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Onsoz 

Hamd Allah igindir, O’na hamd eder, sadece ondan 
yardim ve magfiret dileriz! Nefsimizin ve amellerimizin 
kotiiluklerinden O’na sigmiriz! Allah kime hidayet ederse 
onu saptiracak higbir kimse olamaz, yine O, kimi 
sapikliga dugiirurse artik ona hidayet edecek higbir kimse 
yoktur. §ehadet ederim ki, Allah’tan bagka hak ilah 
yoktur, O’nun higbir ortagi da yoktur. Yine gehadet 
ederim ki, Hz. Muhammed O’nun kulu ve resuludur. 

Allahu Subhanehu ve Teala kullarmi imtihan etmek 
igin gegitli helaller ve haramlar koymugtur. insanlarin, bu 
haramlari degigtirmesi, bozmasi ve onemsememesi 
kesinliKle caiz degildir. 

Allah’in Result! (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) goyle 
buyurur: 
^ S, ^ ^ s s f ^ s s' * s } ' A $ £ 

Uj \aj ^ JjH ti)) 

oAa .*j tC-j ij^j «o>t uts ^ iidtc 

(( 4 iLi dif; olT Uj ^ 

“Allahu Teala kitabmda neyi helal kilm/$sa o helaldir, 
neyi haram kilm/gsa o haramdir, neyi hig zikretmemi$se o 
afiyettir (af edilmi§tir). Allah’tan bu afiyeti kabulediniz. 
Muhakkak ki Allah unutkan degildir. Daha sonra Allah’in 
Resulu gu ayeti okudu: “Rabbin unutkan degildir"1 

Haramlar, Allah (azze ve celle)’nin gizmig oldugu 
smirlardir. Allah Teala goyle buyurur: 

1 Hakim rivayet etmi$tir.2/375. Elbani “Gayetii’I- Meram” 

adli kitabinda bu hadisin Hasen oldugunu /ik ret mi stir. 
Sh.14 
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i tAy'p Vi it) SjJA- lLUj > 

“!$te bunlar Allah'm sinirlaridir, buntara yaklagmaym." 
(Bakara:187). 

Allahu Teala bu sinirlari a§anlari §oyle uyariyor: 
f 'l ' s . f \ s * y Of*' ff &sss'f't 0 s o s v 

AJ j L$-3 \j\j JLjuj j j Aiil j4 J ? 

, * * * , - 
i 

“Kim ki Allah ve Resulu'ne isyan eder, O’nun koymug 
o/dugu sinirlari agarsa Allah onu, orada ebed? katmak 
uzere cehennem ategine sokacakt/r, onun igin orada 
ihanet edicibirazab vardtr. ” (Nisa:14). 

§u hadiste haramlardan sakinmamn farz oldugu 
belirtilmektedir: 

'jjjii dj jA OA < ^ ~^' lij» 

“Size neyi yasakladiysam ondan sakin/n, neyi de 
emrettiysem gucunuzun yettigi kadar onu yapm. ” 

Malesef toplumda heva ve hevesine kanmi§, 
nefislerine aldanmi§, zayif ki§ilikli, ilimsiz oyle insanlar var 
ki kendilerine bir ka<? haram soylediginizde oflayip 
puflayarak §oyle derler: “Her §ey haram, haram olmayan 
bir §ey birakmiyorsunuz, bizi hayatimizdan bezdirdiniz, 
ipimizi darlattimz, i§iniz gucunuz haram saymak veya 
haram kilmak, din kolaylik dinidir, Allah affedicidir ve 
merhametlidir, neden boyle yapiyorsunuz?!” 

Onlara cevaben §oyle deriz: 
Allah (subhanehu ve teala) diledigi gibi hukum koyar, 

O’nun hukmuniin herhangi birtakipgisi de olamaz, O her 
§eye hakimdir, O’nun her §eyden haberi vardir.O diledigi 
§eyi haram, diledigi §eyi helal kilar. O’nu tesbih ederiz. 

2MusIim. Faziletler kitabi, no: 130. Abdulbaki Baskisi. 
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O’na hakkiyla kulluk etmenin kurali; O'nun hukmiine razi 
olmak ve tarn birteslimiyet gostermektir. 

Allah’in hukiimleri, O’nun ilminden, adlinden ve 
hikmetinden sadir olmu§ olup, kesinlikle bunlar abes ve 
oyun olarak gdrulemez. Allahu Teala §oyle buyurur: 

“Rabbinin kelimeleri dogruluk ve adaletle tamam 
o/mugtur. O’nun kelimelerini hig kimse degigtiremez, O 
her geyi duyan ve bilendir" (En-am: 115). 

Allahu Teala, helal ve haram kilmadaki olQuyu §oyle 
beyan etmi§tir: 

4 C-iUAJt J oCkll ^ Jjtjj ^ 

“O, s/z/ere guzel ve temiz geyleri helal, kotu ve pis 
geyleri haram kilar." (A'raf: 157). 

iyi ve guzel §eyler helal, kotu ve pis §eyler haramdir. 
Helal ve haram kilmak sadece Allah’in hakkidir. ?ayet bin 
gikar da bu hakki kendinde veya ba§ka birinde gorurse, o 
ki§i buyuk kiifre dii§mu§ olur ve boylece islam dininden 
gikmi§ olur. Allahu Teala §oyle buyuruyor: 

^.oiU jijS\ 'ja ^ ^ 

“Yoksa onlarm ortaklari olup, bunlar dinde Allah!n izin 
vermedigigeylere mi cevaz veriyorlar." (§ura:21) 

Helaller ve haramlar konusunda ancak kitabi ve 
sunneti iyi bilen, ilim sahibi alimler konu§abilir. Allahu 
Teala §u ayetinde, ilimsiz fetva verenleri §iddetle 
uyarmaktadir: 

jj£3\ 

i.... \/Jk.j 
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“Dilinize geldigi gekilde, yafan soyfeyerek, bu helaldir 
gu haramdir demek suretiyle yalaniarimzi Allah'a isnat 
ederek Oha iftira etmeyin." (En-am: 116) 

Haram olan §eyler Kur’an ve sunnet ile belirlenmi§tir. 
Allahu Teaia §oyle buyurmaktadir: 

* J*'' A* 

* 

“(Ya Muhammed onlara) de ki: Gefln Allah’in size 
haram kildigi geyieri okuyayim: AH ah’a girk kogmaym, 
anne-babaya Iyllikte bulunun, evlatlarmizi aghk 
korkusuyla oldurmeyln." (En’am:151). 

Peygamberimizin sunnetinde de bir 90k haramlar 
beyan edilmi§tir.6mek olarak §u hadisleri zikredelim; 

“Allahu Teaia garap (alkol igeren igecekleri), 6!u eti 
(leg), domuz ve put sat/m mi haram k/lmigtir.1,3 

S S ^ 0 S ^ S s\ & 

Jyp- LlJJr \$\ 0)}> 

“Allahu Teaia bir geyi haram kilmigsa o geyi satarak 
ondan a!man kiymeti de haram kilmigtir. ”3 4 

Bazen naslar (ayet ve hadisler) belli bazi konulardaki 
haramlari dile getirir. Ornegin Allahu Teaia §u ayetinde 
yiyecek ile ilgili bazi haramlari belirtmektedir: 

3 Ebu Davud rivayet etmi$tir: 3486 . Bu hadis Ebu 

Davud’un sahihinde 977 rakamiyla yer almaktadir. 

Hadisin sahih oldugu konusunda ittifak vardir. 

4Dar-u Gutm rivayet etmi§tir. 3/7 , hadis sahihtir. 

6 



*_! i»i jq j*.f iij ^ k'ji ^lp » 

*il ^.t.J1 JSl Uj 4»»,.b:llj Aj}Jld1\j Hj3j^\j <ijusxi<J\j 

4 ... ^S?jSjVj 'jL~teU i))j Lrla3\ ^Js- ^S"ili 

“Siztere teg, kart, domuz eti, Allah'tan bagkasmm ad/ 
amlarak kesi/en/er, bogutarak otduruten (hayvantar), (tag, 
odun vb. lie) dtdurutmug, yukandan agagtya 
yuva/ianarak d/rniig, boynuz/anarak otmug (hayvantar He) 
yirtici hayvantar (olmeden yetigip kestik/eriniz mustesna), 
dikili tagtar (puttar) igin bogazlanmig hayvantar ve fat 
oktanyta kismet aramamz size haram kilindi." 
(Maide:3) 

§u ayette de Allahu Teala nikahlanmasi haram 
olanlari saymigtir: 

OLjj (*£>Upj (%• ^ 

, . i. , > 
S-.- 

“Anatanmz, kizlariniz, k/z kardegteriniz, halalarmiz, 
teyzeteriniz, kardeg kizlari, kiz kardeg kizlari, sizi emziren 
anatanmz, sut kardegteriniz, egterinizin ana/ari, kenditeri 
He birtegtiginiz egtennizden otup evinizde butunan uvey 
kizlariniz size haram kilindi." (Nisa:23). 

Allahu Teala bizlere temiz ve guzel geyleri helal 
kilmigtir. Allahu Teala’nm bizim igin yaratmig oldugu 
temiz ve guzel geyler o kadar gegitli ve goktur ki bunlari 
saymakla bitiremeyiz. Allahu Teala bize miibah kildigi 
geyleri ayn ayn saymamigtir, zira bunlar sayilamayacak 
kadar goktur. Fakat haramlari saymigtir, zira bunlar 
sinirlidir. Allahu Teala §oyle buyurur: 
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i ... 4\ £ N! J&k jij » 
“Allah size haram kildigi geyteri (agik ve ) tafsilat/i bir 

gekilde agiklamigtir..." (En-am: 119) 
Guzel ve temiz olan geylere gelince; Allahu Teala 

onlan genel olarak helal kilmigtir. Allahu Teala goyle 
buyurur: 

i... & tas- 0u:» 
“Ey insantar yeryuzunde (iyi ve temiz) olan geylerden 

yeyiniz, ontar size helal k/l/nm/gt/r. ” (Baka ra: 168) 
Haramligina dair delil bulunmayan her gey helaldir. 

islamda bu genel bir kaidedir. Bu durum YiiceAllah’in 
kullarina olan egsiz ve sonsuz merhametinin bir 
goriintusudur. Oyleyse bize dugen O’na daima iteatve 
hamd etmektir. 

Bazi insanlar, Allah’in koymug oldugu haramlari 
pegpege saydigmiz zaman iglerine darlik girer. Bu da o 
insanlarm cahilliklerinden ve imanlarinin zayifligindan 
kaynaklanmaktadir. Acaba bu insanlara islam dininin 
kolayligim anlatabilmek igin kendilerine biitiin helalleri 
pegpege siralamak mi gerekir?! Acaba bu insanlari, temiz 
ve guzel geyleri pegpege siralayarak mi islamm, insanin 
hayatim daraltmadigi, bilakis insanlari dunya ve ahirette 
saadete kavugturacak unsurlari ihtiva eden tek ve kesin 
gozum oldugu konusunda ikna edecegiz?! 

Yoksa onlar, kendilerine kam akitilmig; deve, inek, 
koyun, tavgan, ceylan, dag kegisi, tavuk, guvercin, ordek, 
kaz, deve kugu etinin, gekirge ve baligin olusunun helal 
oldugunun soylenmesini mi istiyorlar?! 

Sebzelerin, baklalarin, faydali tahillarin ve meyvelerin 
helal oldugunun soylenmesini mi istiyorlar?! 

Suyun, sutiin, balm, yagin, sirkenin, tuzun, 
kahvaltiliklarin ve baharatlarin helal oldugunu soylenme¬ 
sini mi istiyorlar?! 
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Tahta, demir, kum, ta§, plastik, cam v.s. malzemelerin, 
klima, buzdolabi, gamagir makinesi, bula§ik makinesi, 
slipurge makinesi, mikser, v.s. elektirikli egyalarin 
kullamlmasimn helal oldugunun soylenmesini mi 
istiyorlar?! 

Tip, miihendislik, muhasebe, iktisat, jeoloji, astronomi, 
biyoloji v.s. ilimleri ogrenmenin ve bu ilimlerden 
faydalanmanin, i§ makinalannin, maden arama ve 
gikarma makinalannin, bilgisayar v.s elektronik cihazlarin 
kullamlmasimn helal oldugunun soylenmesini mi 
istiyorlar?! 

Binek hayvanlarma, araba, tren, gemi, ugakv.s. binek 
tagitlarmin kullamlmasimn helal oldugunun soylenmesini 
mi istiyorlar?! 

Pamuk, keten, yun, deri, naylon, polyester v.s. 
maddelerden yapilmig olan giysilerin giyilmesinin helal 
oldugunun soylenmesini mi istiyorlar?! 

Nikahin, ali§-veri§in, kefaletin, vekaletin, havalenin, 
kiraya vermenin, marangozluk, demircilik, tamircilik v.s. 
meslek ve zanaatlarin helal oldugunun soylenmesini mi 
istiyorlar?! 

Bu helalleri saymakla bitirebilir miyiz?! Boyle insanlara 
ne oluyorda gergekleri gormek istemiyorlar?! 

“Din kolaylik dinidir” sozune gelince.. Bu soz dogru bir 
sozdur, fakat bu sozii soyleyen soz konusu kesimin bu 
sozden kasti batildir. Bu dinin kolayligi, getirmi§ oldugu 
kurallarin bazi insanlarin heva ve hevesine uygun olup 
olmamasiyla ilgili olmayip, Islam §eriatinm getirmi§ 
oldugu esaslarla ilgilidir. Din kolaylik dinidir deyip 
haramlari i§lemek farkli, dinde var olan ruhsatlardan 
faydalanmak farklidir. Bu ruhsatlardan bazilari §unlardir: 
iki namazi bazi durumlarda birle§tirmek, yolculukta 
namazlari kisaltmak, yolcunun orug tutmayabilmesi, 
ayaklarin mesh edilebilmesi -mukim (yolculukta olmayan) 
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igin gecesiyle beraber bir gun, yolcu igin geceleriyle 
beraber ug gun-, su kullammindan korkulmasi durumunda 
teyemmum yapilabilmesi, kiginin evlenecegi kiza veya 
kadina bakabilmesi, yemin kefaretinde; kole azat etme, on 
fakiri doyurmak veya onlari giyindirme gibi ug segene§in 
olmasi ve zorunlu durumlarda olii etinin yenilebilmesi v.s. 

izafe olarak gunu da soyleyelim; her musluman 
bilmelidir ki haram kilinan geylerin haram kilinmasinm 
bazi hikmetleri vardir. Allahu Teala bu haramlarla kullarmi 
imtihan etmekte, cennete girecekleri, digerlerinden 
ayirmaktadir. Cehennem ehli, cehennemi kugatan heva 
hevese, gehvete uygun geylere dalip gitmekte iken cennet 
ehli ise cenneti gevreleyen nefsin hoguna gitmeyen 
geylere sabir etmektedir. §ayet boyle geylerle insanlar 
denenmeseydi gunahkar lie iteatkar birbirinden 
ayrilamazdi. iman ehli kendine yuklenen mukeliefi yeti ere 
Allah’in rizasmi ve sevap kazanma araci olarak bakarken, 
nifak ehli bu mukellefiyetlere zorluk ve aci verme araci 
olarak bakmaktadir. Bu sebeble nifak ehline Allah’a boyun 
biikmek, O’na iteat etmek gok zor gelmektedir. Buna 
kargilik iteatkar insanlar Allah’a haramlara yaklagmamanin 
vermig oldugu giizel ve tatli duygular iginde olurlar. Qunku 
kim ki bir geyi Allah rizasi igin birakirsa Allah ona biraktigi 
geyden daha hayirlismi verir ve bu kigi iman lezzetini 
kalbinde hisseder. 

Bu risalede okuyucumuz islam dininde haram kilinan 
bazi haramlari, Kur’an ve siinnetten5 delilleri ile birlikte 

bulacaktir. Soz konusu bu haramlar toplumda gokga 

5 islamda haramlar konusunda yeni bir takim kitaplar 

basilmijtir. ibn en-Nahhas ed-Dimegki’nin“TenbThu’l- 

Gafilin an A’mali’l-Cahilin” adli eseri bunlardan 

biridir. 
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rastlanan haramlardir. Bu eseri kaleme almamdaki gayem 
bu haramlan agiklamak ve bu konular ile ilgili nasihatlerde 
bulunmaktir. 

Allahu TeSla’dan bana ve biitun musluman 
kardeglerime hidayet venmesini, bizleri kullugunda 
muvaffak kilmasim ve bizleri kendi hukumlerini 
gignemekten beri eylemesini niyaz ederim! Allah en hayirli 
koruyucudur ve merhamet edicilerin en merhametlisidir!6 

Bu kitabi bir kag ulema incelemi$tir. Kitabi 

incelevenlerden biri de Seyh Abdulaziz Bin Abdullah 
Bin Baz’dir.(r.h.).Yapmi$ oldugu eklere (z) harfi ile 

sayfamn altindaki notlar boliimunde isaret edilmi^tir. 
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ALLAH’A §IRK KO§MAK 

Haramlarin en buyiigu Allah’a ortak ko§maktir. Ebu 
Bekre’nin (r.a.) rivayet ettigi hadiste Allah’in Resulu §oyle 
buyurur: 

((iib 

“Sizlere buyuk gunahlann en buyugunu haber 
vereyim mi? (up defa) DedHer ki: Haber verEyAHahin 
Resulii. Dedi ki: Allah'a ortak kogmaktm "7 

Allahu Teala kendisine §irk ko§mak harig butiin 
gijnahlari tevbe ile bagi§lar. §irkin bagi§lanmasi igin ozel 
birtevbe gerekir. Allahu Teala §oyle buyurur: 

4 iJJi bji \j> jj y b' jAm Si ab' ^ 

“Allah kendisine pirk kopu/masini asla af etmez, fakat 
bunun haricinde diger gunahlari diiedigi ipin bag/piar." 

(Nisa:48) 
§irkin bazilan buyuk §irktir. Buyuk §irk sahibini islam 

dininden gikartarak -§ayet §irki uzerine olurse devamli 
kalmak suretiyle- atege sokar. Malesef bir 90k islam 
beldesinde bu ge§it §irkler goriilmektedir. 

KABiRLERE iBADET 

Kabirlere ibadet etmek, onlardan yardim dilemek, 
onlarin insanlarin dunya ve ahiretteki ihtiyaglarim, 
sikintilarmni giderebilecegini du§unmek, onlardan medet 

7Buhari ve Muslim rivayet etmi§tir. S.Buhari No:2511. 

BaskuBaga. 
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ummak §eklinde cereyan etmektedir. Allahu Teala §oyle 
buyurur: 

^ ^1 ljl£j *i? }► 

“Allah sadece kendisine ibadet etmenizi 
emretmigtir." (isra :23). 

Olmii§ olan peygamberleden, salih kullardan ve diger 
kullardan $efaat dilemek, sikintilardan kurtulmak igin 
onlardan yardim beklemek bu <je§it §irkler arasmda yer 
almaktadir. Allahu TeSla §oyle buyurmaktadir: 

s\_dly- ij !' alio Ijl 

i in ^ SJt i 

“Bag/ sikmtiya girip garesiz kalm/g birinin duastna 
kim icabet eder, onun bagmdaki kotu/ugu kim uzaklagtirir 
ve sizi yeryuzunun halifeleri (sahipleri) kim kilar, Allah He 
birlikte bagka ilahlarmi vardir?!" (Nem!:62). 

Bazi insanlar herhangi bir §eyhin veya veli bir kulun 
ismini zikretmeyi adet haline getirmi§lerdir. Bu insanlar 
otursalar, kalksalar, ayaklari kaysa hemen bu isimleri 
zikredeiier. Ne zaman bir hata etseler veya ba§larina bir 
muslbet gelse, kimileri; Ya Muhammed, Kimileri; Ya Ali, 
kimileri; Ya Hiiseyin, kimileri; Ya Bedevi, kimileri; Ya 
CeylanT, kimileri; Ya §azili, kimileri; Ya RufaT, kimileri; Ya 
Aydoros, kimileri; Ya Seyyide Zeynep, kimileri; Ya ibn-i 
Ulvan diye nida ederler. Allahu Teala §oyle 
buyurmaktadir: 

<^Jliil jCt ill jji °ja jjPJ,J jjjjl 

“Sizin All ah’tan bagka dua ettiginiz geyler sizin gibi 
kullardir." (Araf: 194). 

Kabre tapanlardan bazilari kabirler etrafinda tavaf 
edip kabre ellerini ve yuzlerini surmekte, kabirlerin 
kapilarim opmekte ve kabirlere secde etmektedirler. Yine 
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bu kigiler kabirlerin oniinde korkarak, boyun biikerek, zelil 
bir gekilde dump isteklerini siralamaktadirlar. Bu 
insanlardan bazilari gocuk, bazilari §ifa v.s. §eyler 
istemektedirler. Ve belki de bazilari: “Ey Seyyidim 50k 
uzaklardan geldim, duarrn geri gevirme demektedirler?! 
Allahu Teala §oyle buyurmaktadir: 

o * f > .'O ° ' ', • * « * c s 0 & ^ \Ia '' v 

f j—i <3! 4-5 S-s**-* * 3* ^ J-*' r 

< 0j^jjlpa jP <uQJ' 

“Allah'i birakip kiyamet gunune kadar kendilerine 
cevap vermeyecek olan peylere tapanlardan daha sap/k 
kim olabilirl? (Oysa) onlar, bun I arm dualarmdan 
(tapmmalarmdan) habersizdider." (Ahkaf:5). 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §byle 
buyurur: 

((jlill lJU ill oji ’j* j£Jj jaj oLi ji)) 

“Kim ki Allah'tan ba$kalarma dua eder de bu hal 
uzerine d/urse ate$e (cehenneme) girer." 

Bazi insanlar kabirlerin yaninda tira§ dahi 
olmaktadirlar. Hatta bazilannin elinde “Tiirbe ve Yatir 
Hac Rehberi” isimli kitapgiklardahi vardir. Bu insanlardan 
bazilari evliyalarin kainatta meydana gelen olaylarda rol 
sahibi olduklarmi, evliyalarin insanlara zarar veya kar 
verebileceklerini dugunmektedirier. Allahu Teala §oyle 
buyurur: 

^1^ ^ ^ 1 & V-'K t j <0^1 1.1 I   ill M 

«d.Cfljl 

“Allah sana bir zarar verecek ntvrss onu senin 
uzerinden O'ndan bapkasi kaldiramaz, yine Allah senin 

sBuhari rivayet etmi$tir.Feth:8/176 
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igin bir hay/r di/erse, onu sender) kimse geri geviremez." 
(Yunus:107). 

Allah’tan bagkalari adina adak adamak ta girkin 
gegitlerindendir. Mesela bazi insanlarin kabirlere mum ve 
igik adaginda bulunmalan bu gegit birgirktir. 

ALLAH’TAN BA§KASINA KURBAN KESMEK 

Allah’tan bagkalarma kurban kesmek buyuk girktir. 
Allahu Teala goyle buyurmaktadir: 

i >u'lj ijQ J-ai » 

“Rabbin igin namaz kil ve O’nun igin kurban kes." 
(Kevser:2). 

Burada sadece Allah igin ve Allah’in adi amlarak 
kurban kesilebilecegi beyan edilmektedir. Peygamberimiz 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) goyle buyurur: 

((ill JJ6 Jll ^iJ)) 

“Allah kendisinden bagkas/na kurban keseniere ianet 
etmigtir. "9 

Kurban kesmede iki haram iglenebilir: Birincisi; 
Allah’tan bagkasi igin kesilmesi, ikincisi; kesim yapilirken 
Allah’tan bagkasimn isminin amlmasi. Bu sebeblerden 
her ikisi de kesilen hayvanm etini haram kilar. Cahiliyye 
devrinden gunumuze kalan bagka bir kurban da cinlere 
kesilen kurbanlardir. Cahiliyye devrinde insanlar birev 
satin aldiklannda veya bina ettiklerinde veya bir su 
kuyusu kazdiklarinda hemen veya daha sonra, cinler 

9imam Muslim rivayet etmi$tir. Sahihi Muslim No:1978. 

Abdulbaki baskisi. 
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adina onlarin zararindan emin olmak igin kurban 
keserlerdi.10 

ALLAH’IN HARAM KILDIGINI HELAL, HELAL 
KILDIGINI HARAM KILMAK 

Buyuk §irk ge§itlerinden biri de Allah’in helal kildigmi 
haram, haram kildigmi helal kilmaktir. Allah’tan ba§ka 
birinin bu hakka sahip olabilecegini du§unmek de buyuk 
§irktir. Bir insamn, razi olarak cahiliyye kanunlari ve 
mahkemeleri ile yargilanmasi, bunun caiz oldugunu 
du§unmesi buyuk kiifurdiir. Buna delil ise Allah’in §u 
ayetidir: 

' * o of' so* * s & 

“Allah’t birakip hahamlarmi ve ruhbanlarint dostlar ve 
terbiye edlcller olarak gdrduler:" (Tev be: 31). 

Adiyy Bin Hatim Peygamberimizden bu ayeti duyunca 
§oyle dedi: 

-Onlar onlara tapm/yorlar klf 
Peygamberimiz §6yle dedi: 

\-a i)ji(jr U J&J < J*')) 

-Ya ne yapiyorlar?! (Hahamlar ve Ruhbanlar) 
Allah ’in haram kildigmi helal kihyor onlar da bunu helal 
olarak kabu! ediyorlar, ylne onlar Allah’in helal kildigmi 

^Teysir’l-AzTzi’l-Hamld adli esere bk. Darul-ifta baskisi. 
Sh:158 
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haram kiliyor onlar da ha ram olarak kabul ediyorlar. !§te 
bu, onlarin onlara ibadet etmesi demektir."11 

Allahu Teala mu§rikleri §oyle vasfediyor: 

“Onlar Allah’m ve Resulu'nun haram saydtklarini 
haram saymiyor, hak dini kabul etmiyorlar." (Tevbe:29). 

Yine ba§ka bir ayette onlar §oyle vasfediliyor: 

J—l j <3jj Jjj' ^ j*5'j 'JO 
* 

^ ^ oi! <OlU 

“(Ey Muhammed) de ki: Bana haber verin (dogruyu 
kabul edin), All ah’m size vermi§ oldugu riziklardan 
-kafamza gore- bazilarmi haram, bazi/armi helal kildiniz. 
De ki: Siz bunu yaparken size Allah mi izin verdi, yoksa 
Allah 'a iftira mi ediyorsunuz"?! (Yu n us: 59) 

SiHiR, KEHANET, MUNECCiMLiK 

Sihir insam helak eden yedi onemli konudan en 
buyugiidiir ve insana zarar vermekten ba?ka bir§eye 
yaramaz. Allahu Teala §oyle buyurur: 

/ o * t'.Os ' S e * & f s s "1 x 

% j U OjsUkjj p 

“Kendiierine zarar vereni, 
ogreniyorfar." 

fayda vermeyeni (sihri) 
(Bakara:102). 

nBu hadisi Beyhaki Es-Suiienii’l- Kiibra adh eserde 

rivayet etmi$tir.c.lO , sh.116. Aym hadis Tirmizide 3095 

rakamiyla yer almaktadir. Elbam “Gayetti’l- Meram” 

adli eserinde bu hadisin hasen hadis oldugunu 

soylemi§tir. 
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“Buyucu ne yaparsa yaps/n iflah oimaz. " (Taha:69). 
Sihir yapan insan hip puphesiz kafir olur. Allahu Teala 

§oyle buyurur: 

tJ_S?- jUJjo lij OjjUj Ojjti Jj\Q (j-SJlit ^Js- J jj\ 

“Halbuki Suleyman biiyu yap/p kafir olmadi. Lakin 
peytaniar kafir oiduiar. Qunku insaniara sihri ve Babii'de 
Harut ve Marut isimii iki meiege indiriieni ogretiyodardi. 
Halbuki o iki meiek, herkese: Biz ancak imtihan ipin 
gonderiidik, sakin yanhp inamp ta kafir olmaymiz, 
demeden hip kimseye (sihir iimini) ogretmezierdi.” 
(Bakara:102). 

Sihir yapanin cezasi olumdur, sihirbazm kazanci da 
pis ve haramdir. Cahil, zalim ve zayif imanii ki§iler sihri 
ba§kalarina du§manlik etmek, onlardan intikam aimak 
igin kullamrken, diger bazilari da yapilan bu sihirden 
kurtulmak ipin sihire ba§vurarak haram i§lemektedirler. 
Bu yapilan dogru degildir. Sihirden kurtulmak igin Allah’a, 
O’nun kelami Kur’ana (Nas, Felak ve diger surelere) 
ba§vurulup §ifa Allah’tan beklenmelidir. 

Kahinler ve muneccimler de kafirdirler. Qunku onlar 
gelecegi bildiklerini iddia etmektedirler. Halbu ki gelecegi 
Allah’tan ba§kasi bilemez. Bu insanlar uyduruk sozlerle 
insanlarin mallarmi almaktadirlar. Bu insanlarm 
kullandiklari birgok vesile ve yontemler vardir: Kuma 
gizgiler gizme, eskiden ayakkabi dikiminde kullamlan, 
vudu adi verilen yuvarlak bir aleti yere atma, el igine, 
fincana, camdan yapilmi§ yuvarlak bir topa bakarak 
onlardan bir§eyler okuma v.s. vesile ve yontemleri vardir. 
Kahin ve muneccimlerin §ayet dediklerinden bin dogru 
gikarsa yuzii yanli§tir. Fakat gafil insanlar onlarin 
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agzmdan rastlantiyla gikan bir dogruya bakarak, onlara 
inaniriar da onlarin agizlarindan gikan doksan dokuz 
yanli§a bakarak onlarin yalancilar olduklarmi 
anlayamazlar. Dolayisiyla bu insanlar gelecegi 
ogrenebilmek, bir evliligin sonunun mutlu olup 
olmayacagim bilebilmek, yapacaklari bir ticaret veya 
yatirimin kazangli olup olmayacagim bilebilmek, 
kaybettikleri bir e§yayi bulabilmek hevesi ile bu gibi 
kahinlere gitmektedirler. Bu insanlara giden bir insan 
§ayet onlarin soylediklerini dogrularsa islamdan gikarak 
kafir olur. Peygamberimizin §u hadisi buna delildir: 

^ ^ Li j—^ I— 4! ISljl LAIS'" 

6 s t 

((jU^w 

"Kim ki bir kahin (falci) veya muneccime giderek onun 
soyiedikierine inamrsa, Muhammed’e indiriieni inkar 
etmigtir."12 

Fakat bir musliiman onlarin gelecegi 
bilemeyeceklerine tamamen inanarak sirf tecrube etmek 
kastiyla onlara giderse bu ki§i kafir olmaz, ama bu ki§inin 
kirk gun kildigi namaz kabul olmaz. Buna delil ise §u 
hadistir: 

«SilJ ywj\ jJ °j£. ilLi 'i\y. J\ 

“Kim ki bir muneccime gider de (ondan kay/p ve 
geiecek He ilgili) bir §ey ogrenmek isterse o ki§inin kirk 
gece kildigi namaz kabul ediimez."13 

Bu hataya du§mu§ biri buna ragmen namazmi kilmali 
ve tevbe etmelidir. 

12imam-i Ahmed rivayet etmi$tir. c.2 sh.429. Bu hadis 

Sahihu’I-Cami’de 5939 numarasiyla yer almaktadir. 
13Sahihi Muslim, 4/1751. 
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iNSANLARIN HAYATINDA MEYDANA GELEN 
OLAYLARDA GEZEGENLERIN VE YILDIZLARIN 

ETKiU OLDUGUNA iNANMAK 

Zeyd ibn Halid El-Cuheni’den §oyle rivayet edilir: 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizimle 

Hudeybiye’de sabah namazi kildi. Yerde gece du§en 
yagmurun izleri vardi. Namazi bitirip kalkinca insanlara 
dbniip §oyle dedi: 

j_» 2^'" :JtS 

il_Ijj i j ’J* ^ o*}* 

iUii 'ii”j 1JLST Jt3 ja qaja 

“Rabbiniz ne buyurdu biliyor musunuz? Dediter ki: 
Allah ve Resullu daha iyi bilir. Dedi ki: Kullarimdan bir 
k/smi mu’min, bir k/smi kafir olaraksabahladi; Allahin 
fazh ve rahmeti He yagmur yagdt diyenler bana iman edip 
gezegenleri inkar etmi§tir, filan fulan gezegenleryagmur 
indirmi§tir diyenler gezegenlere iman edip beni inkar 
etmi$tir."14 

Gazete ve dergilerde yer alan fallar ve burglara 
inanmak ta girktir. §ayet bu vb. geylere inanmadan 
sadece teselli bulmak igin okunursa Allah’a as! olunmug, 
giinah i§lenmi§tir. Qunku §irk olan bir §eyle teselli bulmak 
caiz degildir. Ayrica okuyucu, zamanla boyle geyleri 
okudukga geytanm verecegi vesvese ile onlara inanmaya 
baglayip §irke dugebilir. 

14Buhari rivayet etmi$tir. Fethu’l-Bari’yc bkz. 2/333 
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BAZI E§YALARIN YARATILI§ GAYELERi 
D!§INDA iNSANLARA MANEVi YONDEN 

FAYDA VERECEGiNE iNANMAK 

Bazi insanlarin nazarliklardan, sabirliklardan, 
nakiglardan ve diger bazi alet ve egyalardan fayda 
ummasi da girk gegitlerindendir. insanlar bu gibi geyleri 
kahinlerin, sihirbazlarin dediklerine uyarak veya 
atalarindan kalma kotti mirasin etkisinde kalarak 
nazardan korumasi kastiyla gocuklarina, evlerine, 
arabalarma v.s. asmaktadiriar. Bazi insanlar da kiymetli 
taglardan yapilmig yuzuklertakinarak, bunlarm insanlarin 
bagindan belalari kaldiracagina inanmaktadirlar. Hlg 
giiphe yok ki bu vb. dugiinceler Allah'a tevekkul etme 
esasma ters dugen geylerdir. Bu dugiinceler insam zayif 
ve giigsiiz dugiirmekten bagka bir ige yaramaz. Boyle 
geylerle tedavi olmaya galigmakta haram yoldan tedavi 
olmaya galigmaktir. Nazarlik takmak, agik bir girk olup bu 
ig, Allah’tan bagkasindan yardim dilemek, cin ve 
geytanlardan, anlagilmaz karigik gekil, yazi ve 
resimlerden yardim beklemek manasina gelmektedir. 
Sihirbazlar, kahinler, fal bakanlar bu igleri yaparken 
Kur’an-i Kerimden aldiklari bazi ayetleri bagka sagma ve 
girki sozlerle karigtirarak okumaktadirlar. Bu baglik 
altinda saymig oldugumuz biitiin diiguncelere inanmak 
ve adi gegen egyalari bazi yerlere asmak girk ve 
haramdir. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in 
gu sozii buna delildir: 
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“Kim ki nazarlik (veya ugur ta§lari) takarsa §irke 
du§mu§tur.”15 

Bu v.b. olaylari yapanlar -Allaah'in bir etkisi olmadan 
fayda veya zarar verebilecegine inamrsalar- buyuk §irke 
du§mu§ olurlar. §ayet bu yapilanlarin sadece bir sebeb 
veya vesile oldugu du§untilurse -ki Allah Teala boyle 
§eyleri bir vesile olarak kilmami§tir- kiiguk §irke du§ulmu§ 
olunur. Bu durum sebeb kilma §irkidir. 

IBADETLERDE RiYA 

Yapilan bir amelin Allah rizasi igin yapilmasi ve 
amelin sunnete uygun olmasi, amellerin Allah indinde 
kabul olunmasi i<?in gerekli olan iki onemli §arttir. Kim 
gosteri? i?in bir ibadet yaparsa kupuk §irk i§lemi§ olur ve 
o ki§inin yapmi§ oldugu amel de bo§una gider. Allahu 
Teala §oyle buyurur: 

\yt'6 jAj 4JJ' Oi* 

“tpuphesiz mur/afiklar, Allah'a oyun etmeye 
kalki§iynrlar; hatbuki Allah onlarm oyunlarmi kendi 
ba§larma gevirmaktedir. Onlar namaza kalktiklan zaman 
ugenerek kalkarlar, insanlara gosterigyaparlar, Allah'/ da 
pek az hat/ra get!rider." (N i sa: 142). 

Bir insan yapmi§ oldugu bir ameli insanlar duysunlar 
da kendini hayirla ansinlar diye yaparsa yine $irke 
du§mu§ olur. Bu tur insanlar kotii bir ceza ile 
cezalanacaklardir. Peygamberimiz ibn-i Abbas’tan rivayet 
edilen bir hadiste §oyle buyurur: 

15imam Ahmed rivayet etmi$tir. C.4 sh.156. Bu hadis 

Silsiletu’s-Sahih’te 492 rakamiyla yer almaktadir. 
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A, ' ^ * * t) s' A S St ^ & a 

((*< cS *'j s-'j C*-*1 t®”" !>*)) 

"Kim ki duyulup gdhret o/mak igin bir am el yaparsa 
Allah onu istegine kavugturur, kirn de gosterig igin bir 
amei yaparsa Allah onu istegine kavugturur."16 

Her kim de yapmig oldugu ameli hem Allah igin hem 
de insanlar igin yaparsa §u kudsi hadiste buyuruldugu 
gibi onun ameli boga gikacaktir: 

j.1. £ 5s? j ^jjp ^)) 

((<«*> *0 
“Ben girkten (ortakhktan) beri tutuianiarm en beri 

olaniyim, kim ki, bir arnei yapar da, o ameiinde benimie 
beraber bagkalarmi ortak kogarsa onu ve girkini terk 
ederim. "n 

Kim ki, Allah igin bir amele baglar da daha sonra riya 
meydana gelirse, o kigi de bu riyayi kerih goriip bundan 
kurtulmaya galigirsa, o kiginin ameli dogrudur. Fakat kigi 
bu riyayi hog goriip onu kabul ederse ilim ehlinin goguna 
gore ameli batil olur. 

TIYARA (TE§AUM, KU§LARI UGURLU 
VEYA UGURSUZ SAYMAK) 

Tiyara, tegaumla mana olarak aymdir. AllahuTeala 
goyle buyurur: 

" f J df ^ * 'Us 0 > C * °' ' .s ' ' Tv 

j Ojj OJJt u 

j*' ° tt' 
jaj 

16Miislim rivayet etmi$tir.4/2289 . 
17 Miislim rivayet etmi§tir. No: 2985. 
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“Onlara bir iyiiik (bolluk) geiince, “Bu bizim 
hakkimizdir" derier, eger kendilerine bir ferialik geidiginde 
Musa ve onunla beraber olanlari ugursuz sayarlardi." 
(Araf: 131) 

Eskiden Araplaryolculuga gikmakgibi herhangi biri§e 
kalki§tiklarinda once bir ku§ ugururlardi. §ayet ku§ sag 
tarafa yonelirse bunu hayra yorarlar ve o i§i yapmaya 
koyulurlar, eger ku§ sol tarafa yonelirse bu i§i §erre 
yorup, o i§i yapmazlardi. Peygamberimiz (Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem) bu yapilan i§in hukmunu §u hadisinde 
§oyle beyan ediyor: 

((^> Q^')) 
18 

“Ugursuziuga inanmak firktir. ’’ 
Tevhidin kemale ermesini engelleyen bu haram 

inanca, §u batil inanglarda gimnektedir: Aylarda te§aum; 
safer aymda nikah yapmayi yanli§ gormek gibi. Gunlerde 
te§aum; her ayin son far§ambasmi hayirsiz, ugursuz 
gdrmek gibi. Rakamlarda te§aum; 13 rakammi ugursuz 
gormek gibi. isimlerde, sakat veya engelli insanlarda 
te§aum; bir insanin i§ yerine giderken yolda tek gozii kor 
birini gordijgu ipin geri donmesi gibi. Butun bu 
dii§uncelerin hepsi haramdir ve §irk ge§itlerindendir. 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) boyle 
§eylere inanan insanlardan beri oldugunu Umman bin 
Husayn’dan merfu olarak gelen §u hadisinde §oyle ifade 
etmektedir. 

(: Jf—3 aS'j) A SiJ Sij tii Si j \1» ^J)) 

C(i) 'j*L j\ j\ 

18imam Ahmed rivayet etmi§tir. 1/389. Bu hadis “Sahihi’l- 

CamF’de 3955 rakamiyla yer almaktadir. 
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“Ugura bakan da bakt/ran da, kehanet yapan da 
yaptiran da bizden degildir. (Zannederim punu da dedi): 
Sihir yapan da yaptiran da (bizden degildir)."19 

Kim ki boyle birfiile te§ebbiis etmi§ ise yapmi§ oldugu 
bu gunahin kefareti Abdullah Bin Amru’nun rivSyet ettigi 
hadiste §oyle agiklanmaktadir: Allah’in Resulii (Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurdu: 

U J\j jJld i)ja <a'j~kit y*)) 

Si) Jle Slj Sll Si Jyj ^ 

ill Hj 

“Kim ki ugursuz saydigi birpeyie karpilapip yapmasi 
gereken biripten geri durursa pirke dupmuptur. Dediierki: 
Ya Resulullallah, bunun kefareti nedir? Buyurdu ki: §oyie 
demendir; Aiiahtm! Senin hayrmdan bapka hay/r yoktur, 
Senin verdigin ugurdan bapka ugur oimaz. Senin gucun, 
kudretin, rahmetin ve yardtmmdan bapka gup, kudret, 
rahmet ve yard/m yoktur. Senden bapka hakkiyla ibadete 
layik Hah yoktur. "2 

Te§aum her insanda az veya 50k bulunabilir. Bu 
hastaligin ilaci -ibni Mesud’un sozunden de anla§ilacagi 
gibi- Allah’a tevekkiil etmektir. ibni Mes’ud §oyle der: 

A-a»' (dUi °ja A_>fli {Jjj *iij :lS') lij)) 

19Bu hadisi Tabarani “El-Kebir”de zikretmi$tir. 18/162. 
“Sahihu’l-Cami”ye bak.No:5435. 

20imam Ahmed rivayet etmi$tir. 2/220. Es-SilsiletiiV 

Sahiha: 1065. Bu hadiste zayiflik vardir, zayiflik ifadesi 
ile zikredilmesi iyi olur.(z). 
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“ Bizden hig bir kimse yoktur ki kalbine azdaolsa 
boyle bir geyler ge/mesin, fakat Allah onu tevekkul He 
giderir. "21 

ALLAH’TAN BA§KASI ADINA YEMiN ETMEK 

Allahu Teaia yaratmig oldugu mahluklardan istedigi 
adina yemin edebilir, fakat O'nun yarattigi kullarm O’nun 
adindan bagkasiyla yemin etmeleri caiz degildir. Malesef 
guniimuzde birgok insan Allah'tan bagkalari adina yemin 
etmektedir. Bir §eyin adina yemin etmek o §eyi a§iri bir 
gekilde buyutmek ve ona hurmet gostermektir. Bu durum 
ise Allah’tan bagkalari igin uygun degildir. ibni Omer 
merfu olarak §u hadisi rivayet ediyor: 

a&\_j ‘ a I_iib- t)' *■!')) 

“Dikkat edin! Allah atalarmiz adma yemin etmenizi 
yasaklam/gt/r. Kim yemin ederse Allah adma yemin etsin 
ya da sussun. ”22 

ibn-i Omer’den merfu olarak rivayet edilen bagka bir 
hadis §oyledir: 

((lly-i jii Ai Lii*- ‘ja)) 

“Kim ki Allah’tan bagkasi adma yemin ederse girke 
dugmug olur. ”23 

21Ebu Davud rivayet etmi$tir. No:3910. Bu hadis aym 
zamanda “Silsiletii’s-Sahih” de de yer almaktadir. 
No:430. 

22Buhari rivayet etmi$tir. “Fethu’l-Bari”ye bak. 11/530. 
23imami Ahmed rivayet etmi$tir. 2/125. Sahihu’l- Cami’ye 

bak. 6204. 
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Ba§ka bir hadiste Peygamberimiz §oyle buyurur: 

Lit t*)) 
"Kim ki emaneti (guveniniriigi) uzerine yemin ederse 

bizden degiidir. ”24 

Aym zamanda Kabe adina, emanet adina, §eref, 
lanet, bereket, birinin hatiri, Peygamberin hatiri, baba 
veya ana hatiri, gocuklarin hatiri v.b. §eyler uzerine 
yemin etmek caiz degildir. Kim ki boyle bir yemin etmi§se 
giinahinm kefareti “La ilahe illallah” demesidir.25 

Yine bu konuyla ilgili halkm kullandigi bazi §irkT sozler 
vardir. Ornek olarak §unlari sayalim: “Allah'a ve sana 
sigmirim”, “Ben Allah’a ve sana tevekkul ediyorum”, “Bu 
Allah’tan ve sendendir”, “Benim igin bir Allah bir de sen 
varsin”, “Benim igin gokte Allah, yerde sen varsin", “$ayet 
Allah ve felanca olmasaydi §oyle §oyle olurdu”,26 “Ben 
islamdan beriyim”, “Ey zamanin ugursuzu” gibi sozler 
§irkf sozlerdir. iginde zamana, (dehre) sovu§ bulunan 
butun ibareler de hiikiim olarak yukaridakilerle aymdir. 
Qunkii bunun manasi bunlari yaratan Allah’a sovmektir. 
Bir olay igin “Tabiat boyle istedi” demek te yanli§tir. 
Mesih’in kulu, Peygamber’in kulu, Resul’un kulu, 
Huseyin’in kulu gibi ibareler kullanmak da kesinlikle dogru 
olmayip bu ibarelerin insam harama ve §irke du§iirecegi 
a§ikardir. 

24Ebu Davud rivayet etmi§tir. Hadis Silsiletii’s-Sahih’de 
yer almaktadir. No: 94. 

25Buhari, Feth : 11/536 

26Dogrusu bu ibareyi (sonra) lafzinm kullanarak 
soylemektir. “Allah’tan sonra sana gliveniyorum” 
ibaresi dogrudur. Bunun gibi diger kelimelerde de 
uygun ol^iiler kullanilmalidir. 
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Yine “islam sosyalizmi”, “islam demokrasisi”, “Halkin 
iradesi Allah’in iradesidir”, “Din, Allah i?in, vatan herkes 
igindir”, “Araplik namina”, “uyam§ namma”, “Reformistlik 
namina” gibi ibSreler de harama ve §irke du§iiren 
ibarelerdir. Herhangi birine “Melikul Muluk”(Krallarin 
Krali), “Hakimlerin Hakimi” demek, bir munafik veya kafir 
i?in; seyyid (efendi) demek veya bu manaya gelecek 
kelimeler kullanmak ta §irke du§uren ibarelerdir. 
Pi§manlik, hasret, ifade eden; (§ayet), (eger) gibi 
kelimeleri kullanmak ta §eytana kapi aralayacagmdan 
soylenmesi caiz degildir. Mesela: “Allah’im §ayet istersen 
beni af et” demek gibi.27 

MUNAFIK VE FASIK KiMSELERLE ARKADA§LIK 
YAPMAK, ONLARLA DOSTANE BiR 

§EKiLDE OTURUP- KALKMAK 

imanin tarn olarak kalplerine yerle§medigi bir pok 
insan fasik ve facir kimseleiie oturup kalkmaktadir. Hatta 
bu kimselerden bazilari islam §eriatina laf atan Allah'in 
diniyle, veli kullariyla alay eden bazi insanlarla oturup 
kalkmaktadirtar. Hi? §iiphe yoktur ki bu davrani? 
haramdir, inancimiza aykindir. Allahu Teala §oyle 
buyurur: 

Jp- j>'jPti 13\j\ ^ Oypyu jjjJl Cj'j ^ 

X o o W oof°'"','o it s a f £> ' o' 

a\\ ^Jju JjuSj ^3 0\ia,:sJ\ bC-jJi*- 

i 

27Geni$ bilgi i?in bak. “Mu’cemi’l-Menahiyel-Lafziyye” 

§eyh Ebu Bekir Ebu Zeyd. 
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“Ayetlerimiz hakkmda Hen geri konugmaya dalanlan 
gordugunde, onlar bagka bir soze geginceye kadar 
onlardan uzak dur. Eger geytan sana unutturursa 
hatirladiktan sonra artik o zalimler top/u/ugu He oturma." 
(En’am :68). 

Fasik ve Facir kimseler ne kadar yakmimiz, 
akrabamiz olursalar olsunlar onlara guler yuz gostermek, 
onlarla oturup-kalkmak caiz degildir. Onlarla ancak 
onlann batil hareketlerini kendilerine belirtmek ve onlari 
hakka pagirmak niyetiyle oturulabilir. Onlardan razi 
olmak, onlarin agizlarmdan gikan batil sozler kar§isinda 
susmak caiz degildir. Allahu Teala §oyle buyuruyor: 

< Cri-AiJl fji.Ji jt- ill o\p iy^>"y oti > 

“§ayet siz onlardan razi olsamz da Allah fasik bir 
kavimden as/a razi olmaz." (Tevbe:96). 

NAMAZDA TADiLi ERKANA UYMAMAK 

En buyuk hirsizlik namazdan palmaktir. 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle 
buyurur: 

lA—J?j c4lll l'yJli i^JJl 43 

((tL* : Jli °ja 

“Hirsizm en kotusu namazmdan gal andtr. Dediler ki: 
Insan namazmdan nas/l ca/ar ? Dedi ki Rukusunu, 
secdesini tam yapmayarak." 8 

Malesef hemen hemen her camide tadili erkana 
uymadan namaz kilan insanlari gormek mumkundiir. 

28“imam Ahmed rivayet etmi$tir. 5/310 . Sahihu’I- 
Cami:997. 
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Sirtin ruku ve secdelerde diizgun durmamasi, rukudan 
kalkinca belin tarn dogrulmamasi, iki secde arasinda tarn 
oturulmamasi; malesef gokga gbriilen hatalardir. Tadili 
erkana uymak namazin rukunlerinden olup buna 
uyulmadan kilinan namaz dogru olmaz. i§in tehlikeli yam 
ise namazinda tadili erkana uymayan bir ki§inin namazmi 
eda etmi§ sayilmayacagidir. Peygamberimiz §oyle 
buyurmu§tur: 

“(Namaz kilan bir) kigi ruku ve secdeden kaikarken 
be/ini tam bir gekiide dogrultmadikga o kiginin kildigi 
namaz dogru ve gegerii olmaz. ”29 

Hip §uphe yok ki bu durum miinker bir durumdur ve bu 
hatalari i§leyen insanlar uyarilmalidir. Ebu Abdullah El- 
E§’arT §oyle soyler: Allah’in Resulu (Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem) sahabesiyle birlikte namaz kildiktan sonra 
onlardan bir gurubun yamna oturdu. Sonra adamin biri 
mescide girdi ve namaz kilmaya ba§ladi. Rukuya egildi 
ve tavugun yem toplamasi gibi hizli secde etmeye 
ba§ladi. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
§oyle buyurdu: 

I $ s s s s s s S S O ^ 

i yu <LU jS' Oli J-P OU 

’ S f Os s 

£j\ jixlo ^ ^ y yy 
' ' ' ' ' O £> * * " 

J ^ 

“Bunu goruyor musunuz? Kim ki bu ha! uzerine 
dliirse Muhammedin milled (din!) uzerine dlmemi§tir, 
namazmi bir karganm kam gagalamasi gibi kihyor. Bu 

29 Ebu Davud rivayet etmi§tir. 1/533. Bu hadis “Sahihi’l- 

Cami’Me 7224 numarasiyla mevcuttur. 
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kigi gibi ruku ve secdeyi hizli yapanlar karm ag oldugu 
halde sadece bir-iki tane hurma yemekle yetinene 
benzerler. Hie bir iki hurma ag bir insamn karnini doyurur 
mu!”30 

Zeyd Bin Vehb’in gdyle dedigi rivayet edilir: 
Huzeyfe ruku ve seedesini tarn olarak yapmayan bir 

ki§i gordu ve ona §oyle dedi: 

(( JoA 5jLill zk ti)) 

“Namaz kilmadm, gayet olsenAllah'm Muhammed’e 
vermig oldugu Islam fitrati d/gmda (bagka bir fitrat 
uzerine) oleceksin. "31 

Namazda tddili erkam birakan bir kigi bunun hukmunu 
ogrendigi andan itibaren iginde bulundugu vaktin, tadili 
erkana uyulmadan kilinan o namazmi iadeedervebu 
gekilde kilinmi§ olur gegmig namazlari iginse Allah'a 
tevbe eder. Bu hiikme §u hadisin §u bolumu delil 
olmaktadir: 

((J^J '(j itflS jsrj')) 

"... geri don namazmi tekrar k/l, zfra sen namaz 
kilmadm. ” 

NAMAZDA ABESLE i§TiGAL 
VE QOK HARAKETLiLiK 

Bu durum namaz kilanlarin birgogunun kurtulamadigi 
bir afettir. Zira bu insanlar Allah’in : 

4 Cr~i\£ ii 1 yljij ^ 

30Buhari rivayet etmi$tir. Fethu’l-Bari’ye bkz. :2/274. 
31Buhari rivayet etmi$tir. Fethu’l-Bari’ye bkz. 2/274. 
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“AtI ah'a saygt ve baglilik iginde namaz kilm" 
(Bakara:238) emrini yerine getirmemektedirler. Yine 

Allah’in: 

“Gergekten mu'm inter kurtuiuga ermigtir, onlar ki 
namazlarmda hugu igindedirter” (Mu’minun:1-2) sozunu 
du§unmemektedirler. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi 
ve Sellem) secde ederken secde yerini duzlemenin 
hiikmu konusunda kendisine soru soruldugunda §0yle 

cevap verdi: 

SJjU i Joi cjt b'i cJ!j 2—1? Si)) 
“Secde yaparken secde yerini siimeyin, gayet iiiaki 

yapmak durumunda kahrsan kiiguk tagian duzeitmek 
(uzaklagtirmak) igin bir defaya mahsus oimak uzere 
yapabiiirsin. "3 

Alimler namazda ihtiya? yok iken pe§ pe§e hareketler 
yapmanm namazi bozdufjunu belirtmi§lerdir. Qok hareket 
etmenin hukmu buysa namazda abesle i§tigal etmenin 
namazi bozmasi daha evISdir. Bazi insanlar namazda 
Allah’in oniinde dump ya saate bakar, ya elbisesini 
duzeltir, ya parmagmi, ya da boynunu pitlatirlar. Bazi 
insanlar da namazda saga sola bakarlar. Bu insanlar 
gozlerinin gikartilmasindan, §eytanin namazlanni 
bozmasmdan korkmazlar mi?! 

32Ebu Davud rivayet etmi$tir. 1/581. Bu hadis “Sahihu’l- 
Cami’de 7452 rakamiyla mevcuttur. Bu hadisin aslim 
Muaysib Sahihi Miislim’de rivayet ediyor. (z). 
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NAMAZDA CEMAATiN BILEREK iMAMI GEQMESl' 

insanoglunun tabiatmda acelecilik vardir. Allahu Teala 
goyle buyurur: 

"insanoglu gok acelecidir.” (isra:11). 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) goyle 

buyurur: 

((OUaloJl ja rtll' 

“Ace/e etmemek AH ah'tan, acele etmek 
geytandandir." 33 Sagimizdaki, solumuzdaki cemaatin, 

bazen de kendimizin namazda imami gegtigimizi 
farkederiz. Fakat bir gogumuz bunu onemsemeyiz. 
Halbuki Peygamberimiz namazda imami gegenlerin 
giddetli cezasmi goyle agikliyor: 

((jU^- <011 O' J-i 4—i'j £3 

“Imamdan once baglarmi secdeden kaldiranlar 
Allah In o kimselerin kafalarmi eggek kafasma 
gevirmesinden korkmaz/armi?’’34 

§ayet bir musliimamn, namaza gelirken sukunet ve 
vakar iginde olmasi gerekiyorsa acaba bu muslumanin 
namazda ki hali nasil olmalidir?! insanlardan bazilari da 
namazda iken imamdan bayagi geg kalmak suretiyle 
imami gegmig olurlar. Eski fikihgilar (Allah onlara rahmet 
eylesin) bu konuda gok giizel bir olgii koymuglardir. Bu 
olgu gudur: Cemaat, imam tekbiri bitirdikten sonra 

33Beyhaki “Siinen’i-Kubra”da rivayet etmigtir. 10/104. 

Aym hadis “Silsilede 1795 numarasiyla yer almaktadir. 
34Miislim rivayet etmi$tir. 1/320-321. 
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harekete geperek tekbir getirmelidir. imam “Allahu Ekber” 
lafzinm resini nutkettikten sonra, cemaat tekbir almaya 
baplamalidir. §ayet boyle yapilirsa hatali bir hareket 
yapilmamip olacaktir. Sahabe (Allah onlardan razi olsun) 
namazda Peygamberimizi gepmemek ipin pok dikkat 
ederdi. Sahabelerden El-Bera ibni Azib §oyle der: “Onlar 
(Sahabeler) Peygamberimizin arkasinda namaz kilarken, 
peygamberimiz riikusundan kalkip secde ipin alnim yere 
koyana kadar sahabeden hip birinin beli (secde etmek 
ipin) egilmezdi, (O alnim yere koyduktan sonra) 
arkasindaki ashabi secde ederdi.” 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
yaplanmca hareketlerinde biraz yavaplama belirdi ve 
bunun uzerine arkasindaki namaz kilanlari poylece 

uyardi: 

«... ajUj'j i&& ^ 

“Ey insanlar, ben artik ya$landim, beni ruku ve 
secdelerde sakin olaki gegmeyesiniz. ”3B 

Her imam apagidaki hadiste belirtilen sunneti 
uygulamasi gerekir. Ebu Hureyre’nin (Allah ondan razi 
olsun) rivayet etrrii? oldugu hadiste poyle beyan 
buyurulur: 

'JL_<C' -it it' JjLj b\E» 

»'j d~T jXi (►» i$Mi d? jMi f ■ •£? ji d? j~H f 

s , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ } r o s' s / * ** u * * 9 * ' 
<S^_^ Ciili ji ^sr TSo I 

35Muslim rivayet etmi$tir.No:474. AbdulbakT baskisi. 
36Beyhaki rivayet etmi§tir. 2/93 . “irvai’l-Galil” adli 

eserde bu hadise hasen hadis denmi§tir. 
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“Allah'tn Resuiii (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
namaza ba§iarken tekbir aiarak ba§lardi. Sonra rukuya 
giderken de tekbir getirirdi. Sonra secdeye giderken ve 
secdeden bagmi kaidmrken tekbir getirirdi. Sonra (ikinci) 
secdeye giderken ve secdeden kaikarken (ayrt ayn, 
hirer) tekbir getirirdi. Sonra bu yaptigmi namazt 
bitirinede kadar devam ettirirdi. Ikinci rekattan sonraki 
oturugtan sonra kaikarken de tekbir getirirdi. ”37 

?ayet imam tekbirlerini hareketleri ile beraber getirir 
de cemaatte —daha once belirtmi§ olduQumuzgibi- biraz 
gecikmeli hareket ederse namaz dogru bir §ekilde edS 
edilmi§ olacaktir. 

SOGAN VE SARIMSAK GIBi KOKUSU KOTU OLAN 
§EYLERi YEYiP CAMiYE NAMAZA GELMEK 

Allahu Teala §oyle buyurur: 
t > j f 

< ... JT jj* pSzjj 'ji>- ^oT u ) 

"Ey Ademogullari her mescide geiiginizde guzei 
giysiiennizigiyiniz." (A’raf:31). 

Cabir’den (Allah ondan razi olsun) §oyle rivayet 
ediliyor: 

Allah’in Resuiii §oyle dedi: 

3 Lubj 'fatLi jj\ dyjdi ji u> jr! ^ 

((*£ 
“Kim ki sogan veya sartmsak yemi§se bizden uzak 

dursun, mescidimize geimesin evinde otursun. ”38 
Miislim’in rivayetinde ise bu hadis §oyledir: 

37Buhari rivayet etmi$tir. No:756. El-Baga baskisi. 
3sBuhari rivayet etmi$tir. Hadis no: 756. El-Baga baskisi. 
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4 o\—3 ^ j j J-^' j*)) 
*r A/ ^ ^ 1 f•"' 

((^\ yj 4^* Uf ^-iu? 

"Kim ki sogan, sanmsak ve p/rasa yemigse 
mescidimize yaklagmasin. Qunku melek/er Ademoglunun 
eza duydugu geyierden eza duyartar. ”39 

Omer Bin Hattap bir cuma gunii insanlan toplatip 
§oyle dedi: 

"Sonra siz ey insaniar, iki agagtan yersiniz ki ben 
ikisini de pis oiarak goruyorum; buniar sogan ve 
sarimsaktir. Allahin Resutu (Sallallahu A/eyhi ve Se/lem) 
bulari yeyip mescide geimig birini sezdigi zaman 
emrederek onu digart gikarttirirdi. Kim ki bunlariyjyecek 
o/ursa buntan iyice pigirerek kokusunu oldursun." 

Bu durumdan daha kOtiisu haram olan sigarayi 
igenlerin o kotii kokulari ile birlikte camiye gelip Allah'in 
namaz kilan kullarina ve meleklere eziyet etmeleridir. 

ZiNA 

islam §eriatinin hedeflerinden biri de irzi ve nesli 
korumaktir. Bu nedenle zina islam §eriatinda haram 
kilinmi§tir. Allahu Teala §oyle buyurur: 

4 oiS' ajJ 'y.j^ ^ 
“Zinaya yaktagmaym, zira o bir hayasizliktirve gok 

kotu biryoidur. ” (i sra: 32). 
Yine islam §eriati drtuyii emredip harama bakmayi 

yasaklayarak ve birbirine nikahi dij§enlerin ba§ba§a 

J9Muslim rivayet etmi$tir. 1/339. 
40Miislim rivayet etmi§tir. 1/396. 
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kalmalarmi yasaklayarak zinaya sebeb olan biitun yollari 
kapatmigtir. 

Evli olupta veya daha once en az bir kez evlenmig 
olupta zina eden kigi cezalarin en utang vericisi ile 
cezalandirilir. Onun cezasi olene kadar taglanmak 
suretiyle, nasil zina yaparken haram bir zevk almigsa 
aym gekilde, hasil olacak azabi biitun vucudunun 
paylagmasi geklindedir. Daha once sahih bir nikahla cima 
yapmamig biri zina yaparsa o kiginin cezasi kendisine 
yiiz deynek vurulmasidir. Aym zamanda bu ceza tatbik 
edilirken mii’minlerden birkismi bu cezayi, seyredecektir. 
Bu gekilde bu kigi rezil olmak suretiyle ayri bir gekilde 
cezalandirilmig olacaktir. Daha hig evlenmemig bir kigi 
zina ederse hem kendisine yiiz deynek vurulur hem de 
bu kigi zina ettigi gehirden biryil uzaklagtirilir. 

Zina eden kadin veya erkegin cehennemdeki cezalari 
ise gok giddetli olacaktir. O kigiler orada, altinda ateg 
yanan, agzi dar, igi genig bir kazana gmlgiplak bir halde 
atiluiar. Kazanin altinda ki ateg alevlendirilince onlar 
gigliklar atarlar ve (kaynamamn etkisi ile kazanin agzina 
kadar) yiikselirler ve taki kazanin agzindan tagacak 
olurlar ki alevler soner, onlar da boylece kazanin dibine 
inerler. Bu iki durum kiyamet saatine kadar devam eder. 

i§in daha da kotiisii, herhangi bir kiginin 
yaglanmasina, kabre tamamen yaklagmasina, Allah’in 
hala kendisine yagama hakki vermesine ragmen zinaya 
devam etmesidir. Ebu Hureyre Peygaberimizden goyle 
rivayet eder: 

JaL Sij ji ioCai' ^°jj 4ji' Si *?%)) 

(,(ulj t-jlJA 

“Og simf insan vardtr ki Allah onlarla kiyamet gunu 
hig konugmaz, onlari tezkiye de etmez, onlar igin etem 
vend bir azap vardtr: Yag/i oimasma ragmen zina eden 

40 
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ki§i, yalanci krai (devlet bagkam), gok fakir olmasma 
ragmen buyuklenen ki$i. "41 

Fahi§e bir kadmin zina kar§iligi kazandigi para en 
§erli kazanglardandir. Gece yarisi gokyuzunun kapilari 
agilip dualarin kabul edildigi o zamanda zinakar kadinin 
duasi kabul edilmez.42 

Fakirlik Allah’in koydugu hudutlari gignemek igin bir 
sebeb degildir. Eskiler §oyle demi§tir: “Kedi acikir da 
gogiislerini satarak dahi yiyecek kazanmaz, nasil olurda 
ferci (di§ilik orgam) ile kazansin.” 

Malesef §u asir fahi§elige biitun kapilanni agmi§, 
§eytan ve adamlari degi§ik desise ve hilelerle yollarim 
kolayla§tirmi§lardir. Facirler ve gunahkarlar§eytana tabi 
olmu§lardir. Agiklik-sagiklik ve siislenerek, gekici kokular 
suriinerek gar§iya-pazara gikmak bir adet haline 
gelmi§tir. Harama bakmak, karma ya§am tarzi (birbirine 
zit cinslerin kan§ik ya§amalari), mustehcen ne§riyat, 
pornomatik filimler tamamen etrafi sarmi§ bir haldedir. 
Daha fazla facirlik isteyen insanlarin facirlikte zirveye 
ula§mi§ degi§ik ulkelere seyahatleri de artmi§tir. Qar§ilar, 
pazarlar, meydanlar, oteller ve daha nice yerler kadin 
pazari haline gelmi§tir. Irza tecaviiz olaylari, haram 
ili§kilerden dogan gayri me§ru gocuklar, gocuklari 
du§0riip katil olma olaylari tamamen artmi§tir. Butun 
bunlara ragmen sozde kadin haklari savunuculari bu 
manzarayi tehlikeli ve aleyhte gorecekleri yerde bu 
gidi§ata yardimci olarak kadmlara hizmet ettiKlerini biiyuk 
bir pi§kinlikle iddia etme curetini gosterebilmektedirler. 

41Miislim rivayet etmi^tir. 1/102-103. 
42Bu konuvla ilgili hadis Sahihu’l-Cami adli hadis 

kitabinda 2971 numarasiyla mevcuttur. 
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Allahim! Rahmetini, lutfunu, hifzim, merhametini 
bizlerden esirgeme..! Ayiplarimizi ort, bizi fahipelikten 
koru..! Namusumuzu koru..! Kalplerimizi nifaktan 
temizle..! Haramlar ve bizim aramiza biiyiik engeller 
koy..! 

LiVATA 

Lut kavminin curiimii kadinlari birakip cinsi yonden 
erkeklere yaklapmakti. Allahu Teala poyle buyurur: 

J—U ojS\z! jii (Jb ij \jpjij ^ 

1^3 OjjUj J—jiae.’ij ^y> 

“Lut'u da gonderdik. O, kavmine demigtiki: Gergekten 
siz, daha once hig bir milletin yapmadigi hayasizligi 
yap/yorsunuz! (Bu ilahi ikazdan sonra ha/a) siz, illede 
erkeklere yaklagacak, yo! kesecek ve kuiupierinizde bu 
m linker edepsizligi yapacakmismiz!" (Ankebut:28-29) 

Bu ciiriimiin pok kotii bir ciiriim olmasmdan dolayi 
Allah bu curiimu ipleyen bu kavmi, daha once hip bir 
kavme vermedigi dort biiyiik cezayla cezalandirmiptir. Bu 
cezalar; gozlerinin kor edilmesi, pehirlerinin alt-iist 
edilmesi, iizerlerine sikiptirilmip balpiktan yapilmip 
taplarin yagdirilmasi ve son olarak iizerlerine piglik 
sesleri gonderilmesidir. 

Bu ciiriimii karpilikli riza ile yapamn ve yaptiranm 
islam periatindaki cezasi kilipla boyunlarmin 
upurulmasidir. ibn-i Abbasin merfu olarak rivayet ettigi 
hadiste poyle buyurulur: 

" . ° ' ' f & ' f O ' ' S s * 0 f J A> ' 0 
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“§ayet Lut'un kavminin amelini yapanlari bu ameli 
yaparken bulursamz, yapam da yapt/ram da olduru- 
nuz. ”43 

Zamammizda AIDS gibi olumcul hastaliklarm gikmasi 
bu asrin homoseksuellerine ve zinakarlarina bir cezSdir. 
AIDS v.b. hastaliklarm hepsi bir hikmete binaen 
gelmektedir. 

SER’I BiR SEBEB OLMADAN BiR KADININ 
KOCASINA YATAGINDA iCABET GOSTERMEMESi 

Ebu Hureyre Peygamberimizin §oyle dedigini rivayet 
eder: 

\\ ■r.\ \\ > i)\ _jgi. ovi cJu b))) 

“Bir adam hanimini yatagma gagirir da hanimi ona 
icabet etmez ve dolayisi He koca da ona kizip bu gek/ide 
sabahlarsa o kadma melekler, sabahtayana kadar ianet 
ederler. "44 

Gunumuzde bir gok kadm ufak bir munakaga sonucu 
kocasina kizarsa kocasinm yataktaki hakkini vermeyerek 
kendi zanmyla onu cezalandirma yoluna gider. Bu durum 
bir kocamn harama dii§mesine sebeb olabilir. Bazen ise 
erkek ciddi ciddi ikinci evliligi dugunmeye baglar ve 
boylece kadmin da olmasmi istemedigi birsonug ortaya 
gikmig olur. 

43“imam Ahmed rivayet etmi§tir. 1/300. Hadis Sahihu’l- 

Cami’de:6565 numarasiyla mevcuttur. 
44Buhari. El-Feth.6/314. 
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Butun hammlar kocalari kendilerini arzuladiklari 
zaman bir mani yoksa Peygamberimizin §u hadisine 
uyarak kocalarina icabet etmelidirler: 

((*-3 Jqjb Js- LivT jjj \s-s \i\)) 
* s' 

"Bir koca hanimirv yatagma gagirdigi zaman hammi 
(etrafi ortuiu buyuk) deve semeri uzerinde de olsa icabet 
etsin. ”45 

TabTki kocaya diigen de hammi hasta iken, hamile 
iken veya cimadan aci duyacak gekilde rahatsiz iken 
hanimina yaklagmamaktir. Bu anlayig kargilikli sevgi ve 
sayginin devami igin garttir. 

BiR KADININ, §ER'I BiR SEBEB OLMAMASINA 
RAGMEN BO§ANMA TALEBiNDE BULUNMASI 

Bir gok kadm kocasiyla kendi arasinda meydana 
gelen en ufak bir tartigmada ddhi hemen boganma 
talebinde bulunur. Bazen en ufak maddi taleplerin 
yerine getirilememesi boyle bir talebin gelmesine 
sebeb olabilmektedir. Bazen de kadin firsatgi, hasetgi 
akraba ve komgularin kigkirtmalari sonucu boyle bir 
§eye tegebbus etmektedir. Bazi kadinlar “Erkeksen 
beni bogarsin” gibi kigkirtici laflarla erkegi boyle bir 
fiile zorlarlar. Malum oldugu iizere boganma olaylari 
bir gok gocugu yetim birakmakta ve ailevi, sosyolojik, 
psikolojik, ahlaksal bir takim sorunlara sebeb 
olmaktadir. Qogunlukla bu igten zararli gikan taraf 

4SZevaid-i Bezzar’a bak. 2/181. Bu hadis Sahihul- 
Canri’de 547 rakamiyla yer almaktadir. Senier(gatep): 
Devenin sirtina konan semer. (Bu semer genelde buyuk 
ve etrafi ortiilii olur, genelde kadinlar igin 
kullandir.)Miiterciin. 

44 



kadin tarafi olmaktadir. Suban (r.a.)’m 
Peygamberimize atfederek rivayet ettigi hadis 

§oyledir: 

“ ' * „ * 

“Herhangi bir kadin gegerii bir sebeb olmadan 
kocasmdan kendini bogamasmi isterse, ona cennetin 
kokusu haram olur. "4B 

Ukbe Bin Amir’in Peygamberimiz'e atfederek 
rivayet etmi§ oldugu hadis ise §oyledir: 

J f ' 0 O m 

' ^!)) 

“(Gegerii bir sebeb olmadan) kocalarmi terkeden 
veya (sebebsiz) boganma taiebinde buiunan kadmiar 
munaftk kadmlardir. ”47 

§ayet ortada §er’i bir sebeb olursa kadin 
kocasmdan bo§anma taiebinde bulunabilir. Ornegin 
koca namazmi terketmi§ ise veya alkol veya 
uyu§turucu kullaniyorsa veya e§ini haram olan bazi 
i§leri yapmaya zorluyor, ona azap ve zuliim ediyorsa, 
ona §er’i haklanni vermiyor bu haklari engelliyorsa ve 
biitiin islah etme ?ali§malari da fayda vermemi§se, 
kadin kendisini kurtarmak igin bo?anma taiebinde 
bulunabilir. 

ZIHAR 

Zihar eski cahiliyye doneminden kalma bir adettir. 
Zihar bir kocanin kendi e§ine: “Senin sirtin bana 

46“imam Ahmed rivayet etmi$tir. 
47Tabarant Kebir’de rivayet etmi$tir. 17/339 . Bu hadis 

Sahihul-Cami’de 1934 rakamiyla zikrcdilmi^tir. 
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annemin sirti gibidir” veya “Sen bana, kizkarde§im 
nasil haramsa oyle haramsin” v,b. islam §eriatinm 
kadina zulum olarak addedip yasakladigi sozleri 
soylemesidir. Allahu (Subhanehu ve Teala) zihari 
§oyle vasfetmektedir: 

j. , 6* 1 ii' Ojj t 'jjj j j ^ 

“Iginizden zihar yapanlarm kadmtan, onlarm 
analari degildir. Onlarm analari ancak onlari doguran 
kadmlardir. $uphesiz onlar girkin bir laf ve yalan 
soyluyorlar. Kugkusuz Allah afedicidir, bagiglayicidir." 
(Miicadele:2). 

islam $eriatinda bu buyuk gunahin kefareti hata ile 
adam oldurmenin kefaretine benzer. Bu kefaret 
ramazan ayinm giinduzunde cima yapmamn 
kefaretiyle aymdir. 

Hammina zihar yapan bir ki§i bunun kefaretini 
yerine getirmedikge harumina cinsi yonden 
yakla§amaz. Allahu Teala $oyle buyurur: 

°±-*U' b’jkvu 1C ill J 4j j jjipJj CiLskij L)f Jll 

?'--*■» ^ Oi JA Ji 

Lj <aii ^iiu i 

“Kadmlanna zihar yap/pta sonra bu 
sby/edik/erinden donenlerin, hanimlari He temas 
etmeden once bir koleyi hurriyetine kavugturmalari 
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gerakir. Size ogutienen budur. Allah yaptiklarmizdari 
haberi olandir. (Buna imkan) bulamayan kimse 
hanimiyla temas etmeden once ardarda iki ay orug 
tutar. Buna da gucu yetmeyen, a/tmig fakiri doyurur. 
Bu (hafifletme) Allah'a ve Resuiune inanmamzdan 
dolayidir. Buntar Allah in hukumieridir. Kafirier igin act 
birazap vardir." (Miicadele:3-4) 

HAYIZLI iKEN HANIMLA CiNSi 
iLiSKiDE BULUNMAK 

Allahu Teala §oyle buyurur: 
0 'a * ' * * j ° * s 0 s j' 

i J*- ^ j 

“Sana kadm/arin ay halini sorarlar. De ki: O, bir 
rahatsizliktir. Bu sebeble ay ha/inde olan kadmlardan 
uzak durun (cinsi munasebet yapmaym). 
Temizleninceye kadar onlara (cinsi munasebet igin) 

yakiagmaym." (Bakara:222). Kadinin ay hali bittikten 
sonra yikanmadik<?a kendisine cima i<?in yakla§ilmaz. 
Allahu Teala §oyle buyurmu§tur: 

4 ... ii' qk'jA kS- jAj3\9 b J$Oj ^ 

“Temiziendikieri vakitAHahin size emrettigi yerden 
onlara yakiagm." (Bakara:222). 

Hayizli bir kadina yakla§manin girkinligini Allah'in 
Resulu §oyle belirtiyor: 

(Jjjf Uw 'jk Jb2 LAIS' jt U Ji ^ 5'y>' J? UJ' J*)) 
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“Kimki e$ine hayizli iken yakla$mi§sa veya 
duburunden yakla§mi§sa veya kahine gitmi§se 
Muhammed’e indirileni inkar etmi§tir. ”48 

§ayet bir ki§i e§i hayizli iken kendisiyle bilmeyerek 
veya hata ile cinsi munasebette bulunursa kendisine 
bir §ey gerekmez. 5?ayet bilerek yaparsa konuyla ilgili 
zikri gegen hadisin sahib hadis oldugu sonucuna 
varan bazi ilim ehline gore kendisine kefaret 
gerekmektedir. Bu kefaretin miktari bir veya yarim 
dinardir. Bazi alimler ise kiginin bir veya yarim dinar 
verme konusunda segme hakki oldugunu 
soylemiglerdir. Bazi alimler ise hayizin baginda 
yaklagmig ise bir, sonunda veya hamm gusul almadan 
yaklagmig ise yarim dinar kefaret odemesi gerektigini 
soylemiglerdir. Bir dinarm girndiki degeri 4.25 gr. altina 
denk gelmektedir. Kigi bu kadar altini veya kargiligi 
olan parayi sadaka olarak verebilir.49 

KADINA DUBURUNDEN YAKLA§MAK 

imam zayif, fitrati ters ddnrnug bazi kigiler 
hanimlarma duburunden yaklagmaktan sikilmamakta- 
dirlar. Halbuki bu ig biiyuk gunahlardandir. 

Tirmizi Ebu Hureyrc’den rivayct ctmi^tir. 1/243. Bu 
hadis Sahihu’l-Canri’de 5918 numarasi ile 
bulunmaktadir. 

Bu konudaki dogru hiikiim $udur: Ki$i bu i$i hayizin 
ba$inda da yapsa sonunda da yapsa bir veya yarim 
dinar vermekte hiirdiir. Bir dinar bir Suud ciineyhinin 
7’de 4’ii diir, yanm dinar ise 7’de 2’sidir. Ciinkii bir 
Suud ciineyhi 1.75 dinardir. (z). Ciineyh Suudi 
Arabistan’in eski para birimidir. Miit. 
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Peygamberimiz bu i§i yapana lanet etmi§tir. Ebu 
Hureyre’nin Peygamberimize isnatla rivayet ettigi 
hadis §oyledir. 

f * ( f. * 

((U^i J i\y\ J\ °J> 

“Kadma duburunden 
(lanet!enmi§!erdir), ”50 

yak!a§anlar mel’undurlar 

Bu konuda ba§ka bir hadis te §6yiedir: 

J jjf Uj yiS" Ji3 llalST j\ IaJs ^ d\y>\ jf ji)) 

£ S > 

“Kim ki hay/zh bir kadma yakla§mi§sa veya bir 
kadma duburunden yakla$mt$sa veya kahine gitmi§se 
Muhammed'e indiriieni inkar etmi§tir. ”51 

Saglam fitratli bir gok kadin, bu kotii fiili kabul 
etmemektedirler, fakat; eger razi olmazlarsa kocalari 
tarafmdan bo§arulmakla tehdit edilmektedirler. Bazi 
kocalar §u ayeti okuyarak hammlarini kandirmaktalar 
ve dolayisiyla onlan bu kotii fiile mecbur 
etmektedirler: 

“Kadmlarmiz sizin tarlanizdir, tarlamza istediginiz 
yerden getiniz.” (Bakara:223). 

Bilindigi gibi siinnet, Kur’an-i Kerimi 
agiklamaktadir. Peygamberimiz (Sallalahu Aleyhi ve 
Sellem) bu ayeti agiklarken, nerden gelinirse gelinsin 
gocugun dogdugu yere yakla§manm §art oldugunu 
beyan etmi§tir. Bilindigi gibi diibiir gocugun geldigi yer 

imam Ahmed rivayet etmi$tir.2/479. Sahihu’l-Cami: 

5865. 
Tirmizi rivayet etmi$tir. 1/243. Sahihu’l- Cami’de 5918. 
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degildir. Boyle kotu bir curiimu iglemeye sebeb olan 
onemli sebeblerden biri de evlilik onesi hayatta boyle 
cahiliyyeden kalma, pis ve kotu geylere aligmig 
olmaktir. Genglik doneminde seyredilen cinsel ve 
egcinsel filimlerinin de bu hastaligin olugmasinda 
biiyuk rolii vardir. Bilinmelidir ki bu kotu fiil egler 
arasinda razilik olsa da haramdir. Eglerin kargilikli 
razi olmalari bir harami helal kilamaz. 

HANIMLAR ARASINDA 
ADALETSiZ DAVRANMAK 

Allahu Teala Kur’an-i Kerimde bizlere zevcelerimiz 
arasinda adaletli davranmayi emretmigtir: 

' tjLj ys jjj > 

' jj &£■ 0\_S” <0)1 IjEjj 'yti-qj ojj UfcjjjisS 

“Ozerine dupup ugrapsantz da kadmlar arasinda 
adit davranmaya gup yetiremezsiniz; bari birine 

tamamen kapilip da digerini asktya a/m/p gibi 
birakmaym. Eger arayi duzeltlr, gunahtan sakuvrsamz 

Allah puphesiz gok bagiplayici ve esirgeyicidir." 

(Nisa:129). Egler arasinda adaletli olmaktan kasit 
hepsinin yaninda egit bir gekilde gecelemek, onlari 
nafakalarmda, giysilerinde, yiyecek-igecekte egit 
tutmaktir. Oniarin sevgide de egit tutulmalari istenen 
bir gey olmakla beraber insanm bunu becermesi 
imkansiz gibi birgeydir. Zira sevgi kalp igidirve insan 
kalbinde meydana gelen duygulara hiikmedemez. 
Dolayisiyla buradaki adalet kavramina sevgi dahil 
degildir. Bazi gok egli kigiler egleri arasinda yukarida 
bahsi gegen konularda adaletsiz davranmaktadirlar. 
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E§lerden birinin yanmda daha fazla gecelemekte veya 
e§lerden birine daha fazla harcama yapmaktadirlar. 
Bu adaletsizlikler islamda kesinlikle haram kilinmi§tir. 
Ebu Hureyre’nin (Allah ondan razi olsun) 
Peygamberimizden rivayet ettigi bir hadiste bu gibi 
kimseler §oyle vasfedilmi§tir: 

i dL&Jl 0\itj»\ iS OJlS* 

“Kim ki iki hammla ev/i o/ur da birine daha fazla 
meyii ederse kiyamet gunu bir tarafma egikoiarak 
ha$rediiir. ”52 

NiKAHI DU§EN BiR KADINLA YALNIZ BiR 
YERDE BA§ BA§A KALMAK 

§eytan daima insanlari fitneye ve harama 
du§urmeye <?ali§ir. Bu sebebten dolayi Allahu Teala 
bizi bu konuda daima uyarmaktadir: 

O'j—_ijAj it'la *??,,!' O'jio£- 'Si 'yK jj' U 

^ j>\j ajIs jU20J' 

“Ey iman edenier! fpeytamn adimlarim takip 
etmeyin. Kim §eytanm adimlarim takip ederse 
mutiakkak ki o edepsiziigi, (yuz kizartici suplari) ve 
kotuiugu emreder.” (Nur:21). 

§eytan insanin kan damarlarinda gezer. Fahi§elige 
sevkeden yollardan bin de yabanci (nikahi du§en) bir 
kadinla ba§ba§a kalmaktir. Bu sebeble islam §eriati 

52Ebu Davud rivayet etmi$tir. 2/601 . Sahihu’l-Cami: 
6491. 
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bunu yasaklayarak bu fitne kapismi kapamaya 
gali§mi§tir. Allah’in Resulu §oyle buyurmaktadir: 

((Olk.ttJ' ^ ijzj Si)) 

"(Bir adam bir kadinla bagbaga kaimasm) gayet 
kahriarsa uguncuieri mutiaka geytan olacaktir." 3 

ibn-i Omer (Allah her ikisinden de razi olsun) 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den 
§oyle rivayet eder: 

“Bundan sonra hig bir adam yanmda bagka bir 
adam veya iki kigi olmadikga yaimz bir kadi run yanma 
girmesin. ”54 

Bir erkegin bir kadinla ba§ ba§a bir evde veya bir 
arabada kalmalari caiz degildir. Bir ki$inin karde§inin 
hammi ile veya kadin hizmetgisiyle veya birdoktorun 
kar§i cinsten bir hastasiyla bir odada veya bir evde 
ba§ba§a kalmalari caiz degildir. Malesef bir gok insan 
ya kendisine ya da ba§kalarina guvenerek bu konuda 
vurdum duymazlik gosterip sonunda fuhu§a 
suruklenmektedirler. Bu sebeblerden dolayi toplumda 
zina ve zina mahsulu gocuklar hizla artmakta ve 
nesepler birbirine kari§maktadir. 

Ki§iNiN, KENDiSiNE NiKAHI DU§EN 
KADINLARLA TOKALA§MASI 

Malesef yabanci kadinlarla tokala§mak islam 
toplumlarinda bir adet halini almi§tir. §ayet yabanci 
kadinlarla tokala§an bu insanlara bu yaptiklari fiilin 

Miislim rivayet etmi$tir. 
Muslim rivayet etmi§tir. 7/1711. 
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dinimize aykiri oldugunu delilleri ile birlikte anlatirsamz 
hemen sizi gericilikle, a§irilikla, zorla§tirici olmakla, 
akraba ziyaretine kar§i olmakla, kotu kalplilikle 
suglayacaklardir. Toplumumuzda amca kizinm, dayi 
kizmm, hala kizrnin, teyze kizinin yengelerin ellerini 
sikmak su igmek gibi normal hale gelmi§tir. §ayet bu 
insanlar bu i§in islam §eriatindaki tehlikeli hukmunu 
bilselerdi boyle yapmazlardi. Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve sellem) §oyle 
buyurmaktadir: 

; 01 #■ o%) 

((& Jfti Si 

“Sizden birinizin ba§ma demir bir §i§in sokuimasi 
onun kendi heiaii otmayan bir kadma dokunmasmdan 
daha hayirlidir. ”55 

Hi<? §iiphe yoktur ki yabanci bir kadinin elini 
tokalamak el zinasidir. Peygamberimiz (Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurmaktadir: 

^yiJij y O'jJij b\liy 

“Cozier zina eder, eller zina eder, ayakiar zina 
eder, iki ayagm arastndaki zina eder." 6 Peygam- 
berimizin kalbinden daha temiz kalp olabilir mi ?! O 
buna ragmen : 

S Jl)) 

ssTabarani rivayet etmi$tir. 20/212. Sahihu’l-Cami:4921. 
S6imami Ahmed rivayet etmi$tir.l/412 .Sahihu’l-Cami: 

4126. 
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"Ben kadmlarla musSfaha etmem (tokala$mam). ” 57 
buyurmaktadir. 

Yine ba§ka bir hadisinde: 
“Ben ellerimi kesin/ik/e kadmtara surmem" 

buyurmaktadir.58 
Hz. Ai§e (Allah ondan razi olsun) §oyle buyurur: 

G Jai 51 Jj :|| 4)0 G U 4llj Mj)) 

“Hayir, Allah 'a yemin olsun ki Allah'm Resu/u'nun 
eti, kesin/lk/e bir kadmm ellne degmemi§tir. Fakat 
kadmlarm biatlerini soz/u olarak kabuI ederdi. ”59 

Hanimlan, kendi erkek karde§leri ile toka yapmiyor 
diye onlari bo§amakla tehdit eden erkekler bu 
yaptiklarindan utanmali, bu konuda Allah’tan 
korkmalidirlar. 

Kadmlarla musafaha yaparken araya eldiven gibi 
bir engel konulsa da bu i§ caiz olmaz. 

KADININ, SAR$IYA QIKARKEN KOKU 
SURUNMESi VEYA BU KOKU iLE 
ERKEKLERiN YANINDAN GE(?MESi 

Bu yanli§ da, Peygamber efendimizin bu konuda 
yapmi§ oldugu bCitiin uyarilara ragmen, kadinlar 

57imami Ahmed rivayet etmi$tir. 2/357. Sahihu’l-Cami: 
2509. 

ssTabarani El-Kebir‘de rivayet etmistir. 24/342. 
Sahihu’l-Cami:7054. El-isabe’ye bkz:4/354 Daru’l- 
Kitabi’l- Arabi. 

S9Miislim rivayet etmistir. 3/1489. 
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arasinda yayginla§mi?tir. Peygamberimiz §oyle 
buyurmaktadir: 

ll /■ J ^ <■ S- O g ^ t 0 ' o so O s 

((&1j ^ f JlP c/jA Ji Cj'JqxL>\ UjI)) 

“B/r kadm koku surunur ve bu geki/de de 
erkeklerin yanmdan geger de erkekler de onun 
kokusunu alirlarsa o kadm zina etmigtir. "60 

Gunumuzde bir gok kadm bu konuyu 
onemsemeyip <?ar§ida, pazarda, yolculuk esnasmda 
koku stirunup gezmektedir. Halbuki islam §eriati koku 
surunen bir kadinin gar§iya gikabilmesi ve hatta 
mescide gidebilmesi igin cunuplukten yikamr gibi 
yikanmasim gerekli kilmi§tir. Allah’m Resulu 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurur. 

0 ^ o o ^ s s e 

“Hangi kadm, erkeklere duyurmak igin koku 
surunup mescide giderse, o kadmm namazi 
cunuplukten abdest atana kadar kabul olmaz. "61 

Kadinlarm guzel kokular siirunerek gar§iya 
gikmalarim, okula gitmeierini, kalabaliklara 
kari§malarini, Ramazan ayinda bu §ekilde camilere 
gelmelerini Allah’a §ikayet ediyoruz. 

islam §eriati, kadinin kokusunu, rengi belli olup 
kokusu belli olmayan kokular olarak vasfetmi§tir. 
Allah’tan igimizdeki sefih, gafil erkek ve kadinlann 
yaptiklarindan dolayi salih erkek ve kadmlari sorumlu 

60imam Ahmed rivayet etmi$tir. 4/418 . Sahihu’l- 
Cami’yc bait 105. 

61imam Ahmed rivayet et ini stir. 2/444,. Sahihul- Cami’ye 

bak.2703. 
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tutmamasini ve hepimizi dogru yoluna iletmesini niyaz 
ederiz. 

KADINLARIN MAHREMSiZ 
YOLCULUGA QIKMASI 

Sahihi BuharT ve Sahihi Muslim’de ibn-i Abbas’tan 
(Allah her ikisinden de razi olsun) rivayet edilen 
hadiste Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
goyle buyurur: 

iji Si; Si)) 
“Bir kadm mahremi olmadan sefere (yolculuga) 

grkm asm. ’’ 
Bu hadis, hac yolculugu dahil butiin yolculuklari 

kapsamaktadir. Bir kadinin mahremsiz yolculuga 
gikmasi bir takim fasik kimselerin pegine diigmesine 
sebeb olacaktir. Boyle durumlarda cismi zayif kalbi 
atifi olan kadinin irzi ve gerefi yara alabilecektir. Ugak 
yolculuklarinda dahi -kadim ugaga bindiren ve inecegi 
yerde onu kargilayacak olan mahremleri olsa da- 
durum tehlikelidir. Qunkii kadinin yan koltuguna kim 
oturacak, bu belli degildir. Ugakta bir ariza meydana 
gelip ugagin bagka havalimanlarinda inmek zorunda 
kalmasi veya ugagin kagirilmasi mumkundur. Bu v.b. 
durumlarda kadin zor durumda kalacaktir. Boyle 
durumlar bir gok kez meydana gelmigtir ve bu 
olaylarla ilgili gok acikli hikayeler dinlemek zorunda 
kalmigizdir. 

Mahremde ddrt gart aramr: Musluman olmasi, akilli 
olmasi, balig olmasi, erkek olmasi. Allah’in Resulu 
kadinin mahremlerini goyle beyan eder: 

ji y j' J* 4^' j' •■•)) 
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“Babasi veya oglu veya kocasi veya kardegi veya 
nikahi okadma dugmeyen herhangi biri.1,62 

ERKEGiN, KENDiSiNE NiKAHI DU§EN BiR 
KADINA BiLEREK BAKMASI 

Allahu Teala §oyle buyurur: 

LS-fajJ jCaJf °JA ji £ 

^ OUj ill oj 

“(ResCHum) rniim in erkekiere, gozlerini (haram a) 
dikmemeierini, irzlanm da korum alarm/ soy/e. Qunku bu 
ken dHen igin da ha temiz bir davran/gt/r §uphesiz on larm 
yapmakta olduklarmdan haberdard/r. "/N u r: 3 0). 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Seliem) §oyle 
buyurur: 

fa ^ tfji» 

“Gdzun zinas/ bakmakt/r." 63 (Yani AH ah in haram 
kildtgma bakmak.) 

Bu baki§lardan bir doktorun hastasma zaruri olarak 
bakmasi veya bir kizi veya kadini ni§anlamak isteyen 
birinin bu kasitla onlara bakmasi harigtir. Bir kadinin 
kendisine nikahi du§en bir erkege onu fitneye dii§urecek 
bir §ekilde bakmasi caiz degildir. Allahu Teala §oyle 
buyuruyor: 

62MiisIim rivayet etmi§tir.2/977. 

63Buhari rivayet etmi$tir. Fethu’l-Bari’ye bak, 11/26 . 
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“Mu’min kadmlara da soy/e gozlerini (harama) 
bakmaktan korusunlar, namus ve Iffetlerini korusunlar." 
(Nur:31). 

Aym zamanda sakal ve biyiklari henuz bitmemi? 
yeti§kin gocuklara §ehvetle bakmak caiz degildir. Bir 
erkegin, ba§ka bir erkegin avret mahalline, bir kadinm da 
ba§ka bir kadinm avret mahalline bakmasi caiz degildir. 
Bakilmasi haram olan buttin avret bdlgelerini elbisenin 
iistunden de olsa ellemek caiz degildir. Bazilarmin ger^ek 
goriintu olmadigi iddiasiyla gazete, dergi ve filimlerdeki 
haram resim ve gdriintulere . bakmalari §eytanm 
kendileriyle oynamasmdan ba§ka bir§ey degildir. Halbuki 
bu v.b. §eylerin fitne ve fesada yol agtigi, §ehveti uyardigi 
ortadir. 

DEYYUSLUK 

ibn-i Omer’in (Allah her ikisinden de razi olsun) 
Peygamberimize isnatla rivayet etmi§ oldugu hadiste 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle 
buyurur: 

jjj I' dsjjji'ij j jip 4J1' ^jP- al 

(0 ji i * 

“Og simf insan vardir ki Allah onlara cenneti haram 
k/lm/gt/r: Alkol mubtelasi olan kigi, anne-babasma kargi 
gelip onlara iteat etmeyen kigi, egini k/skanmay/p onu 
kotii bir ig (namussuzluk) yaparken dahi yakalasa (ses 
gikarmayip) durum u kabul eden deyyuslar. ’,64 

Erkegin kendi evinde meydana gelen yanli§lara goz 
yummasi, e§inin nikahi du§en erkeklerle telofonla cilveli 

64imam Ahmed rivayet etmi$tir.2/69 . Sahihul- Cami:3047. 
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konugmasina veya onlarla telefon manyakligi yapmasina 
musade etmesi, kendi evindeki kadinlarm kendilerine 
nikahi dugen erkeklerie yalniz kalmalarina goz yummasi, 
evindeki kadmlardan birinin birgoforle bagbaga yola veya 
?argiya gikmalarina goz yummasi, evindeki kadinlarin 
§er’i hicaba buriinmeden gargiya gikmalarina goz 
yummasi, kadinin islami bir hicaba biirunmeden 
sokaklara, gargilara gikip gelen gidenin kendisine 
bakmasina razi olmasi, evine agik-sagik negriyat veya 
diger vesileleri sokmasi zamammizdaki deyyusluk 
orneklerindendir. 

ANNENiN KENDi QOCUGUNU GERQEK BABASINA 
DEGiL DE BA§KASINA AiT OLDUGUNU iDDiA 

ETMESi VEYA BiR BABANIN KENDiNE AiT OLAN 
QOCUGUNU BANKAS IN A iSNAT ETMESi 

Bir muslumamn kendisinin bagka bir babaya veya 
anaya veya bagka bir aileye ait olduQunu iddia etmesi 
ger’an caiz degildir. Bazi insanlar maddi kazang elde 
etmek igin kendilerinin bagka aileden olduklarmi iddia 
etmektedirler. Bdzilari da kendilerini kiigiik yagta terk 
eden babalarina kizarak kendilerinin bu babadan 
olmadiklarmi iddia etmektedirler. Bu yapilanlann hepsi - 
sebebler ne olursa olsun- haramdir. Zira bu iddialarin 
sonucu olarak aile, nikah, nesep, miras konularinda 
bijyuk fitneler meydana gelmektedir. BuharT’nin 
Sahihi’nde gegen Sad ve Ebu Bekre’nin (Allah onlardan 
razi olsun) Peygamber efendimize isnat ederek rivayet 
ettikleri hadiste goyle buyurulur: 

((?'> & J*J ‘J > J\ o*)) 
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" Her kim bilerek, yalan soy/emek kaydiyla kendisinin 
bagka bir babaya ait oidugunu iddia ederse ona cermet 
ha ram o/mugtur. "BS 

islam dini nesep uzerinde oynanan biitiin oyunlari 
haram kilmi§tir. Bazi erkekler hammlarina kizardabu 
kizginliklari onlari facirlige itecek olursa, sirf hammlarina 
du§manlik yapabilmek igin, ortada herhangi bir delil 
olmamasina ragmen hanimlarinin fahi§elik yaparak gayri 
me§ru bir pocuk dogurdugu iddiasinda bulunurlar. 
Malesef bazi kadmlarda ba§kalanndan hamile kaldiklari 
halde kocalarindan hamile kaldiklarim iddia ederler. i§te 
Allahu Teala boyle kimselere gok azap edecegini haber 
etmektedir. Ebu Hureyre (Allah ondan razi olsun) 
lanetle§mek ayeti indigi zaman peygamberimiz 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in §oyle dedigini rivayet 
ediyor: 

j-Sj fs' ^?)) 

jlalj jij oJJj jJ>xsr 

Lhjh J* 
“Herhangi bir kadm yalan soyieyerek gocugunun 

gergekte ait olmadigi bir aiteye ait oidugunu iddia ederse 
o kadm Allah indinde bir higtir. Allah onu cennetine 
girdirmeyecektir. Yine herhangi bir adam da kendisine 
bakan (benzeyen), kendisinden olan gocugunun 
bagkaiarma ait oidugunu iddia ederse Allah ondan 
uzaklasir. Onu geimig gegmig biitun begerin onunde rezii 
eder." 6 

6SBuhari rivayet ctmi$tir. Fethu’l-Bari’ye bak. 8/45. 
66Ebu Davud rivayet etmi$tir.2/695. Mi$katu’l-Mesabih’e 

bkz. 3316. 
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FAIZ MALI YEMEK 

Allahu Teala kitabinda faizehli haricinde, ba§kalari ile 
harp etme izni vermemi§tir. Allahu Teala §oyle buyurur: 

f s s ^ to D '' 0 '' 

<{ a]j-ujJ 4#' Jpu \Jji'6 IjiiftJ <y utj 

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun. Eger gergekten 
inamyorsamz mevcut faiz alacaklarmizi terkedin. $ayet 
(faiz hakkmda soylenenlen) yapmazsaniz Allah ve 
Resulu tarafmdan (faizcitere kargi) agilan savagtan 
haberiniz olsun" (Bakara:278-279). 

Bu ayet bu ciirumOn Allah indinde ne kadar girkin 
oidugunu ortaya koymaktadir. Faizin insanlarda, 
toplumlarda ve devletlerde yapmi§ oldugu tahribati bir 
du§unun! Ne insanlar faiz sebebi ile iflas etmi§, ne 
toplumlar ve devletler iktisadT, ekonomik ve ahlaki olarak 
tamamen veya kismen gokmu§tur. Toplumlarda faiz 
sebebi ile borglar odenemez olmu§, a§iri pahaliliklar ve 
ardi kesilmeyen zamlar meydana gelmigtir. Yine faiz 
sebebi ile bir gok girket ve holding sahibi ki§i ve kurumlar 
iflas etmi§ veya sadece faiz borglarim odeyebilmek igin 
zararina mesai yapmiglar veya bu borglarmi urettikleri 
mallara zam yapmak kaydi ile millete ddetmiglerdir. 
Boylece faiz alanlar iktisadi olarak yukselirken faiz 
odemek veya odettirilmek durumunda olanlar kismen ya 
da tamamen gokmu§lerdir. Dolayisi ile toplumda sayilari 
az olmakla beraber agin zenginler olu§mu§ buna mukabil 
olarak da agiri fakirler meydana gelmi§ ve malesef 
fakirier toplumun ayaklaraltinda ezilen buyuk bir kismini 
olugturur hale gelmigtir. Faizin sebeb oldugu toplumsal 
sorunlar saymakla bitmez. Allah ve Resulu’nun faiz ehline 
sava§ agmasinm hikmeti bu noktada yatmaktadir. Allah’m 
Resulu (Sallallahu Aleyhi ve sellem) faizi alana, verene, 
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yazana, vesile olana ve faize yardimci olan herkese lanet 
etmi§tir. Cabir (Allah ondan rSzi olsun) §oyle dedi: 

j*—*)) J'—h j O' 36 <2»' J>-«j j*J» 

“Allah'm Resulu (Sallallahu Aleyhi ve Sel/em) faizi 
yiyene de, yedirene de yazana da, pahitlerine de lanet 
etmiptir” ve poyle eklemiptir: “On/arm hepsi epittir. ”67 

Bu hadisten §u anlagiliyor: Faizi yazmak, teslim 
aimak, teslim etmek, bankaya yatirmak ve bekgiligini 
yapmak kesinlikle haramdir. 

Abdullah ibn-i Mes'ud’un Peygamberimize isnat 
ederek rivayet etmi§ oldugu §u hadiste bu olayin ne 
kadar girkin bir i§ oldugu §oyle tasvir edilmektedir: 

/ f f * X * I J * 11 " d'*' X * I ° \* * * c f 

ls—o t4—* ^ tr? « 

je>°£ O' 
“Faiz yetmip up bolumdur. En hafifi bir kipinin annesini 

nikahlamasi (onun/a zina etmesi) gibidir. En buyugu ise 
kipinin musiuman bir adamm trzma daima leke getirmeye 
palipmas/d/r. "6S 

Yine peygamberimiz Abdullah ibn-i Hanzala’nm 
Peygamberimize isnat ederek rivayet etmi§ oldugu §u 
hadiste §oyle buyurulur: 

' - '« '/ o £ ' f > ' ' * ' ," * ' ° 
((AJj ^ ^ J*)) 

67Mtislim rivayet etmi$tir. 3/1219. 
68Hakim Miistedrik’te rivayet etmi$tir. 2/37. 

Sahihu’l-Cami’de: 3533. 
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'Kiginin bilerek Nr dirhem faiz yemesi otuz alti 
zinadan da ha kotudur. ”69 

Faizin haramligi geneldir ve toplumun her kesimi igin 
her halukarda gegerlidir. Bazi insanlar, faiz alma 
konusunda fakir ile zengin arasinda fark oidugu 
gdru§iindedirler ki bu 90k yanli$ bir goru^tur. 

Her toplumda faiz sebebi ile iflas eden bir 90k zengin 
gormek mumkundur. Faiz, rakamsal olarak bir malm 
degerini artirsada, malm bereketini goturerek ger9ekte o 
mail azaltmi? olmaktadir. Allah’m Resulii (Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurmaktadir: 

((J$ ’jyyb 0^ 'j£ OJj \fj\y 

“Faiz mah gogaltiyor gibi gdrunsede sonunda onu 
azaitmaya dogrugoturecektir. 

Alinan faiz oram ne kadar az olursa olsun bu faizin 
hukmunii degi^tirmez. Faiz yiyen ki§iler kiyamet giinu, 
kabirlerinden kendilerini §eytan garpmi? ki§ilerin cinnet 
nobetir.den kalktiklan gibi kalkarlar. 

Bu curumiin 90k biiyiik olmasina ragmen Allahu Teala 
bu curumiin tevbesinin miimkiin oldugunu ve bunun 
keyfiyetini faizcilere §oyle beyan ediyor: 

<( Oj.aikj Slj bySiai Si > * * 

jjj j* 

“§ayet tevbe ederseniz ana sermayeniz sizindir, 
boylece ne zulum etmi§ ne de zulme ugrarm$ olursunuz n 
(Bakara:279). 

Bu durumda mu’min bir ki§i bu gunahm ne kadar 
buyuk oldugunu du§unup bu yaptigindan pi§man olup 
tevbe etmesi gerekir. Mallarinm kaybolmasindan 

69imani Ahmed rivayet etmi§tir. 5/225 . 
Sahihu’I-CamT:3375 

°Hakim rivayet etmi$tir.2/37 . Sahihu’J-Cami:3542 . 
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korkarak bu mallarim faizli bankalara koyanlar da zor 
durumda kaldiklari igin bu ige bulagtiklarimn bilinci iginde 
bu igten tevbe ederek altarnatif gozumler uretmeleri 
gerekir. ZTra faiz yiyenler sanki 610 eti yemig gibidirier. 
Bankaya para yatiran bir kiginin faiz istemesi caiz 
degildir, gayet kendisi istemedigi halde bu faiz hesabina 
yatirilmig ise bir yolunu bulup bu faizden kurtulmalidir. 
Faiz malimn herhangi bir kigiye veya bir hayir kurumuna 
verilmesi caiz degildir, gayet faiz bir kigiye veya kuruma 
bu paramn faiz parasi oldugu haber verilmeden gizlice 
verilmig ise bu para sadaka yerine kesinlikle gegmez. 
Qiinku Allahu Teala temiz ve iyidir, temiz ve iyi olandan 
bagkasmi kabul etmez. Bir insamn, faizden herhangi bir 
gekilde faydalanmasi caiz degildir. Bir insan faiz ile malim 
yiyemez, igemez, giyemez, bir binek veya bir ev satin 
alamaz, goluguna gocuguna harcayamaz, kendisinden bir 
zulmu def etmekte kullanamaz. Faiz malmdan Allah’tan 
korkularak birgekilde kurtulunmalidir. 

SATILAN BiR MALIN AYIPLARINI SAKLAMAK 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (bir gun 
bir saticmin onunden) gegerken saticinm onunde duran 
ve iginde yenilen bir gida maddesi bulunan bir kasaya 
elini soktu ve parmakiari bir islaklik hissetti ve saticiya 
goyle dedi: 
y_: J\| J jLIj b s-UwJ' b 'ii O)) 

((&» '.J& * Ac- J 

-Ey bu yiyecegin sahibi, bu nedirl? 
Yiyecegin sahibi goyle cevap verdi: 
-Ona gok (yagmur) isabet etti Ey Allah’m Resulu. 
(Peygamberimiz) goyle dedi: 
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-Bu rutubetli yiyecekleri insanlarm gormesi igin neden 
kasanin ustiine koymadin!? Bizi aldatan bizden degil- 
dir.”71 

Guniimiizde Allah’tan tam olarak korkmayan bir gok 
satici sattiklari e§yalarin ayiplarim ge§itli oyunlarla 
saklamaya gali§iyorlar. Bu ki§ilerden bazilari e§yadaki 
ayip uzerine bir etiket yapi§tiriyor, bazilari guruk mallari 
kasanin altma sakliyor, bazilari sattiklari motorlu 
ta§itlarin arizalarmi saklamak ipin <?e§itli oyunlar yapiyor, 
bazilari bozuk e§yalari saglam gostermek igin bazi 
kimyevl maddeler kullamyor, bazilari e§yalarm son 
kullam§ tarihini degi§tiriyor ve bazilarida sattiklari mallari 
kontrol etmeye izin vermiyorlar. Butrin bu sayilanlar 
hiledir ve kesinlikle haramdir. Peygamberimiz §oyle 
buyurmaktadir: 

'. -fr AJ bu< *-?■' ^-L—<J <J')) 
>*** 

((4J 

“Mus/uman muslumanin kardepidir, bir mus/uman 

ba§ka bir muslumana satt/gi malm ayiplarim soy/emezse 

o sati$ ona helal olmaz. ”72 

Bazi insanlar arabalanm satarken “Bir demir yigini 
satiyorum... bir demir yigini...!” diye bagirarak 
mesuliyetten kurtulacaklarmi sanirlar. Boyle bir sati§in 
bereketi olmaz. Qunkii Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi 
ve Sellem) §oyle buyurmaktadir: 

Ujj «°; Ut3 jLif-V v>t*s«l')) 

((' -i ji \jjS" 

71Miislim rivayet etmi$tir. 1/99. 
72ibn-i Mace rivayet etmistir. 2/754. Sahihu’l- Cami: 6705 
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“Satici veya mugteri birbiderinden ayrilmadikga ahm- 
sat/m konusunda segme hakkma sahiptirier. §ayetikisi 
de dogruluk yapip mallarinm ayiplannt agiklarsalar Allah 
onlarin ahg-veriglerini bereket/i kilar. $ayetyalan sdyleyip 
mallarinm ayiplarmi gizlerseler Allah o ahg-verigin 
bereketini giderir."73 

NECE§ ALI§-VERi$i 

Nece§, bir mala gergekte mu§teri olmayan birinin mal 
sahibi ile anla§arak, mu§terilerin kar§isinda yalandan o 
mala fazla para vermek suretiyle diger mu§terilerin, o 
mala daha fazla para vermelerini saglamaktir. 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle 
buyurur: 

“(Ahg-veriginizde) neceg yapmaymiz. ”74 
Neceg, hig guphesiz bir gegit kandirmadir, aliciyi 

tuzaga dugurmedir. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem) goyle buyurur: 

((jUl J^')) 

“Insanlari kandmp tuzaga dugurenter ategtedir. ”75 

Gunumuzde apik artirma ile sati§ yapilan yerlerde, 
araba pazarlarinda v.s. yerlerde gali§an birgoktellalin 
kazancina haram kari$maktadir. Zira bu insanlar birgok 
harami birlikte i§lemektedirler. Nece§ yapma, oldu bittiye 
getirme, saticiyi bogu§a getirme gibi fiiller tellallarin 
i§lemi§ olduklari haram fiiller arasindadir. Ali§-veri§le 

73Buhari rivayet etmi$tir. Fethu’I-Bari’ye bzk: 4/328. 

74Buhari rivayet etmi$tir. 
75Es-Silsileti’l-Ehadisis-Sahiha’ya bkz. 1057. 
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ugra§an bazi ki§iler saticimn malini ucuza kapmak igin 
kotulemekle bitiremezler, iki metre ilerde ayni mail 
satmaya kalksalar onu Ovmekle bitiremezler.. Satmi§ 
olduklari malda olmayan ozellikleri soyleyerek mallanni 
kiymete bindirirler. 

CUMA GUNU, iKiNCi EZANDAN SONRA 
ALI§-VERi§ YAPMAK 

Allahu Teala §oyle buyurmaktadir: 

ij—'j* ^ 'yjd ^jjl 'dfc) U ^ 

idb; pi ijj'ij <&i /i 

“£y iman edenler! Cuma gunu namaza gagnldigi 
(ezan okundugu) zaman hemen Allahi anmaya kogun ve 
ahg-verigi birakm. Eger bi/mig olsaniz elbette bu sizin igin 
daha hayirlidir. ” (C u m a: 9). 

Bazi saticilar cuma gunu ikinci ezandan sonra 
diikkanlarinda veya cami onlerinde ali§-veri§ yapmaya 
devam etmektedirler. Bu saticilardan o vakitte bir misfak 
dahi aimak haramdir. Tercih edilen gorii§e gore de bu 
ali§-veri§ batil bir ali§-veri§tir. Bazi lokantacilar ve 
finncilar i§gilerini cuma saatinde <?ali§maya 
zorlamaktadirlar. Bu insanlar goruntude bir §eyler 
kazansalarda gergekte zarara ugrarm§lardir. Boyle 
durumlarda i§gilere du§en Peygamberimizin §u hadisinde 
buyurdugu emir mucibince hareket etmektir: 

((iil i-aii ^ j-iJ *i)) 
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“Allah’a isyanda kula iteatyoktur. "7B 

KUMAR VE iQKi 

Allahu TeSla §(jyle buyurmaktadir: 

4 0^tCUl ajri&?\i 

“Ey iman edenlerl $arap, kumar, dikili tartar, (putlar) 
fat ve fans oklari hirer §eytan i$i pisliklerdir; buntardan 
uzak durun ki kurtu/u$a eresiniz. ” (Maide:90). 

Cahiliyye devrinde insanlarin oynadigi en me§hur 
kumar §u idi: On ki§i bir deveyi aralarinda e§it paralar 
odeyerek alirlar sonra aralarindan ug kigiyi saf di§i 
edebilmek igin fincanla kura gekerler daha sonra da geri 
kalan yedi kigiye farkli olgulerde olmak iizere bu deveyi 
paylagtirirlardi. 

Zamammizda oynanan kumarlar gok gegitlidir: 
•Piyango: Bu ge§it bir kumarda kigiler uzerlerinde seri 

numarali kagitlar (biletler) satin alirlar. Daha sonra kura 
yoluyla bazi numaralar tayin edilerek bu numaralara 
gegitli miktarlarda paralar verilir. Bu iglem tamamen 
kumara girmektedir ve dolayisi ile haramdir. §u da 
kumarin ba§ka bir gegidir: 

Bu tur bir kumarda ki§i bir e§ya satin alir. Bu egyanin 
iginde o kiginin bilmedigi bir egya daha vardir. (Bu egya 
kiymetli veya kiymetsiz olabilir, fakat bu egyanm varligi o 
kigiyi o mail almaya iter.)* Bazende miigteriye satilan mal 

76imam Ahmed rivayet etmi$tir.l/129 . Ahmed §akir bu 
hadisin isnadinin sahih oldugunu sovlemislir. No: 1065 . 
Bu hadisin ash Buhari ve Miislim’dedir.(z.). 
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ile birlikte bir numara verilir sonra gekilig yapilarak 
kazanan numara belli olur. 

•Hayat, binek, i§ yeri v.s. geyleri sigorta ettirmek te bir 
gegit kumardir. Bu gegit kumarlar guniimuzde o kadar 
artmigtir ki bazi muzisyenler seslerini dahi 
sigortaiamaktadirlar.77 Butun kumar gegitleri meysire 
girer. Asrimizda sadece kumar amagli bir 90k kahveler, 
kuliipler ve degigik merkezler kurulmugtur. Futbol 
maglarimn sonuglarim tahmin etmeyle ilgili, spor loto, 
spor toto gibi oyunlar da bir tur kumar oyunlarindandir. 

Musabakalar ve yarigmalara gelince; bunlar ug 
turludur: 

1- Maksadi ger’T olan yangmalar: Bunlar caiz olan 
yarigmalardir. Deve, at ve ok atma yariglari bunlara 
ornektir. Kur’an-i Kerimi ezberlemedeki yarig ta tercih 
edilen goriige gore bu sinifa girmektedir. 

2- Aslen mubah olan yangmalar: Futbol oynamak ve 
kogu yariglari gibi. TabTki yariglarin avret yerlerini 
agmadan yapilmasi, namazlarin gegmesine sebeb 
olmamasi gerekir. 

3- Aslen haram olan yangmalar: Guzellik yarigmalari, 
yuze vuruldugu igin boks, horoz dogugii yarigmalari, kog 
tokugturma yariglari bu smiftan sayilabilecek 
yarigmalardir. ** 

77Sigorta ve alternatif goziimler konusunda, ilmi 
Ara$tirmalar idaresi Genet Bajkanligi tarafindan 
ne§redilen “islami Ara$tirmalar” dergisinin 17,18 ve 
20. saydanna bakiniz. 

*Mutercim. 
**§eyh Abdulmuhsin Ez-Zamit ile yapilan konu^mamn 

ozetidir. 
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HIRSIZLIK 

Allahu Teala §oyle buyurmaktadir: 

4tt'j All' ij—? L—S~ Ic f.\jp; \jiisi'li 43 jjjC«Jl ^ 

“Hirsizlik eden erkek ve kadmm yaptiklanna kar§iltk 
bir ceza ve Allah’tan biribret olmak Qzere ellerinikesin. 
Allah izzet vehikmetsahibidir." (Maide: 38). 

Hirsizligin en kotiisii Kabe’de umreci veya hacilarin 
para, mal ve e§yalarim galmaktir. Yeryuzuniin en deQerli 
yeri Kabe’de yapilan bu hirsizligin cezasi gergekten gok 
biiyuktur. Allah’in Resulii (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
kusuf namazi kissasinda §oyle buyurur: 

■" ^ f 1;.^, ' * O , f Jof' » y'l'" ; 

ST* —" 
£ O * f ^ f ° ^ y 0 ^ 

<^3 4^23 cJ'j 

jiij Uj] : Jli ii ^ ua 

((4j LJa3 ilp Jip 

getirilip alevinden korktugum igin geri 
gekildigimi gordugunuz zaman, ben taki egri deynegi 
(bastonu) He hacilarin mallarim galan egri deynek 
sahibinin bagirsaklarmm ategin uzerinde suruk/endigini 
gorurum78 O kimse ki, egyasini galdigi kigi durum u 
anladigmda o kigiye “egyamz egri deynegime takilmig” 
derdi ve gayet durum anlagifmazsa egyayi ahp 
gotururdu. ” 

78Bir ucu geri bukiilmu$ deynek. 
79Miislim rivayetetmi$tin No: 904 . 
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En kotii hirsizlik gegitlerinden biri de halkm geneline 
ait olan mallardan galmaktir. Bazi insanlar "Herkesin 
galdigi gibi bizde galiyoruz” diyerek yaptiklari i§in normal 
oldugunu ifade etmeye gali§irlar. Hi? bilmezler ki, yapmi§ 
olduklari bu fiille, biitun halkm mallarim galmig oluyorlar. 
Bagkalarinm bu ciirumii iglemig olmasi diger insanlara bu 
curumii igleme ruhsati vermez. Bazi insanlar da kafirlerin 
mallarim galmayi kendisine mubah gorur. Halbuki bu 
yaptiklari kesinlikle yanli§tir. Mallannin alinmasi caiz olan 
kafirier muslumanlara kargi savagan kafirlerdir. 

Bazi hirsizlar gizli olarak bagkalarimn ceplerine el 
atmak suretiyle, bazilari ziyaretgi olarak girdikleri 
evlerden, bazilari misafirlerinin gantalarindan, bazilarida 
diikkan veya marketlerden elbiselerine gizlemek kaydiyla 
hirsizlik yaparlar. Bazi insanlar ufak veya degersiz 
egyalari galmayi hirsizliktan saymazlar. Ama 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) goyle 
buyurur: 

y s O s s OJ> y* y 6 ' Si *** '' 

((dij ^ £$243 JjIJ (jjCJ' jiJ)) 

“Allah hirsiza lanet etsln, (zfra) biryumurta*gaiar da 
ellkesilfr, birip galar da eli kesiiir. ” 0 

§ayet biri bir mal galmig ise o mail Allah ’a tevbe 
ederek sahibine geri vermelidir. Bu geri verme iglemi agik 
veya gizli, gahsen veya bir bagkasi araciligi ile yapilabilir. 
Qaldigi mail iade etmek isteyen biri gayet o malm sahibini 

*Buraua gegen ve terciimede de yumurta olarak mana 
verilen -i—a-r( bey da ) kelimesinin askerlerin kafalanna 

gegirdikleri migfer (tasma) manasina da gelebilecegini 
soyleyen muhaddisler de vardir. (Miit.) 

80 Buhari rivayet etmi§tir. Fethu’l-Bari’ye bak.12/81. 
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butun gabalarina ragmen bulamamig ise o mail sahibinin 
adina tasadduk etmelidir. 

RU§VET ALIP VERMEK 

Batili yurutebilmek ve hakki engelleyebilmek igin 
devlet bagkanlarina, idarecilere, h3kimiere v.s. ru§vet 
vermek guphesiz 50k biiyiik bir zulumdurve bu durum 
toplumlarda buyiik bozulmalara .fitnelere ve kokugmalara 
sebeb olacaktir. Allahu Teala goyle buyurur: 

1 Js*_a Ji \jJjjj 'ij!si? s'j > 

^ OjaUj 

“Mallarmizi aramzda haksiz sebeblerle yemeyin. 
Kendiniz bilip dururken, insaniann maiianndan bir kismmi 
haram yoiiardan yemeniz igin o mallari devlet 
bagkaniarma, idarecilere ve mahkeme hakimierine 
vermeyin. ” (Bakara: 188). 

Ebu Hureyre’nin merfu olarak rivayet ettigi gu hadiste 
Peygamberimiz goyle buyurur: 

“Allah hakimiikte (devlet bagkanligi ve idarecitiginde, 
mahkeme hakimiiginde) rugvet ahp verene lanet etmig- 
tir. "81 

Fakat hadiste yer alan bu tehdide hakkin yerini 
bulmasi igin veya zulumii def etmek igin verilen para veya 
diger kiymetler girmez. 

Giinumuzde riigvet olayi 0 kadaryayginlagti ki bazi 
memurlarin aldiklan maag, almig olduklari rugvet yanmda 

81imam Ahmed rivayet elmistir. 2/387 Sahihu’I- 

CamT’de :5069. 
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devede kulak olmaya ba§lami§tir. Gunumuzde birgok 
girket riigvet harcamalari igin ozel biitge hazirlamaktadir. 
Bir gok i§ riigvetle baglayip rugvetle sona ermektedir. Bu 
soz konusu durumlardan fakirler oldukga fazla zarar 
gormektedir. Boylece toplumdaki guven ve emanet 
duygulari tamamen sarsilarak yikilmaktadir. Riigvet, 
iggilerin bozulmasina, i§ sahiplerinin zarar gormesine 
sebeb olmaktadir. Bir gok dairede ru§vet vermeyenlerin 
i§i yapilmamakta veya geciktirilmekte veyahut tecil 
edilmektedir. Genelde, riigvet vermeyenler kotu muamele 
gormektedirler. Rugvet verenler iglerini hemen yaptirip 
giderken vermeyenler uzun uzun siralarda beklemek 
zorunda kalmaktadirlar. i§ sahibinin cebine girmesi 
gereken paralar rugvet sebebi ile mudurierin, memurlarin, 
gbrevlilerin veya pazarlamacilann ceplerine akmaktadir. 
Bu konu ile ilgili drnekleri gogaltmak mumkundur. 
Rugvetin sebeb oldugu fitneler saymakla bitmez. Boylece 
Bu gekilde Peygamberimizin rugvet alana da verene de 
lanet etmesinin hikmetini ve Allahu Teala’mn bu kigileri 
rahmetinden uzaklagtirmasinm hikmetini biraz olsun 
anlamig oluyoruz. Abdullah Bin Amr'in (Allah ondan razi 
olsun) rivayet ettigi hadiste Peygamberimiz §oyle 
buyurur: 

((ifpsj'j ^'S1' J* ^)) 
“Ru$vet alana da verene de Allah lanet etsin. " 

ARAZi GASBI 

Bir insanin kalbinden Allah korkusu kaybolursa, o 
insamn kuvveti ve agikgozlulugu kendisi igin birfitne olur. 
Bu tur insanlar, yeteneklerini insanlarin mallarini 

^ibn-i Mace rivayet etmi$tir. 2313 SahihiTl-CamT: 5114 
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ellerinden aimak, arazilerini gasp etmek igin kullamrlar. 
Abdullah bin Omer’in Peygamberimize atfederek rivayet 
ettigi hadis §oyledir: 

((^j' 
“Kim ki hakkt o/mayan bir araziyi ahrsa ktyamet gunu 

o gasbettigi arSzi He beraber yedi kat yerin dibine 
batar. ”83 

Yale Bin Merre (Allah ondan razi olsun) 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den §0yle 
rivayet ediyor: 

'■^r—^—b ^ O* 'sr? U?)) 
V -■ \ & u ' t 0' " . T ' 9 * 

Jr* fy, 

“Herhangi bir ad am herhangi bir ki$inin -bir kart § da hi 
oisa- topragmt hakkt olmadtgi haide gasp etmek suretiy/e 
o ki§iye zuium ederse Allah onu yedi kat yerin, yedinci 
katmm sonuna kadar kazmakia (Tabaranide:«Haztr 
etmekie») mukeiief ktiar. Sonra o kifinin aidtgt o yen 
(toprakgi) onun boynuna doiar, taki Allah insan/artn 
arasmda hukum verinceye kadar (o ki$i boynundaki o 
agtryukie bekier. )"84 

Bu zulijme sinir degi§tirerek kom§unun tarlasina 
tecavuz etmekte girmektedir. Peygamberimizin §u hadisi 
buna delildir: 

^Buhari rivayet etmi$tir. Fethu’l-Bariye bak. 5/103 . 
84Tabarani El-Kebir’de rivayet etmi$tir. 
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“Allah yerlerin (arazilerin) smirlanni degi$tiren/ere 
la net etmi$tir. "8S 

TEZKiYE ETME SEBEBi iLE HEDiYE KABULETMEK 

Hatiri sayilir olmak, insanlar iginde belli bir makama 
sahip olmak Allah’in nimetlerinden biridirve insanlarin bu 
nimete §ukretmeleri gerekir. Bu nimetin §ukru bu nimeti 
insanlarin faydasina kullanmakla olur. Bu durum 
Peygamberimizin §u hadiste beyan ettigi mesele igine 
girmektedir: 

‘ ,S.A' f fin - 
((Jjui-u o' j*)) 

"Kim ki din karde$ine yardimci o/abi/irse bunu 
yapsm. "86 

Her kirn ki toplumdaki yuksek makami ve hatiri sebebi 
ile -niyeti Allah rizasi olmak §arti ile- insanlara faydali 
olur, onlardan herhangi bir zulrnli veya zarari def ederse 
Allah o kiginin yapmi§ oldu^u bu amelin kar§iligmi 
verecektir, fakat bu yardimin giinah olan bir fiil veya 
ba§kalannin haklarina tecavuz igin olmamasi lazimdir. 
Peygamberimizin §u hadisi bu konuya delildir: 

“$efaat edin ki ecir aiasiniz. ”87 

85Miislim rivayet etmi$tir. 13/141. 

86Miislim rivayet etmi§tir: 4/1726 . 
87Ebu Davud rivayet etmi$tir.5132 Hadis BuharT ve 

Miislim’de de ge^mektedir. Fethu’l-Bari: 10/450, Edep 
kitabi, Musliimanlann kendi aralannda 
yardunla$malan babi. 
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Yapilan bir §efaat (tezkiye)den dolayi kar§ilik aimak 
caiz degildir. Buna delil ise Ebu Umame'nin 
Peygamberimize isnatla rivayet ettigi §u hadistir: 

J\ (£L«) tyjte (Lgllp) Ajbi iJ tAPbLh ^i)) 

((boly\ ^ja btdoS- b\j 

“Her kim birine §efaat eder de buna kar$ilik olarak 
hediye kabul ederse faiz cesitlerinden buyuk bir cesidini 
i§!emi§ olur ,,a8 

Bazi ki§iler, kendi makamlarini veya insanlar 
indindeki hatirmi para kar§iligi ba§kalarina i§ bulmada, 
memur tayininde veya hasta tedavi ettirmede kullamrlar. 
Bu durum Ebu Umame’nin hadisinde zikredildigi gibi 
haram bir fiildir. Bir ki§i yardim edecegi ki§iye para §arti 
ko§madan yardim ederde i§ bittikten sonra para alirsa bu 
da hr'amdir. Aym hadis bu durumun haramligim da 
kapsamaktadir.89 Bu tiir hayiri§leri yapanlar, yaptiklan bu 

i§in kar§ihgini ahirette almayi ummalidirlar. Adamin bin 
Hasan ibn-i Sehl'e gelerek bir konuda §efaatini ister ve 
istedigi yerine gelince adam Hasan ibn-i Sehl’e donerek 
ona te§ekkur eder. Bunun iizerine Hasan ibn-i Sehl o 
adama §byle der: Neden te§ekkur ediyorsun ki!? Bizim 
inancimiza gore nasil malm zekati varsa, insanlarm 
nezdindeki hatirin da zekati vardir.”90 

Burada §unu da belirtmemizde fayda vardir: 
Bilinmelidir ki; bir i§i takip ettirmek veya yaptirmak igin 
herhangi bir ki§inin ucret kar§iligi gorevlendirilmesi ile 

88imam Ahmed rivayet etmi$tir. 5/261. Sahihu’l-Cami: 
6292 

89Abdulaziz ibn-i Baz’in sozlii a^ddamasi. 

90 El-Adabu’5-§eria, ibn-i Miiflih 2176. 
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herhangi bir ki§inin yapnm? oldugu bir §efaat kar§ili§i 
para almasi birbirinden farkli §eylerdir. 

i§QiYi QALI§TIRIP UCREfiNi VERMEMEK 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) i§?inin 
hakkim i§?inin alin teri kurumadan vermeye davet 
etmi§tir. Peygamberimiz §oyle buyurur: 

((iu&H CM [p s'_pp'» 

“!$giye ucretini onun aim teri kurumadan veriniz. "91 
islam toplumlarinda olmamasi gerektigi halde varolan 

ba§ka birzulum ge§idi de i§ciye ucretini, memura hakkim 
vermemektir. Bu zulum ge§itli §ekillerde ortaya 
gikmaktadir. Bunlardan dordunu belirtelim: 

1- (pali§tiramn, pali§anin hakkim tamamen inkar 
etmesi, buna kar§ilik gali§amn soz konusu bu i§i 
yaptigina dSir elinde bir delil olmamasi: Bu durumda hak 
sahibi dunyada hakkim almasa da ahirette mutlaka 
alacaktir. Allah indinde o ki§inin hakki asla kaybolmaz. 
Kiyamet giinu mazlumun hakkim yiyen zalimin 
sevaplanndan yedigi mallara denk olan miktari o 
mazluma verilecektir. §ayet zalim ki§inin sevaplari yeterli 
olmaz ise mazlumun giinahlarindan e§it miktarda giinah 
alimp zalimin sirtma yuklenecektir ve zalim ki§i bu §ekilde 
cehenneme atilacaktir. 

2- Qali§tiramn, ?ali§amn hakkindan haksiz yere kesip, 
odemeyi tarn yapmamasi durumu: Allahu Teala §oyle 
buyurmu§tur: 

91ibn-j Mace rivayet etmi$tir. 2/817.Sahihu’I-Cami:1493. 

Bu hadis zayiflik belirten lafizlarla rivayet edilmesi 
daha uygundur. Zira bu hadiste zayiflik vardir. (z.). 
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y ^ ji^ o^ikiu jjj> 
. i o, ^ ^ ^ / ^ 

<Ojj-*^tj j*Ajj jj 

“Insanlardan ahrken otgup tarttiklarmi tam, onlara 
vermek igin o/gup tarttiklarmda noksan yapan hilekarlara 
yaziklar o/sun." (Mutaffifin: 1-2-3). 

Bazi kipiler yurt di§indan ippi getirirken, ippinin 
iilkesinde yapilan anlapmayi ippi geldikten sonra gepersiz 
sayayarak ippiyi daha diipiik ucret He palipmak zorunda 
birakiyorlar. Malesef bu ippiler haklarim da ispat 
etmekten yoksun kaliyorlar. Yapilan haksizligi Allah’a 
pikayet etmekten bapka bir ?ey yapamiyorlar. ippiler kafir 
dahi olsalar yapilan bu i? zulumdur, i? veren bu sebebten 
dolayi azap gormeyi hak eder. 

3- ipverenin ippiye bir takim izaff ipler yaptirdigi veya 
fazla mesai yaptirdigi halde sadece normal parayi odeyip 
mesaTnin veya fazla iplerin karpiligmi vermemesi. 

4- i?verenin odemesi gereken parayi odemede gevpek 
davranmasi ve i§ginin kendi hakkim pok buyuk 
ugrapilarla, yalvarmalarla, yorucu bir takiple, 
mahkemelerle alabilmesi. Bazen ipverenin boyle 
davranmasindaki gayesi ippiyi biktirip hakkim istemekten 
vaz gepirmektir. Bazen de hedef ippilerin parasini 
paliptirmak veya faize vermek olmaktadir. ipveren bu 
heveslerle ippilerin haklarim vermezken belki de ippi ve 
poluk-pocugu yiyecek yemek dahi bulamamaktadirlar. 
Bazen pocuklarim muhanete (ele) muhtap etmemek ipin 
uzak gurbetlere pikmakta ve boyle durumlarla karpilaptigi 
ipin pocuklarina para gonderememektedir. Kiyamet gunu 
pok buyuk bir azaba dupar olacak bu zalimlere yaziklar 
olsun! Ebu Hureyre Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem)'in poyle buyurdugunu rivayet ediyor: 
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tji-'(■ p ^ ^ ^ :J^ **' *^» 

*j*i pj '>' >8^' <£» J^G '> V* J*jj 

((«>' 
“Allahu Teala §oyle buyurdu: “Ug gegitinsan vardirki 

ben k/yamet gunu onlarm hasmiyimdir; Vermig oldugu bir 
vaadi (sozii) yerine getirecegine dair bana yemin edip 
sonra bu vaadinde durmayan kigi, hur bir insam ahp 
parasini yiyen adam, iggiye igi istenilen jgekliyle 
yaptirdiktan sonra iggiye ucretini vermeyen kigi." 

YARDIM EDERKEN EVLATLAR ARASINDA E§iT 
DAVRANMAMAK 

Bazi ki§iler evlatlarina yapmi§ olduklari yardimlarda, 
bilerek e§it davranmazlar. Bu durum §er’i bir sebeb yok 
ise tercih edilen gorii§e gore haramdir. §er’i sebeblere 
ornek verecek olursak; evlatlar iginden birinin zor 
durumda olup yardima ihtiyaci olmasi, evlatlardan birinin 
hasta olup acil paraya ihtiya? duymasi, evlatlardan birinin 
Kur’an-i Kerimi ezberlemek gibi hayirti bir i§ yapip 
kendisinin ozel bir §ekilde mukafatlandirilmak istenmesi, 
evlatlardan birinin i§ bulamami? olmasi veya ?ok 
kalabalik bir aileye sahip olmasi veya evlatlardan birinin 
ilim talebi ile me§gul olup bu i§lere yeterince vakit 
ayiramamasi v.b. sebebler bu sebeblerden bazilaridir. 

Bu ve benzeri durumlarda bir baba ko§ullar olu§tugun da, 

92Buhari rivayet etmi§tir. Fethu’l-Bari:4/447 
93Bu gibi durumlarda babamn ^ocuklanna imkam el 

verdigi kadar yardimda bulunmasi mubahtir.(z.) 
79 



her evladina ayni §ekilde davranma niyetinde olmalidir. 
Bu soylenenlere genel delil ise §u ayet-i kerimedir: 

4 is' tjis\j ijjiiU oiy' jk \jJjipi ^ 

"Adaletli o/un, adaletli olmak takvaya daha yakindir, 
Allah'tan korkun." 

Konu ile ilgili ozel delil ise Numan ibn-i Be§ir’in (Allah 
ondan razi olsun) §u rivayetidir: 

a»\ j jl-j ^j aj j\ »\j\ of ujIp *»' r^j oui3i °jP» 

j ^ IAlii tjjk isJku ^5) : JUiS 

aW' ^ 1-^ aJ1\ tSl ^aaJ^u liliij y 

AlO —Lfi AJil J j .oj JU3 .'Ajljj A-ip 

^—jj fi!kp ij '{*'} :JlS «jJVi!jf ^ 'jiaptj i»i t 

«j°yr Si (3^ Oi) S^» :Aj'j; 

“Numan ibn-i Begirin babas/ kendisini Allah in Resu/u 
(Sallallahu Ateyhi ve Se//em)’inyan/nagoturerek AHahin 
Resu/une gdyle dedi: Ben bu ogiuma koiemi hediye 
ettim.94 AHahin Resu/u (Sallallahu Ateyhi ve Sellem) 
§oy!e dedi: Butun gocukiarma ayrn hediyeyi verdin mi? 
Dedi ki: Hay/r. AHahin Resu/u dediki: O (hediyeyi)geri 
ai» 95 (Ba?ka bir rivayette AHahin Resu/u’nun: “AHah’tan 

korkun, evlatlarmiz arasmda adaletli olun" dedigi rivayet 
edilir.) Sonra (babam) eve dondu ve hediyesini geri aldi96 

Bagka bir rivayette AHahin Resuiunun: “Oyie ise beni 

94Yani yammdaki bir koleyi ona hediye ettim. 

9SBuhari rivayet etmi$tir. Fethu’l-Bari:5/211. 
96Fethu’l-Ban 5/211. 
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§ahit ko§ma, zfra ben zu/me §ahittik etmem. "97 Dedigi 
rivayet edilir. Imam Ahmed yardimlar konusunda erkege 
verilecek olan yardimin kiza verilecek olanin -miras 
hukukunda oldugu gibi- iki misli olmasinm uygun 
olacagmi ifade eder.98 

Toplumumuzda bazi babalarm yardimlar konusunda 
evlatlar arasmda adaletli olmadiklari goriilmektedir. Bu 
vesile ile gocuklar arasina fitne, fesat, kin, nefret ve 
du§manlik girmektedir. Bazi babalar 50k anormal 
sebeblerden dolayi bu adaletsizligi yapmaktadirlar. 
Ornegin bazi babalar, §ayet gocugu amcalarma benzerse 
ona daha gok yardim etmekte ve §ayet dayilarina 
benzerse ona daha az yardim etmektedirler. Diger 
bazilari da -§ayet birden fazla hanimla evli ise- birinci 
hammindan olma gocuklarina yardim ederken ikinci 
hammindan olma gocuklara yardim etmemekte veya 
birinci hammindan olma gocuklari ozel okullarda 
okuturken ikinci hammindan olanlara aym imkam 
tammamaktadirlar. Babalarmdan bu §ekilde ayirim goren 
bu gocuklar gelecekte babalarina gerekli saygiyi 
gostermeyebilmektedirler. Peygamberimiz (Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem) bu konuda gocuklan arasmda ayirim 
yapanlar igin §oyle demektedir: 

JtI' Ul -1 J~~i 

97Sahihi Muslim 3/1243. 
98Mesail’i-imam Ahmed li Ebi Davud 204. imam 

ibni’l-Kayyim Ebu Davud’un ha§iyesinde bu meseleyi 
tahkik etmi§tir. 
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“Onlarm hepsinin, sana saygi ve sevgide, iteatte e§it 
i» 99 olmalari seni memnun etmez mi? 

IHTiYACI OLMAYANLARIN YARDIM 
iSTEMELERi (DiLENCiUK) 

Sehl Bin Hanzaliye (Allah ondan razi olsun) 
Peygamberimizden §oyle rivGyet eder: 

((4j_J jjJ tJli ^AlL..qJI Ajua ^jijl 

“Kim ki ihtiyac/ olmadigi halde dilencilik yaparsa o ki§i 
ate^ten korlar toplamaktan ba$ka bir §ey yapmaz. Dediier 
ki: Diienmemeyi gerektiren zenginiik miktan nedir Ey 
Allah in Resuiu? §6yie dedi: Ki§inin bg/en ve ak§am 
yemegine sahip olmasidir."100 

ibn-i Mes’ud (Allah ondan razi olsun) 
Peygamberimizin §oyle dedigini rivayet eder: 

((*$* J j' Crf.br aIJu U aJ j jL ^)) 

“Kim ki ihtiyaci oimadan diienirse k/yamet giinu 
diienip aldigi §eyier onun yuzune kazinmi§ bir eser veya 
bir yara oiarak geiecektir."101 

99 imam Ahmed rivayet etmi$tir. 4/269. Sahih-i Muslim: 
1623. 

l00Ebu Davud rivayet etmi$tir.2/281.Sahihu’l-Cami: 6280 
101imam Ahmed rivayet etmi$tir.l/388. Sahihi’l-Cami: 

6255 . Sahih-i Miislim’de yer alan, Ebu Hureyre’nin 
merfu oiarak rivayet ettigi ba§ka bir hadis ise $oyledir: 
Kim ki kendi malini ^ogaltmak i^in insanlann 
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BiR Ki§iNiN GERi VERMEYi DU§UNMEDiGi 
HALDE BA§KA BiRisiNDEN BORQ ALMASI 

Bir kulun, bagka bir kul uzerinde hakki kalmigsa, bu 
durum Allah indinde 50k buyiik oneme haizdir. §uphesiz 
ki Allahu Teala kulu iizerindeki haklarmi, gayet kulutevbe 
ederse af eder, fakat bir kulunun bagka bir kulu 
uzerindeki haklarmi af etmez. Bu sebeble helallegmenin 
mal, miilk veya para ile olmadigi 0 giin gelip gatmadan 
once insanlar helallegmelidirler. Allahu Teala goyle 
buyurmaktadir: 

"Allah size emanetleri sahiplerine vermenizi 
emrediyor." (Nisa:58) 

Toplumumuzda yaygin olan bir hastalik da borglari 
zamanmda odeme konusunda gosterilen gevgekliktir. 
Bazi insanlar asIT ihtiyaglardan dolayi degilde bagkalari 
ile binekler ve mobilyaiar konusunda yarigmak igin borg 
almaktadirlar. Halbuki yarigilan ve ugrunda borglarin 
altinda ezilmelere sebeb olan bu geylerin gogu bog ve 
fan? geylerdir. Bu tur insanlari, gogunlukla iglerine 
haramlar ve giipheler karigan, taksitli alig-verig yapan 
merkezlere girerken gorursunuz. 

Borg alirken gosterilen vurdumduymazlik, borcu 
odemede kigiyi gevgeklige suruklemekte ve boylece borg 
verenlerin mallari kaybolup telef olmaktadir. Peygambe- 
rimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) boyle kigileri gu gekilde 
uyarmaktadir: 

mallanndan dilenirse ate$ten kor dileniyordur, ister gok 
dilensin isterse az.”(^) 
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Jjjj j>' li Jujj jj\l!( J'ji' J>\ £*» 

«JiiS iffl 
“Her kim birinin mahm geri odeme niyeti He biriikte 

(borg olarak) ahrsa Allah o kiginin borcunu Oder, her 
kirnde (bu mah ) telef etmek (geri vermemek) niyetiyle 
ahrsa Allah o kiginin borg olarak aldiqi o mah telef 
eder.102 

Malesef insanlardan bir Qogu borglari konusunda 
gev§eklik gostermektedirler. Halbuki borcun Allah 
katindaki onemi ?ok biiyuktiir. Allah yolunda §ehit olmu§ 
bir ki§i dahi borglu ise borcu odenmeden cennete 
giremez. Peygamberimiz §oyle buyurmu§tur: 

j-1 Q'H', m.tII 

[}4 p p tj# p P i*ii' Jlr- ,}4 bi 

«*£ *£y‘i \i & 
“Subhanallah! Allah borcun ne kadar dnemli o/dugu 

konusunda ne indirdi bilir misiniz?! Nefsimi elinde tutan 
Allah'a yemin o/sun ki bir kigi Allah yolunda oldurulse, 
sonra canlandirilip tekrar oldurulse, sonra canlandirilip 
tekrar oldurulse gayet (borcu olupta) borcunu odemeden 
olmugse borcu odenmedikge cennete as/a giremez."103 

Biitun bunlari duyduktan sonra acaba bor^lular bu 
konuda hala gev§eklik gostereceklermidir?! 

102BuharT rivayet etmi$tir. Fethu’l-Bari’ye bak.5/54. 
103Nesai rivayet etmi^tir. Miictebaya bak.7/314. Sahihi’l- 

Cami: 3594. 
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HARAM YEMEK 

Allah’tan korkmayan kigi malim nereden kazanacagmi 
ve nereye harcayacagmi hi? dugunmez, butun dugiincesi 
pis ve haram kazanglarla da olsa cebini doldurmaktir. Bu 
tur insanlar para kazanabilmek igin, htrsizlik, riigvet alip 
vermek, gasp, dolandiricilik, haram geyler satmak, faiz 
yemek yetim hakki yemek, haram iglerde galigmak, 
fahigelik, insanlari eglendirmek igin galgi galmak, devletin 
hazinesinden galmak, milletin ortak mallarindan galmak, 
insanlara gantaj yaparak onlardan para koparmak, ihtiyag 
yok iken dilenmek v.s. haram yollari denemekten 
kaginmazlar ve bu kazanglarmdan yerler igerler boylece 
karinlarina haram lokma sokmug olurlar. Allah’in Resulu 
(Sallallahu Aleyhi ve sellem) goyle buyurur: 

((* Jj ^ 9^ Of ^ (*^ J^» 
^ * 

“Bir vucudun hangi eti (bolumu) haram kazangla 
geligmig (g/da/anmigsa) ate§ ona haktir."104 

Bu kigiler kiy§met gunu, mallarmi nereden 
kazandiklarindan ve nerelere harcadiklarindan 
sorulduklari zaman husrana ugrayip helak olduklarmi 
anlayacaklardir. Kimin elinde haram bir kazang varise 
vakit gegirmeden bundan kurtulmali ve kimin elinde 
bagkalarinm haklari var ise yine vakit gegirmeden bunlan 
sahiplerine iade etmeli ve helallegmenin dirhem veya 
dinarla degil gunahlar ve sevaplar ile oldugu o gun 
gelmeden hak sahipleri ile helallegmelidir. 

104Tabarani El-Kebir’de rivayet etmi$tir,19/136 

Sahihu’l-Cami: 4495. 
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BiR DAMLA DA OLSA IQKi ipMEK 

Allahu TeSla goyle buyuruyor: 

ulk_—xJi Lj^j oCaJSl'j (j ^ 

^ j>ynla j^SduJ li 

"Ey iman edenler! $arap, kumar, dikili tartar (puttar), 
fal ve §ans oklari hirer §eytan i§i pisliklerdir. Buntardan 
uzak durun kikurtu!u§a eresiniz." (Maide:90). 

Allahu Teala burada igkiden uzak durmayi 
emretmigtir, bu da igkinin haram olduguna en buyiik 
delildir. Bu ayette igki, dikili putlarla birarada zikredilerek 
igkinin ne kadar biiyuk bir haram oldugu vurgulanmigtir. 
Bazi insanlar goyle derler: “Allahu Teala, burada igki 
haramdir demiyor, bilakis ondan uzak durun diyor” bu gok 
batil ve dayanaksiz birsozdur. Zira bu ayette bu kigilerin 
gdriiglerini destekleyici herhangi bir delil yoktur. Bu 
kigilerin iddialari tamamen batildir. 

Peygamberimizden bize ulagan hadislerde igki 
igenlere buyiik azap tehditleri vardir. Cabir (r.a.)’in 
peygamberimizden rivayet etmig oldugu gu hadiste 
Peygamberimiz goyle buyurmaktadir: 

° > " *,0 s f ' ^ ' 0 ' O s t * Q s S I ' S> s i is * 

<j* J*J jp ^Ip 6J ...)) 

Jit Sj?" : J^ ^JlkxJ' Aik Uj JjLij u 4JlkxJt Aik 

CC"ji2h Jit SjC^jt 

“Allah igki igenieri yara irinieri He suiamaya soz 
vemnigtir. Dediler ki: Ey Aiiah in Resuiu, yara irininden 
kasit nedir? Dedi ki:Cehennemehlindengikanterveya 
onlardan gikan kan ve irinlerdir. ”105 

105Muslim rivayet etmi$tir: 3/2587. 
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ibn-i Abbastan merfO olarak rivayet edilen bir bagka 
hadis te goyledir: 

(Ob oA* ot* o*)) 
“Kim ki igki tiryakisi (mubtelasi) olarak d/iirse Allah'm 

hzurunda puta tapici olarak gelir."1 6 
Asrimizda igkilerin gegitleri ve adlari gogalmigtir. Bira, 

votka, gampanya bu gegitlerden sadece baglicalaridir. 
Peygamberimizin haber vermig oldugu §u sinif, bu 
asirlarda ortaya gikmigtir. Peygamberimiz goyle 
buyurmaktadir: 

((4*-’' Of 

"Ummett/mden bir gurup insan (igkiyi) ona bagka 
isimler takarak igecekterdir."1 7 

Bu insanlar igkiye; kafa igecegi, ruhT igecek v.s. isimler 
vererek insanlari kandiriyorlar. Allahu Teala goyle 
buyurur: 

4 OjylliJ Uj $ ...flii *ilj 0Uj jtj.l\j iil' OjC'Z&H ^ 

“On/ar (guya) Allah i ve Iman eden/en kandiriyorlar, 
halbuki on/ar kenditerinden bagkalanni kandirmiyorlar, 
fakat on/ar bunun farkmda degiller." (Bakara:9). 

islam geriati bu konuda gok onemli ve agik bir kanun 
koymug oynananmak istenen gegitli oyunlari bozmugtur. 
Bu kanun Peygamberimizin gu hadisinde belirtilen gu 
kanundur: ^ } > 

((?'> 

106TabaranT rivayet etmi$tir. 12/45 . Sahihu’l-Cami:6525 . 
107imam Ahmed rivayet etmi$tir. 5/342. Sahihu’l-Cami: 

5453. 
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“Butun sarhog/uk verici geyler igkidir (alkoldur) ve 
butun sarhogluk verici igkiier de haramdir."108 

Akli giderici, sarho§ edici her§eyin go§u da azi da 
haramdir.109 isimler de§i§se de madde aymdir buna 
paralel olarak hiikum de aymdir. 

Son olarak Allah’in Resulu’nun igki igenlere olan §u 
nasihatini zikredelim. Allah’in Resulii (Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem) §oyle buyurur: 

Ol—« jlj j-i [y)) 

OJj 4A-IP 4)1' <-4\J «_>VJ 

° * q's A ^ ^ Q S S ^ ^ / 0 / 0 f ^ 

Ojj t4 .ip <0^ olJ cj\J Ub3 oU 013 

J—* iXJ O' (Jlp \a?~ Obff ibP jjj idllp «&t ob' oU 

;J\—3 apoj bi j ^ ^_^lb3 JC^Jl 

(QtJ' Ji' 4jCaP 

“Kim ki igki iger de sarhog oiursa o kiginin kirk sabah 
kildigi namaz kabui oimaz. O kigi bu hai uzenne diurse 
atege girer, gayet (oimeden) tevbe ederse Allah tevbesini 
kabui eder. Tevbesini bozup tekrar igerse mtk sabah 
kildigi namaz kabui ediimez. Bu hai uzerine diurse atege 
girer. §ayet tevbe ederse Allah tevbesini kabui eder. 
Tekrar tevbesini bozup igki igmeye baglarsa Allahin 
uzerine, kiyamet gunu onu radgati! hibaldan suiamak hak 

l08MusIim rivayet etmi$tir:3/1087, 

l09DeliI: Cogu sarho? eden bir maddenin azi da haramdir. 
(Hadis). Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmi$tir:3681. 
Sahih’i-Ebi Davud:3128. 
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otur. Dediler ki: Ey Allah'm Resulu radgatH hibal nedir? 
§oyle cevap verdi: Cehennem ehlinden gikan kan ve 
irinler- 
dir."110 

§ayet sadece igki igenlerin cezasi bu ise igkiden daha 
kotii uyugturuculari kullananlarin ahiretteki halleri ne 
olacaktir?! 

YEME-iQMEDE ALTIN VEYA GUMU§ KAP 
KULLANMAK 

Zamammizda mutfak egyasi satan bir gok yer altin ve 
gumu§ kaplar veya altin ve gumu§ kaplamali kaplar 
satmaktadiriar. Bazi zenginlerin evlerinde ve bazi liiks 
otellerde, yemekler ve igecekler altin ve gumu§ kaplarla 
sunulmaktadir. Altin kaplar artik zenginlerin birbirlerine 
vermig oldugu hediyeler arasina girmigtir. Bazi insanlar 
da, belki bu tur kaplari evlerinde kullanmiyorlar ama 
ddvete gittikleri yerlerde bu kaplardan yeyip igiyorlar. 
Butun bu yapilanlarislam geriatinda haram olan iglerdir. 
Bu harami igleyenlerin cezasmin ne kadar bLiyilk 
oldugunu Peygamberimiz, Ummu Seleme’nin merfu 
olarak rivayet ettifji hadiste goyle belirtiyor: 

‘‘Altin veya gumug kaptan igenler ashnda karinlarinda 
cehennem a teg/ dolagtiriyodar. ”111 

110ibni Mace rivayet etmi§tir.No:3377. Sahihi’l-Cami: 

6313. 
luMiislini rivayet etmi$tir.3/1634. 
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Bu hukum mutfakta kullamlan kaplari, sinileri, ka§ik, 
bigak ve gatallari ve biitun mutfak egyalarim 
kapsamaktadir. Bazi insanlar bu kaplarla sadece 
vitrinlerini suslediklerini soyluyorlar fakat budurum da 
harama yol agabilecegi igin caiz olan bir durum 
degildir.112 

YALANCI §AHiTLiK 

Allahu Tedla gbyle buyurmaktadir: 

rr—C- <01 t\ I. i'-f Jj_i jtfjS' ja ^ 

“O halde, pislikten ve putlardan sakm/n; Kendisine 
ortak kogmaksizm Allahin hanifieri Onun birligini tantyan 
hanifler olun.)" (Hac:30~31). 

Abdurrahman Bin Ebu Bekre (Allah her ikisinden de 
razi olsun) babasmdan rivayet ettigi bir hadiste 
Peygamberimizin goyle dedigini nakleder: 

Ir&J- Jj&j ^ j£\ S')) 
J :Ui3 .jjjh J:JlfiS —olSTj 

(C ciL. 
“Allahin Resulu'nun yanmdaydik, goy/e dedi: Size 

buyuk gunahlarm en buyugunu habervereyim mi? dedi. 
Bunu ug defa tekrarladi, (ardmdan goyle dedi): Allah 'a 
girk kogmak, ana-babaya iteatsizlik, -gome/mig bir gekilde 
duruyordu, oturdu- ve gbyte dedi: Dikkat edin! Sak/n olaki 

mBu ifadeler $evh Abdulaziz Bin Baz (r.a.)’a aittir. 
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yalanci $ahit!ik etmeyin! Bu sozu o kadar tekrar etti ki 
ke§ke artik susuverse dedik."113 

Peygamberimizin, yalanci §ahitlikten sakindirmak igin 
bu gekilde ibareyi tekrar etmesinin sebebi, insanlarin 
kolayca bu hataya dugmeye meyilli olmalarindan ve bu 
hStayi iglemeye sevkeden sebeblerin goklugundan 
dolayidir. Ozellikle dugmanlik ve haset duygulari insanlari 
bu curiimu i§lemeye suruklemektedir. Yine bu ibareyi 
onemle tekrarlamasinin ba§ka bir sebebi ise bu curumiin 
gok biiyuk fitnelere sebeb olabilecek bir curijm 
olmasindandir. 

Yalanci gahitlik yiizunden ne gok insan haklari 
yenmig, ne goktemiz insan bu sebeble zulme ugramigtir. 
Yine bir 50k insan bu sebeble haklari olmadigi halde 
bagkalarinm mallarmi ellerinden almiglardir. 

insanlarin bu konuyu onemsemediklerini gosteren bir 
ornegi §oylece aktaralim. Mahkeme koridorlarinda 
gahitlige ihtiyag duyanlarin herhangi birine gelip “Benim 
lehime §ahitlik ederseniz bende sizin lehinizde §ahitlik 
ederim” diye tekliflerde bulunduklarma rastlarsmiz. 
Kendisine teklif gottirulen ki§i teklifi getireni hig 
tanimamasina ve onunla sadece koridorda 
kargilasmasina ragmen 0 kiginin lehinde gahitlik etmeyi 
kabul eder ve yalan soyleyerek gahitlik ettigi adami hakli 
gikarmak igin gayrette bulunur. Bu dolandiriciliktan bagka 
bir gey degildir. §ahitlik Allah’in Kur’an-i Kerimde beyan 
ettigi gibi olmalidir. Kuran’da goyle beyan buyurulur: 

^ U-o-ip 'll] U11^ V ^ 

“Bizancak bildiklerimize $ahit!ik ettik." (Yunus:81). 

SOZLU MUZiK VE QALGI DiNLEMEK 

113Buhari rivayet etmigtir. Feth’e bak:5/261. 
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Allahu Tedlai §oyle buyurmaktadir: 

i <&' Jw -> J* J+al tS"Ja yAD' JAJ 

“Insanlardan bir kismi Allahin yo/undan sapmak igin 
bog scz/eri satm alirlar." 

ibn-i Mes’ud yemin ederek bo§ sozlerden kastm “galgi 
ve sozlij muzik oldugunu soylemi§tir. 114 Ebu Amir ve 

Ebu Malik El-E§'ari (Allah her ikisinden de razi olsun) 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den rivayet 
ettikleri hadiste fCjyle buyurulur: 

^ 0 ^ O' ' s ° ° ^ S* s * , l*- £ { £> s 

((... 

“Ommetimden dyle ka vim ter gtkacak ki buniar zinayi, 
ipegi, igkiyi ve galgiyi helallagtiracaklardir."115 

Enes’ten (Allah ondan razi olsun) merfu olarak 
rivayet edilen hadiste Peygamber efendimiz §oyle 
buyurmaktadir: 

j— '*! iUij iJsjij uiLJ>- oJla 2?j^)) 

((u^jbuJU OUiil 

“Bu ummetin fertleri igki igtikleri, oynagiar edindikleri, 
gafgi afetfen kullandiklari zaman bagianna dyle azapiar 
gelecektir ki ; yere batacakfar, bagiarma ustlerinden 
azapiar yagacak ve gekilleri degigtirf/icek (ba§ka suretlere 
girecekferdir.)”116 

114ibn-i Kesir’in tefsiri :6/333 . 

115Buhari rivayet etmi§tir.Feth’e bkz: 10/51. 

116SilsiletuVSahiha’ya bak. No:2203 . Eserin muellifi bu 

hadisi, ibn-i Ebi’d-Dtinya’nin El-Melahi adli eserinde 
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Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) darbuka 
kullanmayi ve dinlemeyi yasaklamigtir ve galgi sesini facir 
ve bir ahmak kiginin sesine benzetmi§tir. imam Ahmet 
gibi eski alimler rnuzik dinlemenin ve aletlerini 
kullanmamn haram oldugunu soylemiglerdir. Ud, tanbur, 
saz v.s. eski aletlerin haram oldugu gibi yeni gikan rnuzik 
aletleri de haramdir. Yeni gikan rnuzik aletleri hareket ses 
ve tesir bakimindan hadislerde haramligi beyan edilen 
aletlerden daha etkilidir. ibn-i Kayyim gibi bazi alimler 
muzigin tesiri ve vermi? oldugu sarho§lugun alkollu 
igeceklerin vermig oldugu sarho§luktan daha biiyiik 
oldugunu soylemiglerdir. Hig §uphe yok ki; galgmin 
yanma fahigelerin sesleri gibi sesler gikartan garkicilarin 
sozleri de eklenirse igin haramligi ve giinahi o denli 
bijyur. §ayet muzigin sozleri a§k, sevgi ile ilgili ise, veya 
bir kadinin guzelliklerini vasfediyorsa olugturdugu fitne de 
o denli gok olacaktir. Alimler galgi e§liginde sozlii muzigin 
zinanin postasi oldugunu ve kalbe nifak soktugunu ifade 
etmi§lerdir. §unu ifade etmeliyiz ki bu gun rnuzik ummetin 
dugtugu en buyuk fitnedir. 

Asrimizda muzigin saatlere, zillere, gocuk 
oyuncaklarina, kombutiirlere, telefonlara v.s. konmasi bu 
fitnenin hacmini buyiitmugtur. Durum oyle bir hal 
almigtirki artik bu beladan korunmak igin olaganustu bir 
gayret ve azme ihtiyag vardir. Allah yardimcimiz olsun! 

GIYBET 

Musliimanlarin giybetini etmek, onlarin irz ve 
namuslari aleyhinde konugmak gunumuz meclislerinin 
yenen meyvesi haline gelmigtir. Halbuki Allah giybeti 

zikrettigini soylemi$tir. Bu hadis aym zamanda 
Tirmizi’de de rivayet edilmi?tir.No:2212. 
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yasaklami§ ve kullarindan bu fiilden kaginmalarmi 
istemi§tir. Allahu Teala giybeti nefislerin nefret edecegi 
bir duruma benzetmi?tir. Allahu Teala §oyle 
buyurmaktadir: 

J5\j o\ Uuu 

<t 3 J>3 

“Birbirinizin giybetini etmeyin. Sizdert biriniz diu 
kardeginin etini yemek ister mi! Nefret ettiniz degil mi?" 
( Hucurat: 12) 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) giybetin 
manasmi §oyle dile getirmi§tir: 

«j—& Uj 4}£o : JtS .pi' ilU 0jjlu')) 

U aJ jvT lO : ?Jpi u ^i J> Olf J\ cJfpf :JIs 

((<U# -US P u]j *sj*' 

“Giybetin ne oldugunu bilir misiniz? Dediier ki Allah 
ve Resulti daha iyi bilir. Dedi ki kardeginin arkasmdan 
onun hog/anmayacagi gekiide konugmandtr. Deniidi ki 
(bize haber ver), gayet soyiedigim gergekten kardegimde 
varsa (durum nedir)? Dedi ki: §ayet soyiedigin onda 
varsa g/ybet etmissin demektir ve gayet yoksa iftira 
etmigsin demektir" 

Giybet, bir ki§inin musluman karde§i aleyhinde, onun 
arkasmdan ho§lanmayacagi bir §ekilde konu§masidir. 
Konu arkasmdan konu§ulan ki§inin dini, dunyasi, bedeni, 
ruhsal durumu, karakteri v.s. olabilir, bunlarm hepsi 
giybettir. Giybetin gok degi§ik §ekilleri vardir. Musluman 
karde§inin ayiplarmi sayman, onun herhangi bir 
hareketini alayci bir §ekilde dile getirmen giybet 

Mtislim rivayet etmi$tir. 4/2001. 
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§ekillerine bir ornektir. Giybet Allah katinda gok kOtti ve 
pis bir i§ olmasina ragmen insanlardan bir gogu bu 
konuda vurdumduymazlik igindedirler. Giybetin ne kadar 
kotu bir i§ oldugunu Peygamberimiz §oyle dile getiriyor: 

' fjA  jj? o\j J~? oy-~*j oUfl 

<(*>' J> jO 

Ta/z yetmig iki k/s/md/r, faizin en azt kiginin 
annesiyle zina etmesi gibidir, faizin en gogu ise kiginin 
(musiuman) kardeginin trzma dii uzatmasidir."113 

§ayet bir mecliste giybet yapiliyorsa o mecliste oturan 
her miislumamn giybet yapanlari uyamnasi, giybeti 
yapilan o musliimanm namusunu korumasi, bu kotu i§ten 
onlari alikoymaya gali^masi gorevidir. Peygamberimiz 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) her muslumam bu gorevi 
yapmaya gagirmi§tir. Peygamberimiz §oyle 
buyurmaktadir: 

«i«L£!l j»jj ju\ j ,Jpjfc Ja 

"Kim ki musiuman kardeginin irzma, namusuna, 
gerefine degen bir gupheyi geri gevirirse Allah kiyamet 
gunu onun yuzunden ategi defeder."119 

NEMiME 

Laf ta§ima olayi, insanlari birbirine du§uren, 
aralarindaki alakayi kesip birbirlerine kin ve du§manlik 
beslemesine sebeb olan en biiyiik hastaliktir. Allah 
nemime yapanlari Kur’anda §oyle kotulemi§tir: 

U8Es-Silsietii’s-Sahiha: 1871. 
119Ahmed rivayet etmi$tir. 6/450 . Sahihu’l-Cami:6238. 
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^ yCjb . JT kkr *ij ^ 
J( «• * * s * 

"(ResQlum) alabildigine yemin eden, apagil/k, daima 
kusur arayip kmayan, durmadan laf goturup taf 
getirenlere sakm boyun egme." (Kalem: 10-11). 

Hz.Huzeyfe’nin Peygamberimizden merfu olarak 
rivayet ettigi bir hadis goyledir: 

((OUS S)) 

“Giztice insanlari dinieyip bu dinlediklerini bapkaiarma 
tap/mak suretiyte nemime yapanlar cennete giremez. ”120 

ibni Abbas §oyle rivsiyet ediyor: Peygamberimiz 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Medine’in bahgelerinden bir 
bahgeye121 ugradi ve orada kabrinde azap goren iki 
insanin seslerini duydu. Sonra Peygamber (Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurdu: 

aJy, y~~i Si Ujsb^-f Jif 

“Azap goruyorlar fakat buyuk bir gunah sebebi He 
degii -sonra dedi ki- hayir, (bilakis buyuk gunah sebebi 
iie).((Ba§ka bir rivayette poyie geper: Gunahlari ne 
buyuktur.)) Bu azap gorenierden biri (hayatta iken 
idranndan sakinmiyordu, digeri ise nemime He 
yuruyordu."122 

Nemime yaparak kari-kocanm, iggi ile i§ verenin, 
memur ile amirinin arasim agmak en kotu nemime 
orneklerindendir. Bazi memurlann, diger memurlar 

120Buhari rivayet etmi$tir. Feth’e bfcz: 10/472 . 
miginde mezar bulunan bir bahge. 
122Buhari rivayet etmi$tir. Fethu’l-Bari’ye bak. 1/317 . En- 

Nihaye. ibn-i Kesir. 4/11. 
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aleyhinde mudiire laf goturmesi ve dolayisiyla memurlar 
ve mudiir arasinda bir surtu§me meydana getirmesi 
malesef <?ok?a meydana gelen birdurumdur. Bu yapilan 
nemimedir ve kesinlikle yapilmasi caiz degildir. ZTra bu 
gibi durumlarfitne ve fesada sebeb olmaktadir. 

iZiN ALMADAN BiR EViN igiNE BAKMAK 

Allahu TeSI§ §oyle buyurmaktadir. 

^ 

“Ey iman eden/er, eviniz haricindeki evlere izin ahp 
ehline se/am vermeden girmeyin." (Nur:27). 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) izin alma 
gerekliliginin sebebini, evlerin igersindeki bakilmasi caiz 
olmayan yer ve durumlarin gorulebilecegi endi§esi 
oldugunu §oyle agikliyor: 

«jiaJ' Jk' UjJ» 

“Izin alma (gerekhiigi) gdzun bakmast sebebiyledir. ”123 
Gunumuzde binalarin birbirine biti§ik olmasi, 

pencerelerin birbirine bakmasi kom§ularin birbirlerini 
gorme olasiligmi artirmi§tir. insanlarin gogu malesef 
gozlerine sahip fikamaz durumdadir. Bilakis bazi insanlar 
evlerin i?ine gizlice bakmaktadirlar. Yuksek binalarda 
oturan bazi insanlar bilerek algak binalarda oturan 
insanlarin pencerelerine bakmaktadirlar. Bu i§ kom§uya 
yapilan bir ihanet ve onun mzina yapilmi? bir 
dii§manliktir. Bu durum insam daha buyuk haramlari 
i§lemeye sevkedecektir. Yine bu durum toplumda birgok 

123 Bir onceki kaynak. 11/24. 
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fitneye ve bozulmalara sebeb olacaktir. islam geriatmm 
hak sahibine casusun, (gizlice evin igine bakanin) 
gozlerini heder etme izni vermesi bu i§in ne kadar kotu ve 
tehlikeli bir i§ olduguna en iyi delildir. Allah’m Result! 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurmaktadir: 

/ ^ J1 * f 0 ^ # J /• O 

lP" 
“Her kim bir kavmin evinin igerisine gizlice bakarsa, o 

kavme o bakanin gdziinu gikarmasi heiai otur."124 

Bir ba§ka rivayette: 

J*y) 

((^CaS Hj ii Aji yi '£s- 'jjiii...)) 

“Onun gdzunu digariya g/kartm, o gdzun ne diyeti ne 
de k/sas/ vardir."125 

UqUNCU Ki§iNiNDE OLDUGU BiR YERDE 
iKi Ki^iNiN Gizu konu§malari 

Bu durum meclislerin afetidir. Bu durum insanlarin 
arasim agmak, aralarma kin ve nefret sokmak igin 
geytamn attigi en kotu adimlardandir. Peygamberimiz 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu igin hukmunu ve bu 
hukmun hikmetini goyle beyan ediyor: 

Ijla&d J&- Oj.i d^rj ^ ‘pZZ’ 'i))) 

iU j j' 

“$ayet ug kigi iseniz, iki kigi ugiincu kigiden ayn bir 
geki/de gizlice konugmasm, taki yammzda bir insan 

,24Muslim rivayet etmi$tir.3/1699. 

12simam Ahmed rivayet etmistir.2/385 . Sahihu’l- Cam!: 
6022. 
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kalabaligi olana kadar. Qunku 126 (ug kiginin oldugu bir 

yerde) iki kiginin gizlice konugmas/ uguncii kigiyi uzer."127 
Bu duruma dort kiginin oldugu bir yerde ug kiginin gizli 

konugmasi da girer. Aym zamanda ug kiginin oldugu bir 
yerde iki kiginin, uguncii kiginin dilini bildikleri halde, onun 
anlamadigi bir dilde sesli olarak ta olsa konugmalari gizli 
konugrnaya girer. Hig guphe yok ki boyle durumlarda 
gizlice konugmak iigiincu kigileri daima tedirgin edecektir. 
Aym zamanda bu durum kargi tarafta kugumsenmek, hor 
gdriilmek dugiincesini dogurabilir. Yine uguncii kigi, gizli 
konugan iki kiginin kendi aleyhinde konugtuklari 
duygusuna da kapilabilir. 

iSBAL (ELBiSENiN UZUN OLMASI) 

Bu konu da insanlarin hafife aldiklari fakat Allah 
katinda gok agir olan bir konudur. islam fikhinda bu 
konunun adi “isbal” olarak geger. isbal; erkeklerin giydigi 
elbisenin iki ayak bilegindeki gigkin iki kemikten agagi 
sarkmasidir. Erkeklerden bazilarmm giydigi kiyafetler 
yerleri supurmektedir veya yere gok yakindir. Bu durum 
ise caiz olmayan birdurumdur. 

H.z. Ebu Zer'in Peygamberimizden merfu olarak 
rivayet ettigi hadis goyledir: 

t4—*J ^J H—2! M- ^J ^ into)) 

Si -J' ^J) (Oj'jl :M\jj ^j) J-li' :<^) 

126Bazi rivayetlerdej-j-• (Bu sebeble) ibaresi 

ge^mektedir. 
127Buhan rivayet etmi$tir.Fethu’l-Bari’ye bkz:ll/83 . 
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“Og smifinsan vardtrki Allah onlarla kiyamet gunu ne 

konugur, ne onlarm yuzune bakar, ne de onlari tezkiye 

eder. Onlar igin can yakici bir azap vard/r. E/bisesi uzun 

olan kigi, (bir rivayette :!zan uzun oian kigi) .kendisine 

minnet duyulmasini isteyen kigi, (bagka bir rivayette: 

Kendisine minnet duyuimadan bir gey vermeyen kigi) ve 

yaian yere yemin ederek malmi satan kigi."128 

Elbisesini veya pantolonunu uzun tutan ki§i “Ben bunu 
kibir igin yapmiyorum” diyerek kendisini savunsa da bu 
savunma makbul degildir. Bu i§ kibir kastiyla olsa da 
olmasa da hukiim ve ceza aymdir. Peygamberimizin §u 
hadisi buna delildir: 

(0^< ^ j'j?< 'j* ^)) 

izarm ka'beynden (iki ayak biiegindeki gigkin iki 

kemikten) agagi oiam ategtedir,"129 

§ayet izar (galvar, pantolon v.s.) kibir igin uzatilirsa 
ceza daha da giddetlidir. Peygamberimiz (Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem) goyle buyurur: 

f'jt aIJJ Jal>_ p 4jjJ ,j^)) 

“Kim ki elbisesini uzatarak kibir igin yerde surun- 

dururse kiyamet gunu Allah onun yuzune bakmaz."130 

Qiinkii kibir olsun diye elbisesini uzatanlar iki harami 
birden iglemektedirler. ibn-i Omer’in (Allah her ikisinden 
de razi olsun) merfu olarak rivayet ettigi hadis goyledir: 

,J8Miislim rivayet etmi$tir. 1/102. 
1J9imam Ahmed rivayet etmijtir. 6/254. Sahihu’l-Cami: 

5571. 
I30Buhari rivayet etmigtir. NO: 3465. Baski:El-Baga. 
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(U-J uli v$l» ijji ^ t<uC**Jij ^ JC^/i')) 

((iiait f>; $! *»' 

“fsbal izar, gom/ek ve sankta olur. Kim ki kibirigin bu 
geyleri uzat/r yerde surundururse kiyamet gunii Allah o 
kiginin yuzune bakmaz."131 

Kadinlarin elbiselerini yerde surundurmelerine bir 
kari§ veya bir dirsek boyu olmamak kaydiyla izin 
verilmi§tir. Zira kadinin riizgar v.b. sebeblerden dolayi 
ayak veya baldirlarimn agilmasi ihtimali vardir. Elbiselerin 
uzunlugunda kadinlar igin yukuridaki olguyu a§mak caiz 
degildir. A§iri uzunluklan olan ve dolayisi ile ellerde 
ta$inmak durumunda olunan elbiseleri veya gelinlikleri 
giymek caiz degildir. 

BiR ERKEGiN HANGi §EKiL VEYA SURETLE 
OLURSA OLSUN ALTIN TAKINMASI 

Ebu Musa El-E§’ari’nin (Allah ondan razi olsun) 
Peygamberimizden merfu olarak rivayet ettigi hadiste 
§oyle buyurulur: 

“Ommetimin kadinlanna ipek ve altm helal kilmip 

erkeklenne haram k/l/nmigtir." 32 

Gunumuzde bazi gar§ilarda erkekler igin ge§itli 
ayarlarda altindan veya altin kaplanmi§ saatler, gozlukler, 
diigmeler, kalemler, zincirler, kolyelersatilmaktadir. Bazi 

131Ebu Davud rivayet etmi$tir. 4/353 . Sahihu’i-Cami: 
2770. 

132imam Ahmed rivayet etmitir. 4/393. Sahhihu’l- Cami: 
207. 
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yari§malarda erkek yari§macilara bu tip altin veya altin 
kaplamali hediyeler dagitilmaktadir. TabTki biitiin bu i§ler 
olmamasi gereken yanli§ i§lerdir. 

ibn-i Abbas (Allah her ikisinden de razi olsun) §oyle 
rivayet eder: 

Allah’m Resulu (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir gun 
adamin birinin elinde altin yiiziik gorur ve o yiizugu o 
adamin elinden alarak yere garpar ve §oyle der: 

V-jiryj Vojj Ji jU ja i'J&r ^J\ iiJy)) 

i >' oib'j :J\3 c4j iZJUjG*’ Ju- ^ <011 dj-°j 

((Si *»' Jjl*j o-> jij 

“Nasil olur da iginizden biri bilerek a teg ten bir koru 
ahrda avucunun igine koyar mi?! Allah’m Resulu 
(Sallallahu Aleyhi ve sellem) oradan gidince o adama 
dendi ki: Yuzugunu alda ondan fayda/an. Dedi ki: Hayir, 
Allah’a yemin olsun ki onu asia almayacagim, zira onu 
Aiiahin Resulu (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yere 
galmigtir."133 

KADINLARIN KISA, DAR, §EFFAF 
GiYSiLER GiYiNMELERi 

Zamanimizda du§manlarimizin bize yonelik agmi§ 
olduklan harp ge§itlerinden biri de modadir. islam 
dij§manlari modayi belirliyor muslumanlarda oylece kabul 
ediyorlar. Moda diye yutturulan giysiler nedense hep 
giplak veya yari ?iplak figurler oluyor. Bu giysiler 
genellikle avret-i galiza yerterini dahi ortmuyor. Ya da gok 
§effaf veya dar olup vucut azalarmi belli ediyor. Bu 

133 Muslim rivayet etmi$tir. 3/1655. 
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giysilerin gogunun -kadin kadina da olsa kadinlarin 
mahremleri yamnda da olsa- giyilmesi caiz degildir. Ebu 
Hureyre’nin merfu olarak rivayet ettigi bir hadiste Allah’m 
Resulu, ahir zaman kadinlarinin bu tur elbiseler 
giyeceklerini haber vermektedir: 

jL5' g jj jllJl Jjsii uUl^)) 
i> ^ ' S * ' 9 * s S ' * s ' ' S> 

oUjVp ouiT 

jJrojj ojs?j Sij Si tjjuii c^J' 

((^iTj Ojwwa 

“Cehennem ehiinden iki s/nif varchr ki ben onlan 
goremedim: EHenndeki inek boynuzlanna benzeyen 
kamgilarla insanJara vuran kav/m ve giyinik olduklari 
halde agik kalan, kintarak yuruyen, bag!an, (sirti egri 
deve horgucu gibi olan kadmlar. Onlar cennete gireme- 
yecek/er hatta kokusunu dahi almayacaklardir. Halbuki 
cennetin kokusu gu ve gu mesafeierden duyulur."134 

Bu hadiste anlatilan elbise turlerine oncelikle yirtmagli 
etekler veya fistanlar, gegitli yerierinden delinmig olan 
veya oturuldugu zaman kadinin avret yerlerini belli eden 
elbiseler de girmektedir. Aym zamanda burada kafirlere 
benzemek, onlarin uydurduklari utang verici modalara 
uymak suretiyle onlari taklit etmek gibi tehlikeli durumlar 
ortaya gikmaktadir. Allah’tan bizleri boyle sapikliklardan 
korumasim niyaz ederiz! Yine tehlikeli bir durum da; bazi 
elbiselerin uzerine bazi muzisyenlerin, miizik 
guruplarmin, bazi insan ve hayvan resimlerinin, igki gibi 
haram olan bir takim geylerin reklamlarimn, hag 

134Musliin rivayet etmi§tir.3/1680 . Kitabin orjinalindeki 

(buht) kelimesi uzun boyunlu deve manasina gelir. 
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i§aretlerinin, kotu birtakim i§ler pe§inde olan cemiyet ve 
kuluplerin amblemlerinin konulmasi, §eref ve haysiyete 
yaki§mayan birtakim ibarelerin yazilmasidir. Qogu 
yabanci diller ile yazilan bu yazilarin ne manaya geldiQini 
halkin gogu bilmemektedir. 

PERUK TAKMAK 

Esma Bint-i EbT Bekir’den §oyle rivayet edilir: 

oj ii' Jj_Itj U <&' (jJ! o'y>' 

ly\£\ \j>y ii (JaS\_U l—a*- ^ 

“Bir kadrn Peygamber efendimizin yanma ge/erek 
gbyte dedi: Ey Allah’in Resulu, benim gelinlik birkizim 
var, ona bir hastahk isabet etti ve saglarmm doku/mesine 
sebeb o/du. Onun sagma ek sag (peruk) takabi/ir miyim? 
Allahin Resulu (Sallallahu Ateyhi ve Sel/em) gbyte 
buyurdu: Allah, sagma ek sag takana da, bu ig/emi 
yapana da tanet etmigtir."135 

Cabir Bin Abdullah §oyle dedi: 

j-yj O' % yr j» 

“Allahin Resulu (Sallallahu Ateyhi ve Sel/em J kadmm 
bagma bir gey ek/emeslni yasaklamigtir. ”136 

Zamammizda bu i§lem peruk takma i§i olaraktatbik 
ediliyor. Bu i§lemin yapildigi kuaforler haram i§lerle dolup 
ta§maktadir. 

135Miislim rivayet etmi$tir.3/1686. 
136Miislim rivayet etmi$tir: 3/1679. 
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ELBiSETURU, KONU§MAVE GORUNU§TE 
ERKEKLERiN KADINLARA, KADINLARIN DA 
ERKEKLERE BENZEMEYE QALI§MALARI 

ErkeQin, Allah’in kendisi igin yarattigi erkeklik 
karakteri, Kadinm da Allah’in kendisi igin yaratmi§ oldugu 
kadinlik karakteri uzerine hayat siirmesi her iki cinsin 
yaratili§inda var olan birfitri ozelliktir. Bu ozellige riayet 
etmeden toplumsal ya§amin saglam bir §ekilde devam 
etmesi mumkun degildir. Erkegin kadina, kadinin da 
erkege benzemeye gali§masi fitrata aykiri bir durumdur. 
Bu durum tolumsal bozulmalara, bir gok §er kapilarinin 
agilmasina sebeb olabilecek bir durumdur ve dolayisiyla 
islam §eriati kesinlikle bunu haram kilmi§tir. §ayet 
herhangi bir ayet veya hadiste, herhangi fiilin sahibi 
(i§leyeni) lanetleniyorsa bu durum o fiilin haram olup 
biiyiik gunahlardan olduguna i§aret eder. ibn-i Abbas’tan 
(Allah her ikisinden de razi olsun) merfu olarak §oyle bir 
rivayet gelmi§tir: 

-I ■ ■ ^ ij* O^.**** i' ill J jii)) 

«J£> 
“Allah’in Resu/ii kadinlara benzemeye gahgan 

erkeklere ve erkektere benzemeye gahgan kadinlara 
ISnet etmlglir."137 

Yine ibn-i Abbas’in merfu olarak rivayet ettigi ba§ka 
bir hadiste ise §oyle buyurulur: 

((sidil ja Jbr^Jl 'ja Jj-o J*^)) 

137Buhari rivayet etmistir. Feth’e bak: 10/332. 
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“Allah'in Resulu kadm!a§an erkeklere ve erkekle§en 
kadinlara lanet etmi§tir. ”138 

Benzemeye gali§ma olayi oturu§ta, kalki§ta, 
yuruyu§te, ses tonu veya konu§ma tarzinda, giyim ku§am 
v.b. i§lerde olabilir. Bu durum daha 90k giysilerde 
olmaktadir. Bazi erkeklerzincir, bilezik, halhal, kiipe v.b. 
zinet e§yalari takinmaktadirlar. Bu durum kadinlara 
benzemektir ve kesinlikle caiz degildir. Bu hastaliklar 
genellikle miizisyenler ve hippiler sinifinda gorulmektedir. 

Bir erkegin kadinlara has olan bir elbise turunu 
giymesi caiz olmadiQi gibi bir kadminda erkeklere has 
olan bir elbise turunu giymesi caiz degildir. Kadinin 
giymi§ oldugu elbise modelleri erkeginkinden, erkegin 
giymi§ oldugu modeller de kadininkinden tamamen farkli 
olmalidir. Buna delil ise Ebu Hureyre’nin merfu olarak 
rivayet ettigi §u hadistir: 

3'^oJlj t5'^«Jt a»' ^*i)) 

“Allah, kadm elbisesi given erkege ve erkek e/bisesi 
giyen kadma lanet etmi§tir."139 

SAQI SiYAHA BOYAMAK 

Bu konudaki dogru hiikum bu i§in haram oldugu 
yoniinde olan hukumdiir. Zira Peygamberimiz (Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem) bu i§i yapanlarin ceza gekeceklerini 
haber vermektedir. Her ceza gerektiren §ey haram 
olduguna gore bu i§lem de haramdir. Peygamberimizin 
bu soz konusu hadisi §udur: 

138Buhari rivayet etmi$tir.Feth’e bak: 10/333. 
U9Ebu Davud rivayet etmi^tir. 4/355 . Sahihu’l- Cami:5071 
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Si OUjJt jf-T oy&ru f js OjSo)> 

f. C' f' ". tot 

“Ahir zamanda, saglanm guvercin kursagi (boynunun 
alti) gibi siyaha boyayan bir kavim gelir, onlar cennetin 
kokusunu dahi koklayamazlar."140 

Zamammizda safari beyazlayan bir gok ki§i saglarmi 
siyaha boyamaktadir. Bu durum toplumda birgok 
bozulmalara sebeb olmaktadir. Saglarim siyaha boyayan 
bu insanlar bu durumlari ile insanlari kandirabilmek- 
tedirler. Bu durmun kiginin ahlakina da kotu tesirleri 
olabilmektedir. Ornegin boyle bir ki§i gurura 
kapilabilmektedir. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem)’in beyaz sag ve sakallarmi sariya, kirmiziya ve 
kahve rengine galan renklere boyadigi ve kina galdigi 
varittir. Fetih gunu* Ebu Kuhafe saglari ve sakallan 
segame agaci gibi ** bembayaz bir halde Allah’m 
Resulii’nun yanina getirilir. Allah’in Resulu §oyle der: 

((i'jli''jg£r\j 

“Bunu (bagka) bir gey 141 (renk) He degigtirin, 

siyahla degigtirmekten sak/n/n." 142 

140 Ebu Davud rivayet etmi$tir. 4/419 Sahihu’l- Cami: 
8153. Nesai’de sahih bir isnatla rivayet edilmi$tir. 

* Mekke’in feth edildigi giin. (Mut.) 
** Segame agaci: Meyvesi ve gigekleri beyaz olan bir agaf 
turiidur. Bu agaca daglann zirvelerinde rastlamr. 
Kuruyunca beyazligi hepten artar. (Mut.) 

141Dogrusu: Bu beyaz sagi (ba$ka bir renk ile) 

degi§tirindir. (z.) 
142MiisIim rivayet etmi$tir. 3/1663 . 
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Dogru olan gdruge gore bu konuda kadin da erkek 
gibidir. Yani bir kadinin saginin beyaz kisimlarim siyah ile 
boyamasi c§iz degildir. 

ELBiSE, DUVAR VEYA KAGIT UZERiNE 
CANLI RESMi YAPMAK 

Abdullah ibn-i Mes’ud’un (Allah ondan razi olsun) 
merfu olarak rivayet ettigi bir hadiste gbyle buyurulur: 

((UjjjIaIJ' SiCfli* f’jj ill JLp Clip oil( o!)) 

“K/yamet gunu insanlann, Allah katmda en giddetli bir 
fek/ide azap gorecek olanlari resim yapanlardir."143 

Ebu Hureyre’den rivayet edilen bagka bir hadiste de 
goyle buyurulur: 

“Allah $oyle der: Benin yarattiklarim gibi yaratmaya 
gahganlardan daha zalim kim olabilirl? (Eger gugleri 
yetiyorsa) bir (tahil) tanesi veya bir zerre yaratsmlar 
ya!..’444 

ibn-i Abbas’tan (Allah her ikisinden de razi olsun) 
merfu olarak rivayet edilen bir hadiste Peygamberimiz 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) goyle buyurur: 

^—i i_jj—k3 \—£j iJ tjlll' ^3 ji')) 

“Butun (canh) resimi yapanlar ategtedir, resim 
yapanm cismt; yaptigi resimier adedince gogaltilarak 

143Buhari rivayet etmi$tir. Feth’e bkz.: 10/382 . 

144Buhari rivayet etmi$tir. Feth’e bkz.: 10/385 . 
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cehennemde azap gorur." lbn-i Abbas gdy/e der: §£yet 
illaki de (resim yapacaksan) agag veya ruh sahibi 
olmayan geylerin resmini yap."145 

Bu hadisler can sahibi oian her geyin (insan veya 
hayvanlarin) -golgeleri olsun olmasin- resmini yapmayi 
haram kilmaktadir. Resimler gizimle, oyma iglemi ile, 
nakigla, yontma iglemi ile, kaliplar araciligi ile v.s. ile 
yapilmaktadir. Bu yollarla yapilan resimlerin hepsi 
haramdir ve hukum olarak birbirinden farki yoktur. ZTra 
konu ile ilgili gelen hadisler butiin bu yollarla yapilan 
resimlerin hepsini kapsamaktadir. 

Muslumana dugen bu konudaki delilleri oldugu gibi 
kabul edip “Ben bu resimlere ibadet etmiyorum ki” v.b. 
laflarla oziir uydurmaktan kagmmaktir. Akil sahibi bir 
insan gergek bir bakigla ve dugunceyle resmin sebeb 
oldugu fitnelerden sadece birini incelemig olsa resmin 
neden haram kilindigmin hikmetini anlayacaktir. Resimler 
sebebi ile bir gok insamn cinsi duygulan torpulenmek 
suretiyle, bu insanlarfuhug ve zinaya suriiklenmiglerdir. 

Muslumana du§en, evinde canli varliklardan higbirinin 
resmini banndirmamaktir ki evine melekler girebilsin. 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) goyle 

buyurur: 

((jijCaj Yj iJf aj c; j>jj Si» 
"Melekler iginde kopek ve resim bulunan eve 

girmezler."146 
Muslumanlardan bazilarimn evinde bazi heykeller 

bulunmaktadir, bu heykellerden bazilari kafirterin 
taptiklari putlardir. Bu putlar antika eser veya sanatsal 

I45Miislim rivayet etmi^tir. 3/1671. 
146Buhari rivayet etmi$tir. Feth’e bkz.: 10/380 . 
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de§eri olan eserler diye isimlendirilerek evlerin 
ba§kd§elerine konmaktadir. Ash put olan bu heykelleri 
eve koymak daha tehlikeli ve daha haramdir. Yine 
duvarlara asili olan resimlerin haramligi asili 
olmayanlardan daha §iddetlidir. Resimler bir ?ok insani 
gereginden fazla btiyutmeye, bir gok uziintu ve hiiznun 
yenilenmesine, kibir ve buyuklenmelere sebeb 
olmaktadir. Resimler hatira olsun diye saklamyor lafi da 
gegersizdir, zira asil hatirlama kalplerde olur. Gergek 
hatirlamak ahirete go? edenleri rahmetle anmakla, onlar 
igin Allah’tan af ve merhamet dilemekle olur. 

Resimler kitap sayfalarinm i?inde veya gida maddesi 
ambalajlarmda v.s. izale edilmesi zor durum ve §ekillerde 
olursa, bu resimlerin kalmasinda bir mahsur yoktur. 
Bununla beraber bu resimlerin de elden geldigi kadar 
ortulmesi, sakincali olanlarina kar§i dikkatli olunmasi 
gereklidir. Kimlik, pasaport, ruhsat v.s. resmi i§lemler i?in 
gerekli olacak vesikalik resimlerin bu gaye ile evde 
saklanmasinda bir mahsur yoktur. Bazi ilim ehli ki§iler 
yerlerde uzerlerine basilan resimlerde bir beis 
gormemi§lerdir. Allahu Teala §oyle buyurur: 

^ U ill 1 Jjjj'i 

“Allah’tan guciinuzun yettigi olgude korkun." 
(Tegabiin:16). 

RUYA UYDURMAK 

Bazi insanlar kendilerini ba§kalanna iyi tamtmak, 
madd? bir menfaat elde etmek veya di}§manim korkutmak 
i?in ruya uydururlar. Halkin ?o£ju ruyalara inanmakta ve 
kendilerine gore herhangi bir §ekilde ruyalarmi tabiredip 
ona gore i§lerine veya hayatlarina yon vermektedirler. 
Durum boyle olunca bir?ok ki§i bu durumdan istifade 
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ederek riiya uydurup menfaat pe§ine dii§mektedirler. 
Allah’in Resulii (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) riiya 
uyduranlan §oyle nitelemektedir: 

p U £s. ^ Of °!)) 

((ji; ,J u. m *#' JA> JA> 
“Bir ki$inin, as/1 babas/na degiide bapka birine nisbet 

ediimesi, ki$inin ba§kaianna as/en gormedigi bir ruyay/ 
sanki gormu§ gibi an/atmasi, Allah’in Resuiu (Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem)’in demedigi birsozu sanki demi§ gibi 
rivayet etmesi en buyuk iftiralardand/r."147 

Yine Peygamberimiz ba§ka bir rivayette §oyle 
buyurur: 

0 o o £ 4 J f Os o ✓ O ^ 

((• • jlj ^ */- {j»y) 

“Kim ki gormedigi bir ruyay/ gdrmii§ gibi aniat/rsa 
kendisinden iki arpa tanesini birbirine bag/amasi istenir, 
fakat o bunu ebediyyen yapamaz..."148 

iki arpa tanesini birbirine baglamak aslen miimkiin 
olmayan bir §eydir. Gdrulmemi§ bir ruyayi gbriilmii§ gibi 
anlatan ki§iye, yapilmasi miimkun olmayan bu i§i 
yapmasi ceza olarak verilmi§tir. ZTra her ceza yapilan 
amel cinsinden gelir. 

KABiRLERE OTURMAK, KABRiSTANDA 
DEF-I HACET YAPMAK 

Ebu Hureyre Peygamberimizin §oyle buyurdugunu 
rivayet eder: 

147Buhari rivayet etmi$tir. Feth’e bkz. 6/540. 
,48Buhari rivayet etmi§tir.Feth’e bkz. 12/427. 
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4_j aoLr <J\ AjQ (j'ijasr jj'o*-' Ir^J 0%) 

(Cr* J* tj-4*H <j' Jf 
* 

"Sizden birinizin ategten bir kor uzerine oturup 
e/bisesinin yanmasi, ategin ciidine kadar uiagmast, kabir 
uzerine oturmasmdan daha hayirlidir. "149 

Malesef insanlardan bir kismi kabirlere basma 
konusunda vurdum duymazlik gosterirler. Bazi insanlar 
herhangi bir cenazeyi defnederken etraftaki kabirlerin 
ustlerine basmak suretiyle, orada yatan olulere ihtiram 
etmezler. Yapilan bu hatarnn ne kadar biiyuk bir gunah 
oldugunu Peygamberimiz §oyle ifade etmektedir: 

-? 'J\ S-*"' r j>. uLa£' j' uLj> j' r 

((... JS o' 

“Benim ipin ategten koriar veya kilig uzerinde 
yurumem veya ayakkabrnru bacagima (ayag/ma) dikmem 
bir musiumanm kabrine basarak yurumemden bana daha 
sevgiiidir. ’’150 

Kabirlerin uzerinde yurumek bu kadar tehlikeli ise 
kabristanlari istila edip oralara binalar ve ticarethaneler 
yapanlann durumu nicedir?! Bazi ahlaksiz ki§ilerde 
kabristanda def-i hacet yaparak bu yaptiklarinm pisligi ve 
kokusu ile olulere eza vermektedirler. Peygamberimiz 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurur: 

«<ijlJ' iaJj j' olaa Jal»jf Uj» 

149Muslim rivayet etmi$tir. 2/667. 

1S0ibn-i Mace rivayet etmi$tir. 1/499 . Sahihu’l-Cami: 5038. 
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“Ha kabirierin ortasmda ihtiyacimi giderdim ha 
gargmm ortasmda,(hig farketmez). "151 Yani insamn avret 
yerlerini agip kabristanda def-i hScet yapmasmin 
kotuluQu gargimn ortasmda, insanlarin onunde avret 
yerlerini agip def-i hacet yapmasmin kotulugu ile aymdir 
deniliyor. Kabristana gop v.s. pislik atanlarin da bu 
konuda vaat edilen cezalardan nasipleri vardir. 

Kiginin kabristanda yuriirken ayakkabisim gikarmasi 
adaptandir. 

iDRARDAN KORUNMAMAK 

islamin guzelliklerinden bin de insanm salahiyetine 
(iyiligine) olan her §eyi insanlara emretmi§ olmasidir. Bu 
emirlerden biride necasetlerden sakinma emridir. Bu 
sebeble islam istinca* ve isticmar** kurallarmi koyarak bu 
yontemlerle temizligin nasil olacagim da belirtmi§tir. Bazi 
insanlar tuvaletten sonra temizlenme konusuna yeterince 
onem vermeyip elbiselerine necaset bula§masina ve 
dolayisiyla namazlarmin batil olmasina sebeb 
olmaktadirlar. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem) bu durumun kabir azabma yol agan sebeblerden 
biri oldugunu haber vermigtir. ibn-i Abbas’tan §oyle riva- 
yet edilir: Dedi ki: Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem) Medine’nin etrafi surla gevrili bahgelerinden152 
birinin yanina ugradi ve kabirlerinde azap goren iki 

151ibn-i Mace rivayet etmi^tir. 

*Su ile temizlenmek. (Vliit.) 
**Ta§ v.b. kum ^eylerle temizlenmek.(Miit). 

152Bahgelerinden (Kabristanliklanndan). 

113 



insanin sesini duydu ve sonra Peygamberimiz (Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem) goyle buyurdu: 

(js—'-tyjj Jbj) Jj -Ji ^9 Ob'Ji;' bsj tdb'i*J)) 

((..<ul»Db y5)!' ulSTj aJj* [y* Si liaiM jlS" 

"Azap goruyorlar, fakat buyuk bir giinah sebebi He 
degil. Sonra dedi ki: Hay/r, bilakis (buyuk bir gunah 
sebebiyte). Ba§ka bir rivayette §oy!e geger: (Giinahlari ne 
buyuktur.) Buntardan biri (hayatta iken) idranndan 
sakmmazdi, digeri ise nemime He yururdu (nemime 
yapardt)."1 3 

Yine Peygamberimiz kabir azabimn gogunun sidikten 
sakinmama oldugunu §u hadisinde de haber veriyor, O 
goyle buyurdu: 

’Ah) 
“Kabir azabmm gogu idrar sebebiytedir. ” 154 

Bevlettikten sonra bevil kesilmeden kalkip gitmek, 
bevli uzerine sigratmak, istinca ve isticmari tarn 
yapmamak veya hig yapmamak v.b. durumlar idrardan 
sakinmamaktir. Asnmizda kafirlere benzeme olayi o 
kadar ilerledi ki; tuvalet adaplari dahi onlardan alinmaya 
baglandi. Mesela bazi yerlerde idrar dokunmek igin 
duvarlara bazi asma klozetler (tuvalet taglari) takilmig, 
insanlar buralara yaklagip idrar etmektedirier. Bu taglarin 
bazilarmin etrafi agiktir. Bu taglarda idrar yapmak buyuk 
ihtimal ile idrari insanin iistune sitratacaktir. insanlar, 
tuvalete girip gikanlarin gozleri Onunde haya etmeden 
kiigiik abdestlerini yapip istinca dahi etmeden, damlayan 

1S3Buhari rivayet etmi$tir. Feth’e bkz. 1/318. 

1S4imam Ahmed rivayet etmi$tir.2/326 . Sahihu’l-Cami: 

1213. 
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necasetle birlikte oradan ayrilmaktadirlar. Bu durumda bu 
insaniar iki harami birlikte yapmi§ oluyorlar: Birincisi; 
Avret mahallerini insanlarm baki§indan korumamak, 
ikincisi ise; istinca veya isticmar etmeden yani idrardan 
temizlenmeden oradan aynlmaktir. 

DiNLENiLMEK iSTEMEYENLERilM 
KONU§MALARINA KULAK VERMEK 

Allahu Teala §oyle buyurur: 

i Sij ^ 
“Birbirinizin kusurunu ara§tirmaym. "(Hucurat:12). 

ibn-i Abbas’in (Allah herikisinden de razi olsun) merfu 
olarak rivayet ettigi hadiste Peygamberimiz (Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurur: 

“Her kim bir kavmin konu$malar/m, o kavim 
istemedigi halde din/erse kiyamet gunii iki kuiagma 
eritilmi$ maden suyu dokuiur." 55 

§ayet dinleyen ki§i , dinledigi insanlarm haberi 
olmadan o insanlari dinleyip dinlediklerini onlara zarar 
vermek kastiyla ba§kalarina aktarirsa o ki§inin gunahina 
bir de casusluk giinahi eklenir. Peygamberimiz 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurur: 

((Obi *J)) 

1S5Tabarani El-Kebir’de rivayet etmi$tir. 11/248-249. 

Sahihu’l-Canri:6004 .(z.) 
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"Casus/uk yapanlar (giz/ice insanlari dinleyip te din- 
lediklerini bapkalarma anlatanlar) cennete giremezler."156 

KOTU KOM§ULUK 

Allahu Teala kitabinda kom§ulanmizla iyi gepinmemizi 
istemektedir. O §oyle buyurur: 

—0^' J \jS~pj Slj ill ijjiij 

Sr--j jli-'j csfJ 

OL—S* » S-fH Si OJ C JCLj 

“Allah'a ibadet edin ve O'na hip bir peyi ortak 
kopmaym. Anaya, babaya, akrabaya, yetimtere 
yoksullara, yakm kompuya , uzak kompuya, yakm 
arkadapa, yo/cuya , elleriniz altinda bulunanlara, (kole, 
cariye, hizmetpi ve benzerlerine iyi davranm; Allah 
kendini begenen ve daima boburlenip duran kimseyi 
sevmez." (Nisa:36). 

Kom§uluk hakki buyuk oldugu igin kom§uya eziyet 
etmek, ona kotuluk etmek haram kilmmi§tir. Ebu 
§ureyh’in (Allah ondan razi olsun) merfu olarak rivayet 
ettigi hadiste §oyle buyurulur: 

: ji <?iii jij jj ijf ‘jj Si ii'j i’jAy. Si iiij ^‘y Si iiij» 
^ ✓ 

, j ,1 ' * 
((&)y. djbr 

156Buhari rivayet etmi$tir. Fethu’l-Bari:20/472. 
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“Allah'a yemin olsun ki iman etmi§ olmaz! Allah'a 
yemin olsun ki iman etmi§ olmaz! Allah 'a yemin olsun ki 
iman etmi§ olmaz! Dediler ki: Ey Allah!a Resulu kim 
(iman etmi§ olmaz)? Dedi ki: $errinden kom$usunun 
emin olmadigi ki§i."157 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir 
kiginin komgusunun onu methetmesinin, o kiginin iyi bir 
kigi olduguna delil saymig, yine komgusunun o kigiyi 
kotiilemesini de o kiginin kbtii olduguna delil saymigtir. 
ibn-i Mes’ud (Allah ondan razi olsun) goyle der: Adamin 
biri goyle dedi: Ey Allah’in Resulu hareketlerimin ve 
iglerimin iyi olup olmadigmi nasil anlayabilirim? Allah’in 
Resulu goyle cevap verdi: 

-I JiS ji :o 'i'» 
/ f t S S s ( i 0 C. " * * S 

«OU' JldS Ob' Ji :0 

“§ayet komguiarmm senin igin (iyi yaptm) dediklerini 
duyuyorsan iyi yapm/gsmd/r ve §ayet “kotu yaptm” 
dediklerini duyuyorsan kotu yapm/$smd/r."158 

Komguya eziyet vermenin bir 50k gegitleri vardir: 
Komguyla paylagilan ortak duvarin ortak kullanilmasmi 
engellemek, evi onun rizasmi almadan onun evinden 
daha yiiksek yapip onun giinegini havasmi engellemek, 
komgunun evine bakan pencereler agmak ve buradan 
komgunun gizliliklerini gormek igin onun evini izlemek, 
ozellikle istirahat ve uyku saatlerinde gurultu gikarmak, 
saga sola vurarak, bagirarak komguyu rahatsiz etmek, 
komgunun gocuklarmi dovmek, komgunun evinin online 
gop veya pislik atmak v.s. Peygamberimizin gu hadisinde 

157Buhari rivayet etmigtir. Fethu’l-Bari’ye bkz.10/443 . 
1S8imam Ahmed rivayet etmistir. 1/402 . Sahihu’l- Cami: 

623. 
117 



beyan etti§i gibi kom§u hakkinda i§lenen gunahin cezasi 
kat kat artmaktadir. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem) §oyle buyurur: 

... Oj\—?r ja\j 01 ja 4uU ooj£ju j^rOTi)) 
"" ' S' * ' ' ' 

s Os a S °k ^ f y of . -~°f — ^ ' o ^ t > i* I . - o ^ * f , 
((9 C~| j*)) AJif- j-j' OU1 9Jirjj' (Jj—i o^l 

“Bir kiginin on kadmla zina etmesi komgusunun 
ham mi He zina etmesinden da ha hafiftir. Yine bir kiginin 
on evden ga/masi komgusunun evinden gaimasmdan 
daha hafiftir."159 

Bazi hainler, kom§ularimn evde olmadigi 
zamanlardan istifade ederek, onlarin namuslarim 
kirletmektedirler. Can yakici bir azaba gaptirilacak olan 
bu hain ki§ilere yaziklar oisun. 

VASiYET YOLUYLA VARiSLERE ZARAR VERMEK 

islam §eriatimn kaidelerinden bin de “Ne zarar gormek 
ne de zarar vermek vardir” kaidesidir. Bazi insanlar 
varislerinin hepsini veya bir kismini mirastan alikoymak 
igin gok degi§ik hileli yollara ba§vurmaktadirlar. Bu tur 
curumler i§leyenler Peygamberimizin §u hadisinin 
muhatabi oluriar: 

o's ** £ ' O s' A Z s c # 0 

((aIIp <5sl «oil jdp ly>)) 

“Kim zarar verirse Allah o 
zorlagtmrsa Allah ona zorlagtirir. 

'e zarar venr, Kim ki 

159Buhari, Edebi’l-Miifret babinda rivayet etmi$tir. 
No: 103. Silsiletii’s-Sahiha:65. 

lll()imani Ahmed rivayet etmi$tir.3/453.Sahihu’I-Cami ’ye 
bkz:6348. 
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Ki§inin vasiyet yolu ile varislerinin hepsini veya 
bazilarim mirastan mahrum birakmasi, §eriatin izin 
vermedigi bir §ekilde vasiyet etmesi veya malmin iigte 
birinden fazlasmi vasiyet etmesi gibi durumlar vasiyet 
yolu ile verilen yanli§ ve zararli i§lerdendir. Islam 
§eriatinm tatbik edilmedigi yerlerde varislerin gerc?ek 
haklarmi alabilmeleri olduk?a zordur. Zira oralarda 
bulunan medeni mahkemeler islam §eriatinm esaslari 
di§inda hukiim vermektedirler. Yanli§ ve haram 
vasiyetler, be§er kanunlari sayesinde tatbik edilmektedir. 
Onlara yapmi§ olduklari bu zararli i§lerden dolayi yaziklar 
olsun! 

ZAR OYUNU 

insanlarin arasinda yaygin olan oyunlardan $ogu 
haram unsurlar igermektedir. Zar oyunu bu oyunlardan 
biridir. Zar, tavla v.b. bir 50k oyunda kullamlan bir kuredir. 
Peygamberimiz bizi kumarin ba§langici olan bu 
oyunlardan sakmdirmi§tir. Peygamberimiz §oyle buyurur: 

“Kim ki zar oyunu oynarsa elini domuz eti ve kanma 
batirmu? gibidir."1 1 

Ebu Musa’mn (Allah ondan razi olsun) merfu olarak 
rivayet ettigi hadis ise §oyledir: 

«il^At Ji3 LjJ ^»» 

"Kim ki zar He oyun oynarsa Atiah'a ve Resuiu'ne asi 
olmuptur."162 

16,Miislim rivayet etmi$tir:4/453. 
162imam Ahmed rivayet etmi$tir:4/394. Sahihu’l-Cami: 

6505. 
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MU’MiN BiR Ki§iYi LANETLEMEK VEYA 
HAK ETMEYEN BiRiNE LANET ETMEK 

MSIesef insanlardan birgogu kizdigi zaman, kendisini 
tutamayip insanlara, hayvanlara, cansiz varliklara, gune, 
saate v.s. neye kizmi§sa ona hemen lanet yagdirir. Hatta 
bazi insanlar kendi gocuklarma dahi lanet etmekten 
pekinmezler. Bazen ki§iler kar§ilikli olarak birbirlerini 
lanetlerler. Halbuki bu i§ gok tehlikeli ve sakmdirilmasi 
gereken bir i§tir. Ebu Zeyd Bin Sabit Dahhak’in 
Peygamberimizden merfu olarak rivayet ettigi hadiste 
§oyle buyurulur: 

“Bir kimsenin mu'min bir ki§iye lanet etmesi o ki§iyi 
o/c/urmesi gibidir."163 

Malesef lanet etme olayi kadinlarda daha fazla 
gorulmektedir. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem) kadinlarm fazlaca lanet etmelerinin, onlarin 
cehenneme girme sebeblerinden biri olarak gdsterilmi§tir. 
Lanet edenler kiyamet giinii §efaatten de mahrum 
kalniar. Bundan da tehlikeli olam birbirlerine haksiz yere 
lanet eden insanlar aslinda kendilerine lanet etmi§ 
olurlar. Zira bu lanet sahibine ddnecektir. Bu insanlar 
boylelikle kendi elleri ile kendilerini Allah’in rahmetinden 
uzakla§tirmi§ olurlar. 

AGIT YAKMAK 

Sakimlmasi gereken buyuk hatalardan biri de ozellikle 
bazi kadinlarm dliim hadiselerinde veya cenazelerde 
yuzlerine, dizlerine .goguslerine vurarak, yaka-pagalarmi 

l63Buhari. Feth’e bkz.: 10/465 . 
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yirtmak suretiyle, yiiksek sesle aglayarak afjit 
yakmaktadirlar. Zamammizda bcizi erkekler de aym 
§eyleri yapmaya ba§lami§lardir. Bu manzara Allah’in 
kaderine razi olunmadiQim ve musibetler kar§isinda 
sabirli olunmadigim gostermektedir. Peygamberimiz 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) boyle yapanlara lanet 
etmi§tir. Ebu Umame (Allah ondan razi olsun) §6yle 
rivayet etmi§tir: 

2^ jiJ jJlLjj 4#' 4#' J <jl» 

JJjJb 4-f'AJ'j 

“Allah’in ResQlu (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)yiizune 
vuran (yuzune vurmak suretiyle yiizunu yaralayan) yaka- 
pagastm yirtan, velvele kopararak he/ak olmayi veya 
kendine buyuk bir beta ge/mesini dileyen kadma*lanet 
etmigtir."16 

Abdullah ibn-i Mes’ud’un merfu olarak rivayet ettigi 
hadis ise §oyledir: 

“Yuzlere vuran, yaka-pagasmt yirtan, cahiliyye 
iglerine gagtran, cahiliyyedeki gibi agit yakmak suretiyle 
(he/ak olmayi, kendisine bir must bet v.s. ge/mesini 
isteyen) bizden degildir. ”165 

Peygamberimiz ba§ka bir hadisinde §oyle buyurur: 

164ibni Mace rivayet etmi$tir: 1/505. Sahihu’l-Cami: 5068. 

(*)Erkek i^in de hiikiim aymdir. (Mut). 
16SBuhari. Feth’e bak.3/163. 
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jp'j—^ Jf J fji s-2 JJ ij) i^uTilt)) 

«V> 0? p5J 
'^// yakan k/$i bu gunahmdan tevbe etmeden olurse 

kiyamet gunu uzerinde katrandan bir gomtek ve ka§mtiya 
sebeb olan bir kalkan giymi§ oiarak kalkar."166 

YUZE VURMAK VE YUZU DAGLAMAK 

C§bir (Allah ondan razi olsun) §oyle rivSyet eder: 

((^' <j r-jj' ^ u* m <&' JA> 
“Allahin ResQtu (Sallallahu Aleyhi ve Sel/em) yuze 

vurmayt ve yuze dagtama yapmayi yasaklami§tir."16f 

Bazi ogretmenler ve babalar pocuklarin yuzlerine el 
veya ba§ka §eylerle vurmaktadirlar. §uphesiz bu durum 
Allah’in, kendisiyle insana kerem ettigi yiize ihanet 
etmektir. Yuze vurmak insana bazi onemli duyu 
organlarmi da kaybettirebilir ve pi§manlik fayda vermez. 
Aynca boyle bir yanli§ sonucu zarargoren tarafm kisas 
isteme hakkini da hatirda bulundurmak gerekir. 

Hayvanlarm tamnabilmesi igin yuzlerine yapilan 
daglamalar da haramdir. Zira burada hayvana azap 
etme, onun yiizunu bozma ve degi§tirme e'ayi vardir. 
Bazi kabileler de aym maksatlarla kendi soylarindan 
olanlann yuzlerine daglama yoluyla i§aretler 
koymaktadirlar. Bu yapilan da haram bir fiildir. §ayet 
illaki, bu yapilacaksa yiiz haricinde ki yerler sepilmelidir. 

Muslim:934. 
167Miislim.3/1673. 

122 



§ER’I BiR SEBEB OLMADAN BiR MUSLUMANIN 
BA§KA BiR MUSLUMANLA UQ GUNDEN FAZLA 

DARGIN DURMASI 

$eytanm attigi adimlardan (gali§malardan) bin de 
muslumanlar arasinda darginlik peydah etmektir. Birgok 
insan §eytanm adimlarmi takip ederek, §er'T olmayan 
sebeblerle muslijman karde§i ile dargin durmaktadir. 
Darginlik sebebleri bazen maddT, bazen manevT, 
bazende incitici kiiguk bir yanli§ hareket olabilmektedir. 
Bir yil ve daha fazla siiren darginliklar olabilmektedir. 
Bazi insanlar , darildiklari insanlara bir daha asla 
konu§mamaya veya birdaha asla o ki§inin evine 
girmemeye yemin etmektedirler. Danlan ki§i kendisine 
darilmi? oldugu bir arkada§mi yolda gorse ondan yuz 
gevirmekte, onu bir mecliste gorse onunla 
tokala§mamaktadir. Hip §uphe yok ki bu v.b. durumlar 
islam toplumlarinda olmamasi gereken naho§ 
durumlardir. Yine hig §iiphe yok ki bu gibi durumlar 
toplumda karde§lik baglarim zayiflatmakta, toplumsal 
muhabbeti azaltmaktadir. Bu v.b. sebeblerden dolayi 
islamm bu konuda verdigi hukiim gok giddetlidir ve ceza 
da buna paralel olarak gok agirdir. Ebu Hureyre'nin (Allah 
ondan razi olsun) bu konuyla ilgili Peygamberimizden 
merfu olarak rivayet ettigi hadis §oyledir: 
X / S S S S s ' s s ^ f f J 0 s 0 t 

Ol—$jp ^ 
4 

(0^» 
“Bir muslumamn, musluman kardegi He iiggunden 

fazla dargin durmast kendisine heiai oimaz. Kim ki 
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m us!Oman kardepi He Of g unden fazla dargm durur da bu 
durum uzerine dlOrse atepe girer."168 

Ebu Harra§ el-Eslemi’nin (Allah ondan rSzi olsun) 
merfu olarak rivayet ettigi bir hadiste de §oyle buyurulur: 

((4*0 dJuLw jpfiA ly*)) 

"Kim ki m us!uman karde§i He bir sene dargm durursa 
onun karnm akitmip169gibidir.. "17° 

DarginliQin sebeb oldufju kotuluk olarak ki§inin 
Allah’in rahmetinden mahrum kalmasi yetmez mi? Ebu 
Hureyre'nin merfu olarak rivayet ettiiji hadis §Oyledir: 

0 / * ■' 6 p 
?JiJ fji ‘u^s “ft J> ^ 

y' 4l>-\ ij~tj 'J-f1 *ij p*}* 

(JS Jr J-& OjJ{ 
"Insanlarm amellerihaftadaikikezAllah’a sunulur, bu 

iki gOn; pazartesi ve perpembe gOn/eridir. (Bu gOnlerde) 
her mO’min ku/un gOnahi affedilir fakat aralarmda 
dargmhk bulunanlar bundan hariptir. (Onlar ipin poy/e) 
denir: Bu ikisini birakin veya onlari erte/eyin taki 
(dargmliklarmdan) donene kadar. ”171 

Aralarinda darginlik bulunan ki§ilerden birisi tevbe 
ederse gidip dargm bulundugu §ahsa selam vermeli, 
onunla konu§malidir. §3yet kar§isindaki ki§i ona kar§ilik 
vermezse artik yukiimluluk onun uzerinedir. 

168Ebu Davud 5/215. Sahihu’l- Cami:7635. 

1690rjinal metinde harfi cer’i “iS” edati te$bihi 

manasmdadir.(z.) 
170Buhari, edebi’l-Mufred No:406. Sahihu’l- Cam!: 7635. 
mMiislim:4/1988 
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Ebu Eyyub'un merfu olarak rivayet ettigi bir hadiste 
§oyle buyurulur: 

/ / 

'Aj tSJLSl yij 

“Bir kigiye (musluman) kardegi He ug gunden fazla 

dargm durmast helal olmaz. Kargilagirlar da birbiderinden 

yuz gevirirler. Bu durumda oniartn en haytrit olant seiam 

vermeye digerinden once baglayantdir. ”1 2 

§ayet bir kigiden uzak durmanin sebebi o kiginin 
namaz kilmamasi ve ahlaksizca bir ya§am siirmesi ise bu 
durumda eger o ki§i ile alakayi kesmek, o kiginin bu 
yanliglardan donmesine, yaptigi giinahlari tekrar 
etmemesine sebeb olacaksa bu uzaklagma caiz olur ve 
§ayet o ki§i bu uzaklagmadan ters yonde etkilenip daha 
da giinah batakligina batacaksa bu durumda o kigiden 
uzaklagmayip nasihat ve ir§ada devam etmek dogru 
olacaktir.17 

Son olarak diyorum ki, bu kitapta oncelikle goze 
garpan yaygin haramlari konu ettik.174 Yiice Allah’tan 
kalbimize giinahlari ile kendi arasinda engel olacak 
korkuyu vermesini, giinahlarimizi af etmesini, 

172Buhari. Fethu’l-Bari: 10/492. 
1730rnegim Peygamberimiz maslahat gordiigu igin Kab 

Bin Malik ve iki arkadasi ile belli bir zaman 
konu$mami$, onlardan uzak durmu$tur. Aym zamanda 
Abdullah ibni Ubey Bin Sellul v.b. miinafiklarla 
alakasim kesmemi$tir. Zira onlarla alakayi kesmek o 
giiniin sartlarmda faydali olmayacaktir.(z.). 

,74Bu konu esasen gok uzundur. Kitap ve Siinnette varit 
olan bazi yasaklarla ilgili ayn bir kitap yazmayi uygun 
gordiim. insaallah bu risale de yakinda gikacaktir. 
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hatalanmizi bagi§lamasini, bizi helal Me nziklandinp 
harama muhta? etmemesini, bize fazlindan vererek, bizi 
ba§kalarma muhtag etmemesini, tevbelerimizi kabul 
etmesini ve bizi giinahlardan arindirmasim niyaz ederiz! 
Muhakkak ki O, hergeyi duyan ve dualari kabul edendir! 

Allah’in salati ve selami iimmi olan peygamberin, 
onun alinin ve ashabinin iizerine olsun! Alemlerin Rabbi 
Allah’a hamd olsun! 

Yazan:Muhammed Salih El-Muneccid 
Posta Kutusu:2999 

EL-KOBER 
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