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ÇEvİRENİN ÖNSÖZü

“Hadîs” kelimesi, (çoğulu e hâ  dîs) tahdîs masdarından isim olup “haber” 
manasına gelir. Bu kelime, İslamiyet’le birlikte farklı bir anlam kazan-

mış, âdeta o nun la Kur’ân-ı Kerim’in mukabili kastedilerek Hz. Peygamber’in 
sözlerine “el-Ehâdîsu’l-kavliyye”, fiillerine “el-Ehâdîsu’l-fi’liyye” ve tasvip et-
tiği şeylere de (takrîr) “el-Ehâdîsu’t-Takrîriyye” denilmiştir (Ebu’l-Bekâ, Kül
liyât, s. 370, 402).

Hadis âlimleri, Hz. Peygamber’in yaratılışıyla ilgili özelliklerini (şe mâil) 
ve ahlakî vasıflarını da hadisin kapsamı içerisine almışlardır. 

Bazı âlimler, hadis teriminin kapsamını daha da genişletmiş, sahâbe ve 
tabiînin şahsî beyan ve fetvalarını da bu kapsama almış, Hz. Peygamber’e ait 
olan hadislere “merfû”, sahâbeye ait olanlara “mevkûf”, tabiîne ait olanlara da 
“maktû” adını vermişlerdir (İbn Hacer, Tehzîbü’tTehzîb, VII, 33).

Sonraları merfû, mevkûf ve maktû terimlerinin hepsini ifade etmek üzere 
“haber” kelimesi kullanılmaya başlanınca, bazı âlimler sadece mer fû rivayet-
lere, bazıları da merfû ve mevkûf rivayetlere hadis demeyi uy gun görmüşlerdir.

Yine ilk devirlerde Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in söz, fiil ve takrir-
leriyle birlikte sa ha be ve tabiîne ait her türlü haberi ifade etmek üzere “eser” 
kelimesi de kullanılmıştır. 

Hadis ile “sünnet”in kapsamları konusunda farklı görüşler bulunmakla bir-
likte, bu iki terimin eş anlamlı olarak Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in 
söz, fiil ve takrir leri için kullanılması özellikle hadis âlimleri arasında daha 
fazla kabul gör müş tür. Ayrıca hadis ile sünnetin çerçevesini daha da genişle-
terek Hz. Peygamber’in ahlakını, şemâilini, peygamberlikten önce söyledikle-
rini ve yaptıklarını da bu çerçeve içine alanlar olmuştur (İbn Teymiyye, Fetâvâ, 
XIII, 10; Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zünûn, I, 635-636).

 Bunun yanı sıra hadisin; Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafından 
vaz’ edilen sözlü mesajlar olduğunu, sünnetin ise bazen bu sözlü mesajların 
kendisi, bazen de bu sözlü mesajlardan istinbat edilen hükümler olduğunu be-
lirtenler de ol muştur. 
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Hadisler, ihtilafa düşülen konularda insanları aydınlatan, böylece hidayet 
ve rahmet kaynağı olan Kur’ân-ı Kerim’in kendisine indirildiği (en-Nahl, 16/44, 
64) Peygamber’in sözü olarak üstün bir değer ifade eder ve büyük önem taşır. 

Hz. Peygamber’in insanlara sözleriyle açıkladığı, fiilleriyle uygula nışını 
gösterdiği ilahî emirlerin başında namaz, oruç, zekât ve hac gibi iba detler ge-
lir. Namazların hangi vakitlerde, kaç rekât ve nasıl kılınacağı, oru cun nasıl 
tutulacağı, zekâtın hangi mallardan ne kadar verileceği, haccın na sıl yapıla-
cağı gibi hususlar Kur’ân’da yer almayıp hadislerle belirlenmiş, İslam huku-
kunun birçok meselesi hadislerde verilen bilgilerle çözüme ka vuşturulmuştur. 

Hadisler aynı zamanda Kur’ân’da yer almayan birçok meseleyi açıklığa 
kavuşturmuş, bu konulardaki uygulama şekillerini göstermiştir. Örneğin; bir 
kadı nın âdet halinde kılamadığı namazları kaza etmeyeceği, bir erkeğin eşinin 
üzerine onun teyzesi ve halasıyla evlenemeyeceği, nesep yakınlığı do layısıyla 
evlenilmesi haram olan kimselerle süt yakınlığı sebebiyle de evlen menin ha-
ram olduğu gibi hususlar, yine şuf’a hakkı ile ilgili hükümler, neneye ve baba 
tarafından akrabaya düşecek miras gibi meseleler Hz. Peygamber (sallallâhu 
aleyhi ve sellem) tarafından çözümlenmiştir.

Kur’ân-ı Kerim’de temas edilmekle beraber hakkında fazla bilgi verilme yen 
âhiretle ilgili hususlar, kabir hayatı, yeniden dirilme, mah şer, hesap, mîzan, Cen-
net ve Cehennem hayatı ile ilgili bilgiler de hadisler sa yesin de öğrenilmektedir.

Ahlakî faziletler, manevî ve ruhî gelişimi sağlayacak kurallar, düzenli bir 
aile hayatı için gerekli olan davranış biçimleri, insanlar arasındaki içtimaî ve 
ticarî münasebetleri düzenleyen hükümler, yöneten ile yönetilenler arasın daki 
ilişkiler gibi konularda da hadislerde geniş bilgi bulunmaktadır.

Hz. Osman’ın şehit edilmesi olayından hemen sonra Hariciler ve Gâliye 
gibi siyasî fırkaların, h. I. (m. 7.) yüzyılın sonlarından itibaren Kaderiyye ve 
Mürcie, bir müddet sonra da Ceh miyye ve Müşebbihe gibi mezheplerin ortaya 
çıkması ve bu fırka ve mezhep taraftarlarının işlerine gelmeyen hadisleri in-
kar etmeleri, görüşlerini güçlendirmek maksadıyla hadis uydurmaları, hadis-
leri toplamakla meşgul olan kişileri konu üzerinde düşünmeye ve önlem al-
maya sevk etmiştir.

H. I. (m. 7.) yüzyılın ilk yarısından itibaren isnad konusu gündeme gelmiş-
tir. İsnadın kullanılmaya başlamasıyla birlikte Ehl-i sünnete mensup ravilerin 
ri vayetleri kabul edilmiş, Ehl-i bid’atın rivayetleri ise alınmamıştır.

Bunun sonucu olarak; hadisi bir uzmanlık sahası olarak gören kimseler 
tarafından raviler titizlikle takip edilmiş, yaşayışları, dine bağlılıkları ve dü-
rüstlükleri, bid’atle ilgileri bulunup bulunmadığı, özellikle yalan söyleyip söy-
lemedikleri, hafızalarının zayıf olup olmadığı araştırılmış ve böylece daha I. 
yüzyılda cerh ve ta’dil ilmi doğmuş, bunun sonucunda ravilerin hal tercüme-
leri (biyografileri) hakkında geniş bir birikim meydana gelmiştir. 
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Hadislerin tedvini tamamlanınca, bunların sistemli bir kitap haline geti-
ril mesi ve böylece aranan hadisleri kolayca bulmaya imkân verecek usullerin 
geliştirilmesi yönündeki çalışmalar ağırlık kazanmıştır.

Bazı âlimler, hadisleri konularına göre tasnif etmek ve bu şekilde “Musan-
nef” adı verilen eserler yazmakla, bazıları da hadisleri ilk ravileri olan saha-
bilerin adlarına göre sıralayarak “Müsned” adı verilen eserler yazmakla meş-
gul olmuştur. 

Hadisleri bablara göre tasnif etmeye ilk olarak kimin başladığı bilinme-
mekle birlikte, Tirmizî’nin (Kitâbu’l-İlel, s. 738) ve daha geniş bir şekilde Râ-
mehurmuzî’nin verdiği bilgilere göre, bu konuda ilk çalışmayı, genellikle “el-
Mu sannef” (el-Câmi’, es-Sünen, el-Muvatta) diye anılan eserleriyle Mekke’de 
İbn Cüreyc (ö. 150/767), Yemen’de Ma’mer b. Râşid, Basra’da İbn Ebi Arûbe ile 
Rebî’ b. Sabîh, Kûfe’de Süfyân es-Sevrî, Medîne’de Mâlik b. Enes, Horasan’da 
Abdullah b. Mübârek, Rey’de Cerîr b. Abdulhamîd, Şam’da Velîd b. Müslim 
gibi muhaddisler yapmıştır (Râmehurmuzî, el-Muhaddisu’l-Fâsıl, s. 611-614).

İlk tasnif çalışmalarıyla tanınan bazı muhaddislerin II. (8.) yüzyılın ortala-
rında vefat etmesi, bu çalışmaların aynı yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren ya-
zılmaya başlanmış olduğunu göstermekte, dolayısıyla tedvin ve tasnif çalış-
malarını kesin bir çizgiyle birbirinden ayırmaya imkân bulunmadığı ortaya 
çıkmaktadır.

Hadislerin tedvini tamamlanınca, bunların sistemli bir kitap haline geti-
ril mesi ve böylece aranan hadisleri kolayca bulmaya imkan verecek usullerin 
geliştirilmesi yönündeki çalışmalar ağırlık kazanmıştır.

III. (9.) ve IV. (10.) yüzyılında hadis kitaplarında değişik ihtiyaçlara göre 
muhtelif sistemler uygulanmıştır. Bunların en yaygın iki şekli hadislerin ravi 
adlarıyla (ale’r-Ricâl) ve konularına (ale’l-Ebvâb) göre tasnif edilmesidir.

Ravi adlarıyla (ale’r-Ricâl)’e göre hazırlanan kitaplar, Müsnedler ile 
Mu’cem ler dir. 

Konularına (ale’l-Ebvâb) göre tasnif edilen kitaplar ise Musannefler, 
Cami’ler ve Sünenlerdir.

“Musannef”, Sünen’lerdeki merfu hadislere ilaveten mevkuf ve maktu’ 
hadisleri ihtiva eden hadislerdir.

“Sünenler”, taharetten vasiyete kadar bütün fıkhî konulara ait merfu ha-
disleri ihtiva eden fıkıh kitapları tertibindeki hadis kitaplarıdır.

“Câmi’ler”, dinî konuların hemen tamamını kapsayan sekiz ana bölümü 
kapsama özelliğine sahiptirler.1

Takriben hicrî V. (11.) asır sonlarından itibaren hadis ilmi, daha doğrusu 
“hadis metinleri üzerindeki çalışmalar” yeni bir renge bürünmüştür. 
1 Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, “Hadis”, DİA, XV, 30-33
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Bu za mana kadar, hadis metinlerinin zabta geçirilme muamelesi tamamlan-
mış, ha disler kitaplardaki yerini almış, kitap dışı bir metin pek bırakılmamış-
tır. Bu müddet zarfında kitaplarda senedleriyle birlikte yer almamış bir metin, 
şayet sonraki asırlarda “hadis” olarak ortaya çıkmışsa, bunun hadîskabul 
edilmesi -prensip olarak- şüphe ile karşılanmıştır.

Hicrî V. (11.) asır sonlarına doğru ise yeni bir çalışma dönemine geçil miştir. 
Artık eski metodla yapılacak yeni bir iş kalmamış; bütün sistem ve gelenek-
leriyle bir devir kapanmıştır. Ne var ki, bir devrin kapanması demek, hiçbir 
şekilde o devrin yıkılması demek değildir. Öte yandan, bir devrin ka panması 
demek, hayâtın durması demek de değildir. Nitekim önceki devir vazifesini 
eksiksiz yapmış, fonksiyonunu şerefle icra etmiş ve haleflerine çok zengin bir 
mîrâs bırakarak, nöbeti başkalarına devretmiştir.

Bu yeni dönemin hadis çalışmaları, önceki dönemin çalışmalrından çok 
farklıdır. Artık çalışmaların esâsını, rivayet sistemi usûllerine göre şahıslar-
dan senedli hadîs toplayarak bunları tasnîf edip kitaplaştırmak değil, hazine 
değerindeki bu malzemenin işlenmesi ve değerlendirilmesi teşkil etmektedir.

Şahıs’tan rivayet bırakılarak, “kitap’tan rivâyet”e bu dönemde ge-
çilmiştir. Sayıları oldukça artan hadis kitapları arasında dağınıklık arzeden 
metinlerin, senedleri atılarak bir araya toplanması ve müşterek metinlerin 
birleştirilmesi çalışmalarının çığırı bu dö nemde açılmıştır. Kaynakların kul-
lanılmasında yardımcı rolü oynayacak olan anahtar mahiyetindeki el kitapları, 
bu dönemin çalışma tekniğinin zarurî bir sonucu olmuştur.

Kısacası, bu ikinci devirde yapılan hadis çalışmaları çok yönlü olup, bun-
lar, zaman geçtikçe ortaya çıkan problemlere cevap teşkîl edebilecek şekilde ge-
liştirilmiştir. Zira her devrin çalışmalarına, o devrin ihtiyaçları yön vermiştir.

Bu özellikleri dolayısıyla, bu döneme “TehzîbDevri(DerlemecilikDevri)”
deniyor.2

Bu dönemde ilk dikkati çeken çalışma, mevcut hadis kitaplarından yapılan 
seçme hadislerin belli bazı gruplar içinde birleştirilmesidir. Bu seçim ve tertip 
sırasında, senedlerin ya tamamen ya da sahabi râvî dışında hazfedilmesi gibi 
bazı işlemler daha söz konusu olabilmektedir.

Aslî kaynaklardan seçilen hadisleri böyle belli sıhhat gruplarına ayırmak, 
o hadislerin seçildiği kaynakları da aynı açıdan sınıflandırmak anlamına gele-
cektir. Bu yüzden de kabul edilebilmesi için gruplandırmanın oldukça ciddi ve 
titiz bir anlayışla yapılması zarurîdir. Zira bilindiği gibi hadis kaynakları, deği-
şik sıhhat derecesine sahip hadisler ihtiva etmektedirler. Bu çeşitlerden sadece 
bir tanesinin kaynağı izlenimini verecek gruplandırmalar yanıltıcı olacaktır.
2 Prof. Dr. Ali Yardım, Hadis, II, 105-106.
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Duraklama ve Gerileme Devri (656/1258-XII/1783). Bu dönem, hadis 
tarihinin 5. dönemini oluşturmaktadır. 

Duraklama dönemi, 656 yılında Moğol istilası sonucu Abbasi iktidarının 
yıkılmasıyla başlayıp, XI. asra kadar süren dönemdir. XI. asırdan sonra ise ha-
dis te’lifatı gerileme sürecine girmiştir.

H. VII. asrın ikinci yarısından itibaren duraklama sürecine giren hadis 
te’lifatı, özellikle VIII. ve IX. asırlarda yeniden diriltilmeye çalışılmış, hatta 
en önemli eserlerini bu dönemde vermiştir. Zira İbn Hacer el- Askalânî (ö. 
852/1448) ve Bedrüddin el-Aynî (ö. 855/1451) gibi velüd müellifler bu dönemde 
yaşamışlardır. Ancak, onların eserleri kalıcı olmasına rağmen, bu uyanış ka-
lıcı olmamıştır.

Bu dönemde, tarihi olaylara paralel olarak fikirlerde dalgalanmalar olmuş 
ve talebü’l-hadis amacıyla yapılan seyahatler neredeyse son bulmuştur. Ayrıca 
hadiste isnad, teberrüken kullanılır hale gelmiştir.

Bu devir âlimlerinin çoğu, ilk örnekleri önceki dönemde görülen cem’, ih-
tisar, şerh ve tahric gibi çalışmalara önem vermişlerdir.

Bu devrenin sonlarına doğru hadise gösterilen itina da sona ermiş, alim-
ler furu’ meseleleriyle meşgul olmuşlardır. 

Gerileme dönemi olarak isimlendirdiğimiz devirde bazı kimseler, hadis 
metinleri seçerek onların üzerinde çalışma yapmışlar, bazıları hayatlarını ha-
dis ezberlemeye ve eserleri incelemeye çalışmışlardır.

Önceki dönemde yapılan çalışmalar, bu dönemde de sürdürülmüştür. Ha-
bibullah eş-Şenkîtî, Buhârî ve Müslim’in ittifakla kitaplarına aldıkları hadis-
leri alfabetik olarak “Zâdu’l-Müslim fi mâ ittefeka aleyhi’l-Buhârî ve Müs-
lim” adını verdiği kitabında toplamıştır. İsmail b. Muhammed b. Abdulhâdî 
el-Aclûnî’nin (ö. 1162/1749) “el-Fevzü’l-Cârî fi Şerhi’l-Buhârî”si; Burhâneddin 
Huseyn b. Abdulallâm er-Rib’i es-Sayyâdî’nin (ö. 1146/1733) “Tahrîcü Ehâdîsi 
İhyâ” ve Ahmed b. Yusuf b. Huseyn es-San’ani’nin (ö. 1191/1777) “Tahrîc li 
Mecmûı Zeyd b. Ali’’ adlı eserleri gibi. 

H. VII. asrın ikinci yarısından (1256) XI. asra (1601) kadar geçen zamanın, 
te’lifât açısından duraklama; XI. asırdan (1601’den) XII/XVIII. asrın (1783) 
ikinci yarısına kadar geçen zamanın ise gerileme dönemi olarak isimlendi-
rilebilinir.

Dıhlevî (1197/1783) ile yeniden başlayan “Kur’an ve Sünneti” birinci de-
recede başvuru kaynağı haline getirme çabası, matbaanın yaygın bir şekilde 
kullanılmaya başlanması, müsteşriklerin/oryantalistlerin şu veya bu amaçla 
İslam dünyasına yöenlişleri, dolayısıyla onlardan kaynaklanan eleştiriler, özel-
likle hadis alanında bir özeleştiri ve uyanışa neden olmuştur. 
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Tekrar Diriliş Devri/Son Dönem (hicri XIV/XIX (M. 1801). Bu dö-
nemde hadis çalışmaları yeniden canlanmıştır. 

Oryantalistlerin hadîs tarihi, usûlü ve literatürü hakkında yap tıkları çalış-
malar ile gerek Batı’da gerekse İslâm dünyasında yapılan akademik araştırma-
ların bu dönemi öncekilerden ayırt eden temel özellik olduğu söylene bilir. On 
dokuzuncu yüzyıl, Hıristiyan misyonerliğinin ve özellikle Hindistan’daki din-
ler arası tartışmaların yoğun olduğu, Müslümanların İslâm rivâyet gelene ğinin 
güvenilirliğine yönelik eleştirel bir tavrı başlatan oryantalistlerin giderek ar-
tan itirazlarıyla karşılaştıkları bir dönemdi. Oryantalistler, özellikle hadis lite-
ratüründe yer alan hadislerin Hz. Peygamber’e âidiyeti ile sahîh olan hadisleri 
sahîh olmayanlardan ayırt etmeye dair klasik metotların geçerliliğini sorgula-
maktaydı. Oryantalistlerin hadisle ilgili sözü edilen itirazlarının ilk gündeme 
gel diği yer ise Hindistan olmuştu. Dolayısıyla bu dönemde Hindistan, hadisle 
ilgili ehl-i Kur ân, ehl-i hadîs, Diyûbend (Hanefi), Aligarh gibi farklı ekolle-
rin ortaya çıktığı bir bölge olmuştur. Batılı devletlerin sömürgesinden kurtu-
lan İslâm ülkelerinde kurulan üniversitelerde hadîs tarihi, usûlü ve literatürü 
hakkında yapılan aka demik çalışmalar da bu dönemin bir başka özelliğidir.

Bu dönemde Pakistan’da hadis çalışmaları üniversite ve medreseler ol-
mak üzere iki farklı alanda yürütülmektedir. Ayrıca Mevdudî, Fazlurrahman 
ve Mustafa el-A’zamî gibi Pakistanlı alimler hadisle ilgili farklı yaklaşımlar or-
taya koymaya çalışmışlardır.

Arap dünyasında hadis ilmiyle ilgili çalışma ve tartışmaların en önemli 
merkezi Mısır olmuştur. Mısır’da hadisle ilgili tartışmalar hadislerin dindeki 
konumu ve güvenilirliği olmak üzere iki noktada yoğunlaşmıştır. Büyük ço-
ğunluk hadislerin dinde önemli bir yeri olduğunu kabul ederken, Muhammed 
Tevfik Sıdkî (ö. 1920), Mahmud Ebu Reyye (ö. 1970), Ahmed Emin (ö. 1954) 
ve Taha Hüseyin (ö. 1956) gibi yazarlar hadislerin metinleri açısından yeniden 
tenkit edilmeleri gerektiğini ileri sürmüşlerdir.

Hadislerin Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’le hiçbir ilişkisi bulun-
madığını ileri süren oryantalist görüşün yanında klasik dönemde gerçekleş-
tirilen isnad esaslı rivayet tenkidinin yetersizliği sebebiyle hadislere güveni-
lemeyeceği ve benzeri iddialar bu dönemdeki hadis çalışmalarının merkezini 
teşkil etmiştir. Nitekim başta Mısır olmak üzere Arap dünyasında yazılan bir-
çok eser söz konusu iddialara reddiye amacıyla kaleme alınmıştır.

Arap dünyasında Muhammed Abduh (ö. 1905), öğrencisi Reşid Rıza (ö. 
1935), Cealeddin el-Kâsimî (ö. 1914), Tâhir el-Cezâirî (ö. 1920) ve Muhammed 
Gazalî (ö. 1996) gibi ıslahatçılar olarak isimlendirilen alimlerin hadis ve sün-
nete yaklaşımları da farklılık arz etmekteydi. Söz konusu alimler, kaynaklara 
dönüşü savunmaları, fıkhî bir mezhebe bağlılığı zorunlu görmemeleri açısın-
dan Selefî bakış açısına sahip olmaları, birçok konuda akılcı yaklaşımları ve 
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modern bilim ve gelişmelerden istifade etmeleriyle yenilikçi veya ıslahatçı özel-
likleriyle tanınmaktaydı. 

Son dönem Arap dünyasında bazı alimler ise bu ilme hadis ve hadis ilmiyle 
ilgili temel kaynakları tahkikleri ve hazırladıkları fihristleriyle katkıda bulun-
muşlardır. Ahmed Muhammed Şakir (ö. 1958), Ahmed b. Abdurrahman es-
Sâatî (ö. 1958), Yemen asıllı Abdurahman b. Yahya el-Muallimî (ö. 1966), Mu-
hammed Fuad Abdulbakî (ö. 1968), Ebu Gudde diye tanınan Abdülfettah b. 
Muhammed (ö. 1996), Muhammed Nasıruddin el-Elbânî (ö. 1999) bunlardan-
dır. Yine Arnavutluk’tan Şuayb el-Arnaût ve Abdulkadir el-Arnaût ile Beşşâr 
Avvâd Ma’ruf da son dönemde temel hadis kaynaklarının tahkikleriyle tanı-
nan alimlerdir. Son dönem Arap dünyasında hadis ve sünnet konusundaki ça-
lışmalarıyla tanınan alimlerden biri de Yusuf el-Karadavî’dir. 

İslam ülkelerinin uzun mücadeleler sonucu bağımsızlıklarını kazanmala-
rının ardından Arap dünyasında kurulan üniversitelerde yapılan akademik ça-
lışmalar da hadis ilmine önemli katkılar sağlamıştır. 

Birinci Dünya Savaşını takiben Osmanlı Devleti’nin ardından kurulan Tür-
kiye Cumhuriyeti dönemindeki hadis çalışmalarını, gelişim süreçlerini doğru 
tespit etmek amacıyla “Cumhuriyet’e Geçiş Dönemi”, “1950-1980 Arası Dö-
nem” ve “1980 Sonrası Dönem” şeklinde üç ayrı dönem olarak incelemek ge-
rekmektedir.

Bu ilk dönemde Türkiye’de yapılan hadis çalışmaları Osmanlı’nın son dö-
neminde yetişip Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra da yaşayan alimlerin kat-
kılarıyla devam etmiştir. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte köprü vazifesi üst-
lenen bu alimler genellikle 1950’li yıllar civarında vefat etmişlerdi. Dolayısıyla 
Cumhuriyet sonrasında bu dönem 1924-1950 yılları arasını kapsamaktadır. Ba-
banzade Ahmed Naim (ö. 1934), İzmirli İsmail Hakkı (ö. 1946), Ahmed Hamdi 
Akseki (ö. 1951), Muhammed Zahid el-Kevserî (ö. 1952), Yusuf Ziya Yörükan 
(ö. 1954) ve Kamil Miras (ö. 1957) bu dönemde hadis ilmine katkılarıyla tanı-
nan alimlerdir. Burada Türkiye’deki hadis çalışmalarına katkıları olan iki alim 
daha zikredilmektedir. İdil Ural bölgesinin yetiştirdiği ıslahatçı şahsiyetlerden 
biri olan Musa Cârullah, diğeri de Zâkir Kâdirî Ugan’dır.

Dinî eğitim açısından yaklaşık yirmi yıla yakın yaşanan fetret devrinden 
sonra 1949 senesinde Ankara Üniversitesi’ne bağlı İlahiyat Fakültesi açıldı. 
1951-1952 öğretim yılında İmam Hatip Okulları yeniden açılmaya başladı ve 
kısa sürede sayıları arttı. Bu eğitim kurumlarına Erzurum İslamî İlimler Aka-
demisi ve Yüksek İslam Enstitüleri de katıldı.

Bu dönemde 1950-1960 yılları rasında daha çok belli sayıdaki hadisle-
rin tercüme ve şerh edilmesi çalışmalarının yapıldığı görülür. Hasan Basri 
çantay’ın (ö. 1964) “Kırk Hadis ve Mealleri”, Hasan Hüsnü Erdem’in (ö. 1974) 
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“Kırk Kudsî Hadis Tercümesi”, “Oruç ve Ramazan İbadetlerine Dair Yüzbir Ha-
dis” ve “İlahî Hadisler” bu dönemin çalışmalarıdır. 

1960’lı yıllardan itibaren temel hadis kaynaklarının tercüme faaliyetinin hız 
kazandığı görülür. Nitekim Ahmed Davudoğlu’nun (ö. 1983) “Bulûğu’l-Meram 
Tercemesi ve Şerhi Selamet Yolları”, Mehmet Sofuoğlu’nun (ö. 1987) “Sahih-i 
Müslim Tercümesi ve Şerhi” ile Buhârî’nin “el-Câmiu’s-Sahîh”, Müslim’in “el-
Câmiu’s-Sahîh”inin Ahmed Davudoğlu tarafından yapılan tercümeleri ve 
Riyâzu’s-Sâlihîn’in farklı tercümeleri bu dönemde yapılmıştır. Bu dönemde ha-
dis metinlerinin yanında hadis tarihi ve usulü alanında da birçok saygın ki-
şiler tarafından tercüme edilmiştir. Bu dönemde Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi, Yüksek İslam Enstitüleri ve İmam Hatip Okulları için ihtiyaç duyu-
lan ders kitapları da birçok değerli hoca tarafından yazılmıştır. 

1980 sonrası, hadis ilmi açısından gelişme dönemi olarak isimlendirilebi-
lir. Zira bu dönemde akademik çalışmalar ve tercümeler artmış, ayrıca az da 
olsa temel hadis kaynaklarının Arapça neşri gerçekleştirilmiştir. 

Bu dönemde temel hadis kaynaklarının hemen tamamı Türkçe’ye tercüme 
edilmiştir. Bu dönemde hadis ıstılahları, hadis usulü, hadis edebiyatı ve hadis 
tarihi ile ilgili kitaplar da telif edilmiştir. Bu dönemde fazla yaygın olmasa da 
temel hadis kaynaklarının Arapça olarak yayılandığı da görülmektedir. 

 Türkiye’de hadis çalışmaları dönemler itibariyle değerlendirildiğinde 1920-
1950 arası durgunlu, 1950-1980 arası toparlanma-açılım ve 1980 sonrası ol-
gunlaşma dönemleri olarak görülebilir. Hadis çalışmalarının gelişiminde ise 
toplumsal ve akademik ihtiyaçlar etkili olmuştur. Nitekim ilk iki dönemde ter-
cüme ve derleme çalışmalar, son dönemde ise akademik araştırmalar ve ter-
cümeler artış göstermiştir. Netice itibariyle Türkiye’de hadis çalışmalarının 
belirli sürelerde duraklamalar yaşansa da başlngıçtan itibaren gelişim seyri 
içinde olduğu, 1980 sonrasında ise hız kazandığı söylenebilir.

Özetle, günümüzde ortaya çıkan problemlerle ilgili veya geçmişi yeniden 
değerlendirmek amacıyla yazılan eserler, asrımızın “uyanış asrı/son dönem” 
olarak değerlendirilmesinde etkili neden olmuştur. 

Genel olarak değerlendirdiğimizde Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in 
hayatında başlayan te’lif faaliyeti, hicri birinci asırda sahabe kavillerinden hâli 
olarak kitap, cüz ve risalelerde vücut bulmuş; ikinci asrın ilk çeyreğinde ted-
vin edilmiş; üçüncü asırda da kemâle ermiştir.

Dördüncü asırdan itibaren mevcut eserlerin üzerinde tehzip çalışmaları baş-
lamış; altıncı asrın ikinci yarısından itibaren de duraklama sürecine girilmiş-
tir. Zaman zaman uyanış gözlenmekle birlikte bu duraklama yaşadığımız asra 
kadar sürmüştür. Günümüzde ise te’lifât açısından bir uyanış gözlenmektedir. 
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Diğer hadis tarihinin, “Rivayet Dönemi”, “Nakil Dönemi” ve “Son Dönem” 
olmak üzere üç döneme ayrılması da mümkündür.3

İşte bu son dönem içerisinde “kitap’tan rivayet” çerçevesinde hadis ki-
tapları içerisinde hanımlarla ilgili dağınık hadislerin bir araya toplanması ve 
müşterek metinlerin birleştirilmesi çalışmalarından biri olan bu eser, Ahmed 
Ubeyd ed-De’âs tarafından derlenmiştir.

“Riyâzu’l-Müslimât”ın Özellikleri:
Ahmed Ubeyd ed-De’âs, bu eserini bazı prensiplere bağlı kalarak ha-

zırlamıştır. Bu prensiplerini, kitabının önsözünde kısaca belirtmiştir. Bu özel-
likler, özetle şunlardır: 

1. Ahmed Ubeyd ed-De’âs bu eserinde yer alan hadisleri Kütüb-i Sitte diye 
bilinen Buhârî, Müslim, Ebu Dâvud, Tirmizî, Nesâî ile İbn Mâce’den seçmeye 
özen göstermiştir. 

2. Bu eserde yer alan hadislerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ama-
cıyla ilk önce bölüm başlıklara, sonra da bab/konu başlıklarına yer vermiştir.

3. Hadislerin nerelerde geçtiğini belirtmek amacıyla tahric çalışmasında 
bulunmuştur.

4. Hadisin Arapça metni içerisinde geçen anlaşılması zor olan kelimeleri kı-
saca açıklamış, gerekli gördüğü yerlerde ise hadisi kısaca açıklamaya çalışmıştır. 

5. Ahmed Ubeyd ed-De’âs bu eserinde 439 hadise yer vermiştir.
6. Sünen tarzında hazırlanmış bir kitaptır.
 7. Merfu’ hadisleri seçmek üzere bir eğilim göstermiştir. 
8. Bu eser, Müslüman hanımların elinde Allah’ın kitabından sonra Kütüb-i 

Sitte adı verilen eserlerden oluşan bir nasip kaynağının bulunması ve onlara 
taatlarında böylece yardımcı olmak maksadıyla, alimlerin kitaplarına dercet-
tiği hadislerden derlemek suretiyle meydana getirilmiş bir kitaptır. 

9. Hadisin bütün senedine yer verilmeyip sadece hadisi rivayet eden son 
kişiye yer verilmiştir. 

10. “Riyâzu’l-Müslimât”, 18 temel bölümden meydana gelmektedir. 
11. Müellif, ilk önce konuyla ilgili ayetlere topluca yer vermiş, sonra da 

bab/konu başlıkları vermek suretiyle bu konu başlıklarının altında hadisleri 
sıralamıştır.

12. Bu eseri, Müslüman hanımlara yönelik müstakil bir kitap olarak mey-
dana getirilmiş ayrıca bu esere benzeri eserler içerisinde önemli bir yer ka-
zandırmıştır.
3 Dr. Yavuz Ünal, Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmaları, s. 15-47; Prof. Dr. Ahmet Yücel, Hadis 

Tarihi, s. 167-264
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13. Bu eserin muhteviyatı; iman, ilim, ibâdet, ahlâk, âdâb, muamelât, ci-
had ve benzeri konular hakkında bilinmesi gereken îtikâdî ve ve fıkhî hüküm-
leri kapsamaktadır. 

“Riyâzu’l-Müslimât”ı Hazırlarken Takip Edilen Metod:
Ahmed Ubeyd ed-De’âs’ın “Riyâzu’l-Müslimât” adlı eseri, zengin içeriği 

ve mükemmel tertibiyle dikkatleri üzerine çekmiş, önemli bir eser olma özelli-
ğini kazanmıştır. Öyle ki, çeşitli seviyedeki dinî eğitim-öğretim kurumlarının 
ders programlarında okunabilecek bir eser olmasının yanı sıra vaaz ve irşad fa-
aliyetlerinin vazgeçilmez el kitabı özelliğiyle geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

Eserle ilgili yapmış olduğum çalışmanın özelliklerinden bazıları şunlardır:
1. Bu çalışma, “Riyâzu’l-Müslimât” üzerine yapılmış geniş kapsamlı bir 

şerh çalışması olmayıp kısa ve özlü bir şerh çalışmasıdır. Genel olarak detaylı 
açıklamalara girilmemeye çalışılmış, kısa ve öz açıklamalara yer verilmiştir. 
Bundan dolayı sahabi biyografilerine de yer verilmemiştir. Bununla birlikte 
bazı durumlarda geniş açıklamaların yapıldığı yerler de olmuştur. 

2. Kitabın önsözü hazırlanırken, “Safvetu’l-Kârî bi-ihtisârî Sahîhi’l-
Buhârî” ile “Sahih-i Müslim Muhtasarı” adlı çalışmamızda kullanılan 
dil ve yöntem dikkate alınmıştır. 

3. Sahabi isimlerinden sonra “Tardiye” denilen erkek sahabi için “Radi-
yallahu anh” ve kadın sahabi için ise “Radiyallahu anha” ifadeleri kısaltıl-
mış olarak (radıyallâhu anh) ve (radıyallâhu anhâ) şeklinde verilmiştir. Resulullah 
(sallallâhu aleyhi ve sellem)’e getirilen salat ve selamlar için ise (sallallâhu aleyhi ve 
sellem) ifadesi kullanılmıştır.

4. Bölüm ve bab/konu başlıkları tercüme edilirken müellifin bölüm ve bab 
başlığına olduğu gibi aynen bağlı kalınılmış, özet konu başlığı verilmemiştir. 

5. Hadisler açıklanırken, genellikle günümüzün ihtiyaçları ve şartları göz 
önünde bulundurulmuştur. Açıklamalar, anlaşılır bir dille ifade edilmeye ça-
lışılmıştır. Müellifin açıklamalarına bağlı kalınmamıştır.

6. Hadislerin açıklaması yapılırken genellikle konu bağlamından açıklan-
maya çalışılmıştır. Bununla birlikte konu bağlamı dışında açıklamaların ya-
pıldığı da olmuştur.

7. Konuyu açıklama mahiyetinde çeşitli kaynaklardan alınan bilgiler, ba-
zen olduğu gibi aynen alınmış ve bazen de özet olarak alınmıştır. Bu kaynak-
lar bazen belirtilmiş, bazen de “Kaynakça” bölümünde belirtildiğinden dolayı 
tekrar edilmemiştir.

8. Hadislerin şerhleri yapılırken, fıkhî konularda öncelikle Hanefiler’in 
görüşlerine yer verilmiş, daha sonra da diğer mezheplerin görüşlerine yer 
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verilmiştir. Bir konu hakkında farklı görüşler olması durumunda bazen bun-
lardan biri tercih edilmiş ve bazen de farklı görüşler olduğu gibi belirtilmiştir. 

9. Hadisle ilgili açıklamalarda tekrar olmaması için, hadisin daha önce 
açıklaması yapılmışsa oraya “Bununla ilgili olarak …. hadisin açıklamasına 
bakabilirsiniz” şeklinde gönderme yapılmıştır. 

10. Okuyucunun kitabın içerisinde geçen bir konuyu araştırmasına yar-
dımcı olma mahiyetinde, kitabın sonunda kelime fihristi ile hadisi rivayet eden 
sahabe ve tabiunun isimlerini gösteren dizine yer verilmiştir. Böylece okuyu-
cuya kolaylık sağlanmış olunmuştur.

11. Şahıs isimlerinin yazımında Arapça gramer kuralları değil, Diyanet İs-
lam Ansiklopedisi’nin yöntemi dikkate alınmıştır. Örneğin, Abdullah ibni Abbâs 
yerine Abdullah b. Abbâs şeklindeki söyleniş tarzına uyulmuştur. 

12. Okuyucuya kolaylık olması için hadisin nerelerde geçtiği ile ilgili tah-
ric çalışmasında detaylı kaynak gösterimi yapılmış, hadislerin nerelerde geç-
tiği belirtilmiştir. 

Hadis kaynaklarının tespitinde Concor dan ce usulü esas alındığı için, biz 
de bu çalışmamızda aynı usulü esas aldık ve bu çalışmada yer alan hadisleri, 
Concor dance usulüne göre verdik. Concordance içerisinde yer almayan hadis-
lerin, hangi kaynakta geçtiği çoğunlukla tespit edilerek bazen bu kaynakların 
cilt ile sayfa numarası gösterilmiş, bazen de cilt ve sayfa numarası yerine pa-
rantez içerisinde hadis numarası verilmiştir. 

13. Hadislerin açıklamaları sırasında kullanılan kaynakların neler olduğu 
ile ilgili liste, kitabın sonunda “Kaynakça” bölümünde verilmiştir. 

14. Eserin tercümesi esnasında hadisin orijinal metnine bağlı kalınmıştır. 
Zaman zaman kastedilen mananın okuyucu tarafından iyice anlaşılması için 
“anlaşılabilir” bir dille serbest davranıldığı da olmuştur.

15. Bu eserin asıl adı “Riyâzu’s-Sâlihât” idi fakat daha önce aynı isimle 
başka bir eseri tercüme etmemden dolayı bu eserin adı “Riyâzu’l-Müslimât” 
olarak değiştirilmiştir.

“Riyâzu’l-Müslimât”, günümüzde, birçok Müslüman kadının evinde bu-
lunması ve çeşitli yerlerde ders kitabı olarak okutulması düşüncesiyle Müslü-
man hanımların nezdinde hakkıyla yerini bulacak bir eserdir.

Ülkemizde çok ciddi bir bilgilenme açığı olduğu, Müslüman hanımların en 
temel konularda bile İslamî bilgilerden yoksun olduğu gerçeğinden hareketle 
Müslüman hanımları doğrudan doğruya hadislerle muhatap kılmak, bu sorunu 
çözmenin en iyi yöntemlerinden biridir. Bu nedenle “Riyâzu’l-Müslimât”, 
hadislerle Müslüman hanımlar için “İslamî bir hayat ölçütleri” ve yaygın bir 
“ümmet eğitimi”ni hedeflemiş bir eserdir. Bu durumun, Müslüman hanımlar 
açısından ne kadar önemli olduğu aşikardır. 
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Azami dikkat ve gayretlere rağmen, farkında olunmadan tercüme hataları 
olabilir. Yapıcı eleştiri ve uyarılara her zaman ihtiyaç duyduğumuzu, okuyucu-
larımız tarafından bilinmesini isteriz. Tarafımıza yapılacak olan tenkit, uyarı 
ve katkı sahiplerine şimdiden şükranlarımı sunacağımı belirtmek isterim.

Her zaman yakın ilgi ve desteklerini gördüğüm Prof. Dr. Zekeriya Güler 
ile Doç. Dr. Hülya Küçük hocalarıma, değerli dostum Cemal Sayğıdar, kitabın 
basılmasından dolayı Serdar Çelik Bey’e ve ismini burada sayamadığım daha 
birçok kimseye şükranlarımı arz ederim. 

Çaba bizden, başarı elbette Allah’tandır. O, ne güzel Mevla ve ne güzel yar-
dımcıdır.

  Hanifi AKIN
Şehitkamil/GAZİANTEP

03 Temmuz 2012
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1. İMÂN EtRAFINDA KADIN 

Ayetler:
1. “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine in-

dirdiği Kitab’a ve daha önce indirdiği kitaba iman(da sebat) ediniz. 
Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet 
gününü inkâr ederse tam manasıyla sapıtmıştır.” (en- Nisa’, 4/136)

2. “Ey iman edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde korkunuz ve 
ancak müslümanlar olarak can veriniz.” (Âl-i İmrân, 3/102)

3. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve herkes, yarına ne ha-
zırladığına baksın. Allah’tan korkun, çünkü Allah, yaptıklarınız-
dan haberdardır.” (el-Haşr, 59/18)

4. “Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden 
ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır.” (el-Beled, 90/17)

5. “O halde kim tâğutu reddedip Allah’a inanırsa, kopmayan 
sağlam kulpa yapışmıştır.” (el-Bakara, 2/256)

6. “Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, 
dileyen inkâr etsin!” (el-Kehf, 18/29)

7. “Artık kim Allah’a iman eder ve yararlı iş yaparsa, Allah onun 
kötülüklerini örter.” (et-Teğâbun, 64/9)

8. “Allah’ın âyetlerine inanmayanlar, ancak yalan uydurur.” (en-
Nahl, 16/105)

9. “Kim imanı küfrle değişirse, şüphesiz dosdoğru yoldan sap-
mış olur.” (el-Bakara, 2/108)

10. “Ey Rabbimiz! Gerçek şu ki biz, «Rabbinize iman edin!» diye 
imana çağıran bir davetçiyi (Peygamberi, Kur’an’ı) işittik! Ve iman 
ettik!” (Âl-i İmrân, 3/193)

11. “Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, 
müminler de (iman ettiler).”(el-Bakara, 2/285)
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Hadisler:

1. AMELDE İHLÂSLI/SAMİMİ OLMAK

1. Ömer ibnu’l-Hattâb (radıyallâhu anh) rivayet etmiştir: 
“Ben, Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:
Ameller, ancak niyetlere göre değerlendirilir. Her bir kim-

seye ancak niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti, Allah’a ve 
Resulü’ne ise onun hicreti Allah’a ve Resulü’nedir. Kimin de hic-
reti, elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına ise, onun 
hicreti de o hicret ettiği şeyedir.”4

Açıklama:
Bir amelin uygun oluşu, fesadı ve mubahlığı, o amelin var oluşunu ge-

rektiren, onu işlemeye iten niyete göredir. O ameli işleyenin sevabı, cezası ve 
esenliğe kavuşması da; kendisi sebebiyle amelinin uygun, fasid veya mubah 
olduğu niyetine göredir.

Kişinin amelinden alacağı pay, hayır ya da şer türünden niyetine göre de-
ğişir. Bunlar oldukça kapsamlı söz ve genel bir kuraldır. 

Kişinin yaptığı işler, niyete göre değer kazanır. Bu durum Allah katında 
da, kulun yanında da böyledir. Aynı eylemi yapan iki ayrı kişi, niyetlerindeki 
farklılık sebebiyle birbirine zıt kar şılık görebilirler. Çünkü şer’i hükümler ve 
dinî sorumluluklar, iki esas üzerine kurulu dur: 

a. Organlarla yapılan ameller, işler, hareketler ve davranışlar. 
b. Kalbin bir şeye yönelmesi, onu kastetmesi, o şeye varması, onu kabul-

lenmesi şeklindeki kalbî ameller
Bu sebeple bütün amellerin değer kazanması, ilk önce içimizdeki gizli niyet-

lere, ikinci ola rak ta organların görünürdeki fiil ve hareketlerine dayanmaktadır.
Hicret, gerçek anlamı itibariyle, terk etmektir. Bir şeye hicret ise başka-

sından ona geçmektir. Mekke’yi bırakıp Habeşistan’a göç etmeye “hicret” de-
nildiği gibi, Mekke’yi ya da bir başka şehri terk edip Medine’ye göç etmeye de 
“hicret” adı verilmiştir. Yine Allah’ın yasaklarını ve vazgeçilmesini istediği şey-
leri de terk etmek de “hicret” diye adlandırılmıştır.

Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu hadiste, hicretin, mükellefin maksat-
larına göre farklılık arz edeceğini açıklamaktadır. Her kim şanı yüce Allah’a ve 
Resulü’ne sevgi duyarak dinindeki bilgisini artırmak arzusuyla veya İslam dışı 
bir diyarda acze düştüğü takdirde dinini açıktan açığa uygulamak arzusuyla 
4 Buhârî, Bed’ü’l-Vahy 1, İmân 41, Itk 6, Menâkıbu’l-Ensâr 45, Nikâh 5, Hiyel 1, Eyman 23; 

Müslim, İmâret 155 (1907); Ebu Dâvud, Talâk 11 (2201); Tirmizî, Fezâilu’l-Cihâd 16 (1647); 
Nesâî, Tahâret 60, Talak 24, Eyman 19; İbn Mâce, Zühd 26 (4227); Ahmed b. Hanbel, el-
Müsned, I, 25; Dârekutnî, es-Sünen, X, 50; Tahâvî, Şerhu Meâni’l-Âsâr, III, 96



41RİYÂZU’L-MÜSLİMÂT

hicret edecek olursa işte böyle bir kimse gerçek anlamda Allah’a ve Resulüne 
hicret eden kimsedir. 

Kim de dünyevi maksatları; kadın, mal, mevki ve buna benzer dünyevî 
şeyleri arzulayarak hicret edecek olursa, onun da bu hicretinden elde edeceği 
pay, dünya ve bu dünyanın geçici arzuları olacaktır. Resulullah (sallallâhu aleyhi 
ve sellem)’de “neye hicret ettiyse onun hicreti de onadır” buyruğuyla böyle bir 
kimsenin dünyada elde edeceği şeyleri ismen zikretmediğinden ötürü küçüm-
semekte ve hakir görmektedir. 

Hac, umre, cihad, ilim öğrenme gibi buna benzer diğer hususlar da, hic-
rete kıyas edilir. Bunların sahih ve fasid oluşları, bunları yapmaya iten niyete 
göre değişir.

2. İMANIN tADI

2. Enes b. Mâlik (radıyallâhu anh) rivayet ettiğine göre Resulullah (sallallâhu 
aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: 

“Üç haslet vardır ki, bu üç haslet kimde bulunursa, imanın tadını duyar: 
1. Allah ve Resûlü, kendisine, her şeyden (ve herkesten) daha sevgili olması, 
2. Bir kulu severse onu sırf Allah rızası için sevmesi, 
3. Allah’ın, bir kulu (imansızlıktan) kurtar(ıp ona İslâm’ı nasip et)tikten 

sonra o kimsenin tekrar küfre dönmeyi, cehennem ateşine atılmaktan hoşlan-
madığı gibi hoşlanmaması.”5

Açıklama:
Dine gerçek anlamda bağlı olma, ancak Allah ve Resulünü her şeyden çok 

sevmekten geçer. Bunun aksini düşünmek zaten mümkün değildir. Allah ve 
Resulü dışında kalan kimseleri sevmedeki ölçü ise; Allah’ı hoşnut etmeyecek 
sevgilerden ve kızgınlıklardan kaçınmaktır. Bu da; Allah’ın seveceği dostları 
sevmek, Allah’ın sevgisine layık olmayan kimseleri sevmemektir. Kendisini 
Müslüman bildiği halde sevgi alemini; samimi Müslümanlara, Allah dostla-
rına değil de İslam dışı hayat süren kimseleri kendilerine ölçü alan kimse ise 
kendisini muhasebe ve murakabe etmelidir

Beyzâvî der ki: “Burada “sevgi” ile kast edilen şey; akl-ı selîmin tercih et-
meyi gerektirdiği şeyi, nefsin arzusuna aykırı olsa bile, tercih etmek şeklindeki 
“aklî sevgi”dir. Nitekim hasta, doğası gereği ilaçtan hoşlanmaz ve ondan nefret 
eder. Ancak aklı gereği ilaca meyleder ve onu alıp kullanır. Kişi, kanun koyucu 
olan Allah’ın emrettiği ve yasakladığı şeyde kesin olarak dünyada iyilik ve ahi-
rette kurtuluş olduğunu bildiğinde akıl bu yönü tercih etmeyi gerektirir. Kişi, 
O’nun emrine itaat eder, isteklerini O’na tabi kılar. Bundan aklî olarak lezzet 
5 Buhârî, İman 9, 14, İkrâh 1; Müslim, İman 67 (43); Tirmizî, İman 10 (2624); Nesâî, İman 3, 4
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duyar. Çünkü aklî lezzet duymak, olgunluk ve iyiliği mahiyeti itibariyle idrak 
etmektir. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu duruma “tat” adını vermiş-
tir. Çünkü bu, somut lezzetlerin en güçlü olanıdır.”

3. İMANIN tANIMI

3. Ali b. Ebi Tâlib (radıyallâhu anh) rivayet ettiğine göre Resulullah (sallallâhu 
aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“İman; kalb ile tasdik, dil ile (kelime-i şehâdet-i söylemek su-
retiyle) ikrar ve (namaz, oruç, zekât, hac gibi) organlar ile amel et-
mektir.”6

Açıklama: 
Konuyla ilgili detaylı bilgi için 4. hadisin açıklamasına bakabilirsiniz. Orada 

iman ile ilgili tanım yapılmış ve İman-İslam arasındaki bağlantı hususunda 
gerekli açıklamalar yapılmıştır.

4. cEBRAİL (ALEyHİSSELÂM) MüSüMANLARA  
(İSLAM DİNİNİ) ÖğREtİyOR

4. Ömer ibnu’l-Hattâb (radıyallâhu anh) rivayet etmiştir: 
“Biz (bir gün) Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in yanında oturmakta 

idik. Derken elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk belirtisi 
olmayan ve bizden hiçbir kimsenin de tanımadığı bir adam ansızın (yanı-
mıza) çıkageldi. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in karşısına oturdu, diz-
lerini Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in dizlerine dayadı, ellerini onun uy-
luklarına koydu, sonra da:

- ‘Ey Muhammed! İslâm nedir?’ diye sordu. Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem): 
- ‘İslâm; Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim, Allah’ın 

Resûlü olduğuma şehadet etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı ver-
mek, Ramazan orucunu tutmak, Kabe’yi haccetmektir!’ buyurdu. Adam: 

- ‘Doğru söyledin’ dedi.
O kimsenin, hem sorup ve hem de cevabı tasdik etmesine şaşırdık. Sonra 

o adam: 
- ‘İman nedir?’ diye sordu. Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem): 
- ‘İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, 

ahiret gününe, kaderin hayır ve şerrine iman etmendir!’ buyurdu. 
Adam tekrar: 

- ‘Doğru söyledin’ dedi. 
6 İbn Mâce, Mukaddime (65)
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O kimsenin, hem sorup ve hem de cevabı tasdik etmesine şaşırdık. Sonra 
o adam yine: 

- ‘İhsan nedir?’ diye sordu. Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem): 
- ‘İhsan; Allah’ı görüyormuşsun gibi O’na kulluk etmendir. Eğer 

sen O’nu görmüyorsan da O seni görüyor’ buyurdu. Adam yine: 
- ‘Kıyamet ne zaman kopacak?’ diye sordu. Peygamber (sallallâhu 

aleyhi ve sellem): 
- ‘Kendisine soru sorulan, bu konuda soruyu sorandan daha bil-

gili değildir’ diye cevap verdi. Adam: 
- ‘O halde kıyametin alametleri nedir?’ diye sordu. Resulullah (sallallâhu 

aleyhi ve sellem): 
- ‘Cariyenin, efendisini doğurması; yalın ayak başı çıplak yok-

sul koyun çobanlarının yüksek (mükemmel) binalar yapma husu-
sunda birbirleriyle yarışmalarıdır!’ buyurdu. 

(Bunun üzerine o adam sessizce çekip gitti.)
Sonra Ömer b. el-Hattâb (radıyallâhu anh) devamla der ki: Peygamber (sallallâhu 

aleyhi ve sellem) (bu olaydan) üç (gün) sonra benimle karşılaştı. (Bana:)
- ‘(O soru soran) adamın kim olduğunu biliyor musun?’ buyurdu. 

Ben de: 
- ‘Allah ve Resûlü daha iyi bilir’ dedim. Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem): 
-‘O, Cebrâil idi. Size dininizi öğretmeye geldi’ buyurdu.”7

Açıklama:
İman: Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in Allah’tan getirdiği ke-

sin olarak bilinen kuralların tamamını kalben tasdik edip dille ikrar etmektir.
İslam: Şer’i hükümleri kabul edip Allah’a boyun eğip teslim olmaktır. 

Aynı zamanda İslam, Allah’ın, Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e gönder-
diği dinin adıdır.

İhsan: Allah’ın huzurunda olduğunu onu gönül nuruyla görüyormuş gibi 
tasavvur ederek kulluk vazifelerini yerine getirmek.

Hadisteki “sanki onu görüyormuşsun” ifadesi Allah’ın bizatihi görülmesi-
nin maksat olmadığını, Allah’ın sıfatlarını idrak ederek kulluk etmenin iste-
nildiğini anlatmaktadır” (Seyyid Şerif el-Cürcanî, et-Ta’rifât, s. L2).

Kıyamet’in alameti nedir? diye sorulduğunda Resulullah (sallallâhu 
aleyhi ve sellem) burada iki alamet belirtmektedir:

Cariyenin kendi efendisini doğurması: Âlimlerin çoğuna göre, bun-
dan maksat; İslam dininin yayılması, Müslümanların geniş çapta fetihlerde 
bulunması ve düşmanlardan çok sayıda esir almasıdır. 
7 Müslim, İman 1 (8); Tirmizî, İman 4 (2610); Ebu Dâvud, Sünnet 16 (4695-4697); Nesâî, İman 5; 

İbn Mâce, Mukaddime 9 (63)
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İbrahim el-Harbî’ye göre ise bununla kast edilen; cariyelerin, hükümdar-
ları doğurması ve anne olan bu cariyelerin herkes gibi hükümdar çocukları-
nın tebaası durumuna düşmesidir” (Nevevî, Müslim Şerhi (el-Minhâc), I, 113).

Sindî’ye göre ise bununla kast edilen; anne-babaya itaatsizliğin çoğalmasıdır.
Kim olduğu belirsiz deve çobanlarının (yüksek) bina yapma hu-

susunda birbiriyle yarışması: Bununla kast edilen ise fakir ve bedevile-
rin, servet sahibi olup yüksek apartman yaptırarak bunlarla iftihar ederek şe-
hir hayatını bozmalarıdır.

Burada “dinini öğretmek için” ifadesiyle kast edilen; İslam, iman ve 
ihsanın hepsine birden din denilebileceğine delalet etmektedir. 

Ayrıca Buhârî, iman ve İslam kelimelerini eş anlamlı gördüğünden dolayı 
Cebrail’in iman ve İslam hakkında ayrı ayrı soru sorması ve Resulullah (sallallâhu 
aleyhi ve sellem)’in buna ayrı ayrı cevap vermesi bu ikisinin farklı olmasını ge-
rektirdiğinden dolayı Buhârî te’vil yoluyla bunu kendi anlayışına uygun hale 
getirmeyi istemiştir. Burada iman ile İslam’ın ayrı ayrı şeyler mi, yoksa eş an-
lamlı şeyler mi olduğu hususunda açıklama yapmak gerekmektedir:

“İman ve İslâm terimleri, Ehl-i Sünnet’e göre aynıdır, birbirinden ayrılmaz. 
Çünkü iman, Allah Tealâ’yı, haber verdiği emir ve yasaklarında tasdik etmekten 
ibarettir, İslâm ise O’nun ulûhiyetine boyun eğip itaat eylemektir. Bu da ancak 
O’nun emir ve nehyini benimsemekle gerçekleşebilir. O halde taşıdıkları hü-
küm bakımından iman, İslâm’dan ayrılmaz ve aralarında farklılık bulunmaz.

Bunu, ‘kalbinde tasdik bulunan kişi mümin, bu tasdiki dili veya amelle-
riyle açığa vurup kendisine dünyevi ahkâmın tatbikine imkân sağlayan kişi de 
müslümandır’ şeklinde anlayıp izah edenlerde vardır. Bu izah tarzında iman 
daha şümullü, İslâm ise daha hususîdir.

İslâm’ın “Hakka itaat, boyun eğmek, teslim olmak” manalarının yanında, 
“sulh, halis ve salim olmak, doğrudan ayrılmamak” manaları da vardır.

Şer’i manada İslam, Allah’ın Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e 
gönderdiği dinin adıdır. Aslında Allah’ın Hz. Âdem’den itibaren bütün beşeri-
yete peygamberleri vasıtasıyla talim ettiği din İslâm’dır.

Sözlük anlamları itibariyle iman tasdikten, İslâm da teslim olmak, iz’an ve 
itaatle boyun eğmekten ibarettir. Tasdikin yeri kalp olup lisan onun tercüma-
nıdır. Teslim olmak ise kalp, lisan ve azaların hepsine şamildir. Çünkü kalp ile 
olan her tasdik, aynı zamanda Allah’ın emirlerine ve iradesine tes lim olmaktır 
ve isyanı, inkârı terk etmektir. Lisan ile itiraf, aza ve organlarla boyun eğme 
ve itaat da böyledir. Yani tasdik, teslim ve boyun eğme manasını ihtiva ettiği 
halde, İslam ve teslim mefhumunda kalp ile tasdik manası yoktur. Bu itibarla, 
sözlük anlamına göre, İslâm mefhumu daha genel, iman daha özeldir, iman, 
buna göre, İslâm’ın en şerefli cüz’ünü oluşturmaktadır.



45RİYÂZU’L-MÜSLİMÂT

Şu halde her tasdik, teslimdir. Tasdik etmek, taat ve inkıyat ile teslim ol-
mayı ve kabul etmeyi icap ettirir. Fakat her teslim, tasdik değildir. Öyleyse söz-
lük anlamı bakımından iman ve İslam kavramları farklıdır, meşhur olan da 
bu dur. Böylece “her iman İslâm’dır, fakat her İslam iman değildir” denil miştir.

İman ile İslâm eş anlamlı kullanıldıkları gibi, farklı manada ve biri diğeri-
nin yerine de kullanılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de Lût kavmi hakkındaki: “Orada 
olan müminleri çıkardık, fakat orada bir ev (halkın)den başka müs-
lüman bulamadık” (ez-Zâriyat, 51/35-36) âyeti ile Hz. Musa’nın kavmine söy-
lediğini hikâye eden: “Musa: Ey kavmim! Siz gerçekten Allah’a iman et-
tinizse ve O’nun birliğine ihlasla teslim olmuş müminler iseniz, artık 
Allah’a tevekkül ediniz” (Yunus, 10/84) âyetinde iman ve İslâm eşanlamlı 
olarak kullanılmıştır. Bu gibi yerlerde iman ile İslâm bir manâya olup o da “içi 
ve dışı ile teslim ve boyun eğmek” den ibarettir. Bu, İslâm’ın şer’î manâsıdır.

Kur’an-ı Kerim’deki: “Bedeviler: ‘Biz gerçekten iman ettik’ dediler. 
De ki: ‘Siz (kalp lerinizle) iman etmediniz. Ancak siz, müslüman ol-
duk deyiniz. İman henüz kalplerinize iyice girmemiştir” (el-Hucurât, 
49/14) âyeti ve benzeri âyetlerde İslâm ile iman arasında bir farklılık olduğu gö-
rünürse de hakikatte böyle değildir. Şeriat, İslâm kelimesini bazen sözlük ma-
nasında kullanmıştır. Bunun için bazı âyet ve hadislerde İslâm ile iman farklı 
ve birbirinden ayrı gösterilmiştir.

Böyle ayrılığa delalet eden yerlerde bunun asıl mefhumlarıyla olduğuna 
hükmetmek gerekir. Bu tarz kullanışlarda iman, İslâm’dan daha hususidir. 
Buralar da İslâm; kalp, dil ve diğer azalarla teslim olmak ve boyun eğmek-
ten daha genel anlamda kullanılmıştır. Bu ise İslâm’ın asıl sözlük anlamıdır.

İman ve İslâm’ı tarif ve öğreten Cibril Hadisinde, İslâm; söz ve amel (şa-
hadetle birlikte İslâm’ın beş şartı) olarak beş haslet diye ifade edilmiştir, iman 
da kalben tasdik olarak beyan edilmiştir.

Şu hadislerde ise İslâm ile iman, biri diğerinin içinde olarak gelmiştir:
“Bir adam: ‘Ya Resulellah! İslâm nedir?’ dedi. Peygamber (sallallâhu aleyhi 

ve sellem): ‘Kalbini Allah Tealâ’ya teslim etmen ve (diğer) Müslümanların senin 
di linden ve elinden salim olmasıdır!’ buyurdu. Adam: ‘İslâm’ın hangisi daha 
faziletlidir?’ deyince, Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem): ‘İmandır!’ dedi. 
‘İman nedir?’ sorusuna ise Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem): ‘Allah’a, me-
leklerine, kitaplarına... iman etmektir!’ diye cevap vermiştir.”

Bu ve benzeri ayet ve hadislerde iman ve İslâm, biri diğerinin yerine kul-
lanılmıştır.

Kısacası: İman ile İslâm, bazı nasslarda eş anlamlı, bazılarında ayrı ve farklı 
anlamlarda, bazılarında ise mütedahil manada kullanılmıştır. Ancak din ba-
kımından İslam ile iman birdir. Aralarında fark yoktur. Çünkü tam ve kâmil 
iman; Peygamberin haber verdiklerini tasdik ve kabul etmek, kalbi, sözü ve işi 
ile onun hak olduğunu itiraftır. Bunu yapana kâmil mümin denir.
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İslâm da Peygamberin haber verdiği hüküm ve emirleri kabul ve bunlara 
bütün varlığı ile teslim olmak ve itaat etmektir ki, kalben tasdik eylediğini li-
san ile söylemek ve ilâhi emirlere boyun eğmekten ibarettir. Kısacası, mümin 
olup da müslüman olmayan yahut müslüman olup da mümin olmayan yok-
tur. Yani her mümin müslümandır, her müslüman da mümindir (Prof. Dr. Ş. 
Gölcük- Prof. Dr. S. Toprak, Kelam, Tekin Kitabevi, Konya 1991, s. 104-107).

5. tAKvA

5. Sa’d b. Ebi Vakkâs (radıyallâhu anh) rivayet etmiştir:
“Ben, Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim: 
Şüphesiz ki Allah; muttaki (takvalı), gönlü zengin ve uzlete çe-

kilmiş kulunu sever.”8 
Açıklama:
Takva: Korkma, sakınma, Allah korkusuyla günahtan kaçınmakta, Allah’ın 

emir ve yasaklarına uymakta titizlik gösterme. Allah’ın himâyesine girmek, 
emrini tutup azabından korunma anlamında Kur’anî bir terim.

Bu şekilde titiz davranan insana, “muttaki” denir (Râğıb el-İsfahânî, el-
Müfredât fi Garibi’l-Kur’an, Mısır, 1961, s. 530).

Kur’an’da takva üç mertebede ifade buyurulmuştur:
1- Ebedî olarak Cehennem azabında kalmamak için, imân edip şirkten ko-

runmak (B.k.z: el-Fetih, 48/26).
2- Büyük günahlardan kaçınmak, küçük günahları tekrar tekrar işlemek-

ten uzak durmak ve farzları edâ etmek (B.k.z: el-A’raf, 7/96)
3- Bütün benliği ile Allah’a dönmek ve insanı Allah’tan alıkoyan her şeyden 

uzak durmak. Hakiki takva budur ve Kur’an’da, inanan insanlardan bu tak-
vaya sahip olmaları istenmektedir (B.k.z: Âli İmran, 3/102; et-Teğabun, 64/16).

Takvanın bu üç mertebesi, Kur’an’ın diğer bir yerinde bir arada zikredil-
miştir (B.k.z: el-Maide, 5/93)

el-Maide, 5/93 ayetinde; imân ve ameli salih iki kere ve takva üç mertebe 
olarak zikredilmiştir. İnsanın imân edip şirkten korunması mahiyetinde olan 
ilk mertebe kişinin kendi nefsi ve vicdanı arasında olan bir takvadır. İkincisi, 
insanın kendisi ile diğer insanlar arasındaki hususlarla ilgili olan takvadır ve 
üçüncüsü de, insanın kendisi ile Allah arasındaki takvası ve imânıdır. Bu ayette 
takvanın bu üçüncü derecesi, ihsan olarak zikredilmiştir

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’in baş tarafında, el-Bakara suresinin ilk ayet-
lerinde, takva sahibi olan muttaki insanları övmüş ve onların çeşitli vasıfla-
rını belirtmiştir. Buna göre takva sahibi olan insanlar, hiç tereddüt etmeden 
8 Müslim, Zühd 11 (2965); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 168
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hidâyet ve kurtuluş yolu olarak Kur’an’ı seçerler; gaybe inanır, beş vakitlik na-
mazlarını kılar ve helal yoldan elde ettikleri mallarını helal yolda, Allah’ın yo-
lunda harcarlar. Bütün mukaddes kitaplara iman eder, özelikle ahiret inancı ve 
hazırlığı içinde olurlar. Bu şekilde hareket eden takva sahipleri, aynı zamanda 
Allah tarafından övülmüş, hak yolda bulunan ve felaha kavuşacak olan insan-
lar olarak haber verilmişlerdir (el-Bakara, 2/1-5) .

Takva, Yüce Allah’ın inanan kulları için işâret buyurduğu bir toplanma ve 
yardımlaşma noktasıdır. Kur’an’da: İyilik ve takvada yardımlaşın. Günah ve 
düşmanlıkta yardımlaşmayın” (el-Mâide, 5/2) diyerek, takvanın İslâm’daki ye-
rini göstermiştir (B.k.z: Nureddin Turgay, “Takva”, Şamil İslam Ansiklopedisi).

Bu hadiste özetle Allah sevgisini elde etmenin üç yolu gösterilmektedir:
1. Muttaki olmak: Yani Yüce Allah’a büyük saygı beslemek, Allah’ın emir-

lerini tutup yasaklarından sakınmak, malını-mülkünü yerli yerince harcamak, 
şüpheli konulardan uzak durmaktır.

2. Gönlü zengin olmak: Gerçek manada zenginlik, mal-mülk çokluğu 
ile değil, gönül zenginliği ile varlığını Allah yolunda ve O’nun rızası uğrunda 
harcayabiliyorsa o zenginlik Yüce Allah’ın bir lütfudur. Buna karşılık bir insanı 
serveti Allah’tan uzaklaştırıyorsa o mal-mülk başa bela olur. En iyisi, hem eli 
hem de gönlü zengin olmaktır. Gönül fakir olduktan sonra, varlıklı veya var-
lıksız olmanın hiçbir önemi yoktur.

3. Uzlete çekilmek: Yani kendi halinde işi ve ibadetiyle meşgul olmak. 
Gözlerden uzak yerlerde ibadet ve taatla nefsini düzeltmeye çalışanlar, ser-
vetlerini gösterişe kapılmadan Yüce Allah’ı memnun edecek yerlere harcayan-
lar, içinde yüzdükleri maddi imkân sebebiyle gurura kapılmayıp tevazuyu el-
den bırakmayan ve her zaman fakirin yanında olanlar Yüce Allah’ın sevgisini 
daha kolay kazanırlar.

6. İMAN BAKIMINDAN İNSANLARIN 
EN MüKEMMEL OLANI

6. Ebu Hureyre (radıyallâhu anh) rivayet ettiğine göre Resulullah (sallallâhu 
aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: 

“Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı, ahlak yö-
nünden onların en iyi olanıdır.”9 

Açıklama:
Ahlâk: İnsanın bir amaca yönelik olarak kendi arzusu ile iyi davranışlarda 

bulunup kötülüklerden uzak olmasıdır. İslâm ahlâkı, Kur’an-ı Kerim’e dayanır. 
9 Tirmizî, Radâ’ 11 (1162); Ebu Dâvud, Sünnet 15 (4682); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 250, 

472; İbni Hibbân, es-Sahîh, (1311); Hâkim, el-Müstedrek, I, 3
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Yani her yönüyle Cenâb-ı Allah tarafından vahiy yoluyla belirlenmiş bir davra-
nışlar manzumesidir. Yani Kuran-ı Kerim’deki her emir, müminler için bir gö-
rev belirlemiştir. İnsanın bir mümin olarak bu emirlere muhatap olmayı ka-
bul etmesi, bunları birer görev olarak telâkki etmesi anlamındadır. Kur’an-ı 
Kerim’de Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’a hitaben: “Sen en yüce bir 
ahlâk üzeresin” (el-Kalem, 68/4) buyurulmuş ve Hz. Peygamber’in kendisi 
de: “Ben ahlâkî prensipleri tamamlamak üzere gönderildim” buyur-
muştur (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 381).

İslâm ahlâkının saf ve sağlam bir iyi niyete dayandığı; Allah’ın rızasına 
önem vermesi bakımından dünyevî hiçbir çıkar beklemeyip uhrevî bir fayda 
peşinde de olmaksızın sırf Allah rızası ve sevgisini göz önünde bulundurma-
sını talep etmesi gibi özellikleri ile her türlü şekilci ve pragmatist ahlâk anla-
yışından uzak olduğu görülmektedir.

İslâm’da “Emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker” prensibi insanların 
ahlâkını daima iyiye doğru yönlendirmek içindir. Bunun yanı sıra, Kur’an-ı 
Kerim’in birçok yerinde İslâm toplumunun daha mükemmel bir ahlâkî yapıya 
kavuşması için bir hayli emir ve nehiylerin sıralandığını ve Müslüman için 
Allah’ın razı olacağı bir hayat tarzının belirlendiğini biliyoruz. Bu tür ahlâkî 
emir ve yasaklamaların bazıları için b.k.z: el-İsrâ’, 17/23-38

Bu çerçevede insanlara karşı daima yumuşak davranmak, hatalarına rast-
ladığında, bu hatalarını son derece yumuşak bir ifadeyle ve onları üzmeyecek 
bir tarz ve üslupla söylemek gerekir. İnsanları ikaz ederken de aynı üslûbu uy-
gulamak müslümanın prensibi olmalıdır. İslâm’ın insanların hayatlarında gö-
rülen pratik ahlâkı insanın kendisine, hemcinslerine, çevresi ve Allah’a karşı 
olan bütün görevlerini içine alır. Bütün bunlara baktığımızda İslâm ahlâkı hür-
met, hizmet, merhamet, edep, hayâ, nefse hâkimiyet, tevazu, adalet, ve ben-
zeri hususlar üzerinde yükselmiştir.

Ayrıca İslâm yalan, küfür, lânet okuma, alay etme, kibirlenme, koğuculuk 
yapma, gıybet etme, riya, cimrilik, kıskançlık, vs. gibi duygu ve davranışların 
kesinlikle yasaklandığını bildirerek, müslümanın bütün bunlardan da uzak 
kalması gerektiğini açıklamıştır (Şamil İslam Ans. “Ahlak” maddesi)

7. ANNE KARNINDA İKEN KİŞİyE yAZILAN ŞEyLER

7. Abdullâh b. Mes’ud (radıyallâhu anh) rivayet etmiştir: 
“Doğru olan ve doğruluğu (Allah tarafından) tasdik edilmiş olan Resulul-

lah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bize şöyle buyurmaktadır:
Sizden birisinin yaratılış (maddesi) annesinin karnında kırk günde 

nutfe olarak tamamlanır. Sonra (yaratılış maddesi olan sperm yine) bu 
şekilde (bu kırk günlük müddet içerisinde) kan pıhtısı halini alır. Sonra 
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(yine) bu şekilde bir çiğnem (et) haline gelir. (Bu kırkar günlük üç mer-
haleden) sonra (dördüncü merhalede) bir melek gönderilir. Bu me-
lek ona ruh üfürür. Melek, dört kelimeyle; rızkını, ecelini, amelini 
şaki/bedbaht ve said/mutlu olduğunu yazmakla emrolunur. 

Kendisinden başka ilah olmayan Allah’a yemin ederim ki, siz-
den birisi cennet ehlinin ameliyle amel etmekte devam eder, niha-
yet kendisi ile cennet arasında bir arşından başka mesafe kalmaz. 
Bu sırada (meleğin anne karnında yazdığı) yazı o kişinin önüne ge-
çer. Bu defa o kimse, cehennem ehlinin ameliyle amel etmeye de-
vam eder. 

Yine sizden birisi cehennem ehlinin ameliyle amel eder, niha-
yet kendisi ile cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır. Bu 
sırada (meleğin anne karnında yazdığı) yazı, o kişinin önüne ge-
çer. Bu defa da o kimse cennet ehlinin ameliyle amel eder ve böy-
lece cennete girer.”10

Açıklama:
Hadisin zahirine göre; insan, anne karnında kırkar günlük üç devre kal-

dıktan sonra Allah, ona ruh üfürmek için bir melek gönderir. Bu devrelerin 
toplamı dört ay eder. Dört aydan sonra anne karnındaki cenine, melek tara-
fından ruh üfürülür. Doğduğu zaman yiyip içeceği rızkı, eceli, ameli, bedbaht 
mı, yoksa bahtiyar mı olacağı yazılır. 

Yalnız ceninin canlılığının, mahiyeti hiçbir zaman bilemeyeceğimiz ruhun 
üflenmesiyle aynı şey olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Çünkü günü-
müzde ulaşılan ayrıntılı tıbbî bilgiler, ceninin, döllenmeden itibaren ayrı bir 
canlılık ve bütünlük kazandığını, safha safha oluşum ve yaratılışının tamam-
landığını, ilk birkaç haftadan itibaren organlarının teşekkül ettiğini, hatta kalp 
atışlarının hissedildiğini ortaya koymaktadır.

Allah’a hüsnü zanda bulunmak, Allah’a sıdk ve cennet ehlinin ameli ve iti-
kadıyla yönelen kişinin, Allah bereketini artıracağına ve onu hayır ile sona er-
direceğine inanmamızı gerekli kılar. Biz, bu meseleyi, bozuk inançlı veya ri-
yakar ya da kalbi hastalıklı ve zahirde cennet ehlinin amelini işleyen veya 
gizli günahlar işleyen, ama batında cehennem ehlinin amelini işleyen bir ki-
şinin bulunabileceği şeklinde düşünüyoruz. Bu gibilerin akıbeti kötüdür. An-
cak Allah’ın büyük şirkin dışındaki günahları bağışlaması mümkündür (B.k.z: 
Said Havva, İslam Akaidi, II, 335).

Arşın, 48 cm’lik bir ölçü birimidir.

10 Buhârî, Bed’u’l-Halk 6, Enbiyâ’ 1, Kader 1, Tevhid 28; Müslim, Kader 1 (2643); Ebu Dâvud, Sün-
net 16 (4708); Tirmizî, Kader 4 (2137); Nesâî, es-Sünenü’l-Kübrâ, VI, 366; İbni Mâce, Mukaddi-
me 10 (76); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 382, 430
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8. HİDAyEtE ÇAğIRAN KİMSENİN MüKAFAtI/SEvABI

8. Ebu Hureyre (radıyallâhu anh) rivayet ettiğine göre Resulullah (sallallâhu 
aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kim (insanları) hidayete çağırırsa, bu çağrıya uyup onun ardın-
dan gi den lerin sevapları kadar bir sevab o kimsenin lehine olacak-
tır. Kendisine ve ri len bu sevab, tabi olanların sevaplarından hiçbir 
şey eksiltmez. Her kim de (in san ları) bir sapıklığa çağırırsa, bu çağ-
rıya tabi olanların günahları kadar bir günah kendi aleyhine ola-
caktır. Kendisine verilen bu günah, tabi olanların gü nah larından 
hiçbir şey eksiltmez.”11 

Açıklama:
Bu hadis, hayırlı işler yapmanın teşvik edil diğini, kötü çığır açmanın da ha-

ram olduğu nu ifa de eden açık bir delildir. Hayırlı bir çığır açıp diğer insanların 
o çığırdan gitmesine sebep olan kimse, kıyamet gününe kadar o yoldan giden-
lerin sevabına nail olacağı gibi, kötü çığır açan da kıyamet gününe kadar o yol-
dan gidenlerin kazandığı günahlar kadar günah kazan makta devam ede cektir.

Davet edildikleri hayrı işleyenlerin sevabının, onu işleyenler kadar, ay nen 
davet eden kişiye de yazılması, onu işleyenlerin bu hayırdan kazandık ları se-
vabı eksiltmediği gibi; şerri işleyenlerin günahının, aynen ona da vet eden ki-
şiye de yazılması, o şerri işleyenlerin bu şerden kazandıkları günahı eksiltmez. 
Ancak bu konuyu: “Herkesin kazandığı yalnız kendi sine aittir. Kendi 
(günah) yükünü taşıyan hiçbir kimse bir başkasının (günah) yükünü 
taşımaz” (el-En’am, 6/164) ayet-i kerimesi ile karıştırmamak lazım. Çünkü 
burada, bir kimsenin, diğer bir kimsenin günahını çekeceği ifa de edilmiyor. 
Sadece bir kimsenin, işleyeceği günahtan kazandığı vebal kadar, vebal yükle-
neceği ifade edilmektedir ki ayet-i kerimede kastedilen mesele ile bu mesele 
birbirlerinden tamamen farklıdırlar (B.k.z: N. Yeniel, H. Kayapınar, Sünen-i 
Ebu Dâvud, Terceme ve Şerhi, XV, 366)

9. KADINLARIN BİAtI

9. Üseyd b. Ebi Üseyd et-Tâbiî yoluyla Peygamber (sallallâhu aleyhi ve 
sellem)’e biat etmiş kadınlardan biri rivayet etmiştir:

“Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in iyilik hususunda (kendi-
sine itaat edeceğimize dair) bizden aldığı sözün içerisinde; iyilik hu-
susunda ona isyan etmeyeceğimize, (musibet anında) yüzü(müzü) tır-
malamayacağımıza, vah vah diye feryat etmeyeceğimize, yaka(mızı) 
11 Müslim, İlm 16 (2674); Ebu Dâvud, Sünnet 6 (4609); Tirmizî, İlm 15 (2674); İbni Mâce, Mukad-

dime 14 (206); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 397
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yırtmayacağımıza, saçl(arımızı) yolmayacağımıza dair aldığı söz 
de vardı.”12 

Açıklama:
Biat: Türkçe’de biat şeklinde kullanılan kelimenin Arapça aslı bey’attır. 

Bey’at; satmak, satın almak anlamındaki bey’ masdarına bağlı olarak yöneti-
cilik tevdi etmek, birinin yöneticiliğini benimsemek” anlamında kullanılmış-
tır. Sosyopolitik bir akid olarak ise devlet başkanını seçme, belirleme ve İslâm 
hukuku çerçevesin de ona bağlılık gösterme anlamına gel mektedir. Genellikle 
Müslümanlar yaptıkları ticari anlaşmaları teyit amacıyla el sıkış mayı âdet ha-
line getirdiklerinden idare edenle edilen arasında bir nevi anlaşma niteliği ta-
şıyan devlet başkanı seçimi ni de el sıkışma suretiyle belirlemişler ve aradaki 
benzerlikten dolayı buna da bey’at demişlerdir. Âdeta devlet başka nını belir-
leme akdinin taraflarından biri (halk) yönetilme hakkını öbürüne devret mek, 
diğeri de (devlet başkanı) hukuka riayet etmek suretiyle bunun karşılığını öde-
mek üzere anlaşmışlardır.

Kur’ân-ı Kerîm’de bey’at kelimesi geç memekle birlikte bey’ kökünden türe-
yen mubayaa masdarının türevleri biatlaşma, getirdiği emir ve yasaklarda pey-
gambere itaat arzetme ve bu konuda onunla ahidleşme anlamında kullanılmış-
tır (bk. el-Feth, 48/10; el-Mumtehine, 60/12). 

Hadislerde ise bey’ kökün den türemiş birçok kelime hem sözlük anlamında 
hem de terim olarak kullanıl mıştır. Hz. Peygamber’in önemli dinî-siyasî olay-
lar arefesinde veya İslâmiyet’i kabul eden kimselerle ilk defa görüştü ğünde 
biat aldığı bilinmektedir. Bu tü rün örnekleri olarak Akabe biatları ve Bey’atü’r-
Rıdvân zikredilebilir.

Hz. Peygamber döneminde daha çok dinî hükümlere bağlı kalmak ve 
Resûlullah’a itaat etmek anlamında kullanı lan biat, Hz. Ebû Bekir’in halife 
seçilme sinden itibaren sonraki kullanışlarına esas olacak siyasî bir mahiyet 
kazanmış, bir devlet başkanını seçme yahut seçil miş veya bu makama her-
hangi bir yol la gelmiş devlet başkanına bağlılık sun ma anlamında kullanıl-
maya başlanmış tır. Gerek dört halife döneminde görü len, gerekse sonraki 
dönemlerde orta ya çıkan uygulamalar bu kurumun teorik esaslarının belir-
lenmesinde önemli rol oynamıştır.

Devlet başkan lığı makamı boşaldığında bu makama bir başkan seçmeyi 
veya iş başında bu lunan başkana İslâm hukuku çerçevesin de bağlılık sunmayı 
amaç edinen biatin oluşması ve geçerli sayılması için gerek li görülen unsur 
ve şartlarla konu ile il gili diğer hükümler şöylece özetlenebi lir: Biat akdinin 
unsurlarından birincisi, bir yanda halife, diğer yanda biat eden kimseler ol-
mak üzere iki tarafın mev cut olmasıdır. İkinci unsur, tarafların halife seçme 
12 Ebu Dâvud, Cenaiz 25-26 (3131)
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ve seçilme konusundaki iradelerini ortaya koymaları yani irade beyanlarıdır. 
Biat sırasında irade beyanının sözlü olması şart değildir, uygulamada bu be-
yan da ha çok el sıkma şeklinde ortaya konmuş tur. Burada önemli olan, rızâyı 
bozan hal lerin özellikle ikrah’ın bulunması duru munda bu biatin geçerli ve ona 
dayanan hilâfetin sahih olup olmadığıdır. İslâm hukukçuları umumiyetle ik-
rah altındaki biatin geçerli olmadığını söylemektedir ler. Gerek Hz. Peygamber 
gerekse dört halife zor kullanarak biat almamışlardır. Biatın üçüncü unsuru, 
akdin bir konusunun bulunmasıdır (Cengiz Kallek, “Biat”, DİA, VI, 120-124). 

Konuyla ilgili olarak Müslim’de Âişe (radıyallâhu anhâ)’dan gelen şöyle bir 
hadis yer almaktadır: “Mümin kadınlar, Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e 
hicret et tikleri zaman Yüce Allah’ın, “Ey pey gamber, mümin kadınlar 
sana gelip Allah’a hiçbir şeyi ortak koş mama ları, hırsızlık etme-
meleri, zinâ etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elle riy le ayak-
ları arasında (gayr-i meşru bir çocuğu dünyaya getirerek bunu ko-
casına nispet etmek suretiyle) bir iftirâ uydurup getirmemeleri, iyi 
bir işte sana karşı gelmemeleri hususunda sana biat ederlerse onla-
rın bi’atlerini ve onlar için Allah’tan mağfiret dile. Şüphesiz Allâh, 
çok bağışlayan, çok esirgeyendir” (el-Mümtehine, 60/12) buyruğuyla im-
tihan edili(p bu suretle Peygamber’e biat ede)r ler di.

Âişe (sözüne devamla) der ki: Mü’min kadınlardan bu şartı kim ka-
bul eder se mihneti/hukuki biatı kabul etmiş olurdu. Kadınlar bunu 
sözle ikrar ettikleri zaman Resululah (sallallâhu aleyhi ve sellem), on-
lara: ‘Haydi gidin! Sizin biatınızı kabul ettim!’ derdi. 

Hayır, vallahi, Re sulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in eli hiç bir 
kadının eline dokun mamış tır. O kadınlardan sadece sözle biat alırdı. 

Âişe (radıyallâhu anhâ) devamla der ki: Vallahi, Resulullah (sallallâhu 
aleyhi ve sellem) kadınlardan, Yüce Allah’ın emret ti ğin den başka hiç 
bir şey almamış ve Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in avucu 
asla bir kadının avucuna dokunmamıştır. Onlardan biat aldığı za-
man kendilerine sözle:

- ‘Biatınızı kabul ettim!’ derdi” (Müslim, İmare 88 (1866) ).
İşte müslüman kadınlar, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e; şirk koş-

mamak, hırsızlık etmemek, zina yapmamak, çocukları öldürmemek, (gayr-i 
meşru bir çocuk dünyaya getirerek bunu kocaya nispet etmek suretiyle) iftira 
etmemek, iyi/maruf bir işte Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e karşı gelme-
mek gibi hususlarda biat etmişlerdi.

“Devlet başkanına, itaat etmek üzere söz vermek” anlamına gelen kadınla-
rın biat uygulamasının ilk örneğini Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in 
hayatında görebiliyoruz. Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e yapılan bi-
atler, O’na ve İslam’ın emirlerine bağlanmayı ihtiva edi yordu. Bu bakımdan 
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kadınların biatleri, Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i devlet başkanlığına 
getirmek anlamını taşımıyordu. Ancak onun peygamberliği aynı zamanda dev-
let başkanı olmasının da gereğiydi. Dolayısıyle O’na biat, hem Peygam ber ola-
rak yapacağı tebliğlere inanmak, hem de devlet başkanı olarak vere ceği emir-
lere itaat etmeye söz vermek anlamlarını birlikte ifâde ediyordu.

Hem devlet başkanlığı için başa getirmek ve hem de itaatte bulunmak 
üzere yapılan biat ise; ilk olarak Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)’in halifeliğe 
getirilme si ile gerçekleşmiştir.

Bazı ilim adamları, hadisteki “biat” kelimesine bakarak bu hadisin kadın-
ların seçme hakkına sahip olduğuna delâlet ettiğini söylemişlerdir.

Bu görüşte olan ulemaya göre, bu husus, kadınların erkek ler gibi seçme 
hakkına sahip olduklarına delalet eder (Sünen-i Ebi Dâvud Terceme ve Şerhi, 
XI, 199)

Ebu’l-Ferec İbnu’l-Cevzî’nin ifadesine göre; Resulullah (sallallâhu aleyhi ve 
sellem) ile biatta bulunan kadınların sayısı, 457’dir. Resulullah (sallallâhu aleyhi 
ve sellem), biat almak üzere onlardan hiçbiri ile musafaha etmemiştir. Onlar-
dan sadece sözle biat almıştır (Kettânî, Terâtib, I, 295).

Sözlü biatın dışında Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), su dolu bir kap 
veya ele sarılan bir bez kumaş vasıtasıyla kadınlardan biat almıştır. Bu biatın 
yapılışı; Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), içi su dolu bir kaba elini sokup 
çıkardıktan sonra, biat edecek olan kadınların aynı kaba sırayla ellerini sok-
maları şeklinde veya Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) elinde sarılı bir bez 
parçası olduğu halde gerçekleşir. 

Ayrıca bir vekil tayin etmek suretiyle Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) 
kadınlardan biat kabul etmiştir. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’ye 
geldiğinde Ensar kadınlarını bir evde toplamış ve onlara vekil olarak Hz. Ömer 
(radıyallâhu anh)’ı göndermişti. Hz. Ömer (radıyallâhu anh) kapının yanında du-
rup onlara evin dışından kadınların biatini bildiren ayeti okudu, kadınlarda 
bu biati kabul ettiklerini belirtmişler ve ellerini evin içinden dışarı uzatmış-
lar, Hz. Ömer de elini evin dışından uzatmıştır. Böylelikle böyle bir biatleşme 
gerçekleşmiştir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 85). (Prof. Dr. Zekeriya Gü-
ler, Kırk Hadiste Kadın ve Aile, s. 300-301).

10. İtAAt İŞLEMEyE KOŞMAK

10. Abdullah b. Ömer (radıyallâhu anh) rivayet etmiştir:
“Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) (bir gün) omuzumdan tutup: ‘Dün-

yada, (mem leketinden ayrı kalmış) garip bir kimse gibi veya bir 
yolcu gibi ol!’ buyurdu. 


