِ  مِنُ يُؤۡ  َّ ِ ٱب َّ  ٰ ِ�م �م  َّبُِعـوهُ ٱوم  ۦتِـهِ وم

  ﴾ ١ تمُدونم �مهۡ  لمعملُّ�مۡ 
                                                 

1 Fetih Sûresi: 29 
2 Nisâ Sûresi: 136 
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   ] ١٥٨: نن لآلية عيلىلألسورة  [

"... O halde Allah’a ve O'nun sözlerine inanan 

elçisine, o ümmî nebiye îmân edin ve O'na uyun 

(Allah’a itaat olan emirlerini yerine getirin) ki doğru yolu 

bulasınız."3F

1 

Üçüncüsü: Allah'ın kitabını okuyan, Muhammed    

-sallallahu aleyhi ve sellem-'in risâletine (elçiliğine) 

îmân etmenin farz olduğunu bilir.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ا ﴿ َّدٌ  وممم م ُّ  َّ ِ لمۡت  قمدۡ  َمُسولٞ  ِ ۚ ٱ لِـهِ �مبۡ  ِمـن خم فمـإِيْن ررَُسـُل
م
وۡ  ّمـاتم  أ

م
 قُتِـلم  أ

لمبۡ ٱ ٰ  تُمۡ َقم م عۡ  �م
م
ٰ أ لِۡب  ومممن بُِ�مۚۡ �م ٰ  يمنقم م ّ  فملمن هِ عمقِبميۡ  �م ُُ م ٱ يم َّ  �ۡ ۗ  ٔٗ شم ـيمجۡ  ا ُ ٱ َِيومسم َّ 

ٰ ٱ َّ  ﴾ ١ كِرِ�نم ل
 ]   ١٤٤: لآلية عميلَسورة آل  [ 

"Muhammed, yalnızca bir elçidir. Ondan önce 

de nice elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o ölürse veya 

öldürü-lürse,siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye 

(eski dininize)  mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye 

                                                 
1 A’raf Sûresi: 158 
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dönerse, Allah'a asla zarar veremez.Allah,şükredenleri 

mükâfatlandıracaktır."1 

Dördüncü: Allah'ın kitabını okuyan, Muhammed    

-sallallahu aleyhi ve sellem-'in risâletinin, bütün 

semâvî risâletlerin sonuncusu olduğunu, O'ndan 

sonra hiçbir nebi gelmeyeceğini ve nebi olduğunu 

iddiâ edenin yalancı olduğunu bilir.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

نم  ّما ﴿ َّدٌ  �م م ُّ  ٓ بما
م
دٖ  � حم

م
الُِ�مۡ  ّمِن أ ٰ  َِّجم �م ِ ٱ َُّسولم  ِ�نوم ا�ممم  َّ ۗ  َّۧبِـّ�ِ ٱ ومخم  نم

نم  �م ُ ٱ وم ۡ  بُِ�ّلِ  َّ َٗ  ءٍ �م لِي   ﴾ ٤ اعم
   ] ٤٠:  لآلية ُزلبلألسورة  [

"Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin 

babası değildir. Fakat O, Allah'ın elçisi ve nebilerin 

sonuncusudur (O'ndan sonra kıyâmet gününe kadar 

nebi gelmeyecektir).Allah, (amellerinizden gizli-saklı) 

her şeyi en iyi bilendir."5F

2 

Beşincisi: Allah'ın kitabını okuyan, Muhammed      

-sallallahu aleyhi ve sellem-'in risâletinin, bütün 
                                                 

1 Âl-i İmrân Sûresi: 144 
2 Ahzâb Sûresi: 40 
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semâvî risâletlerin hükmünü ortadan kaldırdığını ve 

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 

gönderilişinden sonra hiçbirisiyle amel 

edilemeyeceğini bilir.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

م  ﴿ َۡ َم َ
م
أ ٓ وم ۡ  ا ٰ لۡ ٱ كم ِِ�م ِ  بم ِك�م ّدِقٗ  ّقِ ۡ�م ٱب َما اُمصم ِ ّ يۡ  �مۡ�م  ر ٰ لۡ ٱ مِنم  هِ يمدم ُمهميۡ  بِ ِك�م  ًَِنـاوم

لميۡ  ٓ  نمُهمبميۡ  ُ�محۡ ٱفم  هِ� عم ا َم ِ لم  ب َم َ
م
ۖ ٱ أ ُ َم  َّ َّبِعۡ  وم هۡ  َم

م
ٓ أ ا ا ءمُهمۡ وم َّ ٓ  َم ا � ۡ�م ٱ ِمنم  ءمكم جم  لُِ�ّٖ  ّقِ

لۡ  عم ةٗ ِ�ۡ  مۡ ِمن�ُ  نماجم ِمنۡ  عم اجٗ وم ۚ هم    ] ٤٨: نن لآلية دة لْلئسورة  [ ﴾ ... ا

"(Ey Nebi!) Sana da o Kitab'ı (Kur'an'ı) hak, 

önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak 

indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet 

ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına 

uyma. (Ey ümmetler!) Sizden her biriniz için bir şeriat 

ve bir yol koyduk..."6F

1 

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur: 

لمن ﴿ ٰ َمرۡ  وم نكم  �م َم  ُهودُ ۡ�م ٱ عم ٰ ٱ وم ىٰ َّ�م ٰ  رم َّ ـ َّبِـعم  حم  ِِنّ  قُـۡل  ِمّلـتمُهۡمۗ  َم
ى ِ ٱ ُهدم ۡ ٱ ُهوم  َّ ٰىۗ ر لم�ِنِ  ُهدم هۡ  تم ّ�بمعۡ ٱ وم

م
ٓ أ ا ِيٱ دم �معۡ  ءمُهموم َّ  ٓ ا ـا مِ عِۡلـلۡ ٱ ِمـنم  ءمكم جم  مم

مكم  ِ ٱ ِمنم  ر ِ�ّٖ  ِمن َّ َم  وم =]  ١٢٠: لآلية للقيةسورة  [ ﴾ ١ َمِص�ٍ  وم

                                                 
1 Mâide Sûresi: 48 
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"Sen dinlerine uymadıkça Yahudiler ve 

Hıristiyanlar asla senden razı olmayacaklardır. De ki: 

Allah'ın yolu asıl doğru yoldur. Sana gelen ilimden 

sonra eğer onların arzularına uyacak olursan, bilmiş 

ol ki, Allah'tan sana ne bir dost, ne bir yardımcı 

vardır."1 

Ebû Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

şöyle buyurmuştur: 

ّمٍد �ِيرِدهِ ((  
ُِ ِ�ر َرْف ي  ِ

ّ
ـوِفّي  الر  ،ورلَ ُِ َر ّنِة 

ِ ْ
ِ هِ لأل دم ِنْن هر ُر

ر
ِي ِ  م رْسمر ْ

الر  ّ  ور ِِ ل ر ْْ   ،نر
ّ
ُِ إِال ِت اِـ

ْ
رِْسـغ

ِ
ي م ِ

ّ
رْم يِْمِنْن اِـلَ ل ِموِت ور َر لِب  ِّّم  ـحر َْ

ر
َر ِنـْن م كر

َّلرِ   ]م روله مسغ[  .))ل

"Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemîn 

olsun ki, (gönderilmiş olduğum) bu ümmetten yahûdi 

olsun, hıristiyan olsun, her kim beni(m elçiliğimi) işitir 

de sonra gönderildiğim dîne îmân etmeden ölürse, o 

cehennem halkındandır."8F

2 

                                                 
1 Bakara Sûresi: 120 
2 Müslim, "Nebimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in risâletinin 

bütün insanlara gönderildiğine ve dînlerin, o'nun dîni ile nesh olunduğuna 

îmân etmenin gerekliliği babı".  
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Abdullah b.Sâbit'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle 

buyurmuştur: 

ــوِه ( (  ــّم لّ�َرْفتِِم ِّ ــيِ�ْم ِمــو ر  ــَرحر ِ� َْ
ر
رــْو م ــِدهِ ل ــ �ِير ـِ َرْف ي  ِ

ّ
ورلَ

ر  تِِموِ� ل
ْ
� ررير تِمْ ور

ْ
غرغ ي ِننر  ،ضر ِّ ُر مِ  إِنِّ�ْم  مر

ِ ْ
نر  ،لأل

ر
ِ�ْم ِنـنر ورم ِّ ُر َِّبيّـ�ر  ل  [  ).)ل

 ] رة�ه ُسٍن  �سندٍ روله محد 

"Nefsim elinde olan Allah'a yemîn olsun ki, 

şayet Musa sizin aranızda olsaydı, sonra O'na (onun 

şeriatına) tâbi olup beni terk etseydiniz, sapıtanlardan 

(hak yoldan sapmış) olurdunuz. Siz, ümmetlerden yana 

benim nasibimsiniz, ben de sizin nebilerden yana 

nasibinizim."9F

1 

Abdullah b. Câbir'den -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre, Nebi -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurmuştur: 

َر (( َّ ِمو ر كر
ر
رْو م ـِ �ِيرِدهِ ل َرْف ي  ِ

ّ
َْ  ورلَ

ر
 م

ّ
ُِ إِال ل ورِسفر يال نر ُر

 ِ�ِ
َِفر
ّ  ] رة�ه ُسٍن  �سندٍ روله محد [.))يَر

                                                 
1 Ahmed, "Müsned", c: 25, s: 198, hadis no: 15864. Hadis, sahih 

liğayrihi'dir. 
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"Nefsim elinde olan Allah'a yemîn olsun ki, 

şayet Musa hayatta olsaydı, O'nun bile bana  tâbi 

olmaktan başka bir yolu olmazdı (yani benim şeriatıma 

uymaktan başka hakkı yoktur. Çünkü onun şeriatı benim 

şeriatımla neshedilmiştir.)"1 

Altıncısı: Allah'ın kitabını okuyan, Muhammed       

-sallallahu aleyhi ve sellem-'i sevmenin farz olduğunu 

bilir.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

نم  ِِن قُۡل  ﴿ ٓ  �م �ۡ  ؤُُ�مۡ ءمابما
م
ٓ وم� ٰ �خۡ  ؤُُ�مۡ نما زۡ  َُُ�مۡ �م

م
ٰ ومأ  ومعمِشـ�مَُُ�مۡ  ُجُ�مۡ �م

مۡ 
م
ٰ ومأ م�ۡ �ۡ ٱ ٌل �م َُوهما�م ٰ  ُت َِ�م ٞ وم ۡ  رمة وۡ �م ادمهما نم شم ٰ  كمسم وۡ َمرۡ  ِ�نُ وممم�م ٓ َم ا ّب  �مهم حم

م
ۡ  أ  ّمِـنم  ُ�مِِ�م

ِ ٱ َمُسوِ�ِ  َّ بِيلِهِ  ِ�  ومِجهمادٖ  ۦوم ْ  ۦسم مَُّصـوا ٰ  �م�م َّ ـ   حم
ۡ
أ ُ ٱ ِ�م يـم مۡ  َّ

م
ِ بِـأ ُ ٱوم  ۦۗ رِه  ِديُمۡهـ َم  َّ

وۡ لۡ ٱ ٰ لۡ ٱ مم قم    ] ٢٤: لآلية للوُةسورة  [ ﴾ ٢ ِسقِ�م �م

"(Ey Nebi! Onlara) De ki: Eğer babalarınız, 

oğulları-nız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, 

kazandığınız mallar, kesada uğramasından 

korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, size 

Allah'tan, O'nun elçisinden ve O'nun yolunda cihad 

                                                 
1 Ahmed, "Müsned", c: 23, s: 349, hadis no: 15156. Hadis, sahih 

liğayrihi'dir. 
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etmekten daha sevimli ise, artık Allah'ın emri 

gelinceye kadar bekleyedurun! Allah, fasıklar 

topluluğunu doğru yola erdirmez."1 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i 

sevmek, Allah'a îmânın geçerli olmasının bir şartıdır. 

Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

şöyle buyurmuştur:  

ورل((  هِ ور ِ
ر
ل ُِ ِنْن ور ْ

ر
ّ  إَِ ُر َر مر ِنو

ر
ّأ م ُر ِدِحْم  ُر

ر
 يِْمِنِن م

ر
َّـلِس ال ل هِ ور ِلِ

ْجرِف�ر 
ر
 ] نتفق عغيُ[  ).)م

"Biriniz, beni çocuğundan, babasından ve bütün 

insanlardan daha çok sevmedikçe, (tam anlamıyla) 

îmân etmiş olmaz."12F

2  

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i 

sevmeyen, Allah'a îmânın tadını alamamıştır. 

                                                 
1 Tevbe Sûresi: 24 
2 Buhârî, "Kitabu'l-Îmân","Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i sevmek, 

îmândandır bâbı". Hadis no: 14 , 1/59 
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Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 

şöyle buyurmuştur:  

))  َِ ل ِيمر
ْ
ةر لإل ور الر ُر ّن  ُِ  اِ

در ُِ ورجر ْن ِحّن ِ�ي ِ  :الرالر م نر
ِ
ِ ورررِسـول ّّ َر ل ـْن كر نر

ُِ ِمّمل ِسورلِهمرل ْ
ر
ّ  إَِ ُر   ،مر

ر
ِ ورم ّ ِّ  

ّ
ُِ إِال َّـ  ِبِ

ر
مريْءر ال

ْ
َرِفـوفر ِ   ،َْ ِبِّ  لل  َْ

ر
َْ يرْ�ـيرهر م

ر
ورم
َِْق رىر ِ  لَّلرِ   َْ

ر
ل يرْ�يرهِ م مر ُِ كر ِ ِننْ ّّ هِ ل َْقر ر

ر
َْ م
ر
ِ�ْفِي �رْفدر م

ْ
 ] روله مسغم[  ).)لر

"Üç haslet vardır ki, bunlar kimde bulunursa, o 

kimse îmânın tadını almıştır: Allah'ı ve elçisini, 

onların dışındaki her şeyden daha çok sevmek, 

sevdiği kimseyi ancak Allah için sevmek ve ateşe 

atılmaktan hoşlanma-dığı gibi, tekrar küfre geri 

dönmekten hoşlanmamak."13F

1 

Yedincisi: Allah'ın kitabını okuyan, Muhammed     

-sallallahu aleyhi ve sellem-'e itaat etmenin farz 

olduğunu bilir.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

                                                 
1 Buhârî, "Kitâbu'l-îmân", "Îmânın tadı babı". Hadis no: 16, 1/60; Müslim, 

"Kitâbu'l-îmân", "Bu hasletlerle vasıflanan kimse, îmânın tadını bulmuştur",  

Hadis no: 43,1/66, lafız Buhârî'ye âittir. 
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﴿  ٰ اَم هم َُ ِينم ٱ َم ُنوٓ  َّ ْ ءمامم ْ  ا ِطيُعـوا
م
م ٱ أ َّ  ُ َمُسـو�م َم  ۥوم ّلـوۡ  وم ْ َموم ۡنـ ا َـُتمۡ  هُ َم

م
أ  وم

مسۡ  ُعونم � َم  ٢ َم ْ  وم ِ ٱكم  َمُ�وَُوا ْ  ينم َّ َِعۡ  قمارُوا مسۡ  َم  ومُهمۡ  نماسم ُعونم � سـورة  [ ﴾ ٢ َم
 ] ٢١-٢٠: لآليتلَ نفلللأل

"Ey îmân edenler! (Emir ve yasaklarını yerine 

getirmek sûretiyle) Allah'a ve elçisine itaat edin ve 

(Kur'an'ı) dinlediğiniz hâlde ondan yüz çevirmeyin. 

İşitmedikleri hâlde, 'işittik' diyenler gibi de olmayın."14F

1 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 

risâletine îmân edenin, O'na itaat etmesi gerekir. 
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

﴿  ٓ ا َۡ  وممم
م
لۡ أ َّ  َُّسولٍ  ِمن نماسم ِ اعم  ِ ِۚ ٱ نِ �ِإِذۡ  ِ�ُطم َّ...﴾ 

   ] ٦٤:  نن لآلية لرنسلءسورة  [ 

"Biz, hiçbir elçiyi Allah'ın izniyle itaat 

edilmekten başka bir gâye ile göndermedik." 
15F

2 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e itaat 

eden, Allah'a itaat etmiş gibidir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 
                                                 

1 Tevbe Sûresi: 24 
2 Nisâ Sûresi: 64 
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دۡ  رّرُسولم ٱ يُِطعِ  ّمن ﴿ قم اعم  �م طم
م
ۖ ٱ أ م ن َّ ّ�ٰ  وممم ٓ  َموم ـا َم َۡ  �م

م
ـلۡ أ ٰ سم لمـيۡ  كم �م  ِهمۡ عم

فِيظٗ   ]   ٨٠:  لآلية لرنسلءسورة  [ ﴾ ٨ احم

"Kim, elçiye itaat ederse, Allah’a itaat etmiş 

olur. Kim de (Allah ve elçisine itaat etmekten) yüz 

çevirirse, (bilmelisin ki ey elçi!) Biz, seni onların 

üzerine bir gözetleyici olarak göndermedik."16F

1 

Ebû Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

şöyle buyurmuştur: 

لعر (( طر
ر
ْد م قر ِ� �ر لعر طر

ر
ْن م ،نر ْن  لهللار نر ـ ور ـْد عرصر قر ِِ �ر ل َر ـْن  لهللار ،عر نر ور

 �ِ لعر طر
ر
ْد م قر ِنِ�ي �ر

ر
لعر م طر

ر
ِِ  ،م ل َر ْد عر

قر ِنِ�ي �ر
ر
ْن عرصر م نر  ]نتفق عغيُ [  ).)ور

"Kim bana itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. 

Kim de bana isyan ederse, Allah’a isyan etmiş olur. 

Kim emirime itaat ederse, bana itaat etmiş olur. Kim 

de emirime isyan ederse, bana isyan etmiş olur."17F

2 

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e itaat eden, 

doğru yolu bulmuştur. 

                                                 
1 Nisâ Sûresi: 80 
2 Buhârî, "Allah'ın: 'Allaha itaat edin ve elçiye itaat edin' sözü babı". 

Müslim,"Allah'a isyan olmayan konuda emirlere itaat etmenin gerekliliği babı". 
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Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ْ  قُۡل  ﴿ ِطيُعوا
م
م ٱ أ َّ  ْ ِطيُعوا

م
ۖ ٱ ومأ ْ وملّوۡ َم  فمإِن ررُّسولم َما ا لميۡ  فمإِّ� لمـيۡ  ُ�ِّلم  مما هِ عم  ُ�مومعم

ْۚ �مهۡ  َُِطيُعوهُ  �ن تُۡمۖ ُ�ِّلۡ  ّما ا تمُدوا م  وممم َّ  ررُّسولِ ٱ �م ِ ٰ ۡ�م ٱ ِ ۡ ٱ غُ �م  لَـورسورة  [ ﴾ ٥ َُبِ�ُ ر
   ] ٥٤:  لآلية

"(Ey Nebi! İnsanlara) De ki: Allah'a itaat edin, 

elçiye itaat edin.Eğer yüz çevirirseniz,bilin ki onun 

sorumluluğu kendisine yüklenen, sizin 

sorumluluğunuz da size yükle-nendir. Eğer ona itaat 

ederseniz, doğru yolu bulmuş olursunuz. Elçiye 

düşen, apaçık bir tebliğden başkası değildir."18F

1 

Dünyada O'na karşı gelen, dîn gününde O'na 

itaat etmeyi temennî edecektir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

لُّب  مم يموۡ  ﴿ ِ ٱ ِ�  وُُجوُهُهمۡ  �ُقم ٰ  ُمُقورُونم  ََّا ٓ لميۡ �م عۡ  َمنما طم
م
م ٱ نماأ عۡ  َّ طم

م
ـاومأ ۠ ٱ نم َم  ٦ ررُّسـو

 ]   ٦٦:  لآلية ُزلبلألسورة [﴾

                                                 
1 Nûr Sûresi: 54 
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"O gün yüzleri ateşte çevrilirken: Ne olurdu 

keşke Allah'a itaat etseydik, elçiye de itaat etseydik, 

derler."1 

Sekizincisi: Allah'ın kitabını okuyan, Rasûlullah       

-sallallahu aleyhi ve sellem-'in söz, fiil ve 

takrirlerinden oluşan sünnetine uymanın farz 

olduğunu bilir.  

ْ  ٔم �م  ... ﴿ ِ  اِمُنوا ِ ٱب َمُسوِ�ِ  َّ  ٱ َِّ�ِّ ٱ وم
ُ
�ۡ ِّ ِيٱ ّ�ِ ِ ٱبِـ ِمنُ يُـؤۡ  َّ َّ  ٰ ِ�م �م  ۦتِـهِ وم

ّلُ�مۡ  َّبُِعوهُ ٱوم    ﴾ ١ تمُدونم �مهۡ  لمعم
   ] ١٥٨: نن لآلية عيلىلألسورة  [

"... O halde Allah’a ve O'nun sözlerine inanan 

elçisine, o ümmî nebiye îmân edin ve O'na uyun 

(Allah’a itaat olan emirlerini yerine getirin) ki doğru yolu 

bulasınız."20F

2 

Allah'ı seven, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'in sünnetine uyar. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

                                                 
1 Ahzâb Sûresi: 66 
2 A’raf Sûresi: 158 
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ِبَونم  ُكنتُمۡ  ِِن قُۡل  ﴿ م ٱ ُُ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  َّبُِعوِ� ٱفم  َّ �مغۡ  َّ َمُ�مۚۡ  لمُ�ـمۡ  فِـرۡ وم  ذَُُـو
ُ ٱوم  ُفوَٞ  َّ   ﴾ ٣ َِّحيمٞ  �م

   ] ٣١: لآلية عميلَ لسورة آ [

"(Ey Nebi!) De ki: Allah'ı gerçekten seviyorsanız, 

bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı 

bağışlasın. Allah, (mü'min kullarının günahlarını) çok 

bağışlayıcı ve (onlara) çok merhametlidir."21F

1 

Dokuzuncusu: Allah'ın kitabını okuyan, 

Rasûlullah  -sallallahu aleyhi ve sellem-'in emir ve 

yasaklarına göre hareket etmenin farz olduğunu bilir.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

﴿ ...  ٓ ا ٰ  وممم ا فمُخُذوهُ  رّرُسوُل ٱ ُ�مُ ءماَمٮ ٰ  وممم ٮ نۡ  ُ�مۡ �مهم ْۚ ٱفمـ هُ َم ْ ٱوم  َتمُهوا  ّ�ُقـوا
ۖ ٱ م م ٱ ِِنّ  َّ ِديدُ  َّ اِب لۡ ٱ شم  ﴾ ٧ عِقم

   ] ٧: نن لآلية لرشسورة  [

"Elçi (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-) 

size neyi verdiyse (hüküm olarak neyi meşrû kıldıysa) 

onu hemen alın, neyi de (almaktan veya yapmaktan) 

                                                 
1 Âl-i İmrân Sûresi: 31 



 

 20 

yasakla-dıysa ondan hemen vazgeçin. Allah'a karşı 

gelmekten sakının. Şüphesiz ki Allah'ın azabı 

çetindir."1 

Onuncusu: Allah'ın kitabını okuyan, Rasûlullah       

-sallallahu aleyhi ve sellem-'in emrine aykırı 

davranmanın haram olduğunu bilir.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

َِ يمحۡ فملۡ ...  ﴿ ِينم ٱ ذم نۡ  ُ�مالُِفونم  َّ مۡ  َم
م
ِ أ نۦ ٓ رِه

م
وۡ  نمةٌ فِتۡ  َُِصيبمُهمۡ  أ

م
اٌب  يُِصيبمُهمۡ  أ ذم  عم

ِ�مٌ 
م
 ]   ٦٣: نن لآلية لَورسورة  [﴾ ٦ أ

"...O'nun (Muhammed -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'in) emrine aykırı hareket edenler, (kalplerine 

küfür, münâfıklık, bid'at fitnesi veya dünyada 

öldürülmek, had cezâsı uygulanmak, hapsedilmek 

veyahut da başka âcil bir ceza ile cezalandırılmak 

sûretiyle) başlarına bir belânın gelmesinden veya 

kendilerine acıklı bir azabın isabet etmesinden 

sakınsınlar."23F

2 

                                                 
1 Haşr Sûresi: 7 
2 Nûr Sûresi: 63 
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Onbirincisi: Allah'ın kitabını okuyan, Rasûlullah      

-sallallahu aleyhi ve sellem-'e aykırı hareket etmenin, 

O'nun söz ve fiillerine karşı direnip inatlaşmanın 

haram olduğunu bilir.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ن ﴿ اقِقِ  وممم ا دِ �معۡ  ِمنۢ  رّرُسولم ٱ �ُشم ُ  َمبمّ�م  مم ۡ ٱ �م ىٰ ر َّبِعۡ  ُهدم �م ـۡ�م  وم ـبِيلِ  �م  سم
ۡ ٱ ؤۡ ر ِ  ِمنِ�م َُ ِ�ّ ا ۦَُوم ّ�ٰ  مم َُۡص  َموم ۖ  ۦلِهِ وم ّنمم هم ٓ  جم ا ِصً�ا ءمۡت ومسم  لرنسـلءسورة  [ ﴾ ١ مم

   ] ١١٥:  لآلية

"Kim, kendisine doğru yol (hak) belli olduktan 

sonra elçiye aykırı davranır ve mü'minlerin yolundan 

başka bir yolu izlerse, onu o yöneldiği şeyle başbaşa 

bırakırız ve onu cehenneme sokarız. Orası, ne kötü 

bir dönüş yeridir."24F

1  

Onikincisi: Allah'ın kitabını okuyan, dîni, 

kendisi, âile halkı, yakınları, ashâbı ve kendisine tâbi 

olanlar konusunda Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'e eziyet etmenin haram olduğunu bilir.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

                                                 
1 Nisâ Sûresi: 115 
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ِينم ٱ ِِنّ  ﴿ م ٱ ذُونم يُؤۡ  َّ َّ  ُ َمُسو�م ُ ٱ لمعمنمُهمُ  ۥوم �ۡ ٱ ِ�  َّ ـدّ  ِخـرمةِ �ٱوم  يماَُ عم
م
مُهـمۡ  ومأ  ر

ابٗ  ذم  ]   ٥٧: لآلية ُزلبسورة لأل [ ﴾ ٥ اَمهِينٗ  اعم

"Şüphesiz Allah'a ve elçisine eziyet edenlere, 

Allah dünya ve âhirette lânet etmiş ve onlara 

aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır."25F

1  

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur: 

ِمنۡ  ﴿ ِينم ٱ ُهمُ وم �مُقورُونم  َِّ�ّ ٱ ُذونم يُؤۡ  َّ ُذنۚٞ  ُهوم  وم
ُ
ُذنُ  قُـۡل  أ

ُ
ـۡ�ٖ  أ  ّلُ�ـمۡ  خم

ِ  ِمنُ يُؤۡ  ِ ٱب ُ�ؤۡ  َّ ؤۡ رِلۡ  ِمنُ وم َمۡ�م  ِمنِ�م َُ ِيـنم  ةٞ وم َّ ِ ْ ءم  ّل ُنـوا ِيـنم ٱوم  ِمـنُ�مۚۡ  امم  ُذونم يُـؤۡ  َّ
ِ ٱ َمُسولم  مُهمۡ  َّ اٌب  ر ذم ِ�مٞ  عم

م
 ]   ٦١: لآلية للوُةسورة  [ ﴾ ٦ أ

"Onlardan (münâfıklardan) nebiyi inciten ve: 'O 

(her söyleneni dinleyen) bir kulaktır' diyen kimseler de 

vardır.(Ey Nebi!) De ki: O, sizin için bir hayır kulağıdır 

ki Allah'a inanır ve mü'minleri tasdik eder.O, 

içinizden îmân edenler için bir rahmettir. Allah'ın 

elçisine eziyet edenler için acıklı bir azap vardır."26F

2  

Başka bir âyette şöyle buyurmuştur: 

                                                 
1 Ahzâb Sûresi: 57 
2 Tevbe Sûresi: 61 
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لم�ِن ﴿  ۡ�م  وم
م
َ مُقولُنّ  ُهمۡ سم َم  �م ُـوُض  ُكّنـا اِِّ� َملۡ  �م ـُبۚ وم بِـ قُـۡل  عم

م
ِ ٱأ َّ  ٰ  ۦتِـهِ ومءما�م

َمُسوِ�ِ  مسۡ  ُكنتُمۡ  ۦوم ْ �معۡ  َم  ٦ َِءُونم تمهۡ � وا َُ رۡ  قمدۡ  تمِذ فم ٰ  دم �معۡ  َُم�م ـن ُف ّ�عۡ  ِِن نُِ�مۚۡ ِِي�م  عم
 ٓ ا ةٖ طم ٓ  �ُعمّذِۡب  ّمِنُ�مۡ  �ِفم ا �طم ّ�ُهمۡ  �ِفم

م
ْ  بَِ َُوا  :لآليتـلَ للوُـة سـورة [ ﴾ ٦ رِمِ�م ُ�ۡ  �م

٦٦-٦٥ [ 

"(Ey Nebi!) Eğer onlara (sen ve ashâbınla) niçin alay 

ettiklerini sorarsan,‘bizler sadece lafa dalmış, 

şakalaşıyorduk’ derler. (Ey Nebi! Onlara) de ki: Siz, 

Allah ile O’nun âyetleri ile ve O’nun elçisi ile mi alay 

ediyordunuz? Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz, 

îmân ettikten sonra (tekrar) kâfir oldunuz. Sizden 

(tevbe eden) bir topluluğu bağışlasak bile, başka bir 

topluluğa da suçlu olduklarından dolayı azap 

edeceğiz."27F

1 

Onüçüncüsü: Allah'ın kitabını okuyan, 

Rasûlullah    -sallallahu aleyhi ve sellem-'in söz, fiil 

ve takrirlerinde masumiyetine îmân etmenin farz 

olduğunu bilir.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ا ﴿ ۡ ٱ عمنِ  يمنِطقُ  وممم َّ  ُهوم  ِِنۡ  ٣ همومىٰ ر ِ ٰ  ومۡ�ٞ  ِ   ﴾ ٤ يُو�م
                                                 

1 Tevbe Sûresi: 65-66  
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   ] ٤-٣: لآليتلَ لَجمسورة  [

"O (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-) hevâ 

ve arzusuna göre konuşmaz. O (Kur'an ve sünnet), 

vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir."28F

1 

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur: 

موۡ  ﴿ ر ّولم  وم لميۡ  �مقم  ٱ ضم �معۡ  نماعم
م
ـذۡ  ٤ قماوِ�لِ ۡ� خم

م  ُُـمّ  ٤ َِ�ِ ۡ�م ٱبِـ هُ ِمۡنـ َما�م
عۡ  طم ۡ ٱ هُ ِمنۡ  نمالمقم �ِ�م ر ا ٤ وم َم ـدٍ  ّمِـنۡ  ِمنُ�م �م حم

م
ۡنـ أ ٰ  هُ َم سـورة  [ ﴾ ٤ ِجـَِ�نم �م

 ] ٤٧-٤٤ :لآليلت لرلقة

  "Eğer O (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-

) bizim adımıza birtakım sözler uydurmuş olsaydı, 

O'nu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını 

mutlaka keserdik. O zaman hiçbiriniz buna engel 

olamazdınız."29F

2   

Allah Teâlâ, âlimlerin aksine, Rasûlullah -

sallallahu aleyhi ve sellem-'i, fiillerinde hataya 

düşmekten, dalâletten ve bâtıldan korumuştur. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

                                                 
1 Necm Sûresi: 3-4 
2 Hâkka Sûresi: 44-47 
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ْ  ٔم �م ...  ﴿ ِ  اِمُنوا ِ ٱب َمُسوِ�ِ  َّ  ٱ َِّ�ِّ ٱ وم
ُ
�ۡ ِّ ِيٱ ّ�ِ ِ ٱبِـ ِمنُ يُـؤۡ  َّ َّ  ٰ ِ�م �م  ۦتِـهِ وم

ّلُ�مۡ  َّبُِعوهُ ٱوم    ﴾ ١ تمُدونم �مهۡ  لمعم
   ] ١٥٨: نن لآلية عيلىلألسورة  [

"... O halde Allah’a ve O'nun sözlerine inanan 

elçisine, o ümmî nebiye îmân edin ve O'na uyun 

(Allah’a itaat olan emirlerini yerine getirin) ki doğru yolu 

bulasınız."30F

1 

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur: 

ِبَونم  ُكنتُمۡ  ِِن قُۡل  ﴿ م ٱ ُُ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  َّبُِعوِ� ٱفم  َّ �مغۡ  َّ َمُ�مۚۡ  لمُ�ـمۡ  فِـرۡ وم  ذَُُـو
ُ ٱوم  ُفوَٞ  َّ   ﴾ ٣ َِّحيمٞ  �م

   ] ٣١: لآلية عميلَ لسورة آ [

"(Ey Nebi!) De ki: Allah'ı gerçekten seviyorsanız, 

bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı 

bağışlasın. Allah, (mü'min kullarının günahlarını) çok 

bağışlayıcı ve (onlara) çok merhametlidir."31F

2 

                                                 
1 A’raf Sûresi: 158 
2 Âl-i İmrân Sûresi: 31 
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Mâlik b. el-Huveyris'ten -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre Nebi -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurmuştur: 

 )) ِّ َر
ِ
تِِموِ� م َْ

ر
ل ررم مر غّول كر  ] روله للخلري[ .)) َر

"Beni namaz kılarken gördüğünüz şekilde 

namaz kılın."32F

1 

Câbir'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle 

buyurmuştur: 

 )) ّ ِِ
َّ ِمْفِت ل ِقوِل  سر ِ�مْ : َر نرلِسكر ِخِ ول نر

ْ
ِّ الر ، ِلرأ ـِِ

نر
ِ هِ  ّجِأ هر ُر ّ  �رْفدر  ُِ

ر
ّال الر م ْفرِع ررفر

ر
 ] روله مسغم[ .)) م

"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle 

derken işittim: 

-Hac ile ilgili ibâdetlerinizi benden alın (hac 

menâsikini benim yaptığım şekilde yapın). Çünkü 

bilemi-yorum, belki bu haccımdan sonra bir daha hac 

yapamayacağım."33F

2  

                                                 
1 Buhârî, "İnsanlara ve hayvanlara rahmet babı". 
2 Müslim,"Bayram günü Akabe cemresine taşları bineğin üzerinde atmanın 

müstehap oluşu babı". 
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Allah Teâlâ,Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'i takririnde korumuştur. Zirâ O, âlimlerin 

aksine, hiçbir bâtılı onaylamamış ve hiçbir münker 

karşısında da susmamıştır. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

﴿۞ ٰ َُهماَم ٓ  بملِّغۡ  ررُّسوُل ٱ َم ا ََِلم  مم
ُ
ۡ  أ ۖ  مِن كم ِِ�م َِّكم ـۡل �مفۡ  لّمۡ  �ن َّ ـا عم َم  تم بملّۡغـ �م

مهُ  ا�م ُ ٱوم  ۥۚ َِسم َُكم ُمعۡ  َّ م ٱ ِِنّ  َّاِس� ٱ مِنم  ِص وۡ لۡ ٱ ِديُمهۡ  َم  َّ ٰ لۡ ٱ مم قم سـورة  [ ﴾ ٦ فِرِ�نم �م
    ] ٦٧: لآلية دة لْلئ

"Ey elçi! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. 

Eğer (bu görevini) yapmayacak olursan, O'nun 

elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni 

insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz ki Allah, kâfir 

olan bir topluluğu doğru yola erdirmez."34F

1 

 

 

                                                 
1 Mâide Sûresi: 67 
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Allah'ın kitabını okuyan, Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'i yüceltmenin ve O'na saygı 

göstermenin farz olduğunu bilir.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ُؤۡ  ﴿ ِ�ّ ْ ِ  ِمُنوا ِ ٱب َمُسوِ�ِ  َّ وهُ  ۦوم َُ ِ َّ ُ�عم ۚ  وم َُومّقُِروهُ ّبُِحوهُ  وم �ُسم ةٗ بُ�ۡ  وم ِصـيً�  رم
م
أ  وم

   ] ٩: لآلية لرفتحسورة  [﴾ ٩

"Ki, Allah’a ve elçisine îmân edesiniz, O'na 

yardım edesiniz ve saygı gösteresiniz. Sabah-akşam 

O'nu tesbih edesiniz."35F

1 

  Allah'ın kitabını okuyan, Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'i yüceltmenin ve O'na saygı 

gösterme-nin alâmetlerini bilir. Çünkü Allah Teâlâ 

bunu insanların zevklerine ve görüşlerine 

bırakmamıştır.  

Birinci alâmet: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'in söz ve fiilini yüceltmektir. Buna göre hiç 

kimsenin sözü ve fiili, O'nun sözü ve fiilinin önüne 

geçirilemez.   

                                                 
1 Fetih Sûresi: 9 
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Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

﴿  ٰ َُ َم
م
اَ ِينم ٱ هم َّ  ْ ُنوا ْ  َم  ءمامم ُموا ّدِ يِ  �مۡ�م  ُ�قم ِ ٱ يمدم َمُسوِ�ِ  َّ ْ ٱوم  ۦۖ وم ۚ ٱ ّ�ُقـوا م َّ 

م ٱ ِِنّ  َِيعٌ  َّ لِيمٞ  سم   ﴾ ١ عم
 ]   ١: اآلية  الجراتسورة  [

"Ey îmân edenler! (Söz ve fiille) Allah'ın ve 

elçisinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten 

sakının. Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla 

bilendir."36F

1 

İkinci alâmet: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'in söz ve fiilini yüceltmektir. Buna göre O'nun 

söz ve fiilinden başkasının söz ve fiili tercih 

edilemez.   

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ا ﴿ نم  وممم َُؤۡ  �م ِ َم  مِنٖ ر ُ ٱ قم�م  ِِذما مِنمةٍ ُمؤۡ  وم َمُسوُ�ُ  َّ ۡمـ ۥٓ وم
م
ن ًراأ

م
مُهـمُ  يمُ�ـونم  أ  ر

مةُ ۡ�ِ ٱ مۡ  مِنۡ  �م
م
م ٱ ِص ُمعۡ  ومممن رِهِۡمۗ أ َّ  ُ َمُسو�م دۡ  ۥوم ـّل  �مقم ٰ  َم ـ�م سـورة  [﴾ ٣ اَمبِيٗنـ ٗ� َم

   ] ٣٦:  لآلية ُزلبلأل

                                                 
1 Hucurât Sûresi: 1 
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"Allah ve elçisi, herhangi bir meselede hüküm 

verdikten sonra, hiçbir erkek ve kadın mü'minin, o 

konuda başka bir tercihte bulunma (Allah ve elçisinin 

hükmüne aykırı hareket etme) hakları yoktur.Kim, 

Allah’a ve elçisine karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa 

düşmüş (doğru yoldan uzaklaşmış) olur."1  

Üçüncü alâmet: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'in emrini yüceltmektir.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

َِ يمحۡ فملۡ ...  ﴿ ِينم ٱ ذم نۡ  ُ�مالُِفونم  َّ مۡ  َم
م
ِ أ ن ۦٓ رِه

م
وۡ  ةٌ نم فِتۡ  َُِصيبمُهمۡ  أ

م
 يُِصيبمُهمۡ  أ

اٌب  ذم ِ�مٌ  عم
م
 ﴾ ٦ أ

 ]   ٦٣: نن لآلية لَورسورة  [

"... O'nun (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-

'in) emrine aykırı hareket edenler, (kalplerine küfür, 

münâfıklık, bid'at fitnesi veya dünyada öldürülmek, had 

cezâsı uygulanmak, hapsedilmek veyahut da başka âcil 

bir ceza ile cezalandırılmak sûretiyle) başlarına bir 

                                                 
1 Ahzâb Sûresi: 36.  
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belânın gelmesinden veya kendilerine acıklı bir 

azabın isabet etmesinden sakınsınlar."1 

Dördüncü alâmet: Rasûlullah -sallallahu aleyhi 

ve sellem-'in nehyini yüceltmektir.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

�ِذٖ يموۡ  ﴿   ِينم ٱ يمومدَ  مم َّ  ْ ُروا فم ْ  �م ُوا صم موۡ  رّرُسولم ٱ ومعم ـّوىٰ  ر  ٱ بِِهـمُ  �ُسم
م
 ُض �ۡ�

َم  ونم يم�ۡ  وم َُ م ٱ ُت ِديثٗ  َّ    ﴾ ٤ احم
 ]   ٤٢:  لآلية لرنسلءسورة  [

"O gün (kıyamet günü), Allah'ı inkâr edip elçiye 

(emrine aykırı hareket edip ona) isyan edenler, yer 

yarılıp içine girmeyi (ve toprak olmayı) isterler 

(temennî ederler). Buna rağmen onlar (içlerinde) 

Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler."39F

2 

 

 

Beşinci alâmet: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'in hadisini yüceltmektir.  

                                                 
1 Nûr Sûresi: 63 
2 Nisâ Sûresi: 42 
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Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

﴿  ٰ اَم هم َُ ِينم ٱ َم َّ  ْ ُنوا ُعوٓ َمرۡ  َم  ءمامم ْ �م ۡصـ ا
م
ٰ أ ـوۡ  قم فمـوۡ  َمُ�مۡ �م َم  َّـِ�ِّ ٱ تِ صم  وم

 ۡ ْ �م ُروا ُ  هم ِ  ۥ�م وۡ لۡ ٱب هۡ  لِ قم جم ن ٍض ِ�مۡعـ ِضُ�مۡ �معۡ  رِ كم
م
ۡـ أ عۡ  بمطم ُم

م
ٰ أ َـُتمۡ  ُ�ـمۡ لُ �م

م
أ  َم  وم

مشۡ    ﴾ ٢ ُعُرونم �
   ] ٢: لآلية لرجيلتسورة  [

"Ey îmân edenler! (Kendisine hitap ederken) 

sesle-rinizi Nebinin sesinin üzerine 

yükseltmeyin.Birbirinize bağırdığınız gibi, O'na 

yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkında olmadan 

amelleriniz boşa gidiverir."40F

1 

Altıncı alâmet: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'in sünnetini yüceltmek ve ona sımsıkı 

sarılmaktır.  

Irbâd b. Sâriye'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle 

buyurmuştur: 

                                                 
1 Hucurât Sûresi: 1 
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ِثً�ل((  نًل كر ْن يرِفْش ِننِْ�ْم يريرع لْخِتالر ِمـورِ  ،نر
ِ ْ
الرلِت لأل ِ�ْدر ِِيّلِحْم ور  ،ور

ررةم  الر ل ضر ُر َّ ِ
ـلِء للّيلِشـِدينر ، نِر ِغرفر

ْ
ُِ �ِِسنِّو ورِسّنِة لْ يْ

غر فر ْفررلر ارلِكر ِننِْ�ْم �ر
ر
ْن م مر �ر

ِديّ�ر  ُْ مر
ْ
َّورلِج ِ  ،لل ل اِل ُر غريْ ّضول عر  ] َحيح �سندٍ  روله لرتن ي[ .)) عر

"Sizden kim benden sonra yaşarsa, (dînde) çok 

ihtilaflar görecektir.(Dîne sonradan sokulan) 

yeniliklerden sakının. Zirâ (dîne sonradan sokulan) 

yenilikler dalâlettir. Bu sebeple sizden kim onlara 

yetişirse, benim sünnetime ve benden sonraki doğru 

yolu bulmuş râşid halîfelerimin sünnetine sarılsın. Azı 

dişlerinizle ısırırcasına onlara sarılın."41F

1 

Yedinci alâmet: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'in adını zikrettikçe veya adı zikredildikçe 

O'na salâtta bulunmaktır.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

م ٱ ِِنّ  ﴿ َّ  ٰ َم مم تمهُ وم َلونم  ۥ�ِكم م  يُصم ۚ ٱ �م ِ ّ�َِّ  ٰ اَم هم َُ ِيـنم ٱ َم َّ  ْ ُنـوا ْ  ءمامم ـَلوا  صم
لميۡ  ْ  هِ عم وا َُ ِ ّل مسۡ  ومسم ا� ًَ   ﴾ ٥ لِي

 ]   ٥٦:  لآلية ُزلبلألسورة  [

                                                 
1 Tirmizî sahih bir senedle rivâyet etmiştir. Sünen-i Tirmizî, "Sünnete 

sarılmak ve bid'atlardan sakınmak hakkında gelen babı". 
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"Muhakkak ki Allah ve O'nun melekleri, Nebiye 

salât ederler. Ey îmân edenler! Siz de O'na salât edin 

ve O'na tam bir içtenlikle (İslâm'ın selâmı ile) selâm 

verin."1 

Ebû Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-

'in şöyle buyurmuştur: 

ّ رر  (( ر ّ  عر َر ِه نرغرْم يِ َِْر ررِجٍ  ِاِكْيِت ِعنْدر مر مر َِ ((. 

 ] رة�ه َحيٍح  �سندٍ  روله لرتن ي[ 

"Yanında adım anıldığı halde bana salâtta 

bulunmayan adamın burnu yere sürünsün." 
43F

2  

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salâtın şekli 

vahiyle belirlenmiştir. Zirâ Nebi -sallallahu aleyhi ve 

sellem-, salâtın şeklini insanların zevklerine veya 

görüşlerine bırakmamıştır.  

                                                 
1 Ahzâb Sûresi: 56 
2 Tirmizî, sahih liğayrihi bir senedle rivâyet etmiştir. Sünen-i Tirmizî, 

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in: Adamın burnu yere sürünsün' sözü 

babı". 
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Ebu Mes'ud el-Ensârî'den -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

ررلنرل ررِسوِل (( 
ر
ُِ  لِهللا م ِْغـ ِْن ِ  �ر

ر
َ ةر ور ـْفِد اْـِن ِ�َرـلفر سر

ْفدٍ  رِشِ� ْ�ِن سر � ِ
ر
للر ل قر نرل  :�ر ير مر

ر
غريْكر يرل ررِسولر  لهللاِ م ر عر ِّ َر َّ نِ

ر
 م
ر
ل  يْـرر لِهللا �رفر نركر

غريْكر  ِّ عر َر تر ررِسـوِل  :قرللر  ؟نِ كر ْم   لهللاِ نرسر ـر ُِ ل نّـ
ر
ّنْْنرـل َ ـّأ �رمر ُر

 ِ
ْ
ل
ر
رْسأ ر آِل  :قِولِول:  لِهللا  ِّّم قرللر ررِسوِل  ،ْ ر ِ�رّمٍد ورعر ّ  عر َر ّم  ُِ للغّ

ر آلِ  غّيْتر عر َر ل  مر لِهيمر  ِ�رّمٍد كر تر  ،إِاْير
ْ
� ل ارلرر مر ر آِل ِ�رّمٍد كر ر ِ�رّمٍد ورعر ُرلرِْل عر ور

يدم  ِ
يدم �ر ِ ِم�ر إِنّكر حر

ر لل فر
ْ
لِهيمر ِ  لر ر آِل إِاْير ـل ،عر مر ِم كر ِغْمـتِمْ  ورللّسـالر [ )) .قرـْد عر

 ] روله مسغم

"Biz, Sa'd b. Ubâde'nin meclisinde iken 

Rasûlullah   -sallallahu aleyhi ve sellem- yanımıza 

geldi. Beşir b. Sa'd ona şöyle dedi: 

-Ey Allah'ın elçisi! Allah Teâlâ bize sana salâtta 

bulunmamızı emretti. Peki sana nasıl salâtta 

bulunalım?  

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bir süre 

sustu. Biz, Beşir'in O'na soru sormamasını temennî 

ettik. Sonra Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

şöyle buyurdu: 
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-Şöyle söyleyin: Allahım! İbrahim’in âilesini 

meleklerinin yanında methettiğin gibi, Muhammed’i 

ve âilesini de meleklerinin yanında methet. İbrahim’in 

âilesini mübârek kıldığın gibi, Muhammed’i ve 

âilesini de mübârek kıl. Şüphesiz ki sen, çok 

övülensin, şeref sahibisin. Selâm ise bildiğiniz 

gibidir."1 

   

 

Allah'ın kitabını okuyan, Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'in kendisine bir fayda sağlama veya 

kendisinden bir zararı uzaklaştırma gücüne sahip 

olmadığını bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ٓ  قُل ﴿ مۡ  َّ
م
مفۡ  لُِك أ َم  اعٗ �مفۡ  ِ� َِ ا وم ّ َّ  َم ِ ا ِ ٓ  مم ـا ۚ ٱ ءم شم ُ سـورة  [ ﴾ ... َّ

 ]   ١٨٨: نن لآلية عيلىلأل

                                                 
1 Buhâri,Bkz.Fethu’l-Bâri (6/407);Müslim (1/306).Lafızlar,Müslim'e âittir. 
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"(Ey Nebi!) De ki: Allah dilemedikçe ben 

kendime bir fayda sağlama veya kendimden bir zararı 

uzaklaştırma gücüne sahip değilim…"1 

  Allah'ın kitabını okuyan, Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'in başkasından bir zararı 

uzaklaştırma veya başkasına bir fayda sağlama 

gücüne sahip olmadığını bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ٓ  ِِّ�ِ  قُۡل  ﴿ مۡ  َم
م
ّٗ  لمُ�مۡ  لُِك أ َم  �َم دٗ  وم   ﴾ ٢ اَمشم

   ] ٢١: لآلية للنسورة  [

"(Ey Nebi!) De ki: Ben sizden bir zararı 

uzaklaştırma veya size bir fayda sağlama gücüne 

sahip değilim…"46F

2 

  Allah'ın kitabını okuyan, Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'in kendisinin gaybı bilmediğini bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

                                                 
1 A'râf Sûresi: 188 
2 Cin Sûresi: 21 
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� ِمنۡ  كم َِلۡ  ﴿
م
ٓ أ يۡ لۡ ٱ ءِ بما ٓ  بِ غم ا ۡـ َُوِحيهم ۖ ِِ�م ـا كم ٓ �معۡ  ُكنـتم  مم ـا هم َُ َـتم  لم

م
َم  أ  وم

بۡ  ِمن ُمكم قموۡ  ٰ  لِ �م �ۖ �م ۖ ۡص ٱفم  ذم ٰ لۡ ٱ ِِنّ  ِ�ۡ ّتقِ�م رِلۡ  قِبمةم �م  ]   ٤٩: لآلية هوفسورة  [ ﴾ ٤ َُ

"(Ey Nebi!) İşte bunlar, (Nuh ve onun kavmi 

hakkında anlattığımız bu kıssalar), sana vahyettiğimiz 

gayb haberlerindendir.Bundan önce onları ne sen 

biliyordun, ne de kavmin. O hâlde (kavminin seni 

yalanlamasına ve sana eziyet etmesine) sabret. Çünkü 

(dünya ve âhirette hayırlı) sonuç, Allah'a karşı 

gelmekten sakınanların olacaktır."  

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur: 

ٓ  قُل ﴿ مۡ  َّ
م
مفۡ  لُِك أ َم  اعٗ �مفۡ  ِ� َِ ا وم ّ َّ  َم ِ ا ِ ٓ  مم ا ۚ ٱ ءم شم ُ موۡ  َّ ر عۡ  ُكنُت  وم

م
 لممُ أ

يۡ لۡ ٱ ۡ تمكۡ سۡ �م  بم غم ا ۡ�ِ ۡ�م ٱ ِمنم  ُت �م ّسِ�م  وممم ۚ رَسوٓ ٱ مم ۠  ِِنۡ  ُء َما
م
�  َّ ِ ِذيرٞ  ِ مِشـ�ٞ  َـم � ِ  وم ـوۡ ّل  �ٖ قم

 ﴾ ١ ِمُنونم يُؤۡ 
 ]   ١٨٨: لآلية عيلىلألسورة  [ 

"(Ey Nebi!) De ki: Allah dilemedikçe ben 

kendime bir fayda sağlama veya kendimden bir zararı 

uzaklaştırma gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı 

biliyor olsaydım, daha çok hayır elde etmek isterdim 

ve bana kötülük dokunmazdı. Ben, (benim Allah'ın 
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elçisi olduğuma)  inanan bir topluluk için sadece 

(Allah'ın azabından uyaran) bir uyarıcı ve (O'nun 

cennetini müjdeleyen) bir müjdeciyim."1 

  Allah'ın kitabını okuyan, Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'in, aşırı tasavvufçuların iddiâ 

ettikleri gibi velâyet yoluyla değil de nübüvvet ve 

risâlet yoluyla gaybın bazısını bildiğini bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ٓ  قُل ﴿ قُوُل  َّ
م
ٓ  ِعنِدي لمُ�مۡ  أ ا َم ِ ٱ �ِنُ خم َّ  ٓ َم عۡ  وم

م
ۡيـلۡ ٱ لممُ أ ٓ  بم غم َم قُـوُل  وم

م
 أ

لمٌكۖ  ِِّ�ِ  لمُ�مۡ  َّبِعُ  ِِنۡ  مم
م
�  َّ ِ ا ِ ٰ  مم ۚ  يُو�م ّ َم ِ ۡل  قُۡل  ِ مسۡ  هم  ٱ تموِي�

م
�ۡ َۡ ٰ فم�م  ِصُ�ۚ ۡ�م ٱوم  �م

م
 أ

ّكُرونم   ﴾ ٥ �متمفم
   ] ٥٠: لآلية نفلمسورة لأل [ 

"(Ey Nebi! O müşriklere) de ki: Size Allah'ın 

hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da 

bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. 

Ben, bana vahyedilenden başkasına uymam.(Ey Nebi! 

O müşriklere) De ki: Görmeyen (Allah'ın âyetlerini 

                                                 
1 A'râf Sûresi: 188 
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görmeyen kâfir) ile gören (mü'min) bir olur mu? Hâlâ 

(Allah'ın âyetlerini) düşünmeyecek misiniz?"1  

  Aşırı tasavvufçular, evliyânın velâyet yoluyla 

gaybı bildiklerini söylemek için Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'in nübüvvet ve risâlet yoluyla değil 

de velâyet yoluyla gaybı bildiğini iddiâ etmişlerdir. 

Allah Teâlâ onlara şöyle cevap vermiştir: 

نم  ّما ﴿ ُ ٱ �م َم  َّ ۡ ٱ ِ�مذم ؤۡ ر ٰ  ِمنِ�م َُ م ٓ  �م ا َُتمۡ  مم
م
لميۡ  أ ٰ  هِ عم َّ َِـ�م  حم  بِيـثم ۡ�م ٱ يم

ـا لّطّيِِب� ٱ ِمنم  نم  وممم ُ ٱ �م م  لِعمُ�ـمۡ ِ�ُۡط  َّ ۡيـلۡ ٱ �م ٰ  بِ غم �م م ٱ ِ�ـنّ وم َّ  ۡ  ِمـن تمـِ� �م
ن ۦََُسلِهِ  ٓ  مم ا مشم � ۖ ْ  ٔم �م  ُء ِ  اِمُنوا ِ ٱب َُُسلِهِ  َّ ْ َُؤۡ  �ن ۦۚ وم ْ  ِمُنوا �مّتُقوا جۡ  فملمُ�مۡ  وم

م
ِظـيمٞ  رٌ أ  عم

   ] ١٧٩: لآلية عميلَ لسورة آ [ ﴾ ١

"Allah, müminleri bulunduğunuz hâl üzere 

bırakacak değildir; sonunda pisi temizden ayıracaktır. 

Bununla beraber Allah, size gaybı da bildirecek 

değildir. Fakat Allah, elçilerinden dilediğini seçer. O 

halde Allah'a ve elçilerine îmân edin. Eğer îmân eder 

ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız sizin için 

(Allah katında) büyük bir mükâfat vardır."49F

2 

                                                 
1 En'âm Sûresi: 50 
2 Âl-i İmrân Sûresi: 179 
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Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur: 

﴿  ٰ يۡ لۡ ٱ لِمُ �م ٰ  ِهرُ ُُظۡ  فم�م  بِ غم م يۡ  �م ـًدا ۦٓ بِهِ �م حم
م
َّ  ٢ أ ـنِ  ِِ ـَۡ ٱ مم ٰ  ِمـن َم�م

مسۡ  ۥفمإَِّهُ  َُّسولٖ  يۡ  �مۡ�ِ  ِمنۢ  لُُك � لۡ  ومِمـنۡ  هِ يمدم ـدٗ  ۦفِـهِ خم  للـنسـورة  [ ﴾ ٢ اَمصم
   ] ٢٧-٢٦ :لآليتلَ

"O, gaybı bilendir. (Kullarından) hiç kimseye 

gaybını bildirmez. Ancak (risâlet görevi için) seçip razı 

olduğu bir elçiye (bazı gaybı bildirmesi) bunun 

dışındadır. Fakat elçinin önünde ve arkasında (onu 

cinlerden korumak için) gözetleyici (melek)ler yürütür 

(gönderir)."50F

1 

  Allah'ın kitabını okuyan, Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'in dîn kılma makamında olmadığını, 

O'nun ancak Allah Teâlâ'nın dîn kıldığı şeye uyan 

birisi olduğunu bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

لۡ  ُُمّ  ﴿ عم ٰ جم ٰ  كم �م م ةٖ  �م ِ�عم  ٱ ّمِنم  �م
م
اَّبِعۡ ٱفم  رِ مۡ ۡ� َم  هم َّبِعۡ  وم هۡ  َم

م
ٓ أ ا ِينم ٱ ءم وم  َم  َّ

عۡ  ونم ُم َُ  ]  ١٨:  لآلية لللاليةسورة  [ ﴾ ١ لم

                                                 
1 Âl-i İmrân Sûresi:85 
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"(Ey Nebi!) Sonra da seni dîn konusunda apaçık 

bir yola koyduk (bir şeriat sahibi kıldık). Sen o yola uy, 

bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma."1 

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur: 

ٰ ُ�تۡ  �ذما ﴿ لميۡ  �م ٰ  ءمايماُ�نما ِهمۡ عم ِينم ٱ قمالم  ٖت �مّيِ�م ٓ  ُجونم يمرۡ  َم  َّ ا الِقم  ِت ئۡـٱ ءمَـم
ۡ�ِ  ءمانٍ بُِقرۡ  ٰ  �م ٓ �م ا وۡ  ذم

م
ۚ  أ ُ�ۡ ا قُۡل  بمّدِ ٓ  يمُ�ونُ  مم نۡ  َِ

م
ُ  أ �م بمّدِ

ُ
ٓ َِلۡ  ِمـن ۥ� ـا ـ��مفۡ  ٕي قم  ِِنۡ  ِ�ٓ

َّبِعُ 
م
�  َّ ِ ا ِ ٰ  مم ۖ  يُو�م ّ َم ِ ِ  ِِ ٓ اُف  ّ�ِ خم

م
يۡ  ِِنۡ  أ صم ّ�ِ  ُت عم ابم  َم ذم ِظي�ٖ  �ٍ يموۡ  عم  ّلـوۡ  قُل ١ عم

 ٓ ا ُ ٱ ءم شم ا َّ لميۡ  ۥَُهُ َملموۡ  مم ٓ  ُ�مۡ عم َم دۡ  وم
م
ٰ أ ٮ دۡ  ۦۖ بِهِ  ُ�مَم قم ِثۡ  �م ـرٗ  �ِيُ�مۡ  ُت �م َُ  ّمِـن �َُ

بۡ  فم�م  ۦٓۚ لِهِ �م
م
  ﴾ ١ قِلُونم �معۡ  أ

 ]   ١٦-١٥: لآليتلَ يو�ُسورة  [

"(Ey Nebi!) Onlara (müşriklere) âyetlerimiz açık 

açık okunduğu zaman (öldükten sonra) bize kavuşmayı 

ummayanlar: Ya bundan başka bir Kur'an getir ya da 

bunu değiştir! dediler.(Ey Nebi!) De ki: Onu 

kendiliğim-den değiştirmem benim için olacak şey 

değildir. Ben, bana vahyolunandan başkasına uymam. 

Çünkü Rabbime isyan edersem elbette büyük günün 

azabından korkarım. (Ey Nebi!) De ki: Eğer Allah 

                                                 
1 Câsiye Sûresi: 18 
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dileseydi onu (Kur'an'ı) size okumazdım, Allah da onu 

size bildirmezdi. Ben bundan (bana vahiy gelmeden) 

önce bir ömür boyu içinizde durmuştum. Hâla akıl 

erdiremiyor musunuz?"1 

  Allah'ın kitabını okuyan, Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'in dîn kılma makamında olmadığını, 

O'nun ancak Allah Teâlâ'nın indirdiği şeyi tebliğ eden 

birisi olduğunu bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

﴿۞ ٰ َُهماَم ٓ  بملِّغۡ  ررُّسوُل ٱ َم ا ََِلم  مم
ُ
ۡ  أ ۖ  مِن كم ِِ�م َِّكم ـۡل �مفۡ  لّمۡ  �ن َّ ـا عم َم  تم بملّۡغـ �م

مهُ  ا�م ُ ٱوم  ۥۚ َِسم َُكم ُمعۡ  َّ م ٱ ِِنّ  َّاِس� ٱ مِنم  ِص وۡ لۡ ٱ ِديُمهۡ  َم  َّ ٰ لۡ ٱ مم قم سـورة  [ ﴾ ٦ فِرِ�نم �م
    ] ٦٧: لآلية دة لْلئ

"Ey elçi! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. 

Eğer (bu görevini) yapmayacak olursan, O'nun 

elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni 

insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz ki Allah, kâfir 

olan bir topluluğu doğru yola erdirmez."53F

2 

                                                 
1 Yunus Sûresi: 15-16 
2 Mâide Sûresi: 67 
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  Allah'ın kitabını okuyan, Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'in dîn kılma makamında olmadığını, 

O'nun ancak Allah Teâlâ'nın indirdiği şeyi açıklayan 

birisi olduğunu bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

م  ... ﴿ َۡ َم َ
م
ٓ ومأ ۡ  ا ِكۡ ٱ كم ِِ�م م ِ�ُ  رم َّ ِلم  مما رِلنّاِس  بمّ�ِ َّ َُ  ۡ لمعملُّهمۡ  هِمۡ ِِ�م ّكُرونم  وم  ﴾ ٤ ُمتمفم

 ]   ٤٤: لآلية لَح سورة [

"…(Ey Nebi!) İnsanlara, kendilerine indirileni 

açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için 

sana bu Zikr'i (Kur'an'ı) indirdik."54F

1 

  Allah'ın kitabını okuyan, Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'e uyan kimselerin inanç, amel, söz 

ve davranışlarının sağlam ve düzgün olduğunu bilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ْ  ٔم �م ...  ﴿ ِ  امِنُوا ِ ٱب َمُسوِ�ِ  َّ  ٱ َِّ�ِّ ٱ وم
ُ
�ۡ ِّ ِ ٱ ّ�ِ ِ  مِنُ يُؤۡ  يَّ ِ ٱب َّ  ٰ ِ�م �م  َّبُِعـوهُ ٱوم  ۦتِـهِ وم

  ﴾ ١ تمُدونم �مهۡ  لمعملُّ�مۡ 
   ] ١٥٨: نن لآلية عيلىلألسورة  [

                                                 
1 Nahl Sûresi: 44 
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"... O halde Allah’a ve O'nun sözlerine inanan 

elçisine, o ümmî nebiye îmân edin ve O'na uyun 

(Allah’a itaat olan emirlerini yerine getirin) ki doğru yolu 

bulasınız."1 

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur: 

ِبَونم  ُكنتُمۡ  ِِن قُۡل  ﴿ م ٱ ُُ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  َّبُِعوِ� ٱفم  َّ �مغۡ  َّ َمُ�مۚۡ  لمُ�ـمۡ  فِـرۡ وم  ذَُُـو
ُ ٱوم  ُفوَٞ  َّ   ﴾ ٣ َِّحيمٞ  �م

   ] ٣١: لآلية عميلَ لسورة آ [

"(Ey Nebi!) De ki: Allah'ı gerçekten seviyorsanız, 

bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı 

bağışlasın. Allah, (mü'min kullarının günahlarını) çok 

bağışlayıcı ve (onlara) çok merhametlidir."56F

2 

Başka bir âyette şöyle buyurmuştur: 

دۡ ﴿ نم  ّلقم ِ ٱ َمُسـولِ  ِ�  لمُ�مۡ  �م ۡسـ َّ
ُ
ـنمةٞ  ومةٌ أ سم ـن حم َم ِ ّ نم  ر ْ يمرۡ  �م م ٱ ُجـوا َّ 

رم  ِخرم �ٱ مم وۡ ۡ�م ٱوم  ذمكم م ٱ وم ثِ�ٗ  َّ   ﴾ ٢ �كم
زلب لآلية [  ] ٢١: سورة لُأل

                                                 
1 A’raf Sûresi: 158 
2 Âl-i İmrân Sûresi: 31 
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" Andolsun, Allah'ın elçisinde sizin için; Allah'a 

ve âhiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok 

zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır."57F

1  
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	﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ...﴾
	[ سورة النساء من الآية : ٦٤ ]
	"Biz, hiçbir elçiyi Allah'ın izniyle itaat edilmekten başka bir gâye ile göndermedik." 15F
	Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş gibidir.
	﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا ٨٠ ﴾ [ سورة النساء الآية : ٨٠ ]
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	﴿ ... فََٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلۡأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥٨ ﴾
	Allah'ı seven, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetine uyar.
	﴿ قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١ ﴾
	﴿ ... فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣ ﴾[ سورة النور من الآية: ٦٣ ]
	﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابٗا مُّهِينٗا ٥٧ ﴾ [ سورة الأحزاب الآية: ٥٧ ]
	﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ٤ ﴾
	[ سورة النجم الآيتان: 3-4 ]
	﴿ ... فََٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلۡأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥٨ ﴾
	﴿ قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١ ﴾
	(( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.)) [ رواه البخاري ]
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	"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle derken işittim:
	﴿ لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ٩ ﴾[ سورة الفتح الآية: ٩ ]
	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ١ ﴾
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	﴿ ... فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣ ﴾
	Dördüncü alâmet: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in nehyini yüceltmektir.
	﴿ يَوۡمَئِذٖ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوۡ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلۡأَرۡضُ وَلَا يَكۡتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثٗا ٤٢ ﴾
	Beşinci alâmet: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hadisini yüceltmektir.
	﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦ ﴾
	(( رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيّ.))
	[ رواه الترمذي بسندٍ صحيحٍ لغيره ]
	"Yanında adım anıldığı halde bana salâtta bulunmayan adamın burnu yere sürünsün." 43F
	﴿ قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ ... ﴾ [ سورة الأعراف من الآية: ١٨٨ ]
	﴿ قُلۡ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا رَشَدٗا ٢١ ﴾
	[ سورة الجن الآية: ٢١ ]
	﴿ ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ١٨ ﴾ [ سورة الجاثية الآية : ١٨]
	﴿ ... وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤ ﴾ [سورة النحل الآية: ٤٤ ]
	﴿ ... فََٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلۡأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥٨ ﴾
	﴿ قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١ ﴾

