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"Kim, Allah'tan samimi olarak şehâdeti isterse, yatağında ölse bile, Allah 

onu şehitlerin makamlarına ulaştırır/eriştirir. (Yani Allah yolunda öldürülmese bile 

şehitlerin sevaplarından kendisine de verilir.)"1  






 

"(Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ashabına): 

- Sizler içinizde kimi şehit sayıyorsunuz? dedi. 

(Sahâbe:) 

- Ey Allah’ın Rasûlü! Allah yolunda öldürülen kimse şehittir, dediler.  

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: 

- Öyleyse ümmetimin şehitleri oldukça az olur. 

(Sahâbe:) 

- O halde onlar kimlerdir ey Allah’ın elçisi? Dediklerinde, Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: 

- Allah yolunda öldürülen, şehittir. Allah yolunda ölen, şehittir. Taundan 

(vebâ hastalığından) ölen, şehittir.Karın hastalığından ölen, şehittir."2  

                                                
1 Müslim; hadis no: 3532  
2 Müslim; hadis no: 3539 
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"(Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ashabına): 

- Sizler içinizde kimi şehit sayıyorsunuz? dedi. 

(Sahâbe:) 

- Allah yolunda öldürülen kimsedir, dediler.  

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: 

- Şüphesiz o zaman ümmetimin şehitleri oldukça az olur. 

- Allah yolunda öldürülmek, şehâdettir.Karın hastalığından ölmek, şehâdettir. 

(Suda) boğularak ölmek, şehâdettir. Loğusalık halinde  (doğum anında) ölmek, 

şehâdettir.Taundan (vebâ hastalığından) ölmek, şehâdettir."1  







 
"(Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ashabına): 

- Sizler şehâdeti nasıl sayıyorsunuz? dedi. 

(Sahâbe:) 

- Allah -azze ve celle-'nin yolunda öldürülmektir, dediler.  

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: 

- Şehâdet, Allah -azze ve celle-'nin yolunda öldürülmenin dışında yedi sınıftır 

(bundan başka yedi türlü şehâdet vardır): 

Taundan (vebâ hastalığından) ölen, şehittir. Karın hastalığından ölen, 

şehittir. (Suda) boğularak ölen, şehittir.Yıkıntı (veya göçük) altında kalarak ölen, 

                                                
1 Ahmed; hadis no:: 7745 
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şehittir. Zâtü'l-Cenb (Plörezi)1 hastalığından ölen, şehittir. (Yangında) yanarak 

ölen, şehittir. Karnında çocuğuyla (hamile iken) ölen kadın, şehittir."2 

 







 
"(Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ashabına): 

- Sizler şehâdeti nasıl sayıyorsunuz? dedi. 

(Sahâbe:) 

- Allah yolunda öldürülmektir, dediler.  

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: 

- Şehâdet, Allah yolunda öldürülmenin dışında yedi sınıftır (bundan başka 

yedi türlü şehâdet vardır): 

Taundan (vebâ hastalığından) ölen, şehittir. (Suda) boğularak ölen, şehittir. 

Zâtü'l-Cenb (Plörezi)  hastalığından ölen, şehittir. Karın hastalığından ölen, şehittir. 

(Yangında) yanarak ölen, şehittir.Yıkıntı (veya göçük) altında kalarak ölen,şehittir. 

Karnında çocuğuyla (hamile iken) ölen kadın, şehittir."3 




 
"Malı uğrunda (malını zorla almak isteyen kimseye karşı onu savunurken) 

öldürülen, şehittir. Kanı uğrunda (kendisini savunurken) öldürülen, şehittir. Dîni 

uğrunda (dîninden döndürülmek istediğinde dîninden dönmediği için veya dînini 

savunurken) öldürülen, şehittir. Âilesi uğrunda (eşi veya yakın akrabası olan bir 

kadının namusunu savunurken) öldürülen, şehittir."4  

                                                
1 Zâtü'l-Cenb: Akciğerleri saran zarın iltihaplanması sonucu görülen bir hastalıktır. Nedeni, zatürree, verem veya 

akciğer absesinden yayılan iltihaptır. Tedaviye vakit geçirmeden başlamak gerekir. 
2 Ahmed; hadis no:22635, Nesâî; hadis no: 1823, Ebu Davud; hadis no: 2704. 
3 Müslim: 1915/165, Ahmed: 522, İbni Mace: 2804. 
4  Tirmizî; hadis no: 1341, Nesâî; hadis no: 4027. 
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İslâm âlimleri -Allah onlara merhamet etsin- yukarıdaki hadisleri açıklarken 

şöyle demişlerdir: 

"Bu ölümler, çetin ve acılarının çok olmasından dolayı  Allah Teâlâ'nın lütuf ve 

ihsanı ile şehâdet sayılmıştır." 

Yine, İslâm âlimleri -Allah onlara merhamet etsin- şöyle demişlerdir: 

"Allah Teâlâ'nın yolunda öldürülen kimsenin dışındaki kimselerin 

şehâdetinden kastedilen; âhiret günü onlara şehitlerin sahip oldukları sevabın 

verilecek olmasıdır. Dünyadaki hallerine gelince onlar, diğer ölüler gibi yıkanırlar 

ve cenâze namazları kılınır." 

Yine, İslâm âlimleri -Allah onlara merhamet etsin- şöyle demişlerdir: 

"Şehitler, üç kısımdır: 

Birincisi: Hem dünyada, hem de âhirette şehit sayılan kimsedir ki bu, 

kâfirlerle yapılan savaşta öldürülen kimsedir. 

İkincisi: Dünyada şehit muamelesi görmeyen, fakat âhirette şehit sayılan 

kimsedir ki bunlar, yukarıdaki hadislerde zikredilen kimselerdir. 

Üçüncüsü:  Âhirette değil de sadece dünyada şehit sayılan kimsedir ki bu, 

savaşta elde edilen ganimetten, henüz ganimet taksimi yapılmadan önce çalan 

kimsedir veya kâfirlerle yapılan savaş sırasında, savaştan (cepheden) kaçarken 

öldürülen kimsedir."1     

 

 
 

 

                                                
1  Nevevî; "Müslim Şerhi; 3539 nolu hadisin şerhi. 


