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 3 

 

 

Hamd,kalemle insana bilmediğini öğreten Allah'adır. 

Yine hamd, insanı yaratıp ona konuşmayı öğreten 

Allah'adır. Salât ve selâm, hevâ ve arzusuna göre 

konuşmayan, konuşması vahyedilen vahiyden başka bir 

şey olmayan Muhammed'e olsun. 

- Allah Teâlâ, müslümanlara, Âlemlerin 

Rabbinin indirdiğine uymalarını emretmiştir: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ْ ٱ ﴿ ٓ  َّبُِعوا نزَِل  َما
ُ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن إَِ�ُۡ�م أ ْ  َوَ�  َّ َّبُِعوا ۗ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن ََ ۡوِ�َآَء

َ
 أ

ُرونَ  ّما قَلِيٗ�  َّ ََ  ] ٣: األعياف  [﴾ ٣ ََ

"(Emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınarak) 

Rabbinizden size indirilene (Kur’ân ve sünnete) uyun. 

O’nun (Allah'ın) dışındaki dostlara uymayın. Ne kadar 

az öğüt alıyorsunuz."0F

1  

 

                                                 
1 A’raf Sûresi: 3 
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- Allah Teâlâ'nın indirdiği şey, Kur'an ve 

sünnetin tâ kendisidir: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

نَزَل  ... ﴿
َ
ُ ٱ َوأ  َ�ۡعلَمُۚ  ََُ�ن لَمۡ  َما وََعّلَمَك  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ َعلَۡيَك  َّ

ِ ٱ فَۡضُل  َوَ�نَ  ﴾  ١ َعِظيٗما َعلَۡيَك  َّ

=]   ١١٣ : النساء  [

"Allah, sana Kitabı (Kur'an'ı) ve hikmeti (sünneti) 

indirmiş, (daha önce) bilmediğin şeyleri öğretmiştir. 

Allah'ın senin üzerindeki lütfu çok büyüktür." 
1F

1  

- Allah Teâlâ, Kur'an'a uymayı emretmiştir: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ا ﴿ ََ نَزۡلَ�ٰهُ  ََِ�ٌٰب  َوَ�ٰ
َ
ََكٞ  أ ْ ٱوَ  َّبُِعوهُ ٱَف  ُمَبا  ﴾ ١ َُرَۡ�ُونَ  لََعّلُ�مۡ  ّ�ُقوا

=]   ١٥٥: األنعام [

"İşte bu indirdiğimiz Kitap (Kur’ân) mübârek bir 

kitaptır. Öyleyse ona uyun ve (Allah'a karşı gelmekten) 

sakının ki merhamet olunasınız."2F

2 

 
                                                 

1 Nisâ Sûresi: 113 
2 En'âm Sûresi: 155 
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- Allah Teâlâ, Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'e uymayı emretmiştir: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

﴿  ... ْ اِمُنوا ِ ٱِب  َ� َٔ ََُسوِ�ِ  َّ ِّ ٱ َِّ�ِّ ٱ َو ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ� ِ ٱِب  يُۡؤِمنُ  َّ  َّبُِعوهُ ٱوَ  ۦَوَ�َِ�ٰتِهِ  َّ

 ]   ١٥٨: األعياف [﴾ ١ َ�ۡهَتُدونَ  لََعّلُ�مۡ 

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

sözlerine inanan elçisine, o ümmî peygambere îmân 

edin ve O'na uyun (Allah’a itaat olan emirlerini yerine 

getirin) ki doğru yolu bulasınız."3F

1 

Allah Teâlâ bu konuda yine şöyle buyurmuştur: 

نُتمۡ  إِن قُۡل  ﴿ ِّبونَ  َُ َ ٱ ُُ ُ ٱ ُ�ۡبِۡبُ�مُ  َّبُِعوِ� ٱَف  َّ  ُذنُوَ�ُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  َوَ�ۡغفِرۡ  َّ
ُ ٱوَ   ]   ٣١: عميان ل آ [﴾ ٣ َِّحيمٞ  َ�ُفوَٞ  َّ

"(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."4F

2 

                                                 
1 A’raf Sûresi: 158 
2 Âl-i İmrân Sûresi: 31 
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-Allah Teâlâ,Kur'an ve sünnete uymayı 

emretmiştir. Çünkü Kur'an ve sünnetin kendisi  

korunmuştur, her ikisine uyan kimseyi de sapıklığa 

düşmekten korur.  

- Allah Teâlâ, Kur'an'ın lafzını değiştirilmekten, 

noksanlaştırılmaktan ve ilâve edilmekten korumuştur: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

َا َ�ۡنُ  إِنّا ﴿ َۡ رَ ٱ نَّز َۡ ِ   ﴾ ٩ لََ�ٰفُِظونَ  ۥَ�ُ  ننّا َّ

=]   ٩: الجي [

"Şüphesiz ki Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik. O’nu 

(bir değişikliğe uğratılarak ilâve edilmekten veya 

noksanlaş-tırılmaktan veyahut da bir kısmının kayba 

uğramasından) koruyacak olan da biziz."5F

1 

Allah Teâlâ bu konuda yine şöyle buyurmuştur: 

ا َ�نَ  َوَما﴿ ََ ن ۡلُقۡرَءانُ ٱ َ�ٰ
َ
ىٰ  أ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُ�ۡفَ�َ َّ ...﴾  

=]   ٣٧ : يو�س [

                                                 
1 Hicr Sûresi: 9 
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"Bu Kur'an, Allah tarafından gelmeyip de 

başkası tarafından uydurulmuş olması mümkün 

değildir."6F

1 

Allah Teâlâ bu konuda yine şöyle buyurmuştur: 

�ُس ٱ ۡجَتَمَعِت ٱ ّل�ِنِ  قُل ﴿ نّ ٱوَ  ۡ�ِ ِ
ۡۡ  ٰ َ ن ََ

َ
ْ  أ َُوا

ۡ
ا بِِمۡثلِ  يَ� ََ  َ�  ۡلُقۡرَءانِ ٱ َ�ٰ

َُونَ 
ۡ
=]   ٨٨: ارساء  [﴾ ٨ َظِهٗ�� ِ�َۡعٖض  َ�ۡعُضُهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  ۦبِِمۡثلِهِ  يَ�

"(Ey Nebi!) De ki: İnsanlar ve cinler bu Kur'an'ın 

bir benzerini getirmek için toplansalar ve birbirlerine 

yardımcı da olsalar onun bir benzerini 

getiremezlerdi." 
7F

2 

Allah Teâlâ bu konuda yine şöyle buyurmuştur: 

مۡ  ﴿
َ
ٮُٰهۖ ٱ َ�ُقولُونَ  أ ْ  قُۡل  ۡ�َ�َ َُوا

ۡ
َ�ٰٖت  ۦّمِۡثلِهِ  ُسَوَٖ  بَِعۡ�ِ  فَ� ْ ٱوَ  ُمۡفَ�َ  َمنِ  ۡدُعوا

ِ ٱ ُدونِ  ّمِن ۡسَتَطۡعُتمٱ نُتمۡ  إِن َّ =]   ١٣: هود [ ﴾ ١ َ�ِٰد�ِ�َ  َُ

"(Müşrikler:) Yoksa onu (Kur'an'ı) kendisi 

(Muhammed) uydurdu mu? diyorlar. (Ey Nebi! Onlar) 

de ki: Eğer (iddiânızda) doğru iseniz, haydi onun 

sûrelerine benzer uydurma on sûre meydana getirin 

                                                 
1 Yunus Sûresi: 37 
2 İsrâ Sûresi: 88 
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ve (bu konuda size yardım etmeleri için) Allah'tan 

başka çağırabilecek-lerinizi de çağırın." 
8F

1 

Allah Teâlâ bu konuda yine şöyle buyurmuştur: 

مۡ  ﴿
َ
ٮُٰهۖ ٱ َ�ُقولُونَ  أ ْ  قُۡل  ۡ�َ�َ َُوا

ۡ
�ٖ  فَ� ََ ْ ٱوَ  ۦّمِۡثلِهِ  �ُِسو  ُدونِ  ّمِن ۡسَتَطۡعُتمٱ َمنِ  ۡدُعوا

ِ ٱ نُتمۡ  إِن َّ =]   ٣٨ : يو�س  [﴾ ٣ َ�ِٰد�ِ�َ  َُ

"(Müşrikler:) Yoksa (Kur'an'ı) kendisi 

(Muhammed kendi yanından) uydurdu mu? diyorlar. 

(Ey Nebi! Onlara) de ki: Eğer (iddiânızda) doğru iseniz, 

onun benzeri bir sure getirin ve (buna gücünüz 

yetiyorsa) Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de 

çağırın." 
9F

2 

- Allah Teâlâ, Kur'an'ın anlamını bâtıl şeylerden, 

değiştirilmekten ve tahrif edilmekten korumuştur: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ِينَ ٱ إِنّ  ﴿ َّ  ْ رِ ٱِب  َ�َفُروا
َۡ ِ �ِيهِ  ّ�  ٤ َعزِ�زٞ  لَِكَ�ٌٰب  ۥننّهُ  َجآَءُهۡمۖ  لَّما َّ

ۡ
 يَأ

: فصغت  [﴾ ٤ َ�ِيدٖ  َحِكي�ٍ  ّمِنۡ  ََ�ِ�لٞ  ۦۖ َخۡلفِهِ  ِمنۡ  َوَ�  يََديۡهِ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  ۡلَ�ِٰطُل ٱ
٤٢-٤١   [=

                                                 
1 Hud Sûresi: 13 
2 Yunus Sûresi: 38 
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"Kendilerine zikir (Kur'an) gelince, onlar onu 

inkar ettiler. Halbuki o, aziz bir kitaptır. Önünden de, 

ardından da batıl sokulamaz (hiçbir şey onu boşa 

çıkaramaz, o noksanlaştırılmaktan veya ilâve edilmekten 

korunmuştur). O, Hakîm, Hamîd (olan Allah) katından 

indirilmedir." 
10F

1 

Allah Teâlâ bu konuda yine şöyle buyurmuştur: 

فََ�  ﴿
َ
ِ ٱ َ�ۡ�ِ  ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  َولَوۡ  ۡلُقۡرَءانَۚ ٱ َ�َتَدبُّرونَ  أ َّ  ْ  �ِيهِ  لَوََجُدوا

ثِٗ�� ۡختَِ�ٰٗفاٱ =]   ٨٢ : النساء  [﴾ ٨ ََ

"Onlar hala Ku'an'ı (ve getirmiş olduğu hak 

şeyleri) gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, 

Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, 

muhakkak ki içinde birçok tutarsız şeyler bulurlardı."11F

2 

- Allah Teâlâ, Kur'an'ın anlamını istediği şekilde 

açıklamayı kendisi üstlenmiş ve bunu insanların 

zevklerine ve görüşlerine bırakmamıştır: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

                                                 
1 Fussilet Sûresi: 41-42 
2 Nisâ Sûresi: 82 
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=]   ١٩: القيامة  [﴾ ١ ۥَ�َيانَهُ  َعلَۡيَنا إِنّ  ُُمّ  ﴿

"Sonra şüphesiz (Kur'an'ın anlam ve hükümlerinden 

anlaşılması sana karmaşık gelen) şeyleri açıklamak bize 

âittir." 
12F

1 

Allah Teâlâ bu konuda yine şöyle buyurmuştur: 

ُبَّيَِنهُ ...  ﴿ =]   ١٠٥: األنعام  [﴾ ١ َ�ۡعلَُمونَ  لَِقۡو�ٖ  ۥَِ

"... Biz onu (hakkı) bilen bir kavme açıklayalım 

diye." 
13F

2 

Allah Teâlâ bu konuda yine şöyle buyurmuştur: 

﴿  ... ٓ َا َۡ نَز
َ
رَ ٱ إَِ�َۡك  َوأ َۡ ِ َّ  َ  َولََعّلُهمۡ  إَِ�ِۡهمۡ  نُّزَِل  َما لِلّناِس  ِ�ُبَّ�ِ

=]   ٤٤: الحل  [﴾ ٤ َ�َتَفّكُرونَ 

"... (Ey Nebi!) Belki düşünürler diye insanlara 

indirileni açıklayasın diye bu zikri (Kur'an'ı) sana biz 

indirdik." 
14F

3  

                                                 
1 Kıyâmet Sûresi: 19 
2 En'âm Sûresi: 105 
3 Nahl Sûresi: 44 
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- Allah Teâlâ, Kur'an'ın anlamını değiştireni 

veya başka bir anlamın yerine koyanı azapla tehdit 

etmiştir: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

قَاوِ�لِ ٱ َ�ۡعَض  َعلَۡيَنا َ�َقّوَل  َولَوۡ  ٤ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ َّّبِ  ّمِن ََ�ِ�لٞ  ﴿
َ
نَا ٤ ۡ� َۡ َخ

َ
�َ 

َحدٍ  ّمِنۡ  ِمنُ�م َ�َما ٤ لَۡو�ِ�َ ٱ ِمۡنهُ  لََقَطۡعَنا ُُمّ  ٤ ۡ�َِم�ِ ٱِب  ِمۡنهُ 
َ
 ٤ َ�ِٰجزِ�نَ  َ�ۡنهُ  أ

=]   ٤٧-٤٣: الاقة  [﴾

"(Kur'an) Âlemlerin Rabbinden indirilmedir. Eğer 

O (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-) bizim 

adımıza birtakım sözler uydursaydı, elbette biz onu, 

sağ elimizle yakalar (ve ondan intikam alır), sonra da 

hiç şüphesiz ki onun şah damarını keserdik. O zaman 

sizden hiç biriniz de buna engel olamazdınız." 
15F

1 

Allah Teâlâ bu konuda yine şöyle buyurmuştur: 

ْ  نن ﴿ ِيٓ ٱ َعنِ  َ�َۡفتُِنونََك  َ�ُدوا َّ  ٓ ۡوَحۡيَنا
َ
 ۥۖ َ�ۡ�َهُ  َعلَۡيَنا ِ�َۡفَ�ِيَ  إَِ�َۡك  أ

وكَ  نٗذا َُ َ َّ ن َولَۡوَ�ٓ  ٧ َخلِيٗ�  ّّ
َ
َّ  لََقدۡ  ََّبۡتَ�َٰك  أ ا إَِ�ِۡهمۡ  ََرَۡ�نُ  َِد  َشۡ� ٔٗ

َذۡقَ�َٰك  إِٗذا ٧ قَلِيً� 
َ
َِ ٱ َوِضۡعَف  ۡ�ََيٰوةِ ٱ ِضۡعَف  ّ�  َعلَۡيَنا لََك  َ�ِدُ  َ�  ُُمّ  لَۡمَما

=]   ٧٥-٧٣: ارساء  [﴾ ٧ نَِصٗ��

                                                 
1 Hâkka Sûresi: 43-47 
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"Onlar (müşrikler), sana vahyettiğimizden 

başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni 

ondan şaşırta-caklardı. (Eğer böyle yapabilselerdi) işte 

o zaman seni dost edinirlerdi. Şayet biz sana sebat 

vermemiş olsaydık, az kalsın onlara meyledecektin. 

İşte o zaman sana, hayatın da, ölümün de sıkıntılarını 

kat kat tattırırdık.Sonra bize karşı kendine hiçbir 

yardımcı da bulamazdın."16F

1 

- Allah Teâlâ, başka bir insanın sözünün aksine, 

sözünde Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i 

korumuştur: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

 َشِديدُ  ۥَعّلَمهُ  ٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِّ�  ُهوَ  إِنۡ  ٣ لَۡهَوىٰ ٱ َعنِ  يَنِطقُ  َوَما ﴿
=]   ٥-٣ : الجم [﴾ ٥ ۡلُقَوىٰ ٱ

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

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

vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir. Onu 

                                                 
1 İsrâ Sûresi: 73-75 
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kendisine pek güçlü ve kuvvetli melek (Cebrail) 

öğretti."17F

1 

Abdullah b.Amr'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre o şöyle demiştir:  

َّ  َشْ ((  ُّّل 
ْ
ُ
َ
ْسَمّعّه ِمْن رَّسوِل اِهللا ءٍ ّكُّْت م

َ
ِر�ّد ِحْفَظّه   م

ّ
م

َّ  َشْ :َ�ََُهُِْ� قَّي�ٌْش َوقَالّوا ُّّل  ُْ رَ
َ
ِ ءٍ  م  َ َََشٌ   ََْسَمّعّه َورَّسوّل ا

َةَضِل َوالّيَضا
ْ
ِِ ال ّم 

 َّ ِكَُاِب ،َلَُ
ْ
ْمَسْكّت َعِن ال

َ
 فََذَكْيّت َذلَِك لَِيّسوِل اِهللا ، فَأ

  يِه َ�َقاَل�ِ 
َ
ْصُِّعِه ِِل

ّ
 اِأ
َ
ْوَمأ

َ
ُّْل : فَأ

ْ
ِ  فَوَ ، اك

 
ََْفِس �ِيَِدهِ َما َ�ّْيّج ياَ  

 ٌّ  َح
 
  ]داود واه ماو[ ر.))ِمُّْه ِِّ

"Ben, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-

'den işitip de ezberlemek istediğim her şeyi 

yazıyordum. Kureyş (Mekkeli muhâcirler), beni bundan 

yasakladılar ve bana: 

- Sen, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-

'den işittiğin her şeyi yazıyor musun? Halbuki O da 

öfke ve sükûnet halinde konuşan bir insandır. Bunun 

üzerine ben yazmaktan vazgeçtim.  

                                                 
1 Necm Sûresi: 3-5 
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Daha sonra onların söylediklerini Rasûlullah -

sallallahu aleyhi ve sellem-'e zikredince, ağzını işaret 

ederek bana şöyle buyurdu:  

-Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki, 

buradan hak sözden başkası çıkmaz!"18F

1 

Allah Teâlâ bu konuda yine şöyle buyurmuştur: 

قَاوِ�لِ ٱ َ�ۡعَض  َعلَۡيَنا َ�َقّوَل  َولَوۡ  ﴿
َ
نَا ٤ ۡ� َۡ َخ

َ
 لََقَطۡعَنا ُُمّ  ٤ ۡ�َِم�ِ ٱِب  ِمۡنهُ  َ�

َحدٍ  ّمِنۡ  ِمنُ�م َ�َما ٤ لَۡو�ِ�َ ٱ ِمۡنهُ 
َ
=]   ٤٧-٤4: الاقة  [﴾ ٤ َ�ِٰجزِ�نَ  َ�ۡنهُ  أ

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

bizim adımıza birtakım sözler uydursaydı, elbette biz 

onu, sağ elimizle yakalar (ve ondan intikam alır), sonra 

da mhakkak onun şah damarını keserdik. O zaman 

sizden hiç biriniz buna engel olamazdınız." 
19F

2 

Allah Teâlâ bu konuda yine şöyle buyurmuştur: 

ْ  نن ﴿ ِيٓ ٱ َعنِ  َ�َۡفتُِنونََك  َ�ُدوا َّ  ٓ ۡوَحۡيَنا
َ
 ۥۖ َ�ۡ�َهُ  َعلَۡيَنا ِ�َۡفَ�ِيَ  إَِ�َۡك  أ

وكَ  نٗذا َُ َ َّ ن َولَۡوَ�ٓ  ٧ َخلِيٗ�  ّّ
َ
َّ  لََقدۡ  ََّبۡتَ�َٰك  أ ا إَِ�ِۡهمۡ  ََرَۡ�نُ  َِد  َشۡ� ٔٗ

                                                 
1 Ebu Davud; "İlmin yazılması bâbı". 
2 Hâkka Sûresi: 43-47 
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َذۡقَ�َٰك  إِٗذا ٧ قَلِيً� 
َ
َِ ٱ َوِضۡعَف  ۡ�ََيٰوةِ ٱ ِضۡعَف  ّ�  َعلَۡيَنا لََك  َ�ِدُ  َ�  ُُمّ  لَۡمَما

=]   ٧٥-٧٣: ارساء  [﴾ ٧ نَِصٗ��

"Onlar (müşrikler), sana vahyettiğimizden 

başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni 

ondan şaşırta-caklardı. (Eğer böyle yapabilselerdi) işte 

o zaman seni dost edinirlerdi. Şayet biz sana sebat 

vermemiş olsaydık, az kalsın onlara meyledecektin. 

İşte o zaman sana, hayatın da, ölümün de acılarını kat 

kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendine hiçbir 

yardımcı da bulamazdın." 
20F

1 

- Allah Teâlâ, başka bir insanın fiilinin aksine, 

fiilinde Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i 

korumuştur: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ِ ٱ ََُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  ّلَقدۡ ﴿ ۡسَوةٌ  َّ
ُ
ْ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  أ َ ٱ يَۡرُجوا  �ِخرَ ٱ ۡ�َۡومَ ٱوَ  َّ

رَ  ََ َ ٱ َوَذ ثِٗ�� َّ =]  ٢١ : األحزاب [ ﴾٢ ََ

"(Ey mü'minler!) Andolsun ki sizin için, Allah'a 

ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça 

                                                 
1 İsrâ Sûresi: 73-75 
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zikredenler için Rasûlullah'ın (söz, fiil ve her halinde) 

güzel bir örnek vardır."21F

1 

 

Allah Teâlâ bu konuda yine şöyle buyurmuştur: 

 ]   ١٥٨: األعياف  [﴾ ١ َ�ۡهَتُدونَ  لََعّلُ�مۡ  َّبُِعوهُ ٱوَ  ... ﴿

"... O'na uyun (Allah’a itaat olan emirlerini yerine 

getirin) ki doğru yolu bulasınız."22F

2 

Allah Teâlâ bu konuda yine şöyle buyurmuştur: 

نُتمۡ  إِن قُۡل  ﴿ ِّبونَ  َُ َ ٱ ُُ ُ ٱ ُ�ۡبِۡبُ�مُ  َّبُِعوِ� ٱَف  َّ  ُذنُوَ�ُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  َوَ�ۡغفِرۡ  َّ
ُ ٱوَ   ]   ٣١: عميان ل آ[ ﴾ ٣ َِّحيمٞ  َ�ُفوَٞ  َّ

"(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."23F

3 

                                                 
1 Ahzâb Sûresi: 21 
2 A’raf Sûresi: 158 
3 Âl-i İmrân Sûresi: 31 
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- Allah Teâlâ, başka bir insanın aksine, 

onayında Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i 

korumuştur: 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- hiçbir 

hatayı onaylamamış ve hiçbir çirkinliğe karşı sessiz 

kalmamıştır.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ّ�َها۞﴿
َ
� ٰ ٓ  بَّلِغۡ  لّرُسوُل ٱ َٓ نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن إَِ�َۡك  أ  بَّلۡغَت  َ�َما َ�ۡفَعۡل  ّلمۡ  نن َّ

ُ ٱوَ  ۥۚ ََِساَ�َهُ  َ ٱ إِنّ  َّاِس� ٱ ِمنَ  َ�ۡعِصُمَك  َّ   [﴾ ٦ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومَ ٱ َ�ۡهِدي َ�  َّ
 ]   ٦٧: الائ دة

"Ey Rasûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! 

Eğer bunu yapmazsan, O'nun elçilik görevini 

yapmamış olursun.Allah seni,zarar vermek 

isteyenler(in şerlerin)den koruyacaktır.Şüphesiz ki 

Allah kâfirler topluluğunu doğru yola iletmez." 
24F

1  

 

 

                                                 
1 Mâide Sûresi: 67 
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-Allah Teâlâ,Kur'an ve sünnete uyan her 

müslümana, dünyada dalâlete düşmeyeceğine, 

âhirette de bedbaht olmayacağına dâir garanti 

vermiştir: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

  ﴾ ١ �َۡشَ�ٰ  َوَ�  يَِضّل  فََ�  ُهَدايَ  ّ�َبعَ ٱ َ�َمنِ  ... ﴿

   ]123[ طه: 

"... Kim, benim yoluma uyarsa, ne (dünyada) 

sapar, ne de (âhirette) bedbaht olur." 
25F

1 

-Allah Teâlâ,Kur'an ve sünnete uyan her 

müslümana, (âhirette) korkmayacağına,(dünyada da) 

üzülmeyeceğine dâir garanti vermiştir: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

  [﴾ ٣ َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  َخۡوٌف  فََ�  ُهَدايَ  ََبِعَ  َ�َمن ... ﴿
 ]   ٣٨: القية

                                                 
1 Tâhâ Sûresi: 123 
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"... Kim benim hidâyetime uyarsa, artık onlar 

için (âhirette) hiçbir korku yoktur ve onlar (dünyada 

elde edemediklerine) mahzun da olmayacaklardır." 
26F

1 

- Allah Teâlâ, Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'e uyan her müslümana, kalbini îmândan 

saptır-mayacağına ve dalâlete düşmeyeceğine dâir 

garanti vermiştir: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

﴿  ... ْ اِمُنوا ِ ٱِب  َ� َٔ ََُسوِ�ِ  َّ ِّ ٱ َِّ�ِّ ٱ َو ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ� ِ ٱِب  يُۡؤِمنُ  َّ  َّبُِعوهُ ٱوَ  ۦَوَ�َِ�ٰتِهِ  َّ

 ]   ١٥٨: األعياف  [﴾ ١ َ�ۡهَتُدونَ  لََعّلُ�مۡ 

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

sözlerine inanan elçisine, o ümmî peygambere îmân 

edin ve O'na uyun (Allah’a itaat olan emirlerini yerine 

getirin) ki doğru yolu bulasınız."27F

2 

Allah Teâlâ bu konuda yine şöyle buyurmuştur: 

نُتمۡ  إِن قُۡل  ﴿ ِّبونَ  َُ َ ٱ ُُ ُ ٱ ُ�ۡبِۡبُ�مُ  َّبُِعوِ� ٱَف  َّ  ُذنُوَ�ُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  َوَ�ۡغفِرۡ  َّ
ُ ٱوَ   ]   ٣١: عميان ل آ[ ﴾ ٣ َِّحيمٞ  َ�ُفوَٞ  َّ

                                                 
1 Tâhâ Sûresi: 123 
2 A’raf Sûresi: 158 
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"(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."28F

1 

 

- Allah Teâlâ, Kur'an'a uyan kimseye, inancının, 

amellerinin, sözlerinin ve fiillerinin doğru ve geçerli 

olacağına dâir garanti vermiştir: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ا إِنّ  ﴿ ََ ۡقَومُ  ِ�َ  لِّلِ�  َ�ۡهِدي ۡلُقۡرَءانَ ٱ َ�ٰ
َ
ُ  أ ِينَ ٱ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ َوُ�بَّ�ِ َّ 

ٰلَِ�ِٰت ٱ َ�ۡعَملُونَ  َّ نّ  ل
َ
ۡجٗر� لَُهمۡ  أ

َ
بِٗ�� أ ََ ٩ ﴾  

=]   ٩: ارساء [

"Muhakkak ki bu Kur'an, en doğru olana 

götürür ve salih amel işleyen mü'minler için büyük bir 

ecir olduğunu onlara müjdeler." 
29F

2 

 

 

                                                 
1 Âl-i İmrân Sûresi: 31 
2 İsrâ Sûresi: 9 



 

 21 

Allah Teâlâ bu konuda yine şöyle buyurmuştur: 

ِ ٱ ّمِنَ  َجآَءُ�م قَدۡ ... ﴿ ُ ٱ بِهِ  َ�ۡهِدي ١ ّمبِ�ٞ  َو�َِ�ٰٞب  نُوَٞ  َّ  َمنِ  َّ
 َوَ�ۡهِديِهمۡ  ۦ�ِإِۡذنِهِ  َّوَِ ٱ إَِ�  لّظلَُ�ِٰت ٱ ّمِنَ  َوُ�ۡخرُِجُهم لّسَ�ٰمِ ٱ ُسُبَل  ۥَِۡضَ�ٰنَهُ  ّ�َبعَ ٱ

=]  ١٦-١٥: الائ دة [﴾ ١ ّمۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰٖط  إَِ�ٰ 

"... Andolsun ki Allah’tan size bir nûr ve apaçık 

bir kitap gelmiştir.(O da Kur’an'dır). Allah, onunla (bu 

apaçık kitap ile) dilediğini rızâsına, emniyet ve selâmet 

yollarına iletir.İzniyle onları (küfür) karanlıklarından 

çıkarıp dosdoğru yola iletir."30F

1 

Allah Teâlâ bu konuda yine şöyle buyurmuştur: 

نَزۡلَ�ٰهُ  ََِ�ٌٰب  الٓر�  ﴿
َ
ّ�ِِهمۡ  �ِإِۡذنِ  َّوَِ ٱ إَِ�  لّظلَُ�ِٰت ٱ ِمنَ  َّاَس ٱ ِ�ُۡخرِجَ  إَِ�َۡك  أ ََ 

 ]   ١: اياهيم ِ[﴾ ١ ۡ�َِميدِ ٱ ۡلَعزِ�زِ ٱ ِصَ�ِٰط  إَِ�ٰ 

"Elif,Lâm,Râ.Bu (Kur'an), insanları Rablerinin 

izniyle karanlıklardan (dalâletten) aydınlığa (İslâm'a) 

çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Azîz ve 

Hamîd'in dosdoğru yoluna."31F

2 

                                                 
1 Mâide Sûresi: 15-16 
2 İbrahim Sûresi: 1 
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- Allah Teâlâ, Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'e uyan kimseye, inancının, amellerinin, 

sözlerinin ve fiillerinin doğru ve geçerli olacağına dâir 

garanti vermiştir: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ْۚ  َُِطيُعوهُ  نن ... ﴿  ]   ٥٤ : الور  [﴾ ... َ�ۡهَتُدوا

"... Eğer O'na (Muhammed -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'e) itaat ederseniz, doğru yolu bulursunuz..."32F

1  

- Kur'an ve sünnetten başkasına uyan kimse 

için bir garanti yoktur.Şeytana uyan kimsenin dalâlete 

düşmeye-ceğine dâir bir garanti yoktur: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ِ ٱ ِ�  يَُ�ِٰدُل  َمن َّاِس ٱ َوِمنَ  ﴿ َّبِعُ  ِعۡل�ٖ  بَِغۡ�ِ  َّ ّ  َوَ�  ّمرِ�دٖ  َشۡيَ�ٰنٖ  ُُ
تَِب  ٣ نّهُ  َعلَۡيهِ  َُ

َ
نّهُ  َََوّ�هُ  َمن ۥَ

َ
اِب  إَِ�ٰ  َوَ�ۡهِديهِ  ۥيُِضّلهُ  ۥفَ� ََ  ﴾ ٤ لّسعِ�ِ ٱ َع

 ]   ٤-٣ : الج [

"İnsanlardan kimisi, Allah hakkında bilmeden 

tartışır ve azgın şeytanın ardına düşer. Onun (şeytanın) 

aleyhinde şu hüküm yazılmıştır: O, kendisini dost 

                                                 
1 Nûr Sûresi: 54 
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edinen (kendisine uyan) kimseyi saptırır ve alevli ateşin 

azabına götürür." 
33F

1 

- Aklını, Kur'an ve sünnetten başkasına 

uyduran kimse için dalâlete düşmeyeceğine dâir bir 

garanti yoktur: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ِ ٱ ِ�  يَُ�ِٰدُل  َمن َّاِس ٱ َوِمنَ  ﴿  ََِ�ٰبٖ  َوَ�  ُهٗدى َوَ�  ِعۡل�ٖ  بَِغۡ�ِ  َّ
ِۖ ٱ َسبِيلِ  َعن ِ�ُِضّل  ۦِعۡطفِهِ  ََاِ�َ  ٨ ّمنِ�ٖ  ۡ�َياٱ ِ�  ۥَ�ُ  َّ يُقهُ  ِخۡزٞيۖ  ُّ َِ  يَۡومَ  ۥَونُ

اَب  ۡلقَِ�َٰمةِٱ ََ  ]   ٩-٨ : الج  [﴾٩ ۡ�َرِ�قِ ٱ َع

"İnsanlardan öyleleri vardır ki, bilgisizce, 

doğruya götüren bir rehberi olmadan, aydınlatıcı bir 

kitabı olmadan Allah hakkında tartışmaya girer. Allah'ın 

yolundan saptırmak için, kibirlenerek boynunu eğip 

büker. O, dünyada rüsvaylık bulacak ve kıyâmet günü 

de ona yakıcı azabı tattırırız."34F

2 

 

 

                                                 
1 Hac Sûresi: 3-4 
2 Hac Sûresi: 3-4 
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- Hevâ ve hevesine uyan kimse için dalâlete 

düşmeyeceğine dâir bir garanti yoktur: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

َّبِعِ  َوَ� ...  ﴿ ِۚ ٱ َسبِيلِ  َعن َ�ُيِضّلَك  لَۡهَوىٰ ٱ ََ َّ ... ﴾  
=]   ٢٦ : ص [

"... Hevâ ve heveslere uyma. Yoksa o, seni 

Allah'ın yolundan saptırır." 
35F

1 

Allah Teâlâ bu konuda yine şöyle buyurmuştur: 

ثِٗ�� ننّ ...  ﴿ ۡهَوآ�ِِهم ّ�ُِضّلونَ  ََ
َ
ّ�َك  إِنّ  ِعۡلٍ��  بَِغۡ�ِ  بِأ ۡعلَمُ  ُهوَ  ََ

َ
 أ

 ]   ١١٩: األنعام  [﴾ ١ لُۡمۡعَتِدينَ ٱِب 

"... Doğrusu (hak yoldan sapanların) birçoğu 

hevâlarına uyarak bilmeden (kendi taraftarlarını) 

saptırırlar. (Ey Nebi!) Şüphesiz ki Rabbin, haddi aşanları 

çok iyi bilendir." 
36F

2 

 

                                                 
1 Sâd Sûresi: 26 
2 En'âm Sûresi: 119 
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- İnsanların görüşlerine uyan kimse için dalâlete 

düşmeyeceğine dâir bir garanti yoktur: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

َّبُِعونَ  إِن ... ﴿ نُفُسۖ ٱ َ�ۡهَوى َوَما لّظنّ ٱ إِّ�  يَ
َ
ّ�ِِهمُ  ّمِن َجآَءُهم َولََقدۡ  ۡ� َّ 

 ]   ٢٣ : الجم  [﴾ ٢ لُۡهَدىٰ ٱ

"... Onlar (müşrikler) zandan ve (selim fıtrattan 

sapan) nefislerinin arzu ettiğinden başkasına uymazlar. 

Halbuki kendilerine Rablerinden hidâyet gelmiştir."  
37F

1 

Allah Teâlâ bu konuda yine şöyle buyurmuştur: 

َّبِعُ  َوَما ﴿ ۡ�َ�ُُهمۡ  يَ
َ
ۚ  إِّ�  أ ۚ  ۡ�َّقِ ٱ ِمنَ  ُ�ۡغِ�  َ�  لّظنّ ٱ إِنّ  َظّنا ا َ ٱ إِنّ  َشۡ� ًٔ َّ 

 ۢ  ]   ٣٦ : يو�س [ ﴾ ٣ َ�ۡفَعلُونَ  بَِما َعلِيُم

"Onların (müşriklerin) çoğu, sadece zanna 

uyarlar. Şüphesiz ki zan, hakikat karşısında bir şey 

ifade etmez. Doğrusu Allah, onların yaptıklarını (inkâr 

ve yalanlamalarını) bilendir." 
38F

2 

Abdullah b. Amr'dan -Allah ondan ve babasından 

râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

                                                 
1 Necm Sûresi: 23 
2 Yunus Sûresi: 36 
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"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle 

derken işittim: 

 )) 
َ
َم َ�ْعَد م

ْ
ِعغ
ْ
 َلْ�ِّع ال

َ
ّ َ  َ َاًع نْ ِِن  ا ِِ ْطَااّكّموّه انْ

َ
ِّعّه ، م َِ ْ ْن يَن ُِ

 َولَ
يِِهْم 

ْ
اٌل �ّْسَُْفَُْوَن َ�يّْفُّوَن اَِيم ٌٌ ّجه  ََ نَا ِمِهْم َ�يَُْ

ْ
ّعغََماِء اِِعغ

ْ
ِمُّْهْم َمَ  َبُِْ  ال

   ]رواه الخاري [ ).) َوَ�ِضغّونَ ونَ َ�يِّضّل 

"Şüphesiz ki Allah, ilmi size verdikten sonra 

onu bir anda çekip almaz.Fakat ilimleriyle birlikte 

âlimlerin ruhunu alarak onlardan ilmi çekip alır. Nihayet 

geriye birtakım câhil kimseler kalırlar. Bunlardan fetvâ 

vermeleri istenir, onlar da kendi görüşlerine göre 

fetvâ verirler. Böylece hem başkalarını saptırırlar, hem 

de kendileri sapıtırlar."39F

1 

 

- Fâsık âlimlerin ve âbidlerin söz ve fiillerine 

uyan kimse için dalâlete düşmeyeceğine dâir bir garanti 

yoktur: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

                                                 
1 Buhârî; "Kendi görüşüyle hareket etmenin kötülenmesi bâbı", hadis no: 

7307 
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ّ�َها۞﴿
َ
� ٰ ِينَ ٱ َٓ َّ  ْ ثِٗ�� إِنّ  َءاَمُنٓوا ۡحَباَِ ٱ ّمِنَ  ََ

َ
ُ�لُونَ  لّرۡهَبانِ ٱوَ  ۡ�

ۡ
ۡمَ�َٰل  َ�َأ

َ
 أ

ِۗ ٱ َسبِيلِ  َعن َوَ�ُصّدونَ  ۡلَ�ِٰطلِ ٱِب  َّاِس ٱ َّ ﴾...  

 ]   ٣٤: الو�ة [

"Ey îmân edenler! Doğrusu hahamlar ve 

rahiblerin çoğu insanların mallarını haksız yollarla 

yemekte ve onları Allah yolundan alıkoymaktadırlar." 
40F

1 

- Sâlihlerin, âlimlerin ve âbidlerin sözlerine, 

fiillerine ve yaşayışlarına uyan kimse için dalâlete 

düşmeyeceğine dâir bir garanti yoktur: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ْ ٱ ﴿ ٓوا َُ َ ََُهمۡ  َّ ۡحَبا
َ
َُۡهَ�َٰنُهمۡ  أ َ�اٗ�ا َو َۡ ِ ٱ ُدونِ  ّمِن أَ َّ ...﴾  

 ]   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."41F

2   

                                                 
1 Tevbe Sûresi: 34 
2 Tevbe Sûresi: 31 
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- Önderlerin ve büyüklerin sözlerine uyan kimse 

için dalâlete düşmeyeceğine dâir bir garanti yoktur: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ٓ  َ�ُقولُونَ  َّاَِ ٱ ِ�  وُُجوُهُهمۡ  ُ�َقّلُب  يَۡومَ  ﴿ َطۡعَنا َ�ٰلَۡيَََنا
َ
َ ٱ أ َطۡعَنا َّ

َ
 ٦ لّرُسوَ�۠ ٱ َوأ

 ْ ٓ  َوقَالُوا ّ�َنا ََ  ٓ َطۡعَنا إِّ�ا
َ
آَءنَا َساَدَ�َنا أ َضّلونَا َوُ�َ�َ

َ
ٓ  ٦ لّسبِيَ�۠ ٱ فَأ ّ�َنا  ِضۡعَفۡ�ِ  َءاَِِهمۡ  ََ

اِب ٱ ِمنَ  ََ بِٗ�� لَۡعٗنا ۡلَعۡنُهمۡ ٱوَ  ۡلَع  ]   ٦٨-٦٦ : األحزاب [ ﴾ ٦ ََ

"O gün yüzleri ateşte çevrilirken: Ne olurdu 

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

derler. Rabbimiz! Doğrusu biz önderlerimize ve 

büyüklerimize itaat ettik. Onlar da bizi yoldan 

saptırdılar. Rabbimiz! Onlara azabın iki katını ver ve 

onları büyük bir lanet ile lanetle."42F

1 

-Ataların sözlerine uyan kimse için dalâlete 

düşme-yeceğine dâir bir garanti yoktur: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ْ  لَُهمۡ  �ِيَل  نَذا ﴿ ٓ  إَِ�ٰ  َ�َعالَۡوا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ ْ  لّرُسولِ ٱ نَ�  َّ  َما َحۡسبَُنا قَالُوا

ٓۚ  َعلَۡيهِ  وََجۡدنَا َولَوۡ  َءابَآَءنَا
َ
ا َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َءابَآؤُُهمۡ  َ�نَ  أ   [﴾ ١ َ�ۡهَتُدونَ  َوَ�  َشۡ� ٔٗ

=]   ١٠٤: الائ دة

                                                 
1 Ahzâb Sûresi: 66-68 
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"Onlara: Allah’ın indirdiğine ve Rasûle (ikisinin 

hakemliğine) gelin denildiği zaman: Atalarımızı ne 

halde bulmuşsak o bize yeter, derler. Ataları hiçbir 

şey bilmeyen, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar 

da mı onlara uyacaklar?"43F

1 

- İnsanların çoğunun üzerinde bulunduğu şeye 

uyan kimse için dalâlete düşmeyeceğine dâir bir garanti 

yoktur: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ۡ�َ�َ  َُِطعۡ  نن ﴿
َ
�ِض ٱ ِ�  َمن أ

َ
ِۚ ٱ َسبِيلِ  َعن يُِضّلوكَ  ۡ� َّبُِعونَ  إِن َّ  لّظنّ ٱ إِّ�  يَ

 ]   ١١٦: األنعام [﴾  ١ َ�ُۡرُصونَ  إِّ�  ُهمۡ  ننۡ 

"(Ey Nebi!) Eğer sen,yeryüzünde bulunanların 

çoğunluğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan 

(dîninden) saptırırlar.Onlar, ancak zanna (atalarını taklit 

etmekte doğru zannettiklerine) uyarlar ve yalnız yalan 

söyleyip dururlar."44F

2  

                                                 
1 Mâide Sûresi: 104 
2 Tevbe Sûresi: 31 
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Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun-  rivâyet 

olunduğuna göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

şöyle buyurmuştur: 

ا... (( م 
َ
ٌّ  فأ ّمَُافِ

ْ
َكفِيّ  ال

ْ
ٌّ :َ�يَّقوّل  َوال قّوّل َما َلّقوّل ال ا

َ
ْدرِي ّكُّْت م

َ
 م
َ
ّ ، 

َ�ةً :َ�يَّقاّل  ََ ِمْن َحِديٍد َضْ َّب اَِمَااِر ْْ  رَغَيَْت َوّ�
َ
 َدَر�َْت َوّ

َ
 َصيَْحًة َ�يَِصيحّ   ّ

َ اَ َقغَْ�ِ  َْ ] رواه الخاري [.))�َْسَمّعَها َمْن يَِغيِه َ�

"Kâfir veya münâfık ise şöyle cevap verir:  

-Bilmiyorum. Ben, insanların dedikleri gibi 

diyordum.  

Bunun üzerine ona şöyle denilir:  

- Ne hak ve doğru olanı bildin, ne de Kur'an'ı 

okudun. Sonra iki kulağının arasına demir bir balyozla 

öyle vurulur ki haykırıp feryat koparır. Öyle ki insanlar 

ve cinler dışında, onlara yakın olan hayvanlar ve 

melekler bu feryadı işitir."45F

1 

 

 

                                                 
1 Buhârî; "Kabir azabı hakkında gelen bâbı", hadis no: 1374 
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- Müslümanların çoğunun üzerinde bulunduğu 

şeye uyan kimse için dalâlete düşmeyeceğine dâir bir 

garanti yoktur: 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ۡ�َ�ُُهم يُۡؤِمنُ  َوَما ﴿
َ
ِ ٱِب  أ   ﴾ ١ ّمۡ�ُِ�ونَ  َوُهم إِّ�  َّ

=]   106: يوسف [

"Onların ekserisi, şirk koşmaksızın Allah’a îmân 

etmezler." 
46F

1 

Abdullah b. Amr'dan -Allah ondan ve babasından 

râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre,Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

 ِمغًَة َواَحَدةً . 
 
ِِ ال اِر ِِّ ّّهْم 

ُّ َ وََالٍب وََسُِْعْ�َ ِمغ ًة  ََ ِث  م 
َ
َّ م ْفَتِ

ََ  ))
َصَحاِب .)) [ رواه التمذي

َ
نَا َعغَيِْه َوم

َ
   ]قَالّوا: َوَمْن ِ�َ يَا رَّسوَل اهللاِ ! قَاَل : َما م

"Ümmetim yetmiş üç millete (fırkaya) ayrılacaktır. 

Bir millet dışında hepsi cehennemdedir. 

 

 

                                                 
1 Yusuf Sûresi: 106 
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(Sahâbe):  

- O millet hangisidir ey Allah'ın elçisi? diye 

sordular. 

Buyurdu ki: 

- Benim ve ashâbımın üzerinde bulunduğu yol 

üzere olanlar." 
47F

1 

 

           

 

                                                 
1 Tirmizî; hadis hasen liğayrihidir. 


