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 3 

 

 

Hamd,kalemle insana bilmediğini öğreten Allah'adır. 

Yine hamd, insanı yaratıp ona konuşmayı öğreten 

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

konuşmayan, konuşması vahyedilen vahiyden başka bir 

şey olmayan Muhammed'e olsun. 

Müslüman veya kâfir, erkek veya kadın her insan, 

öldükten sonra kabrine konulur. Defnedildikten sonra 

kabrinde ruhu bedenine hemen iâde edilir. İki melek 

kabrinde kendisine gelip onu oturturlar ve şu dört 

şeyden onu sorguya çekerler: 

Birinci soru: Rabbin kimdir? 

İki melek ona: Rabbin kimdir? diye sorarlar. 

İkinci soru: Dînin nedir?  

İki melek ona: Dînin nedir? diye sorarlar. 

Üçüncü soru: Nebin kimdir? 
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İki melek ona: Size gönderilen şu adam 

(Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-) kimdir? diye 

sorarlar.  

Dördüncü: Bu cevabı nereden aldın? 

İki melek ona: Sana bunları bildiren nedir? diye 

sorarlar. 

Berâ b. Âzib'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurmuştur: 

ْبِهِ َّ إِ  ((  َر َْدر اْْمِن ر إِارا ِدنِ ر    عر
ْ
لدِ قرللر :  ار تِعر ُِ ِ  �ر ُِ  ِرح

ِدهِ  سر ُِ  .جر ِ�ي
ْ
يرأ َِ  �ر لركر ُِ .مر لنِ يِْجِلسر َِ   �ر يرِقوالر ِ �ر

ر
؟: ل ّ�كر ْ  رر يرِقوِل   نر ر :�ر ِّ  رر

ِ  .اهللاِ 
ر
َِ ل

يرِقوالر لِدينِكر  :�ر يرِقوِل  ؟نر مِ :�ر ِْسالر
ْ
َِ  ، ِديِ�ر اإل يرِقوالر ِ  �ر

ر
ا :ل ذر ل هر نر

ي اِِعثر  ِ
ّ
يرِقوِل  ِ�يِ�ْم؟ اليِّجِل اَ .  ِهور ررِسوِل اِهللا :�ر
 ِ
ر
َِ ل

يرِقوالر ل :�ر نر ؟حر يرِقوِل   ِعلِْمكر ُِ :�ر نِْت اِ
ِت ِكترلبر اِهللا نرآنر

ْ
م   قرير

ّدقِْت  َر   )).حر
  ]ييهغ لَحيٍح  �سندٍ   داحدحماو رحاه محد[ 
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"Mü'min kul kabrine konulduğu zaman ruhu 

bedenine iâde edilir. Ardından iki melek yanına gelip 

onu oturtarak şöyle sorarlar: 

Rabbin kimdir? diye sorarlar. 

Mü'min kul: Rabbim Allah'tır, der. 

Onlar: Dînin nedir? diye sorarlar. 

Mümin kul: Dînim İslâm'dır, der. 

Onlar: Size gönderilen adam hakkında ne dersin? 

diye sorarlar. 

Mümin kul: O Allah'ın elçisidir, der. 

Onlar: Sana bunları bildiren nedir? derler. 

Mümin kul: Allah'ın kitabını okudum, ona inandım 

ve onu tasdik ettim, der." 1 

 

 

                                                 
1 Ahmed; "Müsned", "Berâ b. Âzib'in hadisi", hadis no: 17803. Ebu Davud; 

"Kabirde sorgu bâbı", hadis no: 4753. Hadis, sahih liğahrihi'dir. 
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Eğer kabir sahibi bu dört soruya doğru cevap 

verirse, Allah Teâlâ sorgu imtihanını geçtiğini bildirir 

ve kabrinde teslim edilmek üzere onu altı ödülle 

ödüllen-dirilmesini emreder: 

Birinci ödül: Cennetten ona bir yatak serilir.  

İkinci ödül: Cennetten ona bir giysi giydirilir.  

Üçüncü ödül:Kabrinden ona cennete giden bir kapı 

açılır.Ona cennetin esintisi ve hoş kokusu gelmeye başlar, 

o kapıdan cennetteki âilesini ve malını görür. 

Dördüncü ödül:Kabrindeyken cennetle müjdelenir.  

Beşinci ödül: Gözünün görebildiği kadar kabri ona 

genişletilir.  

Altıncı ödül: Kabri ona aydınlatılır. 

Berâ b. Âzib'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurmuştur: 

ْبِهِ َّ إِ ((  َر َْدر اْْمِن ر إِارا ِدنِ ر    عر
ْ
لدِ قرللر :  ار تِعر ِدهِ �ر سر ُِ ِ  جر ُِ  . ِرح

 ُِ ِ�ي
ْ
يرأ َِ  �ر لركر ُِ .مر لنِ يِْجِلسر ِ   �ر

ر
َِ ل

يرِقوالر ل :�ر نر ؟حر يرِقوِل   ِعلِْمكر  :�ر
ْ
م  ِت  قرير

ّدقِْت  َر ُِ حر نِْت اِ
يِنرلِدي ِننرلٍد  .ِكترلبر اِهللا نرآنر قر ِ  �ر در َر  َْ

ر
لِء م  الّسمر
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َِْدي  رّنةِ نرلنْيِِشوهِ �ر
ْ
ِبِسوهِ   ، ِن ر اْ

ْ
ر
ر
رّنةِ ِن ر  حرم

ْ
 حراْ�ترِحوا ، اْ

ر
ِ ارلاال إِل

ر
 ل

رّنةِ 
ْ
لقرللر  ،اْ َِهر ل حرِطي هر ُِ ْح ُِ ِنْ  رر ِ�ي

ْ
يرأ حِ ، : �ر ِ�ْفسر ِهِ حر

ّد ارصر ْبِهِ نر َر   ِ ِ
ر
 . ل

ُِ قرللر : ِ  الْورْج سر ُر ُِ ررِجٌل  ِ�ي
ْ
�رأ ُِ الّي�ِح ،  حر يّ ِ  ايّيرلِب طر سر يرِقوِل : ُر  �ر
�ِْشْ 

ر
ّكر م ُِ ر ي ر ِ

ّ
ِد ،  اِلَ ي ِكنْتر رِوعر ِ

ّ
ا يرْوِمكر اَ ذر يرِقوِل هر ِ �ر

ر
ْ  :ل  نر

نْتر 
ر
ُِ يرِجِء نرورْجِهكر  ؟م رْ�ِ  الْورْج

ْ
يرِقوِل  ،اِلل نرل :�ر

ر
لِكر م مر لِرحِ   �ر َّ . ال

يرِقوِل   ررّب  :�ر
ر
َّ م ُر ةر  قِِم الّسلعر

ر
   رِْجعر  م

ر
لِل إِل نر ِِ حر ْه
ر
  محدرحاه[  ).) م

  ]ييهغ لَحيٍح  �سندٍ   داحدحماو
"Mü'min kul kabrine konulduğu zaman ruhu 

bedenine iâde edilir. Ardından iki melek yanına gelip 

onu oturtarak şöyle sorarlar: 

- Rabbin kimdir? diye sorarlar.  

Mü'min kul: Rabbim Allah'tır, der. 

Onlar: Dînin nedir? diye sorarlar.  

Mümin kul: Dînim İslâm'dır, der. 

Onlar: Size gönderilen adam hakkında ne dersin? 

diye sorarlar.  

Mümin kul: O Allah'ın elçisidir, der. 
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Onlar: Sana bunları bildiren nedir? diye sorarlar.  

Mümin kul: Allah'ın kitabını okudum, ona inandım 

ve onu tasdik ettim, der. 

Bunun üzerine gökten bir münâdi şöyle seslenir:  

-Kulum doğru söyledi. Cennetten bir yer döşeyin 

(makamını hazırlayın), onu cennet elbiselerinden giydirin 

ve ona cennetten bir kapı açın, der.  

Bunun üzerine ona cennetin esintisinden ve güzel 

kokusundan kokular gelir, gözünün görebileceği yere 

kadar kabri genişletilir. Sonra ona, güzel yüzlü, güzel 

elbiseli ve güzel kokulu birisi gelir ve: Seni mutlu edecek 

şeyle sevin. Bu gün sana va'd olunan gündür, der.  

Bunun üzerine o: Sen kimsin? Senin o hayırlı yüzün 

nedir, diye sorar. 

O: Ben, senin sâlih amelinim der.  

Bunu işitince, ey Rabbim! Kıyâmeti çabuk kopar ki, 

âileme ve malıma kavuşayım, der." 1 

                                                 
1 Ahmed; "Müsned", "Berâ b. Âzib'in hadisi", hadis no: 18140. Ebu Davud; 

"Kabirde sorgu bâbı", hadis no: 4753. Hadis, sahih liğahrihi'dir. 
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Tirmizî'nin Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı 

olsun- rivâyet ettiği hadiste şu fazlalık vardır:  

))... ُِ ِ ِ�ي
ر
َِّم ِننرّوِر ل   ]رينذيرحاه ال[ .))  

"Daha sonra kabri ona aydınlatılır..." 2F

1 

Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun-  rivâyet 

olunduğuna göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

şöyle buyurmuştur: 

) ُِ ِِنّ  حر
ُِ لاِ حر َْ ُِ مر نْ  �ر

ّ
ّ ررور ْبِهِ حر َر َْدر إِارا حِِ عر ِ   عر

ْ
َّ ار ( إِ

للِِهم  ِع قرْيعر نِعر ررلهِ رريرْسمر
ر
َِ م لركر ُِ   مر انِ يِْقِعدر َِ  �ر يرِقوالر ل ِكنْتر �رِقوِل : �ر : نر
ا اليِّجِل لِِمحر  ذر ّنل ؟ ّندٍ ِ  هر

ر
 الِْمْمِن ِ  نرأ

ر
يرِقوِل : م دِ  �ر  ْشهر

ُِ عر  نّ
ر
ِ اْدِ َ

ِ
ررِسول لِل ، اِهللا حر يِقر ِ   �ر

ر
َّلِر قرْد :ل ِدكر ِن ر ا ْقعر  نر

ر
ْي إِل ِْ

ُْ  ا
رّنةِ 
ْ
ا ِن ر اْ دا ْقعر ُِ نر  اِهللا اِ

ركر ل اْدر
ر
ل،م يعا ِ ل جر راِهمر �ر   ]رحاه الخلري[ ) .) �ر

"Kul, kabrine konulduğu ve arkadaşları geri dönüp 

gittikleri zaman onların ayak seslerini mutlaka işitir. 

Kendisine iki melek gelip onu oturturlar ve:  

- Şu Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- 

denilen adam hakkında ne dersin? diye sorarlar. 

                                                 
1 Tirmizî; c: 3, s: 383, hadis no: 1071 
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Mü'min: Onun, Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna 

şehâdet ederim, diye cevap verir.  

Bunun üzerine ona: Cehennemdeki yerine bak! Allah, 

onun yerine sana cennetten başka bir yerle değiştirdi, 

denir.  

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu 

ki:  

-O, bir anda (cennet ve cehennemdeki) her iki 

makamını birlikte görür." 1 

Eğer kabir sahibi bu soruya doğru cevap vermezse, 

Allah Teâlâ sorgu imtihanını kaybettiğini bildirir ve 

kabrinde ona şu dört şeyi emreder ki, bu dört şeyin ne 

olduğunu bilir misin? 

Birincisi: Cehennemden ona bir giysi giydirilir.  

İkincisi: Kabrinden cehenneme bir kapı açılır ve o 

kapıdan ateşin sıcaklığı ve yakıcı havası kendisine gelmeye 

başlar.  

Üçüncüsü: Kabri ona daraltılır.. 

                                                 
1 Buhâr; "Kabir azabı hakkında gelen bâbı", hadis no: 1374 
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Dördüncüsü: Kabrindeyken cehennemle müjdelenir.  

Berâ b. Âzib'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre,Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- 

şöyle buyurmuştur: 

َْدر ( عر
ْ
َّ ار نِير ( إِ كر

ْ
ْبِهِ قرللر : إِارا ار َر لدِ  ِدنِ ر    تِعر ُِ  �ر ُِ  ِ  ِرح

 . ُِ لنِ يِْجِلسر َِ �ر
لركر ُِ مر ِ�ي

ْ
�رأ ِدهِ حر سر يرِقوالر جر ِ �ر

ر
يرِقوِل :َِ ل ؟ �ر ّ�كر ْ  رر  : نر

ْدرِي. 
ر
لهْ الر م لهْ هر َِ هر يرِقوالر ِ �ر

ر
يرِقوِل : ل ؟ �ر ل ِدينِكر ْدرِي.: نر

ر
 م
ر
لهْ ال لهْ هر   هر

 َِ يرِقوالر ِ �ر
ر
يرِقوِل : ل ي اِِعثر ِ�يِ�ْم؟ �ر ِ

ّ
ا اليِّجِل اَ ذر ل هر لهْ : نر لهْ  هر  هر

ر
 ال

ْدرِي
ر
يِنرلِدي ،م َّلرِ �ر ِ ِن ر ا

ر
بر نرلنْيِِشوا ل ذر َْ كر

ر
لِء م  ، ِننرلٍد ِن ر الّسمر

َّلرِ   ا
ر
ِ ارلاال إِل

ر
ُِ  ،حراْ�ترِحوا ل ِ�ي

ْ
يرأ ل�ر ِموِمهر ل حرسر ّيهر ُر ّ ، ِنْ   َر �ِ ُِ  عر ِق  حر ْ  لر

 ُِ ْترِلفر ِ�ي
ر
َّ ت ُر ْبِِه  ُِ َر ِع ْ الر

ر
َِيِح ،م

ُِ قر َِيِح الْورْج
ُِ ررِجٌل قر ِ�ي

ْ
�رأ  حر

ِ الّي�ِح  ِِ يرِقوِل  ،ايّيرلِب ِننْ رِسوِءكر :�ر ي ر ِ
ّ
�ِْشْ اِلَ

ر
 حماو  محدرحاه[  ).) م

  ]ييهغ لَحيٍح  �سندٍ  داحد
"Kâfir kul, kabrine konulduğu zaman ruhu bedenine 

iâde edilir, kendisine iki melek gelip onu oturturlar ve:  

Rabbin kimdir? diye sorarlar. 

Kâfir kul: Hah…Hah… Bilmiyorum, der. 

İki melek: Dînin nedir? diye sorarlar. 
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Kâfir kul: Hah…Hah… Bilmiyorum, der. 

İki melek: Size gönderilen adam hakkında ne 

dersin? diye sorarlar. 

Kâfir kul: Hah…Hah… Bilmiyorum, der. 

Bunun üzerine gökten bir münâdi şöyle seslenir:  

- Yalan söyledi,ona cehennemdeki yerini hazırlayın 

ve ona cehennemden bir kapı açın' der.Cehennem ateşinin 

sıcağından ve sıcak rüzgârından gelir ve kaburgaları 

birbirine geçecek şekilde kabri ona daraltılır.Çirkin yüzlü, 

kötü elbiseli ve pis kokulu bir adam ona gelir ve şöyle der:  

- Seni üzecek şeye sevin!" 1  

Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun-  rivâyet 

olunduğuna göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

şöyle buyurmuştur: 

ْبِهِ ( َر َْدر إِارا حِِ عر ِ   عر
ْ
َّ ار  ( إِ

ّ
ّ ررور ُِ حر ِِنّ  حر

ُِ لاِ حر َْ ُِ مر نْ  �ر
ِع قرْيعر نِعر  ررلهِ  الِِهمْ رريرْسمر

ر
ُِ م انِ يِْقِعدر َِ �ر

لركر َِ  مر يرِقوالر ل ِكنْتر �رِقوِل �ر : نر
ا ذر ّنل ؟ِ  هر

ر
نِيِ  الِْمنرلنِِق  نأ كر

ْ
يرِقوِل  حرار ِقوِل :�ر ل نر قِوِل نر

ر
ْدرِي ِكنِْت م

ر
 م
ر
 ال

                                                 
1 Ahmed; "Müsned", "Berâ b. Âzib'in hadisi", hadis no: 18140. Ebu Davud; 

"Kabirde sorgu bâbı", hadis no: 4753. Hadis, sahih liğahrihi'dir. 
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َّلِس  لِل ،ا يِقر ِديٍد : �ر ُر لِرقر ِنْ   طر ِ�ْضرِب اِمر  ررلريْتر حر
ر
ال �ْتر حر  دررر

ر
 ال

�رةا  ْ يحِ  ضر َِ ير لرْ�ِ �ر ْ�ر ايّقر ُِ �ر ْ  يرِلي ل نر ِعهر رْسمر ةا ر يْحر َر رحاه [ .)) 
 ]الخلري

"Kul, kabrine konulduğu ve arkadaşları geri dönüp 

gittikleri zaman onların ayak seslerini mutlaka işitir. 

Kendisine iki melek gelip onu oturturlar ve:  

- Şu adam hakkında ne dersin? diye sorarlar. 

Kâfir veya münâfık ise şöyle cevap verir:  

-Bilmiyorum.Ben,insanların dedikleri gibi diyordum.  

Bunun üzerine ona şöyle denilir:  

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

Sonra iki kulağının arasına demir bir balyozla öyle vurulur 

ki haykırıp feryat koparır. Öyle ki insanlar ve cinler dışında, 

onlara yakın olan hayvanlar ve melekler bu feryadı işitir." 5F

1 

Ey Allah'ın kulları! 

                                                 
1 Buhâr; "Kabir azabı hakkında gelen bâbı", hadis no: 1374 
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- Kim, Allah'ın, dîninin ve peygamberinin bilgisini 

Kur'an ve sünnetten öğrenirse, bu dört soruya doğru 

cevap verecektir. 

Berâ b. Âzib'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre,Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- 

şöyle buyurmuştur: 

ْبِهِ َّ إِ ((  َر َْدر اْْمِن ر إِارا ِدنِ ر    عر
ْ
لدِ قرللر :  ار تِعر ِدهِ �ر سر ُِ ِ  جر ُِ  . ِرح

 ُِ ِ�ي
ْ
يرأ َِ  �ر لركر ُِ .مر لنِ يِْجِلسر ِ   �ر

ر
َِ ل

يرِقوالر ل :�ر نر ؟حر يرِقوِل   ِعلِْمكر  :�ر
ْ
م  ِت  قرير

ّدقِْت  َر ُِ حر نِْت اِ
يِنرلِدي ِننرلٍد  .ِكترلبر اِهللا نرآنر قر ِ  �ر در َر  َْ

ر
لِء م  الّسمر

َِْدي   ]ييهغ لَحيٍح  �سندٍ   داحدحماو  محدرحاه[  ).)�ر

"Mü'min kul kabrine konulduğu zaman ruhu 

bedenine iâde edilir. Ardından iki melek yanına gelip 

onu oturtarak şöyle sorarlar: 

- Rabbin kimdir? diye sorarlar.  

Mü'min kul: Rabbim Allah'tır, der. 

Onlar: Dînin nedir? diye sorarlar.  

Mümin kul: Dînim İslâm'dır, der. 
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Onlar: Size gönderilen adam hakkında ne dersin? 

diye sorarlar.  

Mümin kul: O Allah'ın elçisidir, der. 

Onlar: Sana bunları bildiren nedir? diye sorarlar.  

Mümin kul: Allah'ın kitabını okudum, ona inandım 

ve onu tasdik ettim, der." 6F

1 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

ُّ  فََ�  ُهَدايَ  ََّبعَ ٱ َ�َمنِ  ... ﴿ ِِ   ﴾ ١ �َۡشَ�ٰ  َوَ�  ََ
 ]  ١٢٣: طُ[

"Kim, benim yoluma uyarsa; ne (dünyada) sapar, 

ne de (âhirette) bedbaht olur." 7F

2 

Câbir'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olundu-

ğuna göre o şöyle demiştir: 

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

işittim: 

                                                 
1 Ahmed; "Müsned", "Berâ b. Âzib'in hadisi", hadis no: 18140. Ebu Davud; 

"Kabirde sorgu bâbı", hadis no: 4753. Hadis, sahih liğahrihi'dir. 
2 Tâhâ Sûresi: 123 
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َِ اْعتر  (( ِه إِ وا �رْعدر
لّ ِِ ْ  رر

ل رر ِت ِ�يِ�ْم نر
ْ
� قرْد ررير ْمتِمْ حر ُِ َر  اِ

 ِ َّ  ] مسلمرحاه[ )).ِكترلِب ا

"Aranızda öyle bir şey bıraktım ki, ona sarıldığınız 

zaman ondan sonra asla sapıtmazsınız. O, Allah'ın 

kitabıdır." 8F

1  
- Kim, Allah'ın, dîninin ve peygamberinin bilgisini 

Kur'an ve sünnetin dışında bir yerden öğrenirse, bu dört 

soruya doğru cevap veremeyecektir. 

Kim, Allah'ın, dîninin ve peygamberinin bilgisini 

insanların sözlerinden öğrenirse, insanlar kendisini bu 

dört soruya doğru cevap vermekten saptırırlar. 

Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun-  rivâyet 

olunduğuna göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

şöyle buyurmuştur: 

ّنل... ((
ر
نِيِ  الِْمنرلنِِق  نأ كر

ْ
يرِقوِل  حرار ِقوِل :�ر ل نر قِوِل نر

ر
ْدرِي ِكنِْت م

ر
 م
ر
 ال

َّلِس  لِل ،ا يِقر ِديٍد : �ر ُر لِرقر ِنْ   طر ِ�ْضرِب اِمر  ررلريْتر حر
ر
ال �ْتر حر  دررر

ر
 ال

�رةا  ْ يحِ  ضر َِ ير لرْ�ِ �ر ْ�ر ايّقر ُِ �ر ْ  يرِلي ل نر ِعهر رْسمر ةا ر يْحر َر  ]رحاه الخلري [.)) 
                                                 

1 Müslim; "Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in haccı bâbı", hadis 

no: 1218 
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"Kâfir veya münâfık ise şöyle cevap verir:  

-Bilmiyorum.Ben,insanların dedikleri gibi diyordum.  

Bunun üzerine ona şöyle denilir:  

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

Sonra iki kulağının arasına demir bir balyozla öyle vurulur 

ki haykırıp feryat koparır.Öyle ki insanlar ve cinler dışında, 

onlara yakın olan hayvanlar ve melekler bu feryadı işitir." 9F

1 

- Kim, Allah'ın, dîninin ve peygamberinin bilgisini 

şeytandan öğrenirse, şeytan onu bu dört soruya doğru 

cevap vermekten saptırır. 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

ِ ٱ ِ�  ََُ�ِٰدُل  َمن َّاِس ٱ َوِمنَ  ﴿ َّبِعُ  ِعۡل�ٖ  بَِغۡ�ِ  َّ ََ ّ  َو ُُ 
َّهُ  َعلَۡيهِ  ُكتَِب  ٣ ّمرَِدٖ  َشۡيَ�ٰنٖ 

َ
ّ�هُ  َمن ۥَ ََ َّهُ  ََ

َ
ّلهُ  ۥفََ ِِ ََۡهِدَهِ  ۥَُ  َو

عِ�ِ ٱ َعَذاِب  إَِ�ٰ  َّ  ]  ٤-٣ : الج[ ﴾ ٤ س

"İnsanlardan kimisi, Allah hakkında bilmeden tartışır 

ve azgın şeytanın ardına düşer. Onun aleyhinde şu hüküm 

                                                 
1 Buhârî; "Kabir azabı hakkında gelen bâbı", hadis no: 1374 
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yazılmıştır:O, kendisini dost edinen (kendisine uyan) 

kimseyi saptırır ve alevli ateşin azabına götürür." 10F

1 

- Kim, Allah'ın, dîninin ve peygamberinin bilgisini 

Kur'an ve sünnete uymayan akıldan öğrenirse, onu bu 

dört soruya doğru cevap vermekten saptırır. 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

ِ ٱ ِ�  ََُ�ِٰدُل  َمن َّاِس ٱ َوِمنَ  ﴿  َوَ�  ُهٗدى َوَ�  ِعۡل�ٖ  بَِغۡ�ِ  َّ
ُّ  ۦِعۡطفِهِ  ثَاِ�َ  ٨ ّمنِ�ٖ  كَِ�ٰبٖ  ِِ ُ ُِ  َعن ِِ ِۖ ٱ َسبِي ۡ�َياٱ ِ�  ۥَ�ُ  َّ ُّ 
َۡمَ  ۥَوَُِذَُقهُ  ِخۡزٞيۖ   ]  ٩-٨ : الج[ ﴾٩ ۡ�َرَِقِ ٱ َعَذاَب  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱ ََ

"İnsanlardan öyleleri vardır ki, bilgisizce, doğruya 

götüren bir rehberi olmadan, aydınlatıcı bir kitabı olmadan 

Allah hakkında tartışmaya girer.Allah'ın yolundan saptırmak 

için, kibirlenerek boynunu eğip büker. O,dünyada rüsvaylık 

bulacak ve kıyâmet günü de ona yakıcı azabı tattırırız." 11F

2 

- Kim, Allah'ın, dîninin ve peygamberinin bilgisini 

hevâsından öğrenirse, hevâsı onu bu dört soruya doğru 

cevap vermekten saptırır. 

                                                 
1 Hac Sûresi: 3-4 
2 Hac Sûresi: 3-4 
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Allah Teâlâ buyurdu ki: 

َّبِعِ  َوَ�  ... ﴿ ََىٰ ٱ ََ ّلَك  سَۡه ِِ ُِ  َعن َ�ُي ِۚ ٱ َسبِي َّ ... ﴾  
   ]٢٦ : ص[

"Hevâ ve heveslere uyma. Yoksa o, seni Allah'ın 

yolundan saptırır." 12F

1 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

﴿  ... َّ ََ  َكثِٗ�� ن ّلَ ِِ ُ آ�ِِهم ِّ ََ ۡه
َ
َّ  ِعۡلٍ��  بَِغۡ�ِ  بِأ ََّك  إِ ََ  ََ  ُه

ۡعلَمُ 
َ
 ]  ١١٩: األنعلم[ ﴾ ١ سُۡمۡعَتِدَنَ ٱِب  أ

"Doğrusu (hak yoldan sapanların) birçoğu hevâla-

rına uyarak bilmeden (kendi taraftarlarını) saptırırlar. (Ey 

Nebi!) şüphesiz ki Rabbin,haddi aşanları çok iyi bilendir." 

13F

2 

- Kim, Allah'ın, dîninin ve peygamberinin bilgisini 

görüşlerden öğrenirse, görüşler onu bu dört soruya 

doğru cevap vermekten saptırır. 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

                                                 
1 Sâd Sûresi: 26 
2 En'âm Sûresi: 119 
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ََ  إَِ ... ﴿ َّبُِعَ نّ ٱ إِّ�  ََ ّّ ََى َوَما ل َُفُسۖ ٱ ََۡه
َ
 َجآَءُهم َولََقدۡ  ۡ�

َِِّهمُ  ّمِن  ]  ٢٣ : اَجم[ ﴾ ٢ سُۡهَدىٰ ٱ َّ

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

nefislerinin arzu ettiğinden başkasına uymuyorlar. Halbuki 

kendilerine Rablerinden hidâyet gelmiştir." 14F

1 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

َّبِعُ  َوَما ﴿ ۡ�َ�ُُهمۡ  ََ
َ
ۚ  إِّ�  أ ّنا ََ  َّ نّ ٱ إِ ّّ  ۡ�َقِّ ٱ ِمنَ  ُ�ۡغِ�  َ�  ل

 ۚ ا َّ  َشۡ� ًٔ َ ٱ إِ َّ  ۢ ََ  بَِما َعلِيُم  ]  ٣٦ : يو�س[ ﴾ ٣ َ�ۡفَعلَُ

"Onların (müşriklerin) çoğu, sadece zanna uyarlar. 

Şüphe yok ki zan, hakikat karşısında bir şey ifâde etmez. 

Doğrusu Allah, onların yaptıklarını (inkâr ve yalanlamalarını) 

bilendir." 15F

2 

Abdullah b. Amr'dan -Allah ondan ve babasından 

râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle 

derken işittim: 

                                                 
1 Necm Sûresi: 23 
2 Yunus Sûresi: 36 
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 )) 
ر
ِعلْمر �رْعدر م

ْ
ْ�ِِع ار

 نر
ر
ر ال َّ َّ ا راعا َْ إِ ِِ لِكِموِه انْ ْ�طر

ر
 ، م

َر نرلٌس ِجّهلٌل  ْ يَر لِء اِِعلِْمِهْم �ر ِعلرمر
ْ
َِْ  ار َر عر  ُِ ِننِْهْم نر ِِع ِر ررِ�ْ  يرتْ حر
ّل  ِِ يِ يِِهْم �ر

ْ
م َر اِير يِْفتِو َر �ر َر رِْسترْفترْو َر ح لّو ِِ �ر   ]رحاه الخلري[ ).) حر

"Şüphesiz ki Allah, ilmi size verdikten sonra onu bir 

anda çekip almaz.Fakat ilimleriyle birlikte âlimlerin ruhunu 

alarak onlardan ilmi çekip alır.Nihayet geriye birtakım câhil 

kimseler kalırlar. Bunlardan fetvâ vermeleri istenir, onlar 

da kendi görüşlerine göre fetvâ verirler. Böylece hem 

başkalarını saptırırlar, hem de kendileri sapıtırlar." 16F

1 

- Kim, Allah'ın, dîninin ve peygamberinin bilgisini 

fâsık âlimlerin ve âbidlerin sözlerinden, fiillerinden ve 

yaşayışlarından öğrenirse, onu bu dört soruya doğru 

cevap vermekten saptırırlar. 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

ّ�َها۞ ﴿
َ
َ ٰ َِنَ ٱ َٓ َّ  ْ َٓا َّ  َءاَمُن ۡحَباَِ ٱ ّمِنَ  َكثِٗ�� إِ

َ
َِ ٱوَ  ۡ�  سّرۡهَبا

 ََ ُ�لَُ
ۡ
َأ ۡمَ�َٰل  َِ

َ
ُِ ٱِب  َّاِس ٱ أ ََ  ۡلَ�ِٰط ّدو ُُ ََ ُِ  َعن َو ِۗ ٱ َسبِي َِنَ ٱوَ  َّ َّ 

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

7307 
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 ََ و َهَب ٱ ََۡ�ِ�ُ ةَ ٱوَ  َّ ِّ ُِ  ِ�  َُنفُِقََ�َها َوَ�  ۡلفِ ِ ٱ َسبِي ُۡهم َّ  فَبَّ�ِ
�ٖ  بَِعَذاٍب  ِِ

َ
 ]  ٣٤: الو�ة[ ﴾ ٣ أ

"Ey îmân edenler! Doğrusu hahamlar ve rahiblerin 

çoğu insanların mallarını haksız yollarla yemekte ve onları 

Allah yolundan alıkoymaktadırlar.Altın ve gümüşü birikti-

rip de onları Allah yolunda harcamayanlara (zekâtlarını 

vermeyenlere), işte onlara pek acıklı bir azabı müjdele." 17F

1 

- Kim, Allah'ın, dîninin ve peygamberinin bilgisini, 

masum olmayan sadece sâlihlerin, âlimlerin ve âbidlerin 

sözlerinden, fiillerinden ve yaşayışlarından öğrenirse, bunlar 

onu bu dört soruya doğru cevap vermekten saptırırlar. 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

ْ ٱ ﴿ َُذٓوا ََُهمۡ  َّ ۡحَبا
َ
َُۡهَ�َٰنُهمۡ  أ ََاٗ�ا َو َۡ َِ  ّمِن أَ ِ ٱ ُدو َّ ...﴾  

   ]٣١: الو�ة[
"(Yahûdiler) Allah'ı bırakıp hahamlarını, (hıristiyanlar 

da) rahiplerini (Allah'ın haram kıldıklarını helal, helal 

                                                 
1 Tevbe Sûresi: 34 
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kıldıklarını da haram kılmak sûretiyle hükümlerde onlara 

itaat ederek onları) Rabler edindiler." 18F

1   

- Kim, Allah'ın,dîninin ve peygamberinin bilgisini, 

insanların çoğunun üzerinde bulunduğu şeyden öğrenirse, 

onu bu dört soruya doğru cevap vermekten saptırır. 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

ۡ�َ�َ  َُِطعۡ  نَ ﴿
َ
�ِض ٱ ِ�  َمن أ

َ
ّلَكَ  ۡ� ِِ ُِ  َعن َُ ِۚ ٱ َسبِي  إَِ َّ

 ََ َّبُِعَ نّ ٱ إِّ�  ََ ّّ َۡ  ل ََ  إِّ�  ُهمۡ  ن  ﴾ ١ َ�ُۡرُصَ
 ]  ١١٦: األنعلم[ 

"(Ey Nebi!) Eğer sen, yeryüzünde bulunanların 

çoğunluğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan (dîninden) 

saptırırlar. Onlar, ancak zanna (atalarını taklit etmekte 

doğru zannettiklerine) uyarlar ve yalnız yalan söyleyip 

dururlar." 19F

2  

  

                                                 
1 Tevbe Sûresi: 31 
2 Tevbe Sûresi: 31 
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- Kim, Allah'ın, dîninin ve peygamberinin bilgisini, 

müslümanların çoğunun üzerinde bulunduğu şeyden öğre-

nirse, onu bu dört soruya doğru cevap vermekten saptırır. 

Allah Teâlâ buyurdu ki: 

ۡ�َ�ُُهم َُۡؤِمنُ  َوَما ﴿
َ
ِ ٱِب  أ ََ  َوُهم إِّ�  َّ   ﴾ ١ ّمۡ�ُِ�َ

   ]١٠٥: يوسف[

"Onların (müşriklerin) çoğu, ancak Allah’a ortak 

koşarak îmân ederler." 20F

1 

 

 

 

           

 

                                                 
1 Yusuf Sûresi: 106 


