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 3 

 

 

Hamd, yalnızca Allah'adır.Salât ve selâm, kendisin-

den sonra nebi gelmeyecek olan Muhammed'e olsun. 

Şüphesiz en büyük günah, müslümanın, Allah'a 

ortak koşmasıdır. 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

ِ ٱِب  �ُۡ�ِكۡ  َوَمن ... ﴿ ٰٓ ٱ َ�َقدِ  َّ َ ََ   ﴾ ٤ َعِظيًما إِۡ�ًما ۡ�

   ]٤٨ : ارنسلء[

"Kim, Allah'a ortak koşarsa, büyük bir günahla iftirâ 

etmiş olur."0F

1 

Abdullah b. Mes'ud'dan -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

ُت : يَل رَُسوَل اهللاِ (( 
ْ
ْ�َظمُ ! قُغ

َ
يا اّلنِْب م

َ
ِ نِّدا وَُهَو : قَلَل ؟م ّ َِ َْعَل 

َ
ْج ْ

َ
 م

  ]ومسغم روا  الخلري[) .)َخغََقَك 

"Ben: Ey Allah'ın elçisi! (Allah katında) en büyük 

günah hangisidir? Diye sordum.  

                                                 
1 Nisâ Sûresi:48 
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-Seni yarattığı halde Allah'a eş koşmandır, buyurdu."1F

1  

Allah'a ortak koşmak; Allah ile beraber 

Allah'tan başkasına ibâdet etmektir. 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

ْ ٱوَ ۞ ﴿ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ  َوَ�  َّ ۖ  ۦبِهِ  �ُۡ�ُِ�وا ا   ﴾... َشۡ� ٔٗ

 ]٣٦ : ارنسلء[ 

"Yalnızca Allah'a ibâdet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak 

koşmayın." 2F

2 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

ٓ  قُۡل  ... ﴿ َما َّ ِ ِمۡرُت  إ
ُ
نۡ  أ

َ
ۡ�ُبدَ  أ

َ
َ ٱ أ ۡ�ِكَ  َوَ�ٓ  َّ

ُ
  ﴾ ... ۦٓۚ بِهِ  أ

 ]  ٣٦: اليعد[

"(Ey Nebi! Onlara) de ki: Ben, yalnızca Allah'a 

ibâdet etmek ve O'na (hiçbir şeyi) ortak koşmamakla 

emrolundum." 3F

3  

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

                                                 
1 Buhârî; "Zinâkârların günahı bâbı"; hadis no: 6313. Müslim; "Şirkin 

günahların en çirkini oluşu bâbı"; hadis no: 86 
2 Nisâ Sûresi: 36 
3 Ra'd Sûresi: 36 
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ْ  َ�نَ  َ�َمن ... ﴿  �ُۡ�ِكۡ  َوَ�  َ�ٰلِٗحا َ�َمٗ�  فَۡلَيۡعَمۡل  ۦَرّ�ِهِ  لَِقآءَ  يَۡرُجوا
َحَدۢ� ۦٓ َرّ�ِهِ  بِعَِباَدةِ 

َ
 ]  ١١٠: الكهف [﴾ ١ أ

"Kim, (azabından korkarak ve sevabını ümit ederek) 

Rabbine kavuşmayı arzu ederse, sâlih amel işlesin ve 

ibâdette Rabbine hiç kimseyi ortak koşmasın." 4F

1 

Şirk, büyük bir zulümdür. 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

ّ  ۥيَعُِظهُ  َوُهوَ  ۦِ�بۡنِهِ  لُۡقَ�ٰنُ  قَاَل  �ذۡ  ﴿ ََ ُٰب ِۖ ٱِب  �ُۡ�ِكۡ  َ�  ََ ۡكَ ٱ إِنّ  َّ  لَُظۡلمٌ  لّ�ِ
 ]  ١٣: رقملج[ ﴾ ١ َعِظيمٞ 

"(Hatırlar mısın ey Nebi!) Hani Lokman oğluna 

öğüt vererek demişti ki: Ey oğulcuğum! Allah'a ortak 

koşma, doğrusu şirk, büyük bir zulümdür." 5F

2 

Allah'a ortak koşan kimse zâlimdir.Çünkü 

kendisini Allah yarattığı halde, o başkasına ibâdet 

etmiştir. 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

                                                 
1 Kehf Sûresi:110 
2 Lokman Sûresi:13 



 

 6 

�ُۡ�ُِ�ونَ  ﴿
َ
ا َ�ۡلُقُ  َ�  َما �  لَُهمۡ  �َۡسَتِطيُعونَ  َوَ�  ١ ُ�ۡلَُقونَ  َوُهمۡ  َشۡ� ٔٗ

� نُفَسُهمۡ  َوَ�ٓ  نَۡ�ٗ
َ
ونَ  أ ﴾  ١ يَنُ�ُ

 ]  192 - ١٩١: األعياف[ 

"Onlar (müşrikler),kendileri yaratıldıkları halde hiçbir 

şeyi yaratamayan varlıkları mı (Allah’a) ortak koşuyorlar? 

Halbuki onlar (putlar), ne onlara yardım edebilirler, ne de 

kendilerine bir yardımları olur." 6F

1 

Allah'a ortak koşan kimse, kendisini Allah 

rızıklandırdığı halde o başkasına şükretmiştir. 

 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

ِ ٱ ُدونِ  ِمن َوَ�ۡعُبُدونَ  ﴿  لّسَ�َٰ�ٰتِ ٱ ّمِنَ  رِۡزٗقا لَُهمۡ  َ�ۡملُِك  َ�  َما َّ
�ِض ٱوَ 

َ
ا ۡ�  ]  ٧٣: الحل[ ﴾ ٧ �َۡسَتِطيُعونَ  َوَ�  َشۡ� ٔٗ

"Onlar (müşrikler), Allah’ı bırakıp da kendilerine 

göklerde ve yerde olan rızıktan hiçbir şey veremeyen ve 

buna güçleri de yetmeyen şeylere (ilâhlara) ibâdet 

ederler."7F

2 

                                                 
1 A’râf Sûresi: 191-192 
2 Nahl Sûresi: 73 
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Ey Allah'ın kulu! Şirk, büyük günah olduğu için 

Allah, kendisine ortak koşan kimseyi acıklı bir azapla 

cezalandırmıştır.  

Allah'a ortak koşan kimsenin cezaları: 

Birinci ceza:Tevbe etmedikçe Allah 

Teâlâ,kendisine ortak koşan kimsenin 

orucunu,namazını,haccını ve zekâtını asla kabul etmez. 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

ْ  َولَوۡ  ... ﴿ ُ�وا َ�ۡ
َ
ْ  ّما َ�ۡنُهم َ�َبَِط  أ   ﴾ ٨ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

   ]٨٨: األنعلم[
"Onlar (elçiler), Allah’a ortak koşmuş olsalardı, 

yapmakta oldukları amelleri mutlaka boşa giderdi." 8F

1 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

وِ�َ  َولََقدۡ  ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َ�  إَِ�َۡك  أ ۡ�َت  لَ�ِنۡ  َ�ۡبلَِك  ِمن َّ َ�ۡ

َ
 َ�َۡحَبَطنّ  أ

ََنّ  َ�َملَُك  و ُُ َ ََ   ﴾ ٦ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱ ِمنَ  َو

 ]  ٦٤: الزمي[

                                                 
1 En’am Sûresi: 88 
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"(Ey Nebi!) Şüphesiz ki sana ve senden önceki 

(elçi)lere şöyle vahyolundu:‘Şayet (Allah’a) ortak koşarsan, 

amelin boşa gider ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan 

olursun." 9F

1 

İkinci ceza: Tevbe etmeden ve şirk üzere ölürse, 

oruç tutsa, namaz kılsa, hacca gitse, zekât verse ve 

müslüman olduğunu iddiâ etse bile Allah Teâlâ kendisine 

ortak koşan kimseyi asla bağışlamaz. 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

َ ٱ إِنّ  ﴿ ن َ�ۡغفِرُ  َ�  َّ
َ
ۚ  لَِمن َ�ٰلَِك  ُدونَ  َما َوَ�ۡغفِرُ  ۦبِهِ  �ُۡ�َكَ  أ  ٤... �ََشآُء

   ]٤٨ : ارنسلء [﴾
"Şüphesiz ki Allah, kendisine ortak koşulmasını (ve 

inkârı) asla bağışlamaz.Bunun dışındaki günahları dilediği 

kimse için bağışlar." 10F

2 

Şirkin dışında bütün günahları işlemiş olarak 

ölen kimseyi Allah Teâlâ'nın bağışlaması mümkündür. 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

                                                 
1 Zümer Sûresi:65 
2 Nisâ Sûresi:48 
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ۚ  لَِمن َ�ٰلَِك  ُدونَ  َما َوَ�ۡغفِرُ  ... ﴿  ﴾ ٤... �ََشآُء
   ]٤٨ : ارنسلء[ 

".... Bunun dışındaki günahları dilediği kimse için 

bağışlar." 11F

1 

Ebu Zer'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurmuştur: 

�ُل َ�َقلَل :((  ِِ ِجْبِ ِ  َعَيَ   َّ ُُ اِل ِ
ْْ ُ نُّ  َاْ  َالَ  َ  ر

َ
ّاَََك َ

ُ
ْ م ُْ َ ْ

َّةَ  َ
ْ
ُت .َشئْا ل َدَخَل اْ

ْ
�ُل : َ�ُقغ َق !  يَل ِجْبِ ُت : َ�َعمْ . قَلَل : قَلَل ؟ َوِِْج َزَ� ،َوِِْج َسَ

ْ
 : قُغ

َق  ُت : َ�َعمْ . قَلَل : قَلَل ؟ َوِِْج َزَ� ،َوِِْج َسَ
ْ
َق : قُغ  َوِِْج ، َ�َعمْ : قَلَل ؟ َوِِْج َزَ� ، َوِِْج َسَ

َْميَ 
ْ
ََ ال ِ

 ]  ومسغم روا  الخلري.)) [ ََ

"Cebrâil bana gelerek şöyle dedi: Ümmetinden, 

Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenin cennete gire-

ceğini müjdele! Bunun üzerine ben: Ey Cebrâil! Hırsızlık 

yapsa ve zinâ etse bile mi? diye sordum. 

O: Evet, dedi. 

Ben yine: Hırsızlık yapsa ve zinâ etse bile mi? diye 

sordum. 

                                                 
1 Nisâ Sûresi:48 
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O da: Evet, dedi. 

Ben yine: Hırsızlık yapsa ve zinâ etse bile mi? diye 

sordum. 

O: Evet, hatta şarap içse bile, dedi." 12F

1  

Üçüncü ceza: Oruç tutsa, namaz kılsa, hacca 

gitse, zekât verse ve müslüman olduğunu iddiâ etse 

bile, Allah Teâlâ kendisine ortak koşan kimseyi 

cehenneme sokar ve ona kâfir muamelesi yapar. 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

ِ ٱِب  �ُۡ�ِكۡ  َمن ۥإِنّهُ ... ﴿ ُ ٱ َحّرمَ  َ�َقدۡ  َّ َّنةَ ٱ َعلَۡيهِ  َّ َوٮٰهُ  ۡۡ
ۡ
ۖ ٱ َوَمأ  َوَما َّاُر

ٰلِِم�َ  َّ نَصارٖ  ِمنۡ  لِل
َ
 ]  ٧٢: اللئ دة[ ﴾ ٧ أ

"Şüphesiz ki kim Allah'a şirk koşarsa, Allah ona 

cenneti haram kılmıştır. Onun barınağı ateştir. Zâlimler için 

(onları cehennemden kurtaracak) yardımcılar da yoktur."13F

2 

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

rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

                                                 
1 Buhârî; "Kıyâmet günü malı çok olanlar, sevâbı az olanlardır bâbı", hadis 

no: 6443. Müslim; "Sadakaya teşvik bâbı", hadis no: 94 
2 Mâide Sûresi: 72 
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"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle derken 

işittim: 

ُُ اِلِهللا  ((  ِ
ْْ ُ ََّة، َوَاْ  َالَ  ر َ

ْ
ُُ اِلِهللا َشئْا ل َدَخَل اْ ِ

ْْ ُ  ر
َ
َاْ  َالَ   

 ] روا  مسغم.)) [ َشئْا ل َدَخَل اّللرَ 

-Kim,Allah'a ortak koşmadan ölürse, cennete girer. 

Kim de Allah'a ortak koşarak ölürse, cehenneme girer." 14F

1  

Dördüncü ceza: Şefaatçilerin şefaati, Allah'a ortak 

koşan kimseye hiçbir fayda vermez.  

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

ٰفِعِ�َ ٱ َشَ�َٰعةُ  تَنَفُعُهمۡ  َ�َما ﴿ َّ  ]  ٤٨: الدثي [﴾ ٤ ل

"Artık onlara şefaatçilerin (meleklerin, nebilerin ve 

başkalarının) şefaati fayda vermez." 15F

2   

Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurmuştur: 

َراَد ((
َ
َِِ  َاْ  م ََ اِيَْحَ ِْي ُُ ْج 

َ
َراَد م

َ
ِعََلِد َوم

ْ
ََْ�َ ار لِء  ََ َق

ْ
ُ ِاَ  ار َّ  ا

َ
 ذَِاا رََي 

ْهِل اّللرِ 
َ
ِ َشئْا ل،ِاْ  م َّ ُُ اِل ِ

ْْ ُ  ر
َ
ْيُِجوا ِاَ  اّللِر َاْ  َنَج   ُُ ْج 

َ
ئَِأَة م ََ َم

ْ
َمَي ال

َ
  م

                                                 
1 Müslim; "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimse bâbı", hadis no: 93 
2 Müddessir Sûresi:48 
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ُجودِ  ثَِي السا
َ
ُ َ�يَْعِيرُوَ�ُهْم ِا اّللِر اَِ َّ  ا

ّ
َ ذِ 

َ
 ذِال

َ
ْج  

َ
ََْ  آَدَم ،ِمّمْ  رَْأَهُد م ُلُل اّللُر ا

ْ
 رََ

ُجودِ  ثََي السا
َ
 م

ّ
ُجودِ ،ذِ  ثََي السا

َ
ُلَل م

ْ
ْج رََ

َ
ُ َ َ اّللِر م َّ .))  َ�يَْخيُُجوَج ِاْ  اّللرِ ، َ ّيَم ا

 ] روا  الخلري[ 

"Allah, (kıyâmet günü) kulları arasında hüküm 

verdikten sonra rahmetiyle cehennem ehlinden çıkarmak 

istediği kimseleri; Allah'tan başka hakkıyla ibâdete lâyık 

hiçbir ilahın olmadığına şâhitlik edenlerden Allah'a hiçbir 

şeyi ortak koşmayanları cehennemden çıkarın, diye melek-

lere emreder.Melekler de bu kimseleri cehennemde secde 

izlerinden tanırlar.Ateş,Âdemoğlunun secde izleri dışındaki 

bütün vücûdunu yakar.Çünkü Allah,secde izlerini yakmayı 

cehenneme haram kılmıştır.Daha sonra (Allah'ın, rahmeti 

ile cehennem ehlinden çıkarmak istediği kimseler) 

cehennemden çıkarlar." 16F

1 

Rasûllerin Efendisi Muhammed -sallallahu 

aleyhi ve sellem-, Allah'a ortak koşan kimseye şefaat 

etmez. 

                                                 
1 Buhârî; "Allah Teâlâ'nın: 'Birtakım yüzler o gün parlayacak, Rablerine 

bakacaklardır' bâbı", hadis no: 7437 
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Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

şöyle buyurmuştur: 

ّ َدْعَوٌة ُمْسَََجلاَةٌ  (( ِِ
ُ نَ ُّ ّ َدْعَورَ ُ ،ِر ِِ

ا نَ ُّ ُ  ، َ�َََعّجَل 
ْ
ُِ اْخَََََ  َوِِ

ِقيَلَاةِ 
ْ
ّاِت يَْوَم ار

ُ
 ، َدْعَوِ  َشَالَعة  ِأل

َ
ّاِت  

ُ
ُ َاْ  َالَ  ِاْ  م َّ رَِ َ نَلئِغٌَة ذِْج َشلَء ا

ِ َشئْا ل َّ ُُ اِل ِ
ْْ ُ  ).)ر

  ]روا  مسغم[  
"Her nebinin kabul olunmuş bir duâsı vardır.Bundan 

dolayı her nebi, bu duâsını (dünyada) kullandı.Ben ise 

duâmı kıyâmet gününde ümmetime şefaat etmek için 

sakladım.Ümmetimden Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan 

ölen kimse inşallah bu şefaatime nâil olacaktır."17F

1 

Bazı müslümanlar, müşriklerin amellerini 

bileme-dikleri için şirke düşebilirler. 

Allah Teâlâ, Musa -aleyhisselâm-'ın kavminden 

seçkinleri denizde boğulmaktan ve Firavun'dan kurtarma-

sına rağmen onlar Allah'a ortak koşuyorlardı. 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 
                                                 

1 Müslim; "Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ümmeti için şefaat 

duâsını saklaması bâbı", hadis no: 199 
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ٓ  َوَ�َٰوۡزنَا ﴿ َِ ٰءِيَل  بِبَ ََ ۡۡ ِ ْ  ۡ�َۡحرَ ٱ إ تَۡوا
َ
ٰ  فَ� ُفونَ  قَۡو�ٖ  َ�َ ُُ ٰ  َ�ۡع ۡصَنا�ٖ  َ�َ

َ
 لُّهمۚۡ  أ

 ْ ُٰموَ�  قَالُوا ٓ  ۡجَعلٱ ََ َا ۚ  لَُهمۡ  َكَما إَِ�ٰٗها َّ ُؤَ�ٓءِ  إِنّ  ١ َ�َۡهلُونَ  قَۡومٞ  إِنُّ�مۡ  قَاَل  َءالَِهةٞ ٰ ََ 
 ٞ َّ ْ  ّما َوَ�ِٰطلٞ  �ِيهِ  ُهمۡ  ّما ُمَت َ�ۡ�َ  قَاَل  ١ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

َ
ِ ٱ أ بۡغِيُ�مۡ  َّ

َ
 َوُهوَ  إَِ�ٰٗها �

لَُ�مۡ  َّ  ]140-138: األعياف[ ﴾ ١ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ َ�َ  فَ

"İsrâiloğullarını denizden geçirdik. Onlar, gönülden 

putlara tapan bir topluluğa rastladılar ve dediler ki:Ey 

Musa!Onların ilahları olduğu gibi bize de bir ilah yap.O 

da dedi ki:Siz gerçekten câhil topluluksunuz. Şüphesiz ki 

bunların içinde bulundukları, yok olmaya mahkumdur ve 

yapmakta oldukları şey de bâtıldır. Dedi ki: Ben, sizin için 

bir ilah olarak Allah'tan başkasını mı arayacak mışım? 

Halbuki O, sizi âlemlere üstün kılmıştır." 18F

1 

(Yazar) diyorum ki:  

Bazı müslümanlar, Huneyn gazvesine çıktıklarında 

müşriklerin amellerini bilmedikleri için böyle bir şeyi 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den istemişlerdi. 

Nitekim Ebû Vâkid el-Leysî’den -Allah ondan râzı 

olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

                                                 
1 A'râf Sûresi: 138-140 
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ل َاَع رَُسوِل اِهللا  ـَ ُْ  ُ َدثَلُء َ�ْهٍد  (( َخيَْجَ
َ
ْ�ٍ َو�

 ذَِل ُ ََ
لَ َااُ  

َ
َقلَل ل ُُ ْسِغَحََُهْم 

َ
وَج اِهلَ م ُُ ْعِكُاوَج ِعََْدهلَ َوَ�َُو َُ ِ�َ� ِسْدَرٌة  ِ

ْْ ُم
ْ
اُِأْاٍي َولِغ

نْواٍَط َكملَ لَُهْم ااَُ  
َ
لَ ااََ  م

َ
َلَ : يلَ رَُسوَل اهللاِ ! ِاْجَعْل ل

ْ
نْواٍَط، قَلَل : َ�َمَيْرنلَ ِِْسْدَرٍة َ�ُقغ

َ
م

نْواٍَط، َ�َقلَل رَُسوُل اِهللا 
َ
ي َ�ْاِس م ِ

ّ
َُْم َوال

ْ
، قُغ َ،َ ، ذِنّهلَ السا َبُ

ْ
ل
َ
 : اُهللا م

ِِيَل لُِموَس :  ا ْ  ﴿َِيَِد ِ َكَمل قَلرَْت اََُو ذِْسَ ُٰموَ�  قَالُوا ٓ  ۡجَعلٱ ََ َا  لَُهمۡ  َكَما إَِ�ٰٗها َّ
 ۚ َج َ�َْغَُأمْ .)) ﴾َ�َۡهلُونَ  قَۡومٞ  إِنُّ�مۡ  قَاَل  َءالَِهةٞ

َ
ّ َسَ،َ َاْ  ن َُ َك محد [روا   رََتْ

 ]  واررباِ

"Biz, daha yeni müslüman olduğumuz bir zamanda 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte Huneyn 

gazvesine çıkmıştık.Müşriklerin, yanında konaklayıp tâzim 

gösterdikleri ve bereket ummak amacıyla silahlarını astıkları 

Zât-u Envât denilen Sedir ağacının yanına geldiğimizde: 

- Ey Allah’ın elçisi!Onların Zât-u Envât ağacı gibi, 

bize de bir Zât-u Envât ağacı yapsan’, dedik.  

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

hayret ederek şöyle buyurdu: 

-Allahu Ekber! Sizden öncekilerin izledikleri kötü yolu 

siz de izlediniz. Nefsim elinde olan Allah’a yemîn ederim ki 

İsrâiloğullarının Musa’ya söylediklerinin aynısını siz de 

söylediniz.Onlar Musa’ya:Ey Musa!Onların ilâhları olduğu 
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gibi,sen de bizim için bir ilâh yap! Musa: Siz, gerçekten 

câhil bir topluluksunuz, dedi.’ 19F

1 Muhakkak ki siz, sizden 

öncekilerin izlemiş oldukları yola (adım adım) uyacaksınız."20F

2 

İzzet ve Celâl sahibi Allah Teâlâ şirkin şekil ve 

çeşitlerini detaylı bir şekilde açıklamıştır: 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

  ﴾ ... َعلَۡيُ�مۡ  َحّرمَ  ّما لَُ�م فَّصَل  َوقَدۡ  ... ﴿

   ]١١٩: األنعلم[
"(Allah Teâlâ) size haram kıldıklarını tek tek 

açıklamıştır." 21F

3 

Allah'a ortak koşmak, Allah'ın haram kıldığını 

şeylerdendir: 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

ْ  قُۡل ۞ ﴿ تُۡل  َ�َعالَۡوا
َ
ّ�  َعلَۡيُ�ۡمۖ  َرّ�ُ�مۡ  َحّرمَ  َما �

َ
�  ْ ۖ  ۦبِهِ  �ُۡ�ُِ�وا ا  َشۡ� ٔٗ

   ]  ١٥١: األنعلم [﴾...

                                                 
1 A'râf Sûresi: 138 
2 Ahmed; "Müsned", c: 44, s: 368, hadis no: 20892. Taberânî; "Mu'cemu'l-

Kebîr", c: 3, s: 394, hadis no: 3215. 
3 En'âm Sûresi: 119 
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"(Ey Nebi! Onlara) De ki: Gelin,Rabbinizin size haram 

kıldığı şeyleri okuyayım. (İbâdette) O'na hiçbir şeyi ortak 

koşmayın!" 22F

1  

Şirkin birinci türü: Allah ile birlikte veya Allah'ı 

bırakıp da meleklere ve nebilere ibâdet etmektir.Kim onlara 

ibâdet ederse, küfre girmiş ve mevlâsına ortak koşmuş 

olur.  

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

ُمَرُ�مۡ  َوَ�  ﴿
ۡ
ن يَأ

َ
ْ  أ ةَ ٱ َ�ّتِخُذوا َُ ِ � ٰ ََ ۗ  َّبِّ�ِ ۧنَ ٱوَ  لَۡم ۡرَ�ابًا

َ
ُمرُُ�م أ

ۡ
يَأ

َ
 ۡلُ�ۡفرِ ٱِب  �

نُتم إِذۡ  َ�ۡعدَ 
َ
 ]  ٨٠: عمياج لآ [﴾ ٨ ّمۡسلُِمونَ  أ

"Size, melekleri ve nebileri (Allah'ın dışında) Rabler 

olarak benimsemenizi de emretmez. Müslüman olduktan 

sonra size inkârı mı emredecek (bu, hiç akıl kârı bir davranış 

mıdır)?" 23F

2 

İkinci türü: Allah ile birlikte veya Allah'ı bırakıp da 

evliyâ ve sâlihlere ibâdet etmektir. Kim onlara ibâdet 

ederse, mevlâsına ortak koşmuş olur.  

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

                                                 
1 En'âm Sûresi: 151 
2 Âl-i İmrân Sûresi: 80 
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ْ ٱ ﴿ َُذٓوا ۡحَبارَُهمۡ  َّ
َ
ۡرَ�اٗ�ا َورُۡهَ�َٰنُهمۡ  أ

َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن أ  َمۡرَ�مَ  ۡ�نَ ٱ لَۡمِسيحَ ٱوَ  َّ

 ٓ ْ  َوَما ِمُرٓوا
ُ
ْ  إِّ�  أ ۡبَ�َٰنهُ  ُهَوۚ  إِّ�  إَِ�ٰهَ  ّ�ٓ  َ�ِٰحٗد�ۖ  إَِ�ٰٗها ِ�َۡعُبُدٓوا  ﴾ ٣ �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�ّما ۥُۡ

   ]٣١: الو�ة[
"(Yahûdiler) Allah'ı bırakıp hahamlarını, (hıristiyanlar 

da) rahiplerini (Allah'ın haram kıldıklarını helal, helal 

kıldıklarını da haram kılmak sûretiyle hükümlerde onlara 

itaat ederek onları) Rabler edindiler.Meryem oğlu Mesîh'i 

(İsa'yı) da ilah edinerek ona ibâdet ettiler. Oysa onlara 

tek ilah olan (Allah)a ibâdet etmeleri emrolunmuştu. 

O'ndan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. O 

(Allah), onların ortak koştuklarından münezzehtir." 24F

1   

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

﴿  ْ ا تََذُرنّ  َوَ�  َءالَِهَتُ�مۡ  تََذُرنّ  َ�  َوقَالُوا َواٗ�  َوَ�  َوّدٗ  َوَ�ُعوَق  َ�ُغوَث  َوَ�  ُۡ
�  ]  ٢٣: نوح[ ﴾ ٢ َو�َۡ�ٗ

  "Onlar (Nuh'un kavmi) şöyle dediler: Sakın 

ilâhlarınıza (ibâdet etmeyi) bırakmayın. Hele Vedd'den, 

Suvâ'dan, Yeğûs'tan, Ye'ûk'tan ve Nesr'den asla 

vazgeçmeyin." 25F

2 

                                                 
1 Tevbe Sûresi: 31 
2 Nûh Sûresi: 23 
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Vedd: Sâlih bir kimseydi. Suvâ': Sâlih bir kimseydi. 

Yeğûs: Sâlih bir kimseydi. Ye'ûk: Sâlih bir kimseydi. 

Nesr: Sâlih bir kimseydi.  

Üçüncü türü: Allah ile birlikte veya Allah'ı bırakıp 

da ağaçlara ve taşlara ibâdet etmektir. Kim onlara ibâdet 

ederse, mevlâsına ortak koşmuş olur.  

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

فََرَءۡ�ُتمُ  ﴿
َ
َٰت ٱ أ َّ ٰٓ ٱوَ  ل َّ ٰٓ ٱ �ّاِ�َةَ ٱ َوَمَنٰوةَ  ١ ۡلُع َر ۡۡ ُ

 : الجم [﴾ ٢ ۡ�
٢٠-١٩[    

"(Ey müşrikler! Taptığınız bu ilahlar) Lât ve Uzza'yı 

siz de gördünüz değil mi? Ve üçüncü olarak da öteki 

(put) Menat'ı? (Bu putlar, fayda veya zarar verebildiler mi 

ki ibâdette Allah'a ortak olabilsinler?)" 26F

1 

Dördüncü türü: Şeytana ibâdet etmektir.  

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

لَمۡ ۞ ﴿
َ
ۡ�َهدۡ  �

َ
ٓ  إَِ�ُۡ�مۡ  أ َِ َٰب ن َءاَدمَ  ََ

َ
ْ  ّ�  أ  لَُ�مۡ  ۥإِنّهُ  لّشۡيَ�َٰنۖ ٱ َ�ۡعُبُدوا

نِ  ٦ ّمبِ�ٞ  َعُدوّٞ 
َ
� ٱ َوأ  ]  ٦١-٦٠: رس [﴾ ٦ ّمۡسَتقِيمٞ  ِصَ�ٰٞط  َ�َٰذا ۡ�ُبُدوِ�

                                                 
1 Necm Sûresi: 19-20 
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"Ey Âdemoğulları! Ben size (elçilerimin diliyle): 

Şeytana ibâdet (ve itaat) etmeyin! Muhakkak ki o, sizin 

için apaçık bir düşmandır, diye ahdetmedim mi? Bana 

ibâdet edin! İşte bu (bana ibâdet ve itaat etmeniz, 

şeytana karşı gelmeniz), dosdoğru yoldur." 27F

1 

Kim, Allah'tan başkasına ibâdet ederse, şeytana 

ibâdet etmiş olur. 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

 ١ ّمرِ�ٗدا َشۡيَ�ٰٗنا إِّ�  يَۡدُعونَ  �ن إَِ�ٰٗثا إِّ�ٓ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن يَۡدُعونَ  إِن ﴿
ۘ ٱ ّلَعَنهُ  ُ َِذنّ  َوقَاَل  َّ َّ َ

 ]  ١١٨-١١٧ : ارنسلء [﴾ ١ ّمۡفُروٗضا نَِصيٗبا ِعَبادِكَ  ِمنۡ  َ�

"(Müşrikler) O'nu (Allah'ı) bırakıp da yalnızca dişi 

putlara tapıyorlar.Aslında onlar,inatçı şeytandan başkasına 

tapmıyorlar. Allah, ona lânet etsin (onu rahmetinden 

kovsun)! O (şeytan) dedi ki:Celal'in hakkı için,(söz ve 

fiille saptırma konusunda) kullarından belirli bir pay 

alacağım."28F

2 

Ebu't-Tufeyl'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

                                                 
1 Yâsin Sûresi: 60-61 
2 Nisâ Sûresi: 117-118 
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َوِلدِ  َْ َ  َخلِلَ  َََعَث  َاّكةَ   اهللاِ  رَُسوُل  َ�َْحَ  لَّمل(( 
ْ
  ال

َ
 ذِل

ْغٍَة،
َ
ُعّزى، اَِهل َوَ�نَْت  �

ْ
رَلَهل ار

َ
ِث  َ َ  َوَ�نَْت  ، َخلِلٌ  رََ ََ  َ�َقَرعَ  َسُمَياٍ ، ثَ

َيَْت  وََهَدمَ  الّسُمَياِ ،
ْ
ي ال ِ

ّ
ََّع َشئْا ل،  ُُمّ  َعغَيَْهل، َنجَ  ال ََ ، رَيََجعَ رَ  رَغَّمل َخلِلٌ

 
َ
رْ ُ م ْاَعَُوا الّسَدنَةُ  اَْصَ

َ
َََِل  ِا  م

ْ
ُقولُوجَ  وَُهمْ  اْ رَلَهل ُعّزى، يَل ُعّزى يَل: َُ

َ
 ، َخلِلٌ  رََ

ةٌ  رَإَِاا
َ
ةٌ  ، ُعْيَ�لنَةٌ  اْمَيم َ َِ ََِْا ُ  ، َشْعَيَهل نَل

َ
ََ  ت ا َ ِسَهل، َ َ  ارتا

ْ
 اِللّسيِْف  َ�َعّمَهل َرم

  رََجعَ  ُُمّ  َ�ََغََهل،َف 
َ
ْخَبَ ُ   اهللاِ  رَُسولِ  ذِل

َ
َك  : َ�َقلَل  ، رََ

ْ
ُعّزى رِغ

ْ
 .)) ار

 [ روا  ارنسلئ ]
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Mekke'yi 

fethedince, Hâlid b. Velid'i içinde üç semure ağacı bulunan 

Nahle vâdisine gönderdi. Hâlid, semure ağaçlarını kesip 

üzerindeki evi de yıktıktan sonra Peygamber -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'e geri gelip durumu ona haber verdi.  

Bunun üzerine Hâlid (Nahle vâdisine) geri döndü. 

Korumaları Hâlid'i tekrar görünce: 

- Ey Uzzâ! Ey Uzzâ! diyerek dağa tırmanmaya 

başladılar.  

Hâlid, Uzzâ putunun yanına geldiğinde saçlarını 

dağıtmış çıplak bir kadın başına toprak saçıyor halde buldu. 

Sonra üzerine saldırarak kılıçla başına vurup onu öldürdü. 
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Daha sonra Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e 

gelerek durumu haber verdi.  

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurdu: 

- İşte O, Uzzâ'dır." 29F

1   

Kim şeytana ibâdet ederse, şeytan ona 

bid'atları, küfrü (inkârı) ve Allah'a ortak koşmasını 

telkin eder. 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

ۡوِ�َآ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  َ�ُوُحونَ  لّشَ�ِٰط�َ ٱ �نّ  ... ﴿
َ
َطۡعُتُموُهمۡ  �نۡ  ِ�َُ�ِٰدلُوُ�ۡمۖ  أ

َ
 أ

 ] ١٢١: األنعلم[ ﴾ ١ لَُمۡ�ُِ�ونَ  إِنُّ�مۡ 

"Şüphesiz ki şeytanlar, dostlarına, sizinle mücadele 

etmeleri için (leş etini yemenin haramlılığı konusunda 

şüphelerle) telkinde bulunurlar. Eğer (leş etini helal kılma 

konusunda) onlara itaat ederseniz, siz de Allah'a ortak 

koşanlar olursunuz." 30F

2  

                                                 
1 Nesâî; "Sünen-i Kübrâ"; c: 6, s: 474, hadis no: 11547 
2 En'âm Sûresi: 121 
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Şeytan, insanlarla insan sesi ve onun sûretiyle 

konuşur:   

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

َتۡفَِزۡ ٱوَ  ﴿ َتَطۡعَت ٱ َمنِ  ۡۡ    ]٦٤: ارساء [﴾... بَِصۡوتَِك  ِمۡنُهم ۡۡ
 "Sesinle onlardan gücünün yettiğini (bana 

karşı gelmesi için) yerinden oynat." 31F

1 

Ebu't-Tufeyl'den -Allah ondan râzı olsun-  rivâyet 

olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

"Şeytan, Uzzâ putunun yanında bir kadın sûretinde 

gözüktü. Bunun üzerine Hâlid onu öldürdükten sonra 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e geri gelerek 

durumu ona haber verdi.  

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurdu: 

- İşte O, Uzzâ'dır." 32F

2  

Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, şeytan ona insan sûretinde gelmiş ve 

                                                 
1 İsrâ Sûresi: 64 
2 Nesâî; "Sünen-i Kübrâ"; c: 6, s: 474, hadis no: 11547 
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üç gün boyunca onunla konuşmuştu. Bunun üzerine 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ona şöyle 

buyurmuştur: 

ُب  َا ْ  َ�ْعغَمُ ((  ُِ َل
ُ
ٍََث  ُاَْذُ  ت اَل يَل ثَ

َ
ُت  ؟ ُهَي�َْيةَ  م

ْ
َُ : قَلَل .  َ : قُغ  َاا

] الخلري روا [)) .َشيَْرلجٌ 

"Üç gecedir kiminle konuştuğunu biliyor musun ey 

Ebu Hureyre? 

Ben (Ebu Hureyre): Hayır, dedim. 

Bunun üzerine Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurdu: 

"O, şeytan idi." 33F

1 

Şeytan kendi sesi ve sûretiyle müşrikleri saptırmıştır. 

Öyle ki müşrikler, (şeytanın sesi ve sûretini) ölülerin sesi 

ve sûreti zannetmişlerdir.  

 

           

                                                 
1 Buhârî; "Bir kimseyi vekil tayin eder de vekil o şeyi terk ederse bâbı"; 

hadis no: 2311 


