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Soru:Soru:Soru:Soru:    

Bir makale, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ruhunun her vakitte ve 

devamlı olarak mevcut olduğunu ilan etmiş!  

Aşağıdaki zikredilenler, makalenin büyük bir kısmını ve delillerini içermektedir.  

Bu makelede söylenenler doğru mudur? 

(Bu makalede zikredilen şeyler:) 

Ehl-i sünnet ve'l-cemaatin, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında şu 

inancı taşımaktadır: 

1. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hazırdır ve her vakitte 

görülmektedir. 

2. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, şu an Allah Teâlâ'nın bütün kullarını 

bilmekte ve onları görmektedir. 

3. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- aynı ayda birden fazla yerde bulunma 

gücüne sahiptir. 

Bunun delilleri şunlardır: 

�{�{�{�{��R��Q��P��O��N����M���L���K��R��Q��P��O��N����M���L���K��R��Q��P��O��N����M���L���K��R��Q��P��O��N����M���L���Kzzzz ] آلية �ألحز��سو��� :��[  

""""Ey Peygamber! Biz, seni Ey Peygamber! Biz, seni Ey Peygamber! Biz, seni Ey Peygamber! Biz, seni (ümmetine risâleti tebliğ etmek üzere) şâhit, şâhit, şâhit, şâhit, (ümmetinden 

îmân edenleri rahmet ve cennetle) müjdeleyici müjdeleyici müjdeleyici müjdeleyici ve ve ve ve (karşı gelenleri ve yalanlayanları da 

cehennemle)    uyarıcı olarak gönderdik."uyarıcı olarak gönderdik."uyarıcı olarak gönderdik."uyarıcı olarak gönderdik."1111    

 �{�{�{�{��b��a�� �̀�_��~������}��|�����������{��z��y����x��w��b��a�� �̀�_��~������}��|�����������{��z��y����x��w��b��a�� �̀�_��~������}��|�����������{��z��y����x��w��b��a�� �̀�_��~������}��|�����������{��z��y����x��w

��c��c��c��czzzz  ]� آلية لنسا�سو��� :�� [  

""""Her ümmetten bir Her ümmetten bir Her ümmetten bir Her ümmetten bir (elçiyi ümmetine)    şşşşâhitâhitâhitâhit    kıldığımız ve seni kıldığımız ve seni kıldığımız ve seni kıldığımız ve seni de de de de (ümmetine, Rabbinin 

risâletini tebliği ettiğine dâir) onlara şâhit olarakonlara şâhit olarakonlara şâhit olarakonlara şâhit olarak    getirdiğimiz zaman getirdiğimiz zaman getirdiğimiz zaman getirdiğimiz zaman (kıyâmet günü 

insanların hâli) nice olacak?"nice olacak?"nice olacak?"nice olacak?"2222    
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Dikkat ederseniz, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, Allah'ın yeryüzünde 

yaratmış olduğu bütün ümmetlere bir şâhit olarak çağırılan konumdadır. Bunun içindir ki 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ortaya çıkmadan önce hazır olması ve halen 

yeryüzünde olması gerekir.Yoksa gerçek olayların gidişatına şâhit olduğu söylenemez! 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şâhit olduğunu söyleyen bir çok âyet-i kerime 

vardır. 

İnce bir nokta: Aşağıda zikredilen şu Kur'an âyeti, Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'in erken ortaya çıkmadan önce mevcut olmadığına delâlet etmektedir!    

�{�{�{�{��¶��µ�� �́�³��²�������±��°��¯®���¬��«��ª��©��¨��¶��µ�� �́�³��²�������±��°��¯®���¬��«��ª��©��¨��¶��µ�� �́�³��²�������±��°��¯®���¬��«��ª��©��¨��¶��µ�� �́�³��²�������±��°��¯®���¬��«��ª��©��¨

��º��¹���¸��º��¹���¸��º��¹���¸��º��¹���¸��¿��¾��½��¼��»��¿��¾��½��¼��»��¿��¾��½��¼��»��¿��¾��½��¼��»zzzz  ] عمر��سو�� ��  ] ��: �آلية 

""""(Ey elçi!)    BunlarBunlarBunlarBunlar (sana anlattığımız şeyler),,,,    sana vahyetmekte olduğumuz gayb sana vahyetmekte olduğumuz gayb sana vahyetmekte olduğumuz gayb sana vahyetmekte olduğumuz gayb 

haberlerindendir.haberlerindendir.haberlerindendir.haberlerindendir.    Meryem'e hangisi kefil olacak diye Meryem'e hangisi kefil olacak diye Meryem'e hangisi kefil olacak diye Meryem'e hangisi kefil olacak diye (kur'a çekmek için)    kalemlerini kalemlerini kalemlerini kalemlerini 

atarlarken sen atarlarken sen atarlarken sen atarlarken sen onların onların onların onların yanlarında değildin. Çekyanlarında değildin. Çekyanlarında değildin. Çekyanlarında değildin. Çekişirlerken de orada bulunmadın.işirlerken de orada bulunmadın.işirlerken de orada bulunmadın.işirlerken de orada bulunmadın.""""1111    

Yani Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, mevcut değildi, yani bedeniyle 

konuşmuyordu. 

Cevap:Cevap:Cevap:Cevap:    

Hamd, yalnızca Allah'adır. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- yaratılmışların en mükemmeli, onların en 

fazîletlisi, Allah Teâlâ'ya en sevimlisi ve O'nun katında en kıymetlisidir. Bu, Rasûlullah -

sallallahu aleyhi ve sellem-'in beşer özelliklerinden soyutlanmış (insan üstü bir varlık 

olduğuna) veya Rab Teâlâ'nın özelliklerinden birtakım şeylerin ona verileceği anlamına 

gelmez. Dolayısıyla Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bir insandır. Her insanın 

başına gelen hastalıklar ve gerçek ölüm gibi şeyler, O'nun da başına gelmiştir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

�{�{�{�{��×���Ö��Õ��Ô��Ó��×���Ö��Õ��Ô��Ó��×���Ö��Õ��Ô��Ó��×���Ö��Õ��Ô��Ózzzz  ] آلية �لزمرسو��� :!" [  

""""(Ey Elçi!)    Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler.Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler.Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler.Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler.""""2222    

Yine, Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 
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�{�{�{�{��Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÅ���Ä��Ã�������Â��Á��À��Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÅ���Ä��Ã�������Â��Á��À��Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÅ���Ä��Ã�������Â��Á��À��Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÅ���Ä��Ã�������Â��Á��Àzzzz  

  ] �!: �آلية �ألنبيا�سو��  [ 

""""(Ey Elçi!)    Senden önce hiçbir insanıSenden önce hiçbir insanıSenden önce hiçbir insanıSenden önce hiçbir insanı (dünya hayatında) ebedi kılmadık. Sen ölürseebedi kılmadık. Sen ölürseebedi kılmadık. Sen ölürseebedi kılmadık. Sen ölürsennnn,,,,    

onlar onlar onlar onlar (dünya hayatında)    kalıkalıkalıkalıcı mıdırcı mıdırcı mıdırcı mıdırlarlarlarlar    (kendilerinin kalıcı olacaklarını mı ümit ediyorlar)?"?"?"?"1111    

Bu sebeple Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- muhakkak ki vefat etmiş ve 

kabrine defnedilmiştir. 

Bunun içindir ki Ebu Bekir es-Sıddık -Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir: 

 )) Aًَد� قَْد َما F6َُم F�َم فَِإ
F
يِْه 	ََسل

َ
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ن
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م
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R الَ َFهللا� F�� َفْعبQQُُد �هللاFَ فQQَِإَLَP  

َ
QQا�

َ
 ���Ö��Õ��Ô��Ó��×���Ö��Õ��Ô��Ó��×���Ö��Õ��Ô��Ó��×���Ö��Õ��Ô��Ózzzz×��}�}�}�}� :َ	ق

 
َ
QQا�

َ
��h��g��f����e����d��c��h��g��f����e����d��c��h��g��f����e����d��c��h��g��f����e����d��c��r��q���p���o��n��m��lk��j��i��r��q���p���o��n��m��lk��j��i��r��q���p���o��n��m��lk��j��i��r��q���p���o��n��m��lk��j��i}�}�}�}� :َ	ق

��a��̀ ��_��~��}|��{�������z��y��x��w��v��u��ts��a��̀ ��_��~��}|��{�������z��y��x��w��v��u��ts��a��̀ ��_��~��}|��{�������z��y��x��w��v��u��ts��a��̀ ��_��~��}|��{�������z��y��x��w��v��u��tszzzz.((   

 ] U�خاW� X�	�[  

"Dikkat edin! Kim, Muhammed "Dikkat edin! Kim, Muhammed "Dikkat edin! Kim, Muhammed "Dikkat edin! Kim, Muhammed ----sallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellem----'e ibâdet ediyorsa 'e ibâdet ediyorsa 'e ibâdet ediyorsa 'e ibâdet ediyorsa 

(tapıyorsa)    bilsin ki Muhammed ölmüştür.bilsin ki Muhammed ölmüştür.bilsin ki Muhammed ölmüştür.bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a ibâdet ediyorsa, bilsin kKim de Allah'a ibâdet ediyorsa, bilsin kKim de Allah'a ibâdet ediyorsa, bilsin kKim de Allah'a ibâdet ediyorsa, bilsin ki Allah i Allah i Allah i Allah 

Hayy'dır Hayy'dır Hayy'dır Hayy'dır (diridir), O ölmez., O ölmez., O ölmez., O ölmez.    

Sonra şöyle dedi Sonra şöyle dedi Sonra şöyle dedi Sonra şöyle dedi (şu âyeti okudu)::::        

""""(Ey Elçi!)    Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler.Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler.Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler.Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler.""""2222 

Ardından da şu âyeti okudu:Ardından da şu âyeti okudu:Ardından da şu âyeti okudu:Ardından da şu âyeti okudu:    

"Muhammed; sadece bir elçidir. O"Muhammed; sadece bir elçidir. O"Muhammed; sadece bir elçidir. O"Muhammed; sadece bir elçidir. O''''ndan önce de nice elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o, ndan önce de nice elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o, ndan önce de nice elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o, ndan önce de nice elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o, 

(eceli gelir de)    ölür veya öldürülürseölür veya öldürülürseölür veya öldürülürseölür veya öldürülürse,,,,    (O'nun getirdiği dîninizden)    geri mi döneceksiniz? geri mi döneceksiniz? geri mi döneceksiniz? geri mi döneceksiniz? 

KimKimKimKim, , , , (dîninden)    geri dönersegeri dönersegeri dönersegeri dönerse,,,,    Allah'a hiçbir zarar verAllah'a hiçbir zarar verAllah'a hiçbir zarar verAllah'a hiçbir zarar veremez emez emez emez (ancak kendisine büyük zarar 

verir)....(Kim de İslâm nimetinden dolayı Rabbine şükrederse,)    şüphesiz ki şüphesiz ki şüphesiz ki şüphesiz ki Allah, Allah, Allah, Allah, 

şükredeşükredeşükredeşükredenlerin müknlerin müknlerin müknlerin mükââââfatını verecektir.fatını verecektir.fatını verecektir.fatını verecektir.""""3333,,,,4444    
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Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şâhit, müjdeleyici ve uyarıcı olması ve 

kıyâmet gününde şâhitlik edecek olması; O'nun bütün ümmetlere hazır olduğu, hayatının 

kıyâmet gününe kadar devam edeceği ve  kabrinde olduğu halde O'nun gözle görüleceği 

anlamına gelmez.Zirâ şâhitliğin yolu, O'nun olan bitenleri görmesiyle sınırlı değildir. 

Aksine O, Allah Teâlâ'nın kendisine haber vermesiyle ümmetlere şâhitlik edecektir. Yoksa 

O, (Allah Teâlâ'nın bildirdiklerinin dışında) gaybı bilmemektedir.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

�{��P��O������N��M��LK��J��I��H��G��F��E��D��C����B��A��P��O������N��M��LK��J��I��H��G��F��E��D��C����B��A��P��O������N��M��LK��J��I��H��G��F��E��D��C����B��A��P��O������N��M��LK��J��I��H��G��F��E��D��C����B��A

��_�� �̂�]�������\���[����Z��Y�����X��WV��U��T��S��R��Q��_�� �̂�]�������\���[����Z��Y�����X��WV��U��T��S��R��Q��_�� �̂�]�������\���[����Z��Y�����X��WV��U��T��S��R��Q��_�� �̂�]�������\���[����Z��Y�����X��WV��U��T��S��R��Qz  

  ] ''�: �آلية �ألعر�&سو�� [ 

""""(Ey Elçi! Onlara)    de ki: ‘Ben, Allah’ın diledide ki: ‘Ben, Allah’ın diledide ki: ‘Ben, Allah’ın diledide ki: ‘Ben, Allah’ın dilediğinden başka kendime herhangi bir ğinden başka kendime herhangi bir ğinden başka kendime herhangi bir ğinden başka kendime herhangi bir 

fayda ya da zarar verecek güce sahip değilim.fayda ya da zarar verecek güce sahip değilim.fayda ya da zarar verecek güce sahip değilim.fayda ya da zarar verecek güce sahip değilim.    Eğer ben gaybı bilseydim, elbette daha Eğer ben gaybı bilseydim, elbette daha Eğer ben gaybı bilseydim, elbette daha Eğer ben gaybı bilseydim, elbette daha 

çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir kötülük de dokunmazdı.Ben, inanan bir topluluk çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir kötülük de dokunmazdı.Ben, inanan bir topluluk çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir kötülük de dokunmazdı.Ben, inanan bir topluluk çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir kötülük de dokunmazdı.Ben, inanan bir topluluk 

için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim."için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim."için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim."için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim."1111    

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- aynı anda birçok farklı yerlerde bulunamaz. 

Aksine O -sallallahu aleyhi ve sellem- bir yerdedir ve orası da kabridir. Müslümanlar bu 

konuda ittifak etmişlerdir. 
 
 

����        ����        ����        ����        ����        ���� 
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