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Allah Teâlâ buyurdu ki: 

[=KKK   E  D  C    B  AZ  ] ١٣: من اآلية لقمانسورة [= 

"Şüphesiz ki şirk, büyük bir zulûmdür." P0F

1 

Allah Teâlâ yine buyurdu ki: 

 [x  w  v   u  t  s  r      ¤  £  ¢  ¡  ے~  }  |   {  z  y

   ̈  §      ¦  ¥Z  ] ٤٨: اآلية النساءسورة [=
"Şüphesiz ki Allah, kendisine ortak koşulmasını (ve inkârı) asla bağışlamaz. Bunun 

dışındaki günahları dilediğine bağışlar. Her kim, Allah'a şirk koşarsa, büyük bir günahla 

iftirâ etmiş olur." P1F

2 

Allah Teâlâ yine buyurdu ki: 

 [  ¬  «  ª  ©   ̈     §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  ے

   ̄ ®Z  ] ٦٥: اآلية الزمرسورة [=
"(Ey Nebi!) Şüphesiz ki sana ve senden önceki (elçi)lere şöyle vahyolundu: ‘Şayet 

(Allah’a) şirk koşarsan, amelin boşa gider ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olursun." P2F

3 

@لُهللا َسـِمْعُت رَُسـوَل  :قَلَل  لِهللا َ�بِْد  اِْن  َجلاِيِ َ�ْن 
َّنةَ  لهللاَ َمْن رَِقَ : (( َ�ُقوُل 

ْ
 شُْكُِ  اِِه َشئْا ل َخَلَ  لْ

َ
َاَمْن رَِقيَُه شُْكُِ  اِِه َخَلـَ   ،�

َّلَر    ]أليجه مسغم [ .)) ل
Câbir b. Abdullah'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna 

göre o şöyle demiştir: 

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle derken işittim: 

                                                 
1 Lokman Sûresi:13 
2 Nisâ Sûresi:48 
3 Zümer Sûresi:65 



 

 4 

- Kim, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse (veya kıyâmet günü O'nun huzuruna 

çıkarsa), cennete girer. Kim de O'na bir şeyi ortak koşarak ölürse, cehenneme girer."1 

ِب ُهَي�َْيَة 
َ
ّ  َعِن  َ�ْن أ ِِ

َّ ْجََِِبُول لشّسـبَْع لِ ((   :قَلَل  @ل
ُمو�َِقلِت 

ْ
َّْفِس  هللاِ لشّكُْ  اِل: َاَمل ُهّن؟ قَلَل ! لهللاِ ِ�يَ  يَل رَُسوَل  .لش  َالشّسْرُي َاَ�َُْ  ل

ِِ َحّيَم 
َّْحـِف لُهللا لرّ  يَـْوَم لش

ّ
ـّـَوّ ـُ  لشّيَ�ـل َال

ْ
 
َ
َ ِيِم َاأ

ْ
ُ  َملِل لي

ْ
 
َ
َّ َاأ َ

ْ
 اِلو

ّ
حِ�

ُمْؤِمنَلِت 
ْ
َةلفَِالِت لش

ْ
ُمْرِصنَلِت لر

ْ
 ] مَفَ عغيه[ )) .َاقَْذُف لش

Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Nebi -sallallahu 

aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

"İnsanı helâk eden yedi şeyden kaçının!  

(Sahâbe):  

- O yedi şey nedir, ey Allah'ın elçisi! dediler. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: 

- Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, Allah'ın haksız yere öldürmeyi haram kıldığı cana 

kıymak, yetim malı yemek, fâiz yemek, (düşmanla savaşırken) cepheden kaçmak ve iffetli, 

mâsum, mü'min kadınlara zinâ isnadında bulunmaktır." P4F

2 

ّ : قلََل @َ�ْن ُمعلَِذ اِْن َجبٍَ   ِِ ـ
َّ َعَ @@ُتنُْت رَِخيـَف ل

لٍَر فَقلََل لِ  رَْدرِي ! يلَ ُمعلَذُ : (( ِِ
َ
َّ أ ِعبَلخِ لِهللا  َمل َح

ْ
ِعبَـلِخ َعَ ، َعَ لر

ْ
َّ لر َاَمـل َحـ

ُت لِهللا؟ 
ْ
ْعغَمُ  لهللاُ  :قُغ

َ
ُ أ
ُ
َّ : قَلَل  .َارَُسول ْن َ�ْعبُُداُه َا�َ  لهللاِ  َح

َ
ِعبَلِخ أ

ْ
ـُ�ول  َعَ لر شُْكِ

َّ ، اِِه َشئْا ل عِ  اََح
ْ
ْن �َ  لهللاِ بَلِخ َعَ لر

َ
ـُت . شُْكُِ  اِـِه َشـئْا ل ُ�َعّذَب َمْن �َ  أ

ْ
يَـل : َ�ُقغ

فَالَ ! لهللاِ رَُسوَل 
َ
َّلَس  أ َِّكُ ل

ُ
َِّكُول �َ :قَلَل  ؟أ @@]أليجله ف لشصرير� [ .)) رَُِّكُْهْم َ�يَ

Muâz b. Cebel’den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, şöyle demiştir: 

"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in bindiği merkebin arkasına ben de binmiştim.  

Bana:  

                                                 
1 Müslim; hadis no: 93.  
2 Buhârî ve Müslim 
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- Ey Muâz! Allah’ın kulları üzerinde (yerine getirilmesi gereken) hakkının,  kulların da 

Allah’ın üzerindeki hakkının neler olduğunu biliyor musun? dedi.  

Ben:  

- Allah ve Rasûlü daha iyisini bilirler’ dedim.  

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

- Allah’ın kulları üzerinde (yerine getirilmesi gereken) hakkının; yalnızca O’na ibâdet 

etmeleri ve hiçbir şeyi O’na ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah’ın (lütuf ve ihsanıyla 

kendisine farz kıldığı) üzerindeki  hakkının O’na hiçbir şeyi ortak koşmamış olanlara 

Allah’ın azap etmemesidir.  

Ben:  

-Ey Allah’ın elçisi! Sevinmeleri için insanlara bu sözü, müjdeleyeyim mi? dedim.  

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

- Hayır, onlara müjdeleme.Çünkü (onlar, sâlih amellerde yarışmayı bırakıp) bu 

müjdeye tevekkül edip otururlar."1 

 

KONUNUN KISA AÇIKLAMASI: 

Allah'a ortak koşmak; Allah Teâlâ'nın hususiyetlerinden olan şeylerde Allah'ın 

dışındakileri, O'nunla denk tutmak demektir. Bunun içindir ki şirk, tartışmasız günahların en 

çirkini ve en büyüğüdür. Allah Teâlâ, şirk üzere ölen kimseyi asla bağışlamaz. Hatta şirk 

üzere ölen kimse, Allah Teâlâ hakkındaki büyük günahından dolayı cehennemde ebedî 

olarak kalacaktır. 

 

KONUDAN ÇIKARILAN SONUÇLAR: 

1. Şirkin tehlikesi büyüktür. Bu sebeple şirkten sakınmak gerekir.  

2. Allah Teâlâ, tevbe olmadan şirki bağışlamaz. Çünkü şirk, Allah Teâlâ'nın dilediğine 

bağışladığı ve dilediğine de azap ettiği diğer günahlar gibi değildir.  

3. Her kim şirk üzere ölürse, ameli boşa gider. 

4. Şirk, cehennemde ebedî olarak kalmanın sebebidir. 

 

           

                                                 
1 Buhârî; hadis no: 2856. Müslim; hadis no: 30.  


