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SÖZÜN ÖNÜ

Bismillahirrahmanirrahim

NÜ
İnsanlık tarihi boyunca var olan din bütün insanlığa geldiği konusunda şüphe edilmediği halde maalesef her asır din
adamları tarafından tahrif edildiği de değişmez bir gerçektir.
İnsanın yaşam tarzı olması gereken din, genellikle bir meslek
haline gelince din adamı dediğimiz kişiler de dinin erbabı olmuş oldular. Ömrü din anlatarak geçen popüler bir din adamı
bir sohbetinde şöyle der: “Hasta olduğunda nasıl doktora gidiyorsan, konu din ise din adamına gideceksin kardeşim!” Cemaat de bunu dinlerken başı ile onaylıyor. Düşünmesini bilen
bir toplum olsa ve şöyle sorsa: “Hasta olan kişi Alman ise ne
olacak? Tamam eyvallah, doktora gitti. Peki din için nereye gidecek?” İstanbul müftüsüne değil herhalde, öyle değil mi? Doktorun da, mühendisin de dinini öğrenmesi lazım. Çünkü din
bir yaşam tarzıdır. Basit bir mantık oyunu ile insanları kendine
muhtaç haline getiren bu kitle, Kur’an’la bağını Arapça makama
indirmiş bu topluma korku salarak ve cehennem azabı tehdidi
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ile düşünmeyi yasaklamış, “İslam dini akıl dini değil, nakil dinidir” sözünü kalplere yerleştirmiş, sonra nakil vasıtası ile kendilerine güzel bir makam ve hayat standardı oluşturmuştur. Biz
de elinizde tuttuğunuz bu eserle din adamlarının uydurdukları
hurafe ve bid’atleri, dine yaptıkları ilaveleri ve dinden çıkarttıklarını deliller ile ortaya koymaya çalıştık.
Mevcut inancınızı hiç sorguladınız mı? Kur’an’la söyledikleriniz uyuşuyor mu? Örneğin kâinatın efendisi kâinatı yaratan mıdır? Yoksa arasında ayrım yapmamızın yasak olduğu
peygamberlerden birisi midir? Allah yakar, Peygamber şefaat
eder algısı çocukken verilmiş. Bu toplum Peygamber yasalarını Kur’an yasalarının önüne koymuştur. Bir başka örnek ile bir
kız evladımızın 5 vakit namaz kılmayan, oruç tutmayan, hacca
gitmeyen müslüman bir genç ile evlenmesi gayet normal iken,
sünnetsiz bir genç ile evlenmesi toplum tarafından yadırganacaktır. Yani İslam âleminde sünnetin yeri Kur’an’daki farzların
önüne geçmiştir.
Birçok kişinin bu durumun farkında olmadığını görüyorum. İşte bu kitabın yazılma amacı hadisler yoluyla altüst edilmiş dinimizin maaşlı ya da ticaret yoluyla dinden para kazanan
kişilerin tuzağından kurtarma gayretidir.
Namaz konusunu seçme gerekçemiz, asılsız hadisleri gün
yüzüne çıkarınca, bu hadislere cevap veremeyen tüccar din
adamları ya da takipçileri bu soruyu soruyorlar:
- O zaman bana Kur’an’da namazı göster!
Aslında amaç namazı görmek değil. Deve sidiği içmenin,
recm yapmanın (taşlayarak öldürmek), keçilerin yediği âyetleri
ve hatta dinden dönenlerin öldürülmesi gerektiğini savunan,
sebepsiz yere namaz kılmayanların da öldürülmesini savunan
bu eserlerin gün yüzüne çıkmasını amaçlıyorum.
Yıllardır ravi zinciri vermeden takvim yapraklarını sohbetlere konu olan hadisler bizim gibilerin sorduğu sorular sayesin-
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de bugün tartışılır oldu. Hadisleri inkâr Kur’an’ı inkârdır. Çünkü ikisi de aynı kaynaktan gelmiştir, diyen hadis savunucuları
işlerine gelmeyen hadis olunca bu hadis zayıf, bana sahih hadislerle gelin diyerek meydan okuyorlar. Sayısı belli olmayan sahih
hadisler, 6 hadis âliminin birbirine tezat sahihleri ile saklanıyor.
Arapça Kur’an’da namazı görüp anlamayan bu sınıf, hadislerden
namazı öğrendiğini düşünüyor. Hadislerin Türkçesi gayet anlaşılır, âyetlerin Türkçesi sakıncalı. Düşünün, sadaka kutusunun
üzerinde Arapça sadaka ömrü uzatır yazıyor. Arapça yazsaydı kim para atardı? Demek ki bir şeyin hedefine ulaşması için
okunduğunda anlaşılması lazım. Yahut Arapça o kadar dikkatle okunmalı ki cinnet diyeceğine cennet dersen yandın. Aynı
hassasiyet hadislerde yok. Çünkü Arapçasına lüzum yok. Bizim
gibiler Arapçasını sorup bir de gösterirse, bak burada o yazmıyor dersek verilen cevap şu olur: “Hadisler direkt anlaşılmaz,
meallendirilmesi lazım.”
- Niçin söylenmiş?
- Hangi olay için söylenmiş?
- Hangi tarihte söylenmiş?
- Daha sonra tersini söylemiş mi?
- Peygamber olduğu için, ona özel durumundan dolayı bizi
ilgilendirmiyor mu?
Özü itibariyle Kur’an’ı anlamak için hadis ve sünnete muhtacız, meal yetersizdir.
Hadis ve sünneti anlamak için onların mealine muhtacız.
Direkt hadisi almak da yetersizdir.
Namaz kılmak için hadis ve sünnete muhtacız diyenler için
yazdığım bu kitap içinde namaz yoktur diyenlere de bir bölüm
ayırdım. Zam yapanların yanında ıskonto yapanları da unutmamak lazım. Dine yapılan saldırıların büyük bölümü hadisler
üzerinden yapıldığı için hadislerin işlevini anlamak çok önem-
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li. Önce hadise iman eden, âyeti de okuduğu zaman öğrendiği hadis bilgisi ile yorumluyor. Mezhep ve tarikatların âyetler
içine açtıkları parantez ya da direkt manayı değiştirmelerinin
sebepleri de öğrendikleri siyer bilgileri ve hadislerdir. Bu kitap
okunurken vereceğim rahatsızlıktan dolayı ümitliyim. Sizi uyutuyorlar, uyumayın!
Ben sizi bir tarikat ya da cemaate çağırmıyorum. Hatta
bana da gelmeyin, bir gün ben bir hata yaparsam doğruların
üzeri de çizilmesin. Her insan hata yapabilir, Allah’ın bağışlamasını ümit ederiz. Bana gelmeyin, kendinize gelin!
Bu kitabın oluşumunda verdikleri emek ve gayretli çalışmalarından ötürü Barış Er, Deniz Bakkal, Ahmet Murat Sağlam, Mehmet Nuri, Deniz Çeçen ve Editör Haldun Şeker kardeşime teşekkürü bir borç bilirim.
Ayrıca fikir dünyamın oluşumunda emeği olan Cemil Gönen kardeşime şükranlarımı sunarım.
Gayret bizden, tevfik Allah’tandır.

Esenyurt, Ekim 2019

Cübbesiz Mahmut

BANA
NAMAZI GÖSTER
N
- Bana Kur’an yeter!
- Hayır yetmez! Eğer yetiyorsa haydi, “BANA NAMAZI
GÖSTER!”
Muhammed Peygamber’den de önce bilinen ve kılınan namaz, Kur’an’da anlatılan ve en fazla adı geçen ibadettir. “Salât”
kelimesi namaz anlamına geldiği gibi davayı desteklemek ve dua
anlamına da gelmektedir. Şeklî salât ile dinin desteklenmesi anlamına gelen salât ayrılmalıdır. Buradan yola çıkılarak “bunlar namazı inkâr ediyorlar” yaygarası güneşi çamurla örtme gayretidir,
boş bir iddiadır.
Bana ezanı göster,
Bana abdesti göster,
Bana teyemmümü göster!
Kitabın asıl konusu olan, “Bana namazı göster!”
Allah’a ve Resûlüne atılan en büyük iftiraların saklandığı
kılıf olan hadislerin en basit örneklerini verdiğimiz zaman bize
verilen cevap, “Madem öyleyse haydi bana Kur’an’da namazı
göster!” tepkisiydi.
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Kur’an-ı Kerim’in içinde faizi, zinayı, gıybeti, hırsızlığı ve
birçok anlamını bildiğimiz kelimeyi okuyanlar anladıkları halde, âyetler namaz dediği zaman birdenbire anlamaz hale geldiler. Allah, kuluna bilmediği bir kelime ile hitap etmeyeceğini
bildikleri halde, hadisler namaz deyince, rüku deyince, secde
deyince, kıyam deyince anlayanlar; âyet aynı kelimeleri kullanınca anlamaz hale geldiler.
Katıldığım bir tartışma programında karşımdaki hadis
savunucusuna, âyet “Yüzünüzü yıkayın” diyor, “Anlaşılmıyor
mu?” diye sorduğum zaman, bana verdiği cevap İsrailoğulları’nın ineği kesmemek için sordukları soruya benziyordu. “Âyet
yüzü yıkayın diyor ama kulaklar yüze dahil mi bunu söylemiyor. Biz bunu hadislerden öğreniyoruz.” Bunu söyleyen kişi
Doktor Abdullah E., zekâsı ve anlama yeteğinin ne kadar yüksek olduğundan şüphemiz yok.
“Kulak yüze dahil mi?” diyerek tartışma programında
Kur’an’ın yetersiz olduğunu ispat etmeye çalışırken ben kendisine kulak dahil mi, değil mi diye cevap veremedim. Bu kitabı yazarken abdest ile ilgili hadisleri 1 ay inceledim. Maalesef
hadislerde kulak yüze dahil mi bölümüne gelince şok yaşadım.
Âyet yüzünüzü yıkayın diyordu, ama Abdullah hoca hadislere
muhtaç olduğumuzu ispat etmek için kulak dahil mi diye sordu. Bir yıl sonra öğrendim ki hadis âlimleri de bilmiyor. Dahil
diyen hadis var, dahil değil diyen hadis var. Sakala dahil diyen
var, sakal dahil değil diyen var. Ne saçta, ne sakalda hiçbirinde
tek fikir yok. Bilseydim o akşam sorardım. Hocam bunca âlim
karar verememiş, bana niye soruyorsun. Sanki cevapları varmış
gibi bize soruyu soruyor, cevabı Kütüb-i Sitte’de yok. Mezheplerde 4 çeşidi var. İleriki bölümlerde göreceksiniz.
Hadislere olan ihtiyacı savunanların ilk tepkisi “Bana namazı göster”dir. Kur’an’ı yetersiz kabul eden bu grup sayı olarak
üstün oldukları için güçlü bir sesle “Kur’an + Sünnet + Hadis”
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diyerek korunan Kur’an’ı korunmayan kul sözlerine muhtaç
ediyorlar.
“Kur’an İslam’ın teorisidir, ‘Hadis+Sünnet’ İslam’ın pratiğidir.” diyerek Peygamber’in uygulamalarını rivayet yoluyla
ravilerden geldiği kadarıyla alarak bunların içinden kendince
uygun olanları doğru kabul ederek Kur’an’ın eksik kısımlarını
tamamlamış oluyorlar.
Hadis ve sünnet savunucuları:
1. Hadisler arasında uydurma (zayıf) hadis olduğunu kabul ediyorlar.
2. Hadis sayısının belli olmadığını biliyorlar.
3. Hadisin sağlam ise âyeti iptal edebileceğini savunuyorlar.
4. Hadisi inkârın insanı kafir yapacağını söylüyorlar.
5. Hadisi dinin temel kaynağı kabul ediyor, Kur’an’ın anlaşılır bir kitap olduğunu (bazıları kısmen) kabul etmiyorlar.
6. Hadislerin vahiy (Kur’an harici) olduğunu kabul ediyorlar.
7. Kur’an, hadise muhtaçtır; hadis, Kur’an’a muhtaç değildir diyorlar.
8. Hadislerin direkt anlaşılamayacağını, tefsir edilmesi
gerektiğini savunuyorlar.
Namaz, birçok âyette detaylı bir şekilde açıklandığı halde
yine de hadislere götüren bu çoğunluk aslında diğer konularda
da aynı çelişkiye düşüyorlar. Bunlardan bazıları:
• Zinanın cezası 100 değnek âyetine rağmen recm cezası
• Dinden dönenlerin öldürülme cezası
• Kabirde uyuyorlar âyetine rağmen Yasin sûresi 52.
âyeti, kabir azabı hükmü (firavunla örnek verip çevresindekileri korkutuyorlar)
• Nur sûresi 61. âyete rağmen haremlik, selamlık hadisleri
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• İsra sûresi 110. âyete rağmen sessiz namaz kılma hadisleri
• Mâide Sûresi 6. âyete rağmen abdeste ilave yaptıran
hadisler
• Fatiha’nın besmelesinin göre göre besmeleyi içinden
okutturan hadisler
• Bakara Sûresi 284. âyete rağmen kalplerden geçirdiğimizden dolayı hesaba çekilmeyiz, fiiliyata geçerse Allah
hesap sorar inancı
• Mâide Sûresi 96. âyete rağmen haram ya da mekruh
ilan edilen deniz ürünleri hadisleri
Hadislerden namazı öğrenmeye kalkarsak içine düşeceğimiz durumu size ispat etmek istiyorum. Hem hadislerden, dört
mezhepten, Ömer Nasuhi Bilmen İlmihalinden, İslam Ansiklopedisi’nden hem de Kur’an’dan namazı beraber inceleyelim,
beraber düşünelim.
Dine zarar vermenin belli başlı iki yolu vardır: Dine zam
yapanlar ve dinde ıskonto yapanlardır. Bizim amacımız Allah’ın
yolladığı biricik Kur’an’a ne ilave yapılsın ne de ıskonto yapılsın.
Dine zam yapan hadis, mezhep, tarikatları incelediğimiz gibi
dinde ıskonto yapmaya çalışanların argümanlarını (belgelerini)
da sizlerle inceleyeceğiz. Hepsini okuduktan sonra anlamanız
için size lazım olan temiz bir akıl, erdemli bir hayat.
2:2 Bu, erdemliler için yol gösterici, kuşku içermeyen bir
kitaptır.
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N
Ellerindeki makasla âyetlerin arasında gezerek din üzerinden para kazanan sözde din adamları, infak ile beraber zikredilen namaz âyetlerini keserek sadece ‘namaz kılın’ kısmını vaaz
konusu yaptılar. Toplumsal boyutundan soyutlanan namazın,
tefekkürün yasak olduğu camilerde ne dediğini bilmeden uydum hazır olan imama diyerek maalesef işlevi ve değeri iyice
düşürüldü.
İlginç olan, namazın Kur’an’da en fazla adı geçen kavram
olduğu halde, en kolay anlaşılır olması gerekirken bilakis en
fazla ihtilaf konusu olan ibadet haline geldi. Bu problemin en
önemli kaynağı maalesef mezheplerdir. Kâinatın efendisi bir
elçi yolladı. 23 yıllık bir yaşanmış örnek var iken sanki Resûl
hiç yaşamamış, hiçbir meseleye el atmamış gibi vefatından sonra çok basit bir konuda bile ihtilafa düşüldü. En basit örneği
verelim: “Kan abdesti bozar mı?”
Resul’ün vefatından sonra bir sahabenin eli kanadı, tekrar
abdest almak istedi. Diğer sahabe itiraz etti. Neden dediler?
Peygamber eli kanadığında abdest aldığını gördüm dedi. Diğer
sahabe evet eli kanadı, fakat Hz. Âişe annemiz elini sardı. Peygamber de bu yüzden abdest aldı dedi. Peygamber vefat ettiği
için sormak da mümkün değil (Rüyasında görüp konuşanlar da
sormuyor). Neticede, Hanefi kan bozar, Şafii de kadın deyince
bozulur diye hüküm verdi. Dikkat edin hüküm veriyor. Birine
göre abdest geçersiz, namaz kılamaz.
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Âdeta Peygamber sadece birkaç gün kalıp gitmiş gibi bir durum söz konusu. İslam’ın ilk yılları savaş, boykot, hicret... Fakat
kan abdesti bozar mı belli değil. Tam 23 yıl kimse farkına varamamış, sadece bir kere Âişe annemiz bir kere eli kesilen Peygamber’in elini sarmış ama kimse Peygamber’in neden tekrar abdest
aldığını sormamış. Sahabenin başına böyle bir olay geldi mi Peygamber yaşarken? Muhtemelen geldi. Peki ne yapmış olabilirler?
1. Tekrar abdest aldılar (ama sormamışlar).
2. Abdest almadılar (sormaya gerek duymadılar).
Yaşarken merak edilmeyen bir mesele vafatından sonra namazın geçersiz olma hükmünü doğurdu.
“Bana Namazı Göster” kitabının ana konusu Allah’ın Kitabında gösterdiği ve anlattığı namazın, Peygamber’in vefatından
sonra hadisler yoluyla nasıl bir değişim geçirdiğini gözler önüne sermektir.
Hadislerin Peygambere nasıl iftira attığını ispat ettiğimiz
zaman köşeye sıkışan Kütüb-i Sitte savunucuları o hadis zayıf,
ravisi ya da zinciri bozuk dedikten sonra cevap vermek yerine
madem hadis yok o zaman bana “Kur’an’da Namazı Göster” sorusunu sorarlar.
Seviye biraz daha düşükse bana Kur’an’da abdesti göster
diyenler de oluyor. Zavallı, abdest âyetinin Mâide sûresinin 6.
âyeti olduğunu bilmiyor, gösterdiğinde cevap daha vahim. Kol
dirseklere kadarsa, dirsek nerede bitiyor diye soruyor.
Yani uyuyanı uyandırmak kolay, uyumuş numarası yapanı
uyandırmak mümkün değil.
Hep beraber bakalım. Hadislerdeki namaz mı? Kur’an’daki
namaz mı?
Korunan Allah’ın kitabı korunmayan kul sözlerine muhtaç
mı? Peygamber, Kur’an’a aykırı namaz kılar mı? Allah kuluna
anlayamayacağı bir kitap yollayıp sonra ondan hesaba çeker
mi? (Bkz. Zuhruf 44)
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“Dinimi tamamladım.” (Bkz. Mâide 3) diyen Allah’a meydan okurcasına, “Hayır! Biz birtakım imamlara ve onların birbirleriyle çelişkili (ihtilafta rahmet var) kararlarına muhtacız”
derecesinde davranan Kur’an harici haram-helal koyan, hüküm
veren kitaplarda bir inceleme yapacağız.
“Hadis olmadan İslam olmaz” diyenler ve hadis olmadan
nasıl namaz kılarız diyenler, siz hangi hadislerden öğrendiniz?
Cevap: Biz hadis okumuyoruz. Hadis ilmi var. Onu okuyan hocalar bize imamlık yapıyor ya da onlar imam yetiştiriyor,
imamlar da bize namaz kıldırıyor.
İşte bu kitap size hadislerde geçen namazı anlatacak, yanına Kur’an’daki âyeti yazacak ve siz de okuyup düşüneceksiniz.
Aklınızı kullanmanızı (Bkz. 10 Yunus 100) tavsiye edecek.
Öncelikle hadis ilminin temel kitabı olan Kütüb-i Sitte’nin
tarifini yapalım. Adından da anlayacağınız gibi 6 hadis âliminin
35.647 hadisi bulunmaktadır.
1- Buhârî

Hicri 194-256

9.082 Hadis

2- Müslim

Hicri 204-261

7.275 Hadis

3- Nesâî

Hicri 215-303

5.224 Hadis

4- Ebu Dâvud

Hicri 212-275

5.274 Hadis

5- Tirmizî

Hicri 209-279

3.951 Hadis

6- İbni Mâce

Hicri 209-273

4.341 Hadis

Tekrarlarla beraber 35.647 Hadis
Bu hadis âlimleri Buhara-Merv-Horasanlı olup, Arap olmadıkları gibi aynı bölgede, aynı dönemde yaşadılar. Örneğin
Buhârî’nin doğum yeri Buhara, ölüm yeri ise Semerkant Herdenk köyüdür. Buhârî’nin Arabistan’la alakası yok, kayıtlı bir
haccı da bilinmiyor. 16 yılda 600 bin hadisi incelediği, her hadis
için gusül alıp, iki rekât namaz kılıp, istihare (uyku hali) neticesinde 9.082 hadisi kabul ediyor.
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Matematiksel imkânsızlığını bir kenara bırakıp (16 yılda
hiç uyumadan, yemeden, içmeden, mola vermeden, hatta kimseden bunu dinlemeden 600 bin hadise bu işlemi yapmak için
hadis başına 14 dakika ayırmak gerekiyor.) abdestten başlayarak hadisler vasıtasıyla öğrenme kısmına geçelim.
Bu bölümde Kur’an’ın açıklayıcısı Peygamber, onun görgü
şahitleri sahabeler ve bize kadar gelen ezan, abdest ve namaz
hadislerine başlıyoruz. Sakın unutmayalım, bize şöyle bir ikaz
geliyor. Bu hadisleri bugüne taşıyan sahabeler, Kur’an âyetlerinin de bugüne gelmesini sağlayan kişilerdir. Yani hadise
inanmayan Kur’an âyetlerini de inkâr etmiş olur. İkisi de aynı
silsile ile günümüze geldi. Kur’an’ın korunduğunu, hadisin korunmadığını bilmiyormuş gibi yapılan boş tehdit. Aynı senet
zinciri ile gelen birçok hadise kendileri zayıf (kibar olsun diye
kullanılan kelime) yani uydurma diyorlar.
“Bana Namazı Göster” kitabında muhatap aldığım kitle,
halkın orta ve alt kısmı olduğu için akademik bir dil kullanmıyorum. Sebebi ben de o sınıftanım ve kandırılan kitle biziz. Bizi
kandıranlar genelde cübbeli kesim.
Yazdıklarım çok basit bir dilde, örnekleri sade ve anlaşılır.
Sadece bir Hinduya ineği kesip yemelisin, Hristiyana İsa geri
gelmeyecek dedikten sonra “tamam anladım” demesini beklemek kadar kolay!
Ancak onların anlaması, atalarının dinine soru sorması,
burada bir hata var demesi, İbrahim gibi babasının yaptığı putları kırması erdemli ise kolay. İyi bir kişi olamıyorsa vereceği cevap hakaret, tehdit, aşağılama olacaktır. Hazır olun, sizi rahatsız
etmeye geldim. (Ali Şeriatı)

A. HADISLERDE EZAN
Şimdi düşünelim, ezan neydi? Namaza çağrı. Haydi salât için
gel. Kim gitti? Hiç kimse. Müziği kısana kadar genelde ezanın
yarısı biter, kısan camiye gitti mi? Hayır! Namazı sürekli kılanlar
ezan okunurken zaten caminin içindedir. Ezan biter, namaz başlar. Okey oynayan ezanı duyuyorsa cemaatle namazı kaçırdı zaten. Fakat şimdi çok önemli bir şey söyleyeyim. Siz ezanı yasaklayın, işte o zaman o müziği kısan, okey oynayan yurdumun insanı
o ezan için gidip ölür ya da öldürür. Neden böyledir? Yapmadığı
bir şey için öldürmek veya ölmek(!) Çünkü iman etmiş, inanmış
fakat eyleme geçiremiyor ya da tam manası ile iman edemiyor.
Önce cuma ve cenazelerde camiden okunan Sela’nın manasını
beraber inceleyelim, sonra da hadisleri incelemeye başlayalım.
Es Salâtu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Rasûlallah!
(Ey Allah’ın Resulü, salât-u selam senin üzerine olsun!)
Es Salâtu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Habiballah!
(Ey Allah’ın Habibi, salât-u selam senin üzerine olsun!)
Es Salâtu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Nure Arşillah!
(Ey Allah’ın Arşının Nuru, salât-u selam senin üzerine olsun!)
Es Salâtu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah!
(Ey Allah’ın Mahlûkatının Hayırlısı, salât-u selam senin
üzerine olsun!)
Es Salâtu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin!
(Ey öncekilerin ve sonrakilerin efendisi, salât-u selam senin üzerine olsun!)
Vel Hamdü Lillahi Rabbil Âlemin!
(Hamd Âlemlerin Rabbi Olan Allah İçindir!)
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Gördüğünüz gibi altı cümleden oluşan ve minarelerden
önemli bir şeyin duyurusu yapılacağı zaman söylenen bu sela
konu açısından ne cuma namazı ne de cenaze ile ilgili bir konu
yoktur. Asıl üzücü olan beş cümlede üstüne basa basa Kur’an’da
olmadığı halde Peygambere övgüler dizen bu mısralar en son
cümlede insan beyni ile alay edercesine “Tüm övgü âlemlerin
Rabbi olan Allah içindir” diyerek bitiyor. 5 cümle Peygambere
övgü, 6. cümle tam tersi. Dinlerken bütün Müslümanların duygulandığı, yakın bir cenazemiz olduğu zaman dinlerken gözlerimizden yaşlar süzülen selanın sözleri, maalesef hissettiklerimizle hiçbir alakası olmayan ifadelerle doludur.
Hadis 1: Ezanın başlangıcı

385- Nâfi’den İbn Ömer’in şöyle dediği nakledilmiştir:
“Müslümanlar Medîne’ye geldikleri zaman, bir araya gelip namaz vakitlerini beklerlerdi. Namaz için bir çağrıda bulunulmazdı. Bir gün bu konu üzerinde konuşmaya başladılar.
Biri ‘Hristiyanlar’ın çanı gibi bir çan edinin’ diye önerdi. Diğer biri, ‘Aslında Yahudiler’in borazanı gibi bir borazan edinin’
diye teklifte bulundu. Nihayet Hz. Ömer, ‘Acaba halka namaz
vaktini ilan etmesi için birini görevlendirmek mümkün olabilir
mi? dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.v.) ‘Ey Bilal! Kalk ve
namaz için seslen!’ buyurdu.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.243.)

Madem sana Kur’an yetiyor, haydi bana Kur’an’da ezanı göster bölümüne geldik. Tabi ki Allah dinini tamamladı ve
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Kur’an bizim sorguya çekileceğimiz tek kitap ama ezan yok. Ne
olacak şimdi? Buyrun önce hadislerden ezanı tanıyalım. Ezana
başlangıç hadisi bu olsa da arkadan gelen hadisler aslında ezanın başkasının rüyası olduğu anlaşılacak. Bu yüzden ilk hadisi
unutmayalım.
Hadis 2: Ezanın ikişer ikişer okunması

386 - Enes b. Mâlik’ten şöyle nakledilmiştir:
“Bilal ezanı ikişer ikişer, kameti de
teker teker okumakla emrolundu.”

kısmı hariç

(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.243.)

“Buradaki hadis ezanın ikişer kere okunması emrolundu.”
diyor. Hadis, âyet gibi veriliyor.
Hadis 3: Ezan okumanın fazileti

387 - Ebû Hureyre Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
“Ezan okunduğu zaman şeytan arkasını dönüp ezanı işitmeyeceği yere kadar kaçar. Bu esnada kapıldığı telaş yüzünden yellenir. Ezan bitince dönüp geri gelir. Namaz için kâmet getirilince
yine arkasını dönüp kaçar. Kâmet bitince tekrar gelir ve kişi ile
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düşüncelerinin arasına girer. Ona hiç aklında olmayan konulara
ilişkin ‘şunu hatırla, bunu hatırla’ diye vesvese verir. Nihayet insan,
kaç rekât kıldığının farkında olmaz.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.244.)

Ezan okunduğu zaman şeytanın ne hale geldiğini anlatmak
için uydurulan bu hadiste Peygamber’in üslubuna hiç yakışmayan, “telaşa kapılan şeytan yellenir” diye çevirilen bölüm, hadisi
çeviren kişinin tercihine kalarak gaz çıkartır, zart diye osurur
gibi edepsiz kelimeler de kullanılmaktadır. Şeytanı insan vücudunda bir mahlûkat olarak kabul eden bu zihniyet hadis yoluyla
attıkları iftiranın farkında değiller. Ezanı yüceltmek için şeytanı
alaya almak isterken yaptıkları hatayı göremiyorlar.
Hadis 4: Ezanın canı koruması

389- Enes b. Mâlik’ten şöyle nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) bizi bir kavimle savaşa götürdüğü
zaman sabah oluncaya kadar beklerdi. Sonra bakardı, eğer ezan
sesi duyarsa o kimselere hücum etmekten geri dururdu. Ezan sesi
duymazsa, onlara karşı hücuma geçerdi.
(Bir defasında) Hayber’e doğru harekete geçtik. Gece vakti
buraya geldik. Sabah olunca Allah Resûlü (s.a.v.) ezan sesi duymadı. Bunun üzerine atına bindi, ben de Ebû Talha’nın terkine
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bindim. Bu esnada ayaklarım Allah Resûlü’nün (s.a.v.) ayaklarına
değiyordu.
Hayberliler kazma ve kürekleriyle karşımıza çıktılar. Rasûlullah’ı (s.a.v.) görünce ‘Muhammed! Allah’a and olsun ki, Muhammed ve ordusu geldi!’ dediler.
Allah Resûlü (s.a.v.) ise ‘Allahu Ekber, Allahu Ekber, Hayber
harab oldu (veya olsun). Biz bir kavmin yurduna girdik mi, uyarılan kimselerin sabah ne kötü olur’ buyurdu.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.245.)

Bir kavimle savaşa girme gerekçesi sabah ezanı. Ezan okunmuyorsa hücum, yani müslüman değilse savaşmak için başka
gerekçe aramaya gerek yok. Asıl acı olan karşı taraftaki halk düzenli bir İslam ordusunun karşısına kazma ve küreklerle çıkıyor.
Müslüman ordusu başta Peygamber Allahu Ekber nidaları ile
saldırıyor. Böyle bir hadis cihat konusu ya da İslam tarihi savaşları içinde olması gerekirken Sahîh-i Buhârî’de ezan konusu için
kullanılıyor. Kazma kürekle savaşmaya gelen müşriklerin akıbeti
belli değil. Başlık da çok güzel. Ezan oku canını koru! Hadisçilerin nüzul sebebi diye savundukları tarihi olaylar arasında saldıranla savaşın âyeti kazma kürekli Hayberliler için inmiş olamaz
herhalde.
Hadis 5: Ezanı işiten kimse ne söyler?

390 - Ebû Saîd el-Hudrî Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
“Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin söylediklerini tekrarlayın!”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.245.)
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Ezan okunurken müezzinin dediğini tekrar edin diyor. Peki
şu anda neden kalmadı? Ya da dinleyenler de ezanı neden tekrar okuyorlar? Ezan namaza çağrıdır. Kişi namaza gideceğine
kendi kendine neden haydi namaz için toplanın diye söylenir.
Hadis 6:

391- Îsa b. Talha bir gün Muâviye’nin ezan okunurken
‘a kadar tekrar ettiğini işittiğini nakletmiştir.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.246.)

“Bir kısmını tekrar edin” hadisi. Her hadiste olduğu gibi
bu hadiste de bir önceki hadisin farklı olduğunu ispat eden bir
çelişki hadisidir.
Hadis 7:

392- Yahya’dan şöyle nakledilmiştir:
“Kardeşlerimizden biri İsa’nın şöyle dediğini nakletmiştir:
Müezzin
dediği zaman
dedi. Sonra
‘Peygamberiniz’den bu şekilde işittik’ dedi.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.246.)

Sahih-i Buhârî’den aldığımız bu hadiste İsa ile ilgili bir
nakil var. Şahsen ben buradaki İsa’nın kim olduğunu anlayamadım. Peygamber mi? Yoksa hiç duymadığımız bir sahabi
mi? Bilemiyorum. Hadisi olduğu gibi naklediyorum. Hep beraber burada geçen İsa’nın sözünün nasıl nakil edildiğini düşünelim.
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Hadis 8: Ezan duası

393- Câbir b. Abdullah Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
“Her kim ezanı işitince ‘Bu tam çağrının ve kılınacak namazın
Rabbi ey Ulu Allah’ım! Muhammed’e vesileyi ve fazileti ver! Onu
vaad ettiğin makam-ı mahmûda eriştir’ şeklinde dua ederse kıyamet günü ona şefaat etmem helal olur.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.246.)

Adı ezan duası fakat amaç ezan değil, şefaat! Ezanın içinde zaten Peygamber’in makamı ile ilgili cümle olduğu halde
camiye namaz için çağırılırken hiçbir alakası olmadığı halde
Peygambere dua etmenin Kur’an’da hiçbir delili ve işareti olmadığı halde tam tersine peygamberler arasında ayrım payılmaması için âyetler var. (Bakara 285) Peygamberler arasında
kesinlikle ayrım yapılmaz. Fakat Hristiyanların İsa’ya yaptığını, Müslümanlar maalesef Muhammed Peygamber’e yapıyor.
Hadis 9: Ezan okumak için kura çekmek

394 - Ebû Hureyre Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
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“İnsanlar ezan okumanın ve ilk safta namaz kılmanın faziletini bilselerdi ve bu ikisinin kura çekmekten başka yolunun olmadığını anlasalardı elbette aralarında kura çekerlerdi. Namazlara erken gitmenin faziletini bir bilselerdi erken gitmek için birbirleriyle
yarışırlardı. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmadaki sevabı
bir idrak etselerdi, emekleyerek ve sürünerek bile olsa camiye gelirlerdi.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.246.)

Müezzinliğin meslek olmadığını ifade eden hadis. Bu hadise rağmen imamlık gibi müezzinlikte günümüzde her camide
sadece bir kişinin yaptığı bir meslek haline gelmiştir. İmamlarda ise meslek tamamı ile para kazanmak için bir seçenek haline
gelmiştir. Günümüzde cenaze için, mevlüt okutmak için, mezarlıkta Yasin okutmak için ya da düğünlerde gelen misafirlere
vaaz vermek için çağırdığınız hocanın cebine bir miktar “hediye” koymak zorundasınız.
Hadis 10: Ezan ile kâmet arasında ne kadar süre olmalı
ve kâmeti bekleyenin hükmü

398- Abdullah b. Muğaffel el-Müzenî Hz. Peygamber’in
(s.a.v.) üç defa tekrarlayarak şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
“Ezan ile kamet arasında dileyenler nafile namaz kılabilir.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.248.)

Ezan ile kamet arası nafile namaz kılınabilir.
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Hadis 11: Seferde bir müezzin ezan okusun diyenlerin
görüşü

399- Mâlik b. Huveyrs’ten şöyle nakledilmiştir:
“Kabilemden bir grup insanla birlikte Hz. Peygamber’in
(s.a.v.) yanına geldim. Yirmi gün yanında kaldım. Çok merhametli
ve yumuşak kalpli biriydi. Ailelerimize olan özlemimizi fark edince
bize ‘Geri dönün, onların yanında olun, onlara dinlerini öğretin ve
namaz kılın. Namaz vakti girince biriniz ezan okusun, en büyüğünüz de namaz kıldırsın’ buyurdu.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.248.)

Ehli sünnete göre imamın maaş alması gayet normal, tarikatlara göre ilim olarak üstün olan imamlık yaparsa daha uygun olur, Diyanet’e göre okulunu okuyan ve diplomasını alan
maaşını alıp imamlık yapabilir, bu hadiste ise hiçbirisi yok. En
yaşlı olan imam olsun!
Hadis 12: Kâmet getirilirken imamı gören cemaat ne zaman ayağa kalkar?

402 - Abdullah b. Ebî Katâde babası kanalıyla Allah Resûlü’nün
(s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
“Kamet getirildiği zaman hemen ayağa kalkmayın, benim
ayağa kalktığımı görünce kalkınız.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.249.)
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Çok önemli bir konuymuş gibi kitaba giren bu hadis günümüzde bilinmeyen, unutulan sünnetlerden... Kamet getirilirken
imamın ayağa kalkması beklenmeli fakat bekleyen yok. Önce
kalksa ne olur ki! Birkaç saniye sonra zaten herkes kalkacak.
Acaba önce kalkanın imamlığa niyeti mi var zannediliyor. İşte
bu tür hadislerle basit, kolay, anlaşılır bir din olan İslam, ayrıntılar ve detaylarla tedirgin edilen Müslümanlarla acaba ben
şurada nasıl hareket etmem lazım tedirginliği içinde bırakılıyor.
Hadis 13:

403 - Enes b. Mâlik’ten şöyle nakledilmiştir:
“Kâmet getirildiği zaman Hz. Peygamber (s.a.v.) mescidin bir
köşesinde adamın biriyle özel olarak konuşuyordu. Cemaat uyuycaya kadar namaza yönelmedi.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.249.)

Bu hadisi anlamak biraz zor. İçinizde hadis ilminde derinleşenler çözebilir. Yani birçok hadiste olduğu gibi bu hadisin de
meal edilmesi lazım.
Hadis 14:

404 - Ebû Hureyre Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
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“Canım elinde bulunan Allah’a yemin olsun ki, içimden odun
toplanmasını emredip, daha sonra namaz kılınmasını buyurup
ezan okutturup, birine de emredip cemaate imam olmasını sağlayıp daha sonra cemaate gelmeyenlerin arkasından yetişip evlerini
yakmak geçiyor. Canım elinde bulunan Allah’a yemin olsun ki,
cemaate gelmeyen bu kimseler, burada etli bir kemik parçaları
veya iki adet âlâ paça olduğunu bilseydi yatsı namazına gelirdi.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.250.)

Çok ağır bir hadisle karşı karşıyayız. Bu hadise iman eden
kişi, yakınlarda bir mescid var ise ömür boyu tek başına farz namazı kılamaz. Cemaatle namaz farz! Bu hadise inanan ya iman
etmiyor ya da farz ne demektir bilmiyor. İçinde yemin bulunan,
yani Peygamber’in yemin ederek söylediği bu sözler Peygamber
tarafından sahabeler için söylenmiş ise (ki başka seçenek yok)
bu sahabeler “her biri gökteki bir yıldız gibidir” hadisi ile uyuşmuyor.
Hadis 15:

405 - Abdullah b. Ömer’den Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle
buyurduğu nakledilmiştir:
“Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi
yedi derece daha üstündür.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.250.)

Bu hadis de bir öncekinin ihlali... cemaatle kılmak farz ise
diğeri nasıl oluyor da kabul ediliyor?
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Hadis 16:

406 - Ebû Hureyre Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle dediğini
işittiğini nakletmiştir:
“Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan yirmi beş kat daha faziletlidir. Gece ve gündüz melekleri sabah namazında bir araya gelirler.” (Ravi der ki) sonra Ebû Hureyre şöyle
dedi: “Dilerseniz namazda şu âyeti okuyun: Çünkü sabah namazı
şahitlidir.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.250.)

407 - Ebû Musa el-Es’arî Allah Resûlü’nün (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
“Namaz konusunda en fazla sevaba nail olanlar camiye en
uzaktan gelenlerdir. Cemaatle namaz kılmak için namazı bekleyenler de, hemen namazı kılıp uyuyanlardan daha çok sevap kazanır.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.251.)

Bu hadisler peş peşe geliyor. Cemaatle kılınan namaz 27
kat, cemaatle kılınan sabah namazı 25 kat. Rakamlardaki farklılıklar Allah’ın verdiği sevaba sadece Allah rızası için değil misli
misli kazanmak için yapılması gerekiyormuş gibi Kur’an’da olmayan oranları görüyoruz. Namaz kılmanın amacını unutan,
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Allah’tan destek istemek için namaz kılmak yerine kat kat sevap
kazanmak için namaz kılıyor. Kur’an’a göre namaz kılmanın
amacı Allah’a yakın olmak ve kötülüklerden uzak durmak içindir. İnsanları namaza çağırırken kat kat sevap kazanacağını vaat
edenler, savaştırmak için de bol miktarda huri veriyor.
Hadis 17:

408 - Ebû Hureyre Allah Resûlü’nün (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
“Adamın biri yolda yürürken, güzergâhı üzerinde bir diken
dalı buldu. Onu kaldırıp kenara koydu. Hak Teâlâ onun bu amelini hüsnü kabul buyurdu ve günahlarını bağışladı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.251.)

Yoldaki diken dalını gördü, kaldırdı ve günahları silindi.
Mahşer günü formalite... Kişi cennete gidiyor, adı belli değil.
“Ben bana ne olacağımı bilmiyorum” diyen Peygamber bunları
söylüyor. Demek ki cennetle müjdelenen sahabe sayısı 10’dan
fazla. Kıyametten önce kişilerin cennetlik ya da cehennemlik
olduğu zan ile kabul edilse de Kur’an’ın bize anlattığı ananın evladını aramadığı, herkesin ne olacak benim halim dediği, ya da
kundaktaki bebeklerin saçlarını ağartan günden diye bahsedilen o hesap günü herhalde bazıları cennet bahçesinden direkt
mahşer gününe çıkacağını zannediyor. Bu hadisin tersi rivayetler de var. Bir âlim namaz kılmaktan seccade olarak kullandığı
mermer yamulmuş, bir gün ilim yaparken mürekkebine konan
bir sineği öldürdü diye cehennemlik olmuş ya da kötü yoldaki bir kadın ayakkabısı ile kuyudan su çekip susuz bir köpeğe
su vermiş, cennetlik olmuş. İşte bunun gibi sayısız hadislerde
verilen zehir aslında şu: Sen boşuna uğraşma, küçük bir hata
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yüzünden cehenneme ya da küçük bir iyilik yüzünden cennete
gidebilirsin. Boşuna kendini yorma.
Hadis 18:

409 - Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Şehitler beştir: Tâundan ölen, karnındaki bir hastalıktan dolayı ölen, suda boğulan, yıkık altında ölen ve Allah yolunda şehit
düşen.”
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Eğer insanlar ezan
okumada ve ilk safta bulunmadaki sevabı bilseler ve buna nail
olmak için aralarında kura çekmekten başka bir yol olmadığını anlasalardı elbette aralarında kura çekerlerdi.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.251.)

Konu ezan... araya sokulan şehit listesine dikkat edelim.
a) Tâundan (Bulaşıcı bir hastalık)
b) Karındaki bir hastalık
c) Suda boğulan
d) Yıkık altında kalan
e) Allah yolunda savaşan
Konumuz şehit kavramı olsaydı liste 50’yi bulurdu. Gerçek
olan nasıl öldüğün değil, nasıl yaşadığındır. 80 yaşında hacca
gidip Mekke’de öldü diye cennetlik zannettiğimiz, aslında yaşından dolayı sıcak havaya dayanamayan bir hacımız olabilir.
Kadir gecesi ölenin cennetlik olduğunu düşünen, tuvalette taharetlenirken herhangi bir sebepten (patlama, deprem, kalp
krizi) öldüğü zaman da b.. yoluna gitti diyecektir.
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Hadis 19:

410 - Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Eğer insanlar öğle namazını vaktin başlarında kılmanın faziletini bilselerdi, koşar adım bu vakitte namaz kılmaya gelirlerdi.
Eğer yatsı ve sabah namazlarındaki fazileti bilselerdi, emekleyerek
ve sürünerek de olsa yine de bu namazları kılmaya gelirlerdi.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.252.)

Cemaatle namaz kılmak farzdır hadisinden sonra lüzumsuz kabul edilecek fazilet hadisleri zaten farz. Günleri yarıştıran hadisler: “En mübarek gün cumadır”, “Pazartesi, perşembe
Peygamber oruç tutardı, çünkü bu günlerin kıymetini bilseydiniz...”, “Ayrıca pazartesi en şerefli gündür, çünkü Peygamber pazartesi doğmuştur.”, “En kutsal gün Kadir Gecesi’dir.”, “En kutsal
gün Regaip Kandili’dir”, “En kutsal gün Beraat Kandili’dir.”, “En
kutsal gün Mevlit Kandili’dir.”
Gördüğünüz gibi bu kutsal gün ve gecelerde hepsinde ortak olarak bütün günahların affedileceği, Allah katında sayısız
sevap kazanılacak günler olarak anlatılır. Aslında her gün Allah’ındır. Kadri kıymetini bildiğiniz, hayatınızı değiştirme kararı aldığınız gece sizin Kadir Gecenizdir.
Hadis 20:
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411 - Enes’ten şöyle nakledilmiştir:
“Selimeoğulları oturdukları muhîti değiştirmek istediler. Allah
Resûlü’ne (s.a.v.) yakın bir yerde ikamet etmeyi düşündüler. Hz.
Peygamber (s.a.v.) onların Medine’nin kenar semtlerini bırakıp bu
şekilde değişikliğine gitmelerini hoş karşılamadı. Bu yüzden onlara
şöyle dedi: Mescid-i Nebevi’ye gelirken attığınız adımları hesaplamaz mısınız!”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.252.)

412 - Ebû Hureyre Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
“Münafıklara, sabah ve yatsı namazından daha zor gelen bir
namaz yoktur. Eğer bu namazlardaki sevabı bir bilselerdi, kuşkusuz
emekleyerek ve sürünerek gelirlerdi. İçimden, müezzine ezan okuyup kamet getirmesini, sonra da birine cemaate namaz kıldırmasını
emredip sonra elime bir meşale kapıp henüz namaz için evinden
çıkmayanların evini yakmak geçiyor.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.252.)

411. hadiste uzaktan yürüyerek gelmenin adım başına sevap olduğu hadisi var fakat uygulaması ters. Hac ve umreye
gidenler bilir, mesafe uzadıkça otel ucuzlar, yaklaştıkça pahalılaşır. İnandıklarının tersi bir durum. Ayrıca diğer hadislerde
bir namaz bittikten sonra mescitten hiç çıkmadan ikinci namazı beklemenin faziletlerini okuyacaksınız. Adımın hesabını
yapanlar diğer bir namaz için bir adım bile atmayarak camide
beklemeyi de sevaba dönüştürmüşler. Yani gerçek olan bol keseden sevap dağıtmak. Uzaktan yürüyerek gel sevap, evine gitme camide bekle, yine fazladan sevap kazan.
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412. hadiste ise Peygambere atılan en büyük iftiralardan
birini görüyorsunuz. Kin ve nefret dolu bir insan söylediklerini yapmayan sahabeyi elinden gelse onların evlerini bile yakmayı düşündüğünü etrafındakilerine söyleyen bir Peygamber
düşünün. Hakikatte Kur’an’ı yaşayan bir Peygamber böyle bir
şey söyleyemeyeceği için, yazılanların iftira olduğunu kendileri
de bildiği için kutsal saydıkları Buhârî’den maalesef sadece işlerine gelen hadisleri alarak merhametli, ümmetine şefaat eden
gül kokulu bir Peygamber anlatırken Kur’an’ı eş değer saydıkları
hadis kitaplarında bunlar da var.
Hadis 21:

417 - Abdullah b. Hâris, Abdullah b. Abbâs’ın bir uygulamasını şöyle nakletmiştir:
“Yağmurlu ve çamurlu bir günde Abdullah b. Abbâs bize hutbe irad etti ve ezan okunacağı zaman müezzine,
(Haydi,
herkes namaza) kısmına gelince
(Namaz olduğunuz
yerde kılınacak) diye nida etmesini emretmişti. Cemaatin bir kısmı
bu durumu garipseyip birbirine bakışınca İbn Abbâs şöyle demişti:
“Galiba bu söylediklerimi beğenmediniz. Fakat bunun aynısını Resûlullah’ı kastederek - benden daha hayırlı olan bir zat yapmıştı.
Bugün Cuma’dır ve ben sizi sıkıntıya sokmak istemedim.”
Abdullah b. Abbâs’ın kendisinden nakledilen başka bir rivayette şöyle dediği kayıtlıdır: “Sizi günaha sokmak istemedim.
Namaza gelmenizi isteseydim gelecektiniz ve dizlerinize kadar çamura batacaktınız.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.256.)

Cemaatle namaz kılmanın faziletleri saymakla bitmiyor.
Hatta farzdır hadisi bile var. Bu hadiste aynı kişilerin aynı ese-
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rinde, aynı bölümde yağmur ve çamur sebebi ile ezan değişiyor.
Haydi herkes namaza bölümü yerine namaz olduğunuz yerde
kılınacak şekilde okunuyor.
a) Namazın ezanı değişiyor
b) Cemaat ile namaz savaşta bile varken yağmur çamur yüzünden iptal ediliyor.
Kur’an’da bulunmayan bir uygulama daha hadis yoluyla
çözülmüş oluyor ya da Kur’an yetmez derseniz nasıl bir çelişki
yumağının içine girdiğinizin farkında olmanız gerekiyor.
Hadis 22:

418 - Enes b. Sirin naklediyor; Enes b. Mâlik’in şöyle dediğini
duydum:
“Ensâr’dan çok iriyarı olan bir zat: ‘(Ey Allah’ın Resûlü!) Ben
mescide gelip sizinle birlikte namaz kılamıyorum’ diyerek mazeret
beyan etmişti. Bir gün Resûlullah (s.a.v.) için yemek hazırlayıp evine
davet etti. Resûlullah (s.a.v.) için bir hasır sermişti. Resûlullah (s.a.v.)
bu hasırın bir kenarını ıslatıp üzerinde iki rekât namaz kıldı.”
Cârud oğullarından birisi Enes b. Mâlik’e: “Resûlullah (s.a.v.)
kuşluk namazı kılar mıydı” diye sorunca Enes b. Mâlik şu cevabı
verdi: “Ben Resûlullah’ın (s.a.v.) kuşluk namazı kıldığını ilk defa o
zaman gördüm.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.256.)

Peygamber’den önce namaz var mıydı sorusuna hadisteki
kurulan cümle delil teşkil ediyor, dikkat edin. Carudoğullarından
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biri soruyor. Peygamber kuşluk namazı kılar mıydı? Yani bilinen,
kılınan bir kuşluk namazı var. Bu zat soruyor: O, kuşluk namazını kılar mıydı? Malik de cevap veriyor, ilk defa o zaman gördüm!
Konuşma bu şekilde olmasaydı da “Peygamber sabah namazından sonra iki rekât namaz kıldı, biz de sorduk: Ey Resul! Nedir
bu kıldığınız namaz?” denseydi buna verilen cevap da, “Ey Malik! Bu namaz kuşluk namazıdır. Siz de kılın, ben kıldım deseydi
kuşluk namazı Peygamber’den bize öğretilen namaz denebilirdi.
Fakat maalesef soru net: Peygamber kuşluk namazı kılar mıydı?
Hadislerdeki en önemli iddia; Peygamber’in sünnet olarak
bize bıraktığı ibadet şekilleri vardır. Biz namazı ve namazın rükunlarını Peygamber’den öğrendik. Gördüğünüz gibi bu iddiaların hepsi kendi eserlerinde yalanlanıyor. Fakat hadis ilmini
sadece belli bir kesim bildiği için genelimiz bu hadislerden habersiz temiz bir kalp ile bu iftiracılara inanıyor.
Hadis 23:

419 - Enes b. Mâlik, Resûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu
nakletmiştir:
“Akşam yemeğiniz hazırlanıp size takdim edildiği zaman akşam namazını kılmadan önce yemeğinizi yiyin. Yemeğinizi aceleye getirip ihtiyacınızı gidermeden kalkmayın.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.257.)

Kıyamet akşam namazı kopacak diye farzı önce kılan ümmet akşam namazından önce sofra hazırsa önce yemek yemeli
ve aceleye getirmemeli hadisi. Kıyametin akşam namazı esnasında kopacak olması da ayrı bir hadis. Kıtalar arası saat farkından dolayı Mekke’de kıyamet koparsa İstanbul’da ikindi ezanı
okunuyor olacak olması ayrı bir sıkıntı.
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Sahih-i Buhârî’deki ezan hadislerini sırayla aldığım için
kontrol etmek isteyenler hiç zorlanmayacak. Alacağınız sadece
bir kitap. Ve bütün iftiralar peş peşe aynı kitapta. Çelişkiye rahmet gözüyle bakmak isterseniz ilerleyen hadislerde kesinlikle
bu kadarı da olmaz diyeceksiniz.
Hadis 24:

422 - Müminlerin annesi Hz. Âişe şöyle demiştir:
“Resûlullah (s.a.v.) vefatına sebep olan hastalığı çekerken ‘Ebû
Bekir’e söyleyin insanlara namazı kıldırsın’ diye emir vermişti. Ben
‘Ebû Bekir senin yerine geçtiği zaman hıçkıra hıçkıra ağlamaktan
sesini cemaate ulaştıramaz. Ömer’e söyle namazı o kıldırsın’ dedim ve hatta Hafsa’dan Resûlullah’a (s.a.v.) gidip aynı şeyleri söylemesini istedim. O da gidip ‘Ebû Bekir senin yerine geçtiği zaman
hıçkıra hıçkıra ağlamaktan sesini cemaate ulaştıramaz. Ömer’e
söyle namazı o kıldırsın’ dedi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.):
Durun bakalım, daha fazla üstüme gelmeyin, Yusuf’un başını derde sokan siz kadınlar değil misiniz zaten!? Söyleyin Ebû Bekir’e
namazı kıldırsın’ diyerek emrini tekrarladı.”
Hz. Hafsa bu olay üzerine Hz. Âişe’ye şöyle demiştir: “Senden bana bir fayda geleceğini zaten hiç düşünmüyordum.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.258.)

İlim olarak üstün olan imam olmalı hadisi tabii ki maaşlı imamlar sebebi ile konu bile edilmiyor. Fakat hadisin içinde
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gizli bir hadis var. Peygamber eşlerine, Yusuf ’un başını derde
sokan siz kadınlar diyor! Ayrıca eşler arasında birbirleri hakkındaki fikirleri de ifşa ediliyor. Kadına hakaret eden, aşağılayan yüzlerce hadisi internet ortamında görüyorsunuzdur. Bu
hadiste de Peygamber’in ağzından kadınların fitne aracı olduğu
ima edilerek Peygamber eşlerinden yola çıkarak bütün kadınların aynı tehlikeye sahip olduğunu ima eden uydurma bir hadistir.
Hadis 25:

424 - Sehl b. Sa’d es-Sâidi’den nakledilmiştir:
“Bir gün Resûlullah (s.a.v.) Amr b. Avf oğullarını barıştırmak,
aralarını bulmak üzere onların mahallesini teşrif buyurmuşlardı.
Namaz vakti yaklaşınca müezzin, Hz. Ebû Bekir’e gelerek; ‘Sen insanlara namazı kıldırır mısın, namaz için kâmet getireyim mi?’ diye
sordu. Ebû Bekir bu teklifi kabul edip namaz kıldırmaya başladı.
Cemaat bu şekilde namaz kılarken Resûlullah (s.a.v.) çıkageldi ve
safları yararak ilk safa kadar ulaştı. Bunun üzerine cemaat ellerini çırpmaya başladı. Ancak Hz. Ebû Bekir bu duruma hiç aldırış
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etmiyor, dönüp bakmıyordu bile. Cemaat daha şiddetli bir şekilde ellerini çırpmaya devam edince dönüp baktı ve Resûlullah’ı
(s.a.v.) gördü. Resûlullah (s.a.v.) ona, yerinde kal ve namazı kıldırmaya devam et, anlamında işaret buyurdu. Bunun üzerine Hz.
Ebû Bekir ellerini kaldırıp Resûlullah’ın (s.a.v.) kendisine olan bu
emrinden dolayı Allah’a hamd etti ve ilk safa girinceye kadar geri
çekildi. Hz. Ebû Bekir ilk safa girince Resûlullah öne geçip namazı
kıldırdı.
Resûlullah (s.a.v.) namazı bitirdikten sonra Ebû Bekir’e “Sana
önde kalıp namaza devam etmeni işaret ettiğim halde niçin geri
çekildin?” diye sordu. Ebû Bekir şu cevabı verdi: “Resûlullah’ın
(s.a.v.) önünde namaz kıldırmak Ebû Kuhâfe’nin oğlunun haddi
değildir...”
Daha sonra Resûl-i Ekrem (s.a.v.) cemaate dönüp şöyle buyurdu: “Size ne olduğunu anlayamadım, bu el çırpma işini ne kadar
çok abarttınız... Namazla ilgili olarak herhangi bir kuşkuya düşüp
imamı uyarmak istediğinizde tesbih getirin. Eğer tesbih getirirseniz,
imamın dikkatini çekmiş olursunuz ve böylece hata düzeltilir. İmamı uyarmak için el çırpmayı kadınlar yapsın.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.260.)

Cemaatle kılınan namazın içinde yaşanan bir olayı anlatan bu hadisin hadis kitaplarına girmesinin sebebi, öncelikle
arkadan gelip safları yararak öne doğru ilerlemek Peygamber’in
yaptığı bir uygulamadan dolayıdır. “Bütün cemaatin el çırparak
imamı uyarması aslında el çırparak uyarmak normaldir, siz neden abarttınız?” türünde bir söz ile hüküm değişiyor. Peygamber: “Bundan sonra sadece kadınlar el çırpsın.” diyor. Öndeki
saf boş ise öne doğru ilerleme konusunda hadisler var. Ayağını
hiç kımıldatmamak için hadis de var. İlk defa burada namazda
geri geri gidilir hadisini de görmüş oluyoruz.
Bu tür hadislerden bizim anlamamız gereken madem
böyle bir uygulama var, neden bizim haberimiz yok? Şayet
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hadislerde âyet ise –ki öyle savunuyorlar– o zaman bu vahyi,
yani hakikati neden insanlardan saklıyorlar. Aslında onlar da
bu yazılanların iftira, uydurma ve yalan olduğunun farkındadır. Bizim yaptığımız, meşhur sahtekâr terzi hikâyesindeki
çocuğun yaptığı gibi kral çıplak demekten ibarettir. Bu yazılan hadislerden şu andaki toplumun hiçbir şey öğrenmediğini
anlamışsınızdır umarım.
Hadis 26:

426 - Mü’minlerin annesi Hz. Âişe’nin şöyle dediği nakledilmiştir:
“Resûlullah (s.a.v.) hasta olduğu günlerden birinde evinde
oturduğu yerde namaz kıldırıyordu. Arkasında bulunan cemaat
ise ayakta namaza durmuştu. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (s.a.v.)
onlara eliyle işaret ederek oturmalarını istedi. Namazı bitirdikten
sonra onlara şöyle buyurdu: İmam kendisine uyulması için vardır;
o rükûya vardığında siz de rükû edin, o kalktığında siz de kalkın, o
oturarak namaz kılıyorsa siz de oturarak namazlarınızı kılın.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.262.)

İmam oturarak namaz kılıyor ise (hasta olduğu için) siz de
oturarak namaz kılın hadisi. Aslında hadis mescidde geçmiyor.
Peygamber’in evinde kılınan bir namazı anlatıyor. Bu hadise
uyarsak imam şaşırıp da oturursa veya şaşırıp da ayakta kalırsa
veya aniden tansiyon ya da başka bir sebepten fenalaşıp secdede kalırsa cemaat hangi hadisi uygulayacak. El çırpabilir, tesbih
getirebilir ya da bu hadisteki gibi imam secdede kalıyorsa ben
de secdede kalırım mı diyecek.
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Bu tür konular dinden çok insanlığın konusudur. Kişi hasta
ise onu yormak yerine sağlıklı birisi imamlık yapmalıdır. Hasta
olduğunu bile bile bize imamlık yap demek zulümdür. Fakat bu
hadis Peygambere özeldir, özel bir durumdur, olabilir diyorsanız o zaman bizim sorularımız şunlar olur:
- Hani hadisler bize namazı gösteriyordu?
- Hani namaz nasıl kılınır, hadisten öğrenmiştik?
- Hani her şey Kur’an’da yok, eksik olan her şey hadislerdeydi?
- Hani hadisler Kur’an’ı açıklıyordu?
- Sadece Peygamber’in özel bir durumu olan bu konu neden bize anlatılıyor? Uymamız mı gerekiyor yoksa okuyunca ne
kazanıyoruz?
Hadis 27:

427- Abdullah b. Yezîd şöyle demiştir: Bana Berâ b. Âzib -o
kesinlikle yalancı biri değildir- Resûlullah (s.a.v.) ile birlikte kıldıkları namazı şu şekilde nakletti:
“Resûlullah (s.a.v.) namaz kıldırırken
(Allah
kendisine hamd edenleri işitir) deyip secdeye varana kadar bizden
hiç kimse belini bükmezdi. Biz secdeyi ondan sonra yapardık.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.263.)

428- Ebû Hureyre’den nakledildiğine göre Resûlullah (s.a.v.)
şöyle buyurmuştur:
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“Sizden biriniz başını imamdan önce kaldırdığı takdirde başının Allah tarafından eşek başına döndürülmesinden veya şeklinin
Allah tarafından eşek şekline sokulmasından korkmaz mı?”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.263.)

Mecaz yoluyla olsa da namaz kılan bir müslümanın başını yanlış zamanda eğmesi ya da yanlış zamanda kaldırması bir
müslümana yakışmayacak bir üslup ile eşek başı tabiri Peygambere söyletiliyor. Kur’an’la yaşayan Allah Rasulü’nün, sahabeye
böyle bir hitap kullanmış olması mümkün olamaz.
Hadis 28:

431 - Abdullah b. Abbâs’ın şöyle dediği nakledilmiştir:
“Bir gece teyzem Meymûne’nin yanında kalmıştım. O gece
Resûlullah da (s.a.v.) Meymûne’nin yanında idi. Zât-ı âlîleri abdest
alıp namaza durdu. Ben de kalkıp onun sol tarafına geçtim ve kendisine uydum. Bunun üzerine beni tuttu ve sağ tarafına geçirdi.
Bu şekilde on üç rekât namaz kıldı. Sonra yatıp uyudu. Uyurken
hafif hafif horluyordu. Zaten Resûlullah (s.a.v.) uyurken hafif bir
şekilde horlardı. Bir süre sonra müezzin geldi ve kendisini uyardı.
Resûlullah (s.a.v.) namazı kıldırmak üzere mescide geçti ve namazı
kıldırdı. Bu sırada abdest de almamıştı.”
Amr İbnü’l-Hâris: “Ben bu rivayeti Bükeyr b. Abdullah el-Eşecc’e anlattığımda bana şöyle demişti; İbn Abbâs’ın kölesi Küreyb
bana bunu nakletti” demiştir.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.264.)
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Namazda imam arkasında duranı fark ediyor, tutup sağdan
sola alıyor, namaz devam ediyor. Hafif hafif horluyor, uyuyor,
uyanıyor, abdest almıyor, namaza imamlık yapıyor. Bunu söyleyen tartıştığım bir hadis savunucusu. Peygamber görünüşte
uyuyor olsa bile hakikatte o her zaman uyanıktır, demişti. Ben
de Peygamber yatsı namazından sonra dünya kelamı konuşmaz, uyurdu hadisini hatırlattım. Netice mi? Tahmin etmişsinizdir. İşimize gelen hadiste horlar, uyumaz; işimize gelmeyen
hadiste uyur.
Bütün amacımız hadislerden ezanı, abdesti, namazı öğrenmektir. Fakat karşımıza çıkan Peygambere özel durumlar. Bizim için geçersiz olan Peygamber için normal olan durumlar.
Çelişki ortada. Tabii ki Kur’an Peygamberi Mâide sûresi 6. âyete aykırı namaz kılmaz. Yani namaz için kalktığı zaman abdest
alacaktır. Gördüğünüz gibi ya bu hadis uydurmadır ya da henüz
o âyet inmemiştir.
Hadis 29:

433- Câbir b. Abdullah’ın şöyle dediği nakledilmiştir:
“Muaz b. Cebel, Resûlullah (s.a.v.) ile birlikte namaz kıldıktan sonra gider ve kabilesine imamlık yapardı. Bir defasında yatsı
namazını kıldırırken Bakara’yı okumuştu. Bunun üzerine cemaatten birisi namazdan çıkmış (ve mescidin bir köşesinde tek başına
namazını kılmış)tı. Galiba bu yüzden Muaz b. Cebel o kişiyi diline
dolamıştı. Resûlullah (s.a.v.) olay kendisine intikal edince Muaz’a
üç defa: Sen insanları namazdan soğutan birisin (
). -Râvi Resû-
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lullah’ın bu sözünü şu şekilde de nakletmiştir: Sen insanları namazdan soğutan biri oldun - demiş ve bundan böyle mufassal sûrelerin orta uzunlukta olanlarından iki sûre okumasını emretmişti.”
Bu rivayeti nakleden Amr b. Dinâr “Bu iki surenin hangi sûreler olduğunu hatırlamıyorum demiştir.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.265.)

İmam namazı çok uzatınca cemaatten biri namazdan çıkıyor, tek başına kılıyor. Muaz bin Cebel bu kişiye eleştiri yapıyor, netice? Peygamber cemaati terk eden kişiye değil ona kızan
Cebel’e 3 defa sen insanları namazdan soğutan birisin diyor.
Cemaatle namazın ne kadar önemli olduğunu bilmeyen sahabe
mi? Bir yatsı namazın farzında 286 âyet okunur mu? Terk eden
kişiye kızılır mı? İmam kızdı diye Peygamber o imama bunları
söyler mi? İşte hadislerdeki bize öğretilen namaz adabı. Hakikatte bunların hepsinin asılsız, uydurma ve Peygambere atılan
iftiralar olduğunun açık delilleridir.
Hadis 30:

434 - Ebû Mesûd şöyle demiştir:
“Sahâbilerden birisi gelip Resûlullah’a, (s.a.v.) falanca imam
namazı çok uzun kıldırdığı için sabah namazlarına gidemiyorum,
diye şikâyette bulunmuştu. Resûlullah’ın (s.a.v.) o günkü gibi sinirlendiğini hiç görmemiştim. Bunun üzerine çok sert bir konuşma yapmış ve şöyle buyurmuştu: “İçinizde insanları (dinden ve
namazdan) soğutan/uzaklaştıran kimseler (
) var. Sizden birisi
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halka namaz kıldıracak olursa namazı kısa ve hafif tutsun. Çünkü
onların içinde zayıf, hasta ve iş - güç (ihtiyaç) sahibi kimseler bulunabilir.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.266.)

Sabah namazında Resûl 60 ila 100 arasında âyet okurdu
hadisinin tersi hadis genelde hadis savunucuları bu tür çelişkili hadislerin kişiye özel olduğunu Peygamber’in belli hadisleri,
belli kişiler için özel söylediğini savunurlar. Fakat her hadisi her
imam cemaate istediği gibi anlatır. Sorarsanız söyler, sormazsanız bütün cemaat dinler ve ona itiraz edemez. İslam dininin
kolaylaştırdığını, zorlaştırmadığını söyleyen âyetlere rağmen
insanları dinden soğutmak için uydurulan bu hadis amacına
ulaşıyor ve günümüz Müslümanları ezana duydukları saygıyı
namaz kılmaya göstermiyorlar.
Hadis 31:

435 - Ebû Hureyre radıyallâhu anh Resûlullah’ın (s.a.v.) şöyle
buyurduğunu nakletmiştir:
“Sizden birisi insanlara namaz kıldırıyorsa namazı kısa ve hafif
tutsun. Çünkü cemaat içinde zayıf, hasta ve yaşlı kimseler bulunabilir. Fakat tek başına kılıyorsa istediği kadar uzatsın.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.266.)

Bu hadiste günümüz için güzel ve uygulanan bir hadistir.
Kimse kimsenin namazı ne kadar uzun kıldığına karışmaz. Cemaatle kılınan namazın önemini anlatan sayısız hadise rağmen
kısa kılınması gerektiğini söyleyen hadis. Aslında yaşlı, zayıf,
hastalar oturarak da namazını kılabiliyor. Kur’an okumak kimseyi yormaz. Bir insan camideyse oraya gidecek kadar gücü
varsa namazın uzun olması o insanı yormaz. Özellikle sabah

Bana Namazı Göster

.

49

namazında 100 âyet okunmalıdır hadisi ile kıyaslayınca iftiraların daha net ortaya çıktığını görüyorsunuz.
Hadis 32:

437 - Enes b. Mâlik şöyle demiştir:
“Resûlullah (s.a.v.) namazını kısa kılmakla birlikte rükünlerini
tam olarak yerine getirirdi.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.267.)

Namazı kısa kılardı hadisi. Bize namazı öğreten hadislerden bir hadis. Aslında âyetler ne okunması gerektiği konusunda
yeteri kadar bilgi veriyor. Sanki Kur’an’da bu konu yokmuş gibi
hadislere bakıyoruz. Netice hadiste hangi sureyi okuyacağımız
yazmıyor, kaç âyet okuyacağımız yazmıyor. Peygamber tabiri
caiz ise kısa kes diyor. Bu hadisleri uyduranların asıl amacı her
imamın keyfine göre bir hadis uydurmak. Yani imam acelesi
varsa kısa okur, itiraz edene bu hadisi verir. Ama canı uzun
uzun namaz kılmak isterse uzun kılar. İtiraz edene de birkaç
hadis önce yazdığımız sabah namazında 60 ila 100 âyet okurdu hadisini verir. Bütün imamlar haklı olur. Hadislerin gayesi Kur’an’da olmayanı Müslümanlara göstermek, uygulamada
imamların işini kolaylaştırmak olarak işlev görüyor.
Hadis 33:

439 - Nu’mân b. Beşîr Resûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

50

.

Cübbesiz Mahmut

“Ya saflarınızı iyice düzeltirsiniz veya Allah (c.c) yüzlerinizi
tersine çevirecektir.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.268.)

440 - Enes b. Mâlik’ten nakledildiğine göre Resûlullah (s.a.v.)
şöyle buyurmuştur:
“Safları çok düzgün tutunuz. Çünkü ben sizi arkamdan da
görüyorum. “
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.268.)

Namazda safların düzgün olması için nakledilen hadisler,
hadiste tabi ki mecaz var. Yani tabii ki Peygamber’in ensesinde göz yok veya Kur’an’dan öğrendiğimiz böyle bir mucizesi de
yok. Sadece sizin gibi ben de bir insanım demesi vahyediliyor.
Fakat günümüzde önem verilerek uygulanan bir hadistir. Bu
hadis olmasaydı sanki insanlar değişik yönlere ya da değişik şekilde namaz kılacakmış gibi bir algı oluşturuyor.
Hadis 34:

442 - Büsr b. Saîd, Zeyd b. Sâbit’in şöyle dediğini nakletmiştir:
“Resûlullah (s.a.v.) kendisine Ramazan’da bir oda yapmıştı.
- Ravi şöyle demiştir; Zannederim Zeyd, Resûlullah’ın (s.a.v.) bu
odayı hasırdan oluşturduğunu söylemişti. - Bu odada birkaç gece
namaz kıldı. Ashâb-ı kirâm da O’na tabi olarak namaz kılmaya
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başladılar. Resûlullah (s.a.v.) ashâbının bu şekilde namaz kıldıklarını öğrenince artık namaz kılmaya kalkmadı. Ertesi günlerde
ashâbına şöyle buyurdu: Ben sizin yaptıklarınızı öğrenmiş bulunuyorum. Beni dinleyin ey insanlar, bundan böyle namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farz namazlar (mektûbe) dışındaki namazların en faziletlisi kişinin evinde kıldığı namazdır.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.269.)

Farz namaz dışındaki bütün namazlar evde kılınmalı hadisi. Peygamber gece kıldığı namazı terk ediyor. Buna benzer birkaç hadiste Allah tarafından bu kıldığı namazların farz
edilmesinden korktuğu için sahabeye engel oluyor. Peygamber
“Normalde sahabe ne kadar namaz kılarsa o kadar iyidir. Namazdan insana zarar mı gelir? Ne kadar güzel bir cemaat! Her
gece kalkıp namaz kılıyor.” demek yerine geceleyin namaz kılmamaları için özel olarak evinize gidin diyor. Bunun herhangi
bir gerekçesi olabilir mi?
Hadis 35:

443 - Sâlim b. Abdullah babasının şöyle dediğini nakletmiştir:
“Resûlullah (s.a.v.) namaza başladığı zaman ellerini omuzları hizasında kaldırırdı. Rükû için tekbir getirdiğinde ve başını
rükûdan kaldırıp doğrulunca aynı şekilde ellerini kaldırırdı ve
(Allah kendisine hamd edenleri işitir. Rabbimiz, ve hamd sana mahsustur) derdi. Fakat secdelerde ellerini
kaldırmazdı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.269.)
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Kur’an’da olmayan namazın şeklini hadislerden öğrendiğimiz için delil bir hadise geldik. Eller başlarken omuz hizasına
kadar kalkıyor, rükû için tekbir getirildiğinde ve başını rükûdan kaldırdığında aynı şekilde eller omuzlara kadar kaldırılıyor.
Yani Hanefi mezhebinde yapılmayan Şafii mezhebinin namaz
şekli bu hadise iman eden Şafii, aynı hadis âlimlerinden farklı
namaz şekillerini okuyorsunuz. Hepsi doğru ise gerçek sünnet
her çeşidini yapmaktır, fakat biliyoruz ki herkes bir tanesini seçiyor. Namazın şeklini Peygamber’den öğrendiysek bu hadise
göre eller omuz hizasına kadar kalkıyor. Rükûda hem eğilirken
hem kalkarken kalkıyor, neden Hanefi mezhebi bunu uygulamıyor?
Hadis 36:

444 - Sehl b. Sa’d şöyle demiştir:
“Ashâb-ı kirâmın erkeklerine namaz kılarken kıyamda sağ ellerini sol kollarının (zirâ’) üstüne koymaları emredilmişti.” Ebû Hâzim de şöyle demiştir: “Sehl’in bunu kesinlikle Resûlullah’a (s.a.v.)
isnâd ettiğini biliyorum.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.270.)

Kıyamda sağ el sol elin üstünde olacak hadisi kolun durumu ve kalkması farklı oluyor. Eli bağlama ise tek fikir. Yine
de ellerin bağlanmadığı iki yana salındığı hadisi de var tabii ki.
Âyet kıyam dediği halde anlamayanlar, hadis kıyamda dediği
anda anlar hale geliyorlar. Biz Kur’an’da kıyam yazıyor diye gösterdiğimiz zaman “Kıyam yazıyor ama kıyam ne demek, nerden
bilelim?” diyorlar. Daha güzeli Arapça Kur’an’ın anlaşılması
için Arapçayı bize şart koşanlar hadislere gelince takvim yap-
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raklarında, minare arasındaki ışıklarda (mahya) Türkçe yazılan
hadislerde bir sıkıntı yok. Herkes anlıyor.
Hadis 37:

445 - Enes b. Mâlik’in şöyle dediği nakledilmiştir:

“Resûlullah (s.a.v.), Hz. Ebû Bekir ve Ömer radıyallâhu anhümâ namaza Fâtiha sûresi ile başlarlardı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.270.)

446 - Ebû Zür’a Ebû Hureyre’nin şöyle dediğini nakletmiştir:
“Resûlullah (s.a.v.), tekbir ile kırâat arasında bir süre - Ravi
şöyle demiştir; sanırım kısa bir süre demişti - ara verip susardı.
Bir defasında; Anam babam sana feda olsun ey Allah’ın Resûlü,
tekbir ile kırâat arasında sustuğunuzda ne okuyorsunuz? diye zât-ı
âlilerine sordum. Bana şöyle cevap verdi; ‘Şu duayı okuyorum;
Allah’ım, doğu ile batı arasını nasıl birbirinden uzaklaştırdıysan
benimle hatalarım arasını da öylece uzaklaştır. Allah’ım, beyaz bir
elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öylece
arındır. Allah’ım, hatalarımı su ile, kar ile ve dolu ile yıka.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.270.)
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Namazda ne okunur hadisi. Kur’an’a göre namazda sadece Kur’an’dan âyet okunur. Ama bu aksettirilen hadiste okunan
dua genelde Fatiha’dır. Fatiha’nın arkasından âyet olması gerekirken Kur’an’da olmayan ve hatta Arap coğrafyası ve kültürüne uymayan kar ile dolu ile yıka uydurma hadisi ifade ediliyor.
Aklınızda Mekke’de kar yağışı ihtimalini getirmeyin, bu hadisin
ravisi Ebu Hureyre’dir.
Namazda ne okunur sorunun âyetler ile cevabı tabii ki var.
Kur’an’da namaz bölümünde göreceksiniz. Bu hadiste âyetlere
rağmen Kur’an’da olmayan bir duanın namazın içinde okunabileceği iddiası var. Bu o kadar tehlikeli bir iftira ki, Kur’an’ı yetersiz görenler için Allah’ın Kur’an’da âyetler ile kuluna yetmeyeceğine iman etmesi gerekiyor. Böyle bir inanış, İslam olamaz.
Hadis 38:

447 - Esmâ binti Ebû Bekir şunları nakletmiştir:
“Resûlullah (s.a.v.) bir güneş tutulması namazı kıldırmıştı. Kıyama durdu ve kıyamı epey uzattı. Sonra rükû etti ve rükûda oldukça uzun kaldı. Sonra doğruldu ve bu şekilde yine uzunca bir
süre bekledi. Sonra yeniden rükû etti ve bu rükûda da epey bekleyip doğruldu. Sonra secdeye gitti secdede uzun bir süre bekleyip
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doğruldu. Sonra yeniden secde etti ve secdeyi oldukça uzun tuttu.
Sonra kalktı ve kıyamda uzun bir süre bekledi. Sonra rükû etti ve
rükûda oldukça uzun kaldı. Sonra doğruldu ve bu şekilde yine
uzunca bir süre bekledi. Sonra yeniden rükû etti ve bu rükûda
da epey bekleyip doğruldu. Sonra secdeye gitti ve secdede uzun
bir süre bekleyip doğruldu. Sonra yeniden secde etti ve secdeyi oldukça uzun tuttu. Sonra namazdan çıktı ve şöyle buyurdu:
“Cennet bana öylesine yaklaştırıldı ki ona doğru gidebilseydim
oradaki meyve dallarından devşirip size getirebilirdim. Ardından
cehennem bana yaklaştırıldı ve ben ‘Ey Allah’ım ben onlarla beraberken mi cehennemi yaklaştırıyorsun?’ dedim. O sırada bir kadın
gördüm. Bu kadını bir kedi tırmalayıp duruyordu. ‘Bu kadının hali
ne böyle?’ diye sorduğumda bana: ‘Gördüğün o kadın bu zavallı
kediciği hapsetmişti; ne karnını doyuruyor ne de kendi yakaladıklarıyla beslenebilmesi için salıveriyordu. Sonunda bu kedi açlıktan
öldü’ dediler.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.271.)

Yine saklanan hadislere bir örnek! Güneş tutulması hadisinin içinde kedi düşmanı bir kadının cehennemdeki halini Peygamber soruyor. Verilen cevap neticesinde Peygamber dediler
diyerek bitiriyor. Soruyu Allah’a yöneltiyor, cevap geliyor. Fakat
çoğul olarak bitiyor. “Dediler!” Cehennem zebanileri cevap vermiş olabilir. Diğer bir delil ise namazda âyet harici dua edilebilir
çıkıyor.
Evde kedi beslemenin yasak olduğunu savunan mevcut
ehli sünnet sadece kediye zulüm ettiği için cehenneme giden
kadının meselesine iman ediyorsa hiç değilse sokak kedilerine
bir parça mama, bir tas su koymalıydı. Maalesef sokak kedilerine günümüzde sahip çıkanlar sizde biliyorsunuz ki dindar diye
tanımlayamayacağımız insanlar. Hadis, ehli sünnetin hadisi; fakat kedileri sevip sahip çıkanların çoğu bu hadislerden bilgisi
olmayan kişiler.

56

.

Cübbesiz Mahmut

Hadis 39:

448 - Ebû Ma’mer söyle demiştir:
“Habbâb’a, ‘Resûlullah (s.a.v.) öğle ve ikindi namazlarında
(Kur’an) okur muydu?’ diye sorduğumuzda bize ‘evet’ diye cevap
vermişti. Biz ‘Peki siz O’nun (s.a.v.) okuduğunu nasıl anlıyordunuz?’ diye tekrar sorunca şöyle demişti: ‘Sakalının oynamasından.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.272.)

Peygambere ne okuduğunu sormak yerine sakalı oynuyordu, oradan anladık hadisi. Peygambere sormak yerine, sakalı
oynuyordu ne demek? Bir sahabe dinini böyle mi öğreniyor?
Sakalının oynamasından kendisi hüküm veriyor. Nerden biliyorsun ne dediğini? Zeka seviyesinin yerlerde süründüğü bir
bakış açısı. Sanki Peygamber ses geçirmeyen bir camın arkasında, kendisi de gizlice seyrediyor ve öğrenmeye çalışıyor. Bunlara iman eden ve sözde bu hadislere ilim dalı diyen bu cahiller,
Peygamber’in sakalı oynuyor diye Kur’an okuduğuna inanan
sahabenin söylediği sözü ruhsat olarak kabul ediyor. Sözde namazın bir bölümünü hadisler yoluyla Peygamber’den öğrenmiş
oluyoruz. Hadis savunucuları bunları okuyun da kendi halinizi
kendiniz görün.
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Hadis 40:

450 - Câbir b. Semure şöyle demiştir:
“Kûfeliler Sa’d b. Ebû Vakkâs’ı Hz. Ömer’e şikâyet ettiler. Hz. Ömer de onu görevden alıp yerine Ammâr b. Yâsir’i tayin
etmişti. - Kûfeliler Sa’d’ı şikâyet ederken işi o kadar ileri götürmüşlerdi ki onun namazı iyi kıldıramadığını söylüyorlardı. Bunun üzerine Hz. Ömer Sa’d’a bir elçi gönderdi. Elçi Sa’d’ın yanına varınca
şöyle dedi; ‘Ebû İshâk! Halk senin namazı iyi kıldıramadığını iddia
ediyor.’ Buna karşılık Sa’d’ın cevabı şöyle oldu; ‘Beni mi şikâyet
ediyorlar, sanırım şimdi söz sırası bana geldi. Allah’a yemin ederim
ki, ben onlara Resûlullah (s.a.v.) nasıl namaz kıldırdıysa öyle namaz kıldırıyorum, asla O’nun kıldırmış olduğu namazdan bir şey
eksiltmiyorum; yatsı -veya öğle ve ikindi namazlarını- kıldırırken
ilk iki rekâtta kırâati biraz uzatıyorum ve kıyamda fazla duruyorum
ancak son iki rekâtı kısa kıldırıyorum.’ Hz. Ömer’in elçisi; ‘Zaten
onların senin hakkındaki şikâyetleri de bundan kaynaklanıyor fakat biz senin söylediğin gibi doğru davrandığını düşünüyorduk, Ey
Ebû İshak’ dedi.
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Hz. Ömer, Sa’d’ın yanına bir adam göndermişti. Bu şahıs Sa’d
ile birlikte Kûfe’deki mescidleri geziyor ve halkın onun hakkındaki düşüncelerini öğrenmeye çalışıyordu. Kûfe’de uğramadıkları
mescid kalmadı. Herkese Sa’d’ı soruyor ve halk da ondan sitayişle
bahsediyor, övgülerde bulunuyordu. Sonunda Benû Abs mescidine girdi ve oradakilere de Sa’d’ı sordu. Mescidde bulunanlardan
Üsâme b. Katâde (künyesi Ebû Sa’de’dir) adında birisi kalkıp şöyle
dedi; ‘Bize Sa’d’ı mı soruyorsunuz? Size onu anlatayım; o cihada
giden birliklere katılmaz, istihkakımızı eşit şekilde paylaştırmaz ve
herhangi bir dava hakkında hüküm (karar) verirken adil davranmaz.’ Bunun üzerine Sa’d şunları söyledi; ‘Söz sırası sanırım bana
geldi. Ben sadece şu üç bedduayı etmekle yetineceğim; Allah’ım,
eğer bu kulun yalan söylüyorsa, gösteriş ve şöhret düşkünü biri
olduğu için halk arasında anılmak arzusuyla bunu yapıyorsa onun
ömrünü uzat, fakirliğini çoğalt ve kendisini fitnelere, çeşitli musibetlere düşür.’
Üsame daha sonraki yıllarda halini soranlara şöyle cevap verirdi: ‘Ne olsun, beli bükülmüş yaşlı bir adamım işte. Sa’d’ın bana
ettiği beddua tam yerini buldu.‘
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.273.)

Halk imamı şikâyet ediyor. Sebebi namaz. Beddua ediyor, mescidler geziliyor, şahitler dinleniyor. Maalesef hepsi Hz.
Ömer dönemi Müslümanlarından. Yani sahabenin haklı olduğu kadar haksız olanda onlardan. Gıybet, iftira, şikâyet övünerek yazılan bir hadis.
Birçok hadiste her bir sahabenin gökteki yıldızlar gibi olduğu iddia edilir. Bu hadiste ise imam olarak tayin edilen bir
sahabinin ne kadar sıkıntılı biri olduğu iddiasıyla şikâyetçiler
tarafından edilen bedduaların tuttuğunu anlatan uzun bir hadis. Aslında bu hadiste peygamberlik bir durum yok. Hz. Ömer
ile o dönemin sahabenin içinde bulunduğu kaosu anlatıyor. Bir
de Müslüman Müslümana beddua eder mi? Hele bu sahabe ise
asla beddua etmez(!)
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Bu tartışmaların içinden bir soru da biz soralım: Bu hadislerin ezan başlığı altında verilmesinin sebebi ne olabilir?
Hadis 41:

454 - Abdullah b. Abbâs’ın naklettiğine göre Ümmü’l-Fadl bir
gün b. Abbâs’ı Mürselât sûresini okurken işitmiş ve şöyle demiştir:
“Evlâdım, Allah’a yemin ederim ki sen bu sûreyi okuyunca
bana Resûlullah’ı (s.a.v.) hatırlattın. Benim O’ndan işittiğim son
sûre buydu. Mürselât sûresini akşam namazında okumuştu.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.275.)

Ravi zincirinde çok sıklıkla karşılaştığımız babadan oğula
nakil sayesinde ravilerin birbirini nereden tanıdığı, aynı şehirde mi yaşadığı, aynı tarihlerde mi yaşadığı gibi sorulardan kurtulmuş oluyorsunuz. Genelde ravi zincirinde en büyük sıkıntı
birbiri ile alakası olmayan kişilerin birbirine nakil ettiğini ispat
etmek zor olduğu için baba oğluna söyledi, o da oğluna söyledi,
onlara göre en sağlam yöntem.
Hadis 42:

451 - Ubâde b. es-Sâmit Resûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
“Kur’an’ın ilk sûresi olan Fâtihatü’l-Kitâb’ı okumayan bir kimsenin namazı olmaz.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.274.)

60

.

Cübbesiz Mahmut

Bizim toplumun kabul ettiği bu hadisi kabul etmeyen toplumlarda mevcut. Namazda Kur’an’dan âyet okuduktan sonra
hangi sureyi okursanız okuyun namaz kılabilirsiniz.
Hadis 43:

452 - Ebû Hureyre’nin şöyle dediği nakledilmiştir:
“Bir gün Resûlullah (s.a.v.) mescide girip oturdu. Onun ardından birisi gelip namaza durdu. Namazını bitirince Resûlullah’a
(s.a.v.) selâm verdi. Resûlullah (s.a.v.) onun selamına mukabelede
bulunduktan sonra; ‘Git ve namazını tekrar kıl, çünkü sen namaz
kılmadın’ buyurdu. Adam gidip daha önceki kıldığı gibi namazını tekrar etti. Sonra gelip Resûlullah’a (s.a.v.) selâm verdi. Resûl-i
Ekrem Efendimiz yine; ‘Git ve namazını tekrar kıl, çünkü sen namaz kılmadın’ buyurdu. Bu durum üç defa tekrarlandı. Sonunda
adam; ‘Seni hak ile gönderen Allah’a yemin ederim ki, ben bundan daha iyisini yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretiniz’ dedi.
Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu;
Namaza duracağın zaman önce tekbir getir. Sonra ezberinde
bulunan ve kolayına gelen kısımlarından Kur’an oku. Ardından vücûdun tam anlamıyla hareketsiz kalacak şekilde rükûya var. Sonra
rükûdan doğrul ve dimdik dur. Ardından secdeye git ve kemiklerin
eklem yerlerine iyice oturacak şekilde secde et. Sonra doğrul ve yine
kemiklerin eklem yerlerine iyice oturacak şekilde otur. Namazının
geri kalan kısmında da bu söylediklerimin tamamını aynen yap!”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.274.)
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Körün gözüne parmak gibi Fatiha okunmazsa namaz olmaz hadisi. Arkasından kolayına geleni oku hadisi. Yani namaz
kılan Kur’an’ı biliyor, Peygamber içinden kolayına geleni oku
diyor. İki hadis birden nasıl doğru olur? İsterseniz Fatiha, isterseniz kolayınıza geleni okuyun değil. Fatiha okunmazsa namaz
olmaz. Birinci hadis Fatiha’sız namaz olmaz, ikinci hadis kolayına geleni oku. Birinci hadis ümmete, ikinci hadis özel bir şahıs
için söylendiyse kişiye özel bir söz neden bu kitabın içinde ilim
konusu? Ya da farz kişiye özel değişir mi? Ya da Fatiha okumayanın namazı olmaz hadisi bir kişi için söylendiyse kolayınıza
geleni okuyun ümmet için söylendiyse ne olacak.
Hadis 44:

453 - Abdullah b. Ebû Katâde babasının şöyle dediğini nakletmiştir:
“Resulullah (s.a.v.), öğle namazının ilk iki rekâtında Fâtiha sûresi ile birer sûre okurdu. Bu rekâtlardan ilkini uzun tutar ikincisini
ise kısaltırdı. Bazen okuduğu âyetleri cemaate duyuracak kadar
sesli okuduğu da olurdu. İkindi namazında da Fâtiha sûresi ile iki
sûre okurdu. Sabah namazının ilk rekâtını uzun tutar, ikinci rekâtını ise kısaltırdı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.275.)

Bazen sesli okurdu hadisi. İsrâ sûresi 110. âyette namazın
sesinin kısılmaması gerektiği vurgulandığı halde uygulamada
hadis âyeti iptal ettiği için öğle namazı, ikindi namazı ve akşam
namazının son rekâtı halen sessiz kılınıyor. Sessiz kılmanın ge-

62

.

Cübbesiz Mahmut

rekçesi Müslümanların sayısı çok azdı, müşrikler duyarsa gelir
öldürür ve İslam yer yüzünden silinir diye Peygamber bu namazları sessiz kıldı. Bu hadisi doğru kabul etsek bile akşam namazının ilk iki rekâtı neden sesli iken son rekâtı sessiz? Ayrıca
günümüzde kim gelip öldürecek? Bu yaptığımız yorumu kitap
içinde sırası geldikçe bilinçli olarak tekrar hatırlatacağız.
Hadis 45:

455 - Mervân İbnü’l-Hakem şöyle demiştir:
“Bir defasında Zeyd b. Sâbit bana şöyle demişti; Sen niye
böyle davranıyorsun anlamıyorum; akşam namazında niçin kısa
sûreler okuyorsun ki! Ben Resûlullah’ın (s.a.v.) akşam namazlarında en uzun iki sûrenin uzun olanını okuduğunu işittim.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.275.)

Kur’an’ın en uzun iki senenin uzun olanını okurdu. Akşam
namazı Bakara sûresi 286 âyet. Hadisi savunmak kolay, uygulamak çok zor değil mi? Buyrun akşam namazında Kur’an’ın en
uzun Sûresini okuyun. Bu tür hadisleri sorduğumda aldığım
cevap bunun ravi zinciri nedir? Kimden nakil? Tabağın dibini
sıyırın hadisinin ravisini sorana ya da ayakta su içmeyin hadisinin ravisinin soran yok. Neden hadis zor olunca ravi sorulur?
Hadis kolaysa ravinin bir önemi yok.
Hadis 46:

456 - Muhammed b. Cübeyr b. Mut’im babasının şöyle dediğini nakletmiştir:
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“Resûlullah’ın (s.a.v.) akşam namazında Tûr sûresini okuduğunu işittim.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.276.)

İki hadis yukarıdaki yorumda bahsettiğimiz çelişkili durum.
Hadis 47:

457 - Ebû Râfi’in şöyle dediği nakledilmiştir:
“Ebû Hureyre’nin arkasında bir gün yatsı namazını kılmıştım.
Namazda İnşikâk sûresini okuyup secde etmişti. Kendisine niçin
secde ettiğini sorduğumda şöyle dedi; Ben Resûlullah’ın (s.a.v.)
arkasında namaz kılarken o, bu sûreyi okuduğunda secde ettim
ve ölüp O’na kavuşacağım güne kadar hiç vazgeçmeden bu sûreyi
okuduğum her seferde secde edeceğim.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.276.)

458 - Berâ b. Âzib’in şöyle dediği nakledilmiştir:
“Resûlullah’ın (s.a.v.) bir yatsı namazında et-Tîn sûresini okuduğunu duymuştum. Ben O’ndan daha tatlı ve güzel sesli birisini
işitmediğim gibi O’nun gibi güzel okuyanını da duymadım.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.276.)

Yatsı namazı sesli, uygulamada aynen uyumlu.
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Hadis 48:

459 - Ebû Hureyre şöyle demiştir:
“Namazların tamamında Kur’an okunur. Resûlullah’ın (s.a.v.)
bize duyuracak şekilde açıktan okuduğu namazlarda biz de size
duyuracak şekilde açıktan okuyoruz; bize duyurmayacak şekilde
içinden okuduğu namazlarda ise biz de size duyurmayacak şekilde içimizden okuyoruz. Şayet namaz kılarken Fâtiha sûresini
okumakla yetinip daha fazlasını okumazsan namazın geçerli olur.
Bununla birlikte Fâtiha sûresine ek olarak Kur’an’dan bazı âyetler
okuman daha hayırlıdır.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.277.)

Sabah namazı sesli, uygulamada aynen uyumlu. Kitabımızın 37. hadisinde Kur’an harici dua öğretilirken, bu hadiste namazın tamamında Kur’an okunur diyor. Sadece Fatiha okusan
da yeterlidir hadisi araya sıkıştırılmış. Durumu daha da ilginç
yapan bu okudunuz hadislerin amacı ezanı açıklamaktır.
Hadis 49:

464 - Ebû Hureyre Resûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu
nakletmiştir:
“İçinizden biri âmîn dediği zaman melekler de aynı anda
gökyüzünde âmîn dediklerinde ve böylece yeryüzündeki âmînler
ile gökyüzündeki âmînler birbirine karıştığında o kimsenin geçmiş
günahları bağışlanır.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.279.)
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Yüzlerce geçmiş günahı silen hadislerde birisi amin derse
yeterli. Mahşer gününü formalite yapan iftiralardan bir örnek
daha. Tartıştığımız ortamlarda hadisi savunanlar “Aslında burada anlatılmak istenen!” diyerek hadisin açıklanması gerektiğini savunuyorlar. Yani Kur’an’ın açıklamasının açıklanması
lazım. Farkındaysanız cümle biraz saçma oluyor. Ben ancak bu
kadar izah edebiliyorum. Hadisler, Kur’an’ın açıklamasıdır; ama
hadislerin de açıklanması lazım.
Hadis 50:

468 - Mus’ab b. Sa’d şöyle demiştir:
“Bir gün babamın (Sa’d b. Ebû Vakkâs) yanında namaza durmuştum. Namazda ellerimin ayalarını birbirine yapıştırıp (tatbîk
) bacaklarımın arasına koydum. Babam bana bir daha böyle yapmamamı söyleyip şöyle dedi: “Biz de bir zamanlar böyle
yapardık. Fakat bunu yapmak (Resûlullah (s.a.v.) tarafından) bize
yasaklandı; bize ellerimizi dizlerimizin üzerine koymamız emredildi.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.281.)

Rükûda eller dizlere konmalı hadisini ilginç kılan ravisi
Ebu Bekir veya Ömer değil, Ebu Vakkas. Ondan sonraki ravi
oğlu. Ravi zinciri babadan oğula, konu pek önemli olmadığı
için biz de üzerinde durmayalım.
Hadis 51:
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469 - Ebû Hureyre Resûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu
nakletmiştir:
“İmam
(Allah kendisine hamd edenleri işitir)
dediği zaman ‘Allah’ım, Rabbimiz hamd sana mahsustur’ deyin.
Zira kimin bu sözü meleklerin sözüne denk gelirse geçmiş günahları bağışlanır.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.281.)

Yine geçmiş günahları silen bir uygulama hadisi. Mahşer
gününü yok sayan, yaptığınız her zerre işten hesaba çekileceksiniz âyetine karşı yazılan bu hadis, basit bir eylemden dolayı
bir ömür yaptığın hatalardan bir anda kurtulacağını söyleyen
uydurma bir hadistir.
Hadis 52:

473 - Sâbit şöyle demiştir:
“Enes b. Mâlik bize Resûlullah’ın (s.a.v.) nasıl namaz kıldığını
anlatırken şunları söyledi: Resûlullah (s.a.v.) rükûdan başını kaldırıp doğrulunca o kadar çok kıyamda beklerdi ki secdeye gitmeyi
unuttuğunu zannederdik.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.282.)

Kıyam vaziyetinde ne kadar durulur hadisinde sahabe secdeye gitmeyi unuttu zannediyor. Peygamber her namazında
rükûda uzun beklemiyormuş ki birden bire normal olmayacak
şekilde rükûyu uzun tuttuğu için sahabe şaşırıp bunu anlatıyor.
Her namazında rükûda uzun dursa bu hadis bize gelmeyecekti.
Şimdi soru şu: Rükûda uzun durmak her zaman uygulanması
gereken bir sünnet midir? Yoksa sahabe şaşırdığına göre bu istisna bir durum mudur?
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Bu arada ezan ile ilgili bölümün ortasına kadar geldik, fakat ezanla ilgili çok fazla bir şey öğrenemedik. İnşallah ezanı
hadislerde bulacağız.
Hadis 53:

474 - el-Berâ radıyallâhu anh şöyle demiştir:
“Resûlullah (s.a.v.) namaz kılarken rükûlarda, secdelerde, rükûlardan doğrulurken ve iki secde arasındaki oturuşlarda neredeyse
birbirine eşit olacak bir süre kadar beklerdi.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.283.)

Yine bir önceki kıyamda durma hadisinin tersi hadis bütün
aralıkların hepsi neredeyse eşit. Kur’an’da bulamadığımız ayrıntıları hadis deryasından bulmaya devam ediyoruz hatırlatmada
fayda var. Bu kitabımızı derlemek için kullandığımız kaynak sadece bir tane ve en önemlisi olmasına rağmen âyetlerle ve hatta
kendi içinde bu kadar çelişki barındırıyor. Yemen, İran, Suudi
Arabistan, Cezayir, Mısır hadis kitaplarını merak bile etmiyorum, çelişkilerin kaç katı olduğunu hesap bile edemezsiniz. Ya
da onlar zaten Şia, Vahabi, Harici diye birer etiket ile silersiniz
ama benim kaynağım Sahih-i Buhârî, Müslim.
Hadis 54:
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475 - Ebû Hureyre radıyallâhu anh şöyle demiştir:
“Resûlullah (s.a.v.) rükûdan başını kaldırıp doğrulurken ‘Allah kendisine hamd edenleri işitir; Rabbimiz, hamd sana mahsustur’ derdi ve adlarını tek tek sayarak bazı müslümlanlara dua
eder ve şöyle buyururdu: ‘Allah’ım, Velid İbnü’l-Velîd’i, Seleme b.
Hişâm’ı, Ayyâş b. Ebû Rebîa’yı ve zulüm altında ezilen, kurtulmaya çare bulamayan diğer bütün müminleri kurtar. Allah’ım, Mudar
kabilesini ezip iyice perişan et, onları yerle bir eyle; onların içinde
bulundukları bu yıllarını, Yûsuf zamanındaki kıtlık yıllarına çevir.’
O zamanlar Mudar kabilesinin doğulu kolu Peygamber Efendimize karşı çıkıyordu.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.283.)

Hadis içine gizlenen hadis Peygamber bedduası. Öyle bir
beddua ki, Hz. Yusuf ’un kıtlık yıllarına tekrar çağırıyor. Peygamber kıtlık yılları geldiği zaman bütün bir toplumun perişan olacağını; sadece çocukların, yaşlıların, kadınların değil
hayvanların bile telef olacağı acı, yokluk ve açlık yaşayacağını
tahmin edemiyor mu? Kıtlık yılları gelsin nasıl bir bedduadır?
Güllerin Peygamberi, merhamet Peygamberi olarak tanıtılan
âlemlere rahmet denilen Peygamber’in bu bedduaları yaptığını düşünmek için herhalde iyi bir hadis âlimi olmak lazım!
Taif ’te kendisine taş atanlara “Rabbim! Bilmiyorlar, bilselerdi
yapmazlardı.” diye dua eden Peygamber daha sonra nasıl oluyor da bu bedduayı yapacak hale gelebiliyor. Bu arada hatırlatalım, beddua ettiği kişilerin suçu saldırmak değil, sadece karşı fikir beyan etmek. Mudar kabilesi ile yapılan bir savaş yok.
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Hadis 55:

482 - Abdullah b. Abdullah şöyle demiştir:
“Babam Abdullah b. Ömer’in namaz kılarken teşehhüde
oturduğunda bağdaş kurduğunu görmüştüm. Ben de onun gibi
yapıp bağdaş kurdum. O zamanlar yaşım küçüktü. Bunun üzerine babam beni uyardı ve böyle yapmamamı söyledi. Bana o gün
şöyle demişti! Namazın sünneti (parmaklarının uçları kıbleyi gösterecek şekilde katlayarak) sağ ayağını dikmen ve sol ayağını yatırmandır! Ben ‘Ama sen bağdaş kuruyorsun’ dediğimde şöyle cevap
vermişti; Benim ayaklarım vücûdumu taşıyamıyor ki!..”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.289.)

Teşehhüdde bağdaş kurup oturan Abdullah bin Ömer doğrusunu tarif eden kendisi bağdaş kuruyor, oğluna da Peygamber buna karşı çıktı diyor. Toplumdaki imamın dediğini yap,
yaptığını yapma sözü sahabeden geliyor olsa gerek!

Hadis 56:
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483 - Muhammed b. Amr b. Atâ şöyle demiştir:
“Bir defasında Resûlullah’ın (s.a.v.) ashâbından birkaç kişiyle
birlikte oturuyordum. Bu sırada Resûlullah’ın (s.a.v.) nasıl namaz
kıldığı konusu açıldı ve Ebû Humeyd es-Sâidî şöyle dedi: Aranızda Resûl-i Ekrem’in (s.a.v.) nasıl namaz kıldığını en iyi bilen kişi
benim. O’nun şu şekilde namaz kıldığını gördüm; Namaza başlarken tekbir aldığında ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırırdı.
Rükûya gittiğinde elleriyle dizlerini iyice kavrardı ve sırtını dümdüz tutardı. Rükûdan doğrulup başını kaldırdığında vücûdunu tam
olarak düzeltirdi; omurga kemikleri dimdik olurdu. Secde ettiğinde ellerini yere koyar fakat dirseklerini yere ve yanlarına yapıştırmazdı. Secdede iken ayak parmaklarının uçları kıbleyi gösterirdi.
İlk iki rekâtı kılıp birinci teşehhüde oturduğunda sağ ayağını diker
ve sol ayağını yatırıp üzerine otururdu. Son teşehhüde oturduğunda ise sağ ayağını yine diker ve sol ayağını sağ ayağının altına yatırıp kalçası üzerinde yere otururdu.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.289.)

Kur’an’da bulamadığımız vucudun namazdaki şekli ayrıntılı olarak anlatılıyor namazın nasıl kılındığını öğrendiğimiz hadislerden birisi. Hadisin içinde rükûya giderken dediğine göre
zaten rükû biliniyor demektir. Şöyle söyleseydi “Elleri dize koyarak sırtını dümdüz tutup eğilmeye rükû denir.” işte o zaman
rükûyu Peygamber’den öğrendik diyebilirdik. Yine secde kelimesi de bilindiği için secde ettiği zaman diyerek hadis devam
ediyor. Secdeyi Peygamber’den öğrenseydik ellerini yere koyar,
dirsekleri yanlara yapıştırmaz ve eğilerek anlını yere koyardı;
bunun da bize secde olduğunu söyledi şeklinde bir hadis olması
gerekirdi. Şimdi geriye şu kalıyor. Kıyam, rükû, secdeden hangisi önce yapılacak? Bu tür bir soru da farkındasınızdır bir insan önce secdeye kapanıp, sonra eğilerek, ondan sonra da dimdik durarak bir yol izlemesi ne kadar tuhaf olurdu. Namaz kılan
kişi secde edecekse önce esas duruşunu gösterir, sonra eğilir,
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sonra da secde eder. Daha önceden namaz olduğundan dolayı bu anlattığımızla ilgili bir hadis bulmak mümkün değildir.
Örneğin rükûdan önce kıyama durulur. Ya da secdeden önce
rükû yapılması gerekir gibi hadislerin olmayışının sebebi zaten
biliniyor ve uygulanıyor olmasıdır. Bu hadisi dikkatli okursanız
imamların bile yapmadığı ayrıntıları göreceksiniz. Sen bil kabul
et de yapmasan da olur tarzında bir hadis.
Hadis 57:

486 - Urve İbnü’z-Zübeyr Hz. Âişe’nin kendisine şunu haber
verdiğini nakletmiştir:
“Resulullah (s.a.v.) namazda iken şöyle dua ederdi: “Allah’ım
kabir azabından sana sığınırım, Allah’ım Mesih - deccâlin fitnesinden sana sığırım, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım,
Allah’ım günahlardan ve borçlu olmaktan sana sığınırım.’ Sahâbilerden birisi Resûlullah’a (s.a.v.): ‘Ey Allah’ın Resûlü borçlu olmaktan ne kadar çok Allah’a sığınıyorsunuz böyle?!’ deyince Resûl-i
Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu: Bir kimse borçlandığı zaman konuşur fakat yalan söyler, söz verir fakat sözünde durmaz.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.291.)
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487 - Abdullah b. Amr’ın naklettiğine göre;
“Hz. Ebû Bekir es-Sıddîk Resûlullah’a (s.a.v.) gelerek: ‘Ey Allah’ın Resûlü, bana namazda iken edebileceğim bir dua öğretiniz’
dedi. Resûlullah (s.a.v.) da ona şu duayı etmesini emir buyurdu:
Allah’ım ben kendime çok fazla zulmettim. Günahları senden
başka bağışlayacak yoktur. Allah’ım, beni katından bir mağfiret ile
bağışla sen ve bana merhametinle muamele buyur. Şüphesiz sen
bağışlayan (Gafûr) ve esirgeyensin (Rahim).”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.291.)

Selam vermeden önce Kur’an’da olmayan ihtiyaca göre dua
etmek hadisleri. Dua çeşitleri ile ilgili 20 civarında hadis var.
Bu hadisin içeriğinde kabir azabı hurafesi var, mesih/deccal
hurafesi var, borçlu ölmemek için edilen bir dua da var. Fakat
bu duayı eden Peygamber’in diğer hadislere göre duası kabul
olmamış. Siyer-i Nebi’ye göre Peygamber vefat ettiğinde borçlu
olduğuna dair hadisler var. Hatta Yahudi bir tüccara borçlu. İftiralarla dolu bu hadislerin birbiri ile çelişkilerini gösterdikten
sonra aralarından hangileri doğrudur diye düşünmek yerine iftiracılardan ömür boyu şahitlik kabul etmemeyi tavsiye ederim.
Arasından seçtiklerinizin hepsi aynı kişiden nakildir. Sahih-i
Buhârî!

Hadis 58:
498- İbn Cüreyc, Atâ b. Ebû Rabâh’tan Câbir b. Abdullah’ın
şöyle dediğini nakletmiştir:
“Resûlullah (s.a.v.) sarımsak bitkisini işaret ederek şöyle buyurdu: Kim bundan yerse mescidimize gel(ip bizi rahatsız et)mesin.”
Ben (Atâ b. Ebû Rabâh), Câbir b. Abdullah’a: “Peki Resûlullah
(s.a.v.) çiğ sarımsağı mi kastetti, yoksa pişmiş sarımsak için de ayın
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hüküm geçerli mi?” diye sorduğumda şu cevabı verdi: “Ben öyle
sanıyorum ki Resûlullah (s.a.v.) sadece çiğ sarımsağı kastediyordu.”
Mahled b. Yezîd, İbn Cüreyc’in bu rivayeti “Sadece kokulu
olanı kastediyordu” şeklinde naklettiğini söylemiştir.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.296.)

Hadislerdeki farklılıklar Resûl’ün vefatından sonra tartışmaya açılması çok ilginç. Bu sarımsak hadisi gibi sarımsak yiyen mescide gelip bizi rahatsız etmesin diyor. Sarımsak çiğ mi,
pişmiş mi belli değil. Çünkü Peygamber yaşamıyor. En büyük
problemlerden birisi âdeta Peygamber bir hafta kalıp gitmiş
gibi vefatından sonra ortada kalan problemler. Sarımsak yiyen
bizi rahatsız etmesin. Ne zaman söylendi belli değil. Yaşarken
çiğ sarımsak mı, pişmiş sarımsak mı soran yok. Vefat edince ravinin bence demesine kalan bir mesele. Sarımsak önemli değil.
Fakat kan abdesti bozar mı? Nasıl oluyor da 23 yıl net bir cevap
bulamıyor? Vefatından sonra iki ayrı hüküm çıkıyor. Savaş, sürgün, kıtlık ile geçen yıllar yüzlerce kere şehit ve gazilerle ilgili
olaylar kan abdesti bozar mı belli değil. Sonra Kur’an sünnete
muhtaçtır hükmünü vereceksin. Akleden bir topluluk için Allah âyetlerini açıkladığı halde ısrar ile bu çelişkiler deryasından
delil çıkaracaksın.
Hadis 59:

500 - Süleyman eş-Şeybânî Şa’bi’nin şöyle dediğini nakletmiştir:
“Resûlullah (s.a.v.) ile birlikte terk edilmiş ve bir kenarda unutulmuş bir kabre uğrayan ashâb-ı kirâm’dan bir zât bana haber
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verdi; Resûlullah (s.a.v.) bu kabrin yanından geçerken orada durup bize imamlık yaptı ve (ölünün cenaze namazını kıldırdı.) Biz
de arkasında saf olmuştuk.”
Râvi Süleyman eş-Şeybânî diyor ki: “Ben Şa’bi’ye: Ya Ebû
Amr sana bu rivayeti kim nakletti diye sorduğumda şöyle cevap
verdi: Abdullah b. Abbâs anlattı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.297.)

Büyük bir çoğunluğun ilk defa duyduğu bu hadis unutulan
bir sünnet olduğu için kim bu sünneti yerine getirirse 100 şehit
sevabı alacaktır hadisine inanan varsa buyrun evini yurdunu
terk edip giderek şehit olan bir müslümanın aldığı bir şehitlik
sevabına karşı İslam dininde rantiyecilik yapmak istiyorsanız
kabirde yatan bir mevtaya cenaze namazı kıldırın.
Hadis 60:

501 - Ebû Saîd el-Hudrî Resûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
“Cuma günü boy abdesti (gusül) almak, ergenlik çağına giren
herkese (muhtelim) gereklidir.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s. 297)

Hadis külliyatında birden araya giren, ergen olan her erkeğin Cuma günü gusül alması gereklidir hadis. Dikkat edelim
evli erkek değil, ergen diyor. Konu cinsellikse sayısız hadis var.
Özellikle ehli sünnet âlimlerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetname isimli iki ciltlik eseri cinsel ilişki ile ilgili
sayısız edepsizlik, terbiyesizlik ve ahlaksız yazılarla dolu olduğunu görürsünüz. Ayrıca Celalettin Rumi’nin Mesnevi’si 6 cilt,
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sayısız pornografik hikâyelerle doludur. Bu eserlerin yanında
bu uydurma hadis çok masum kalıyor.
Hadis 61:

502- İbn Abbâs hakkında şöyle bir hâdise nakledilmiştir:
“Birisi gelip Abdullah b. Abbâs’a: ‘Sen hiç Resûlullah (s.a.v.)
ile birlikte bayram namazı için musallâya (namazgâh - namaz kılınan yer) gittin mi?’ diye sorar. İbn Abbâs ona şu cevabı verir; ‘Evet,
bayram namazı için Resûlullah (s.a.v.) ile birlikte musallâda bulundum. O zamanlar yaşım küçük olduğu için rahatlıkla Resûlullah’a
(s.a.v.) yakın durabiliyordum. Zaten küçük olmasaydım onu görmem mümkün olmazdı. Bir defasında Resûl-i Ekrem (s.a.v.) bayram
namazı için Kesîr İbnü’s-Salt’a ait arazinin yanı başında bulunan bir
mekana gelmiş ve burada insanlara hutbe îrad etmişti. Ardından
kadınlara yönelip bazı nasihatlerde bulunmuştu. Resûlullah (s.a.v.)
o gün kadınlara mallarını sadaka olarak vermelerini emretmişti. Bunun üzerine kadınlar parmaklarında bulunan alyanslarını hemen çıkarıp Hz. Bilâl’in tuttuğu elbisesine bırakmaya başladılar. Ardından
Resûlullah (s.a.v.), Hz. Bilâl ile birlikte eve döndü.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.298.)

Cami önünde para toplama hadisi bu olmalı. Bayram namazı hutbesi kadınlardan mallarını sadaka olarak vermesini
istiyor/emrediyor. Dikkat edelim bir kısmını değil mallarını
diyor. Bilindiği üzere günümüzde bayanlar bayram namazına
gitmezler. Bunun sebebi mallarını kaybetmemek için olabilir.
Uydurma olduğu için şuanda uygulaması da olmayan bir hadis.
Bazı uydurma hadisler onların da işine gelmiyor.
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Hadis 62:

503 - Abdullah b. Ömer Resûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
“Kadınlarınız geceleyin namaza gitmek için sizden izin istediklerinde onlara izin verin.”
Şu’be bu hadisin mütâbii’ni A’meş > Mücâhid > Abdullah b.
Ömer yoluyla zikretmiştir.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.298)

Günümüzde maalesef kadınları sadece teravih namazlarında camilerde görebiliyoruz. Diğer namazlarda sayıları yok denilecek kadar az. Özellikle Cuma namazlarında bütün Müslümanlara farz olduğu halde kadınlar evlerinde kalıyorlar. Hacca
ya da umreye gittiğinde Cuma kılan halkımızın kadınları yurda
döndüklerinde cumaya gidelim diye eşinden izin istemiyor.
Hadis 63:

505 - Abdullah b. Ömer Resûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
“İçinizden kim Cuma namazına gelirse boy abdesti alsın!”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.300.)

Mâide sûresi 6. âyette cinsel ilişkiden sonra alınması gereken gusül abdestini cumaya da şart koyan bu hadis günümüzde
yarın Cuma, bu akşam gusül abdesti almak için hazırlık yapalım amacıyla kullanılıyor. Umarım anlatabilmişimdir.
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Hadis 64:

506 - Abdullah b. Ömer’den nakledilen bir rivayet şöyledir:
“Hz. Ömer bir Cuma günü ayakta hutbe îrad ederken ilk olarak hicret edenlerden bir sahâbî mescide girmişti. Bunun üzerine
Hz. Ömer ona seslenerek: ‘Hiç vakitten haberin var mı senin?!’ demişti. O sahâbî: ‘Bazı işlerim vardı, daha evime varmadan ezanın
okunduğunu işittim ve hatta bu telaş içinde sadece abdest alarak
mescide gelmek durumunda kaldım’ deyince Hz. Ömer ona şöyle
mukabelede bulundu: (Namaza geç kaldığın yetmiyormuş gibi) bir
de sadece abdest almakla yetindin öyle mi! Halbuki Resûlullah’ın
(s.a.v.) Cuma günü boy abdesti almayı emrettiğini biliyorsun.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.300.)

Hutbe esnasında Hz. Ömer hutbeye geç gelen kişi ile konuşuyor, herkesin içinde gusül abdesti sorgulayıp farzmış gibi baskı
yapıyor. Bu azarladığı sahabenin camiyi terk edip gusül abdesti
almaya gitti mi bilmiyoruz. Ama bildiğimiz günümüzde imam
hutbede cemaat ile birebir konuşmaz. Cemaatin zaten konuşması
yasak. İmam anlatır, çıkışta kutuya para atın der, hutbe biter.
Hadis 65:
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509 - Ebû Hureyre radıyallâhu anh, Resûlullah’ın (s.a.v.) şöyle
buyurduğunu nakletmiştir:
“Cuma günü cünüp olduğu için boy abdesti alan ve (herkesten önce) namaza gelen kimseler sanki bir deveyi Allah yolunda
tasadduk etmiş gibi sevap alırlar. Onlardan sonra gelenler bir sığırı,
daha sonra gelenler boynuzlu bir koçu, ardından gelenler bir tavuğu ve en sona gelenler bir yumurtayı Allah yolunda tasadduk etmiş
gibi sevap alırlar. İmam (hutbe için) çıktığında melekler okunan
zikri dinlemek üzere oraya toplanırlar.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.301.)

Camide en ön safta namaz kılmanın fazileti deve sırası ile
başlıyor, sonra sığır, sonra boynuzlu koç, tavuk, yumurta sevabına düşüyor. Bu ve bunun benzeri hadisleri duymayan yoktur. 2009 yılında haç vazifemi yaparken haç gününe birkaç gün
kala servisler iptal edildi. Aşırı kalabalık var. İsteyen taksi ya
da motor arkasında Kâbe’ye gidiyor. 3km yol, bir kişi 300 riyal
ile 500 riyal arasında ücret isteyen Yemenli, Mısırlı ya da başka
bir milletten taksiciler yurdumun insanı parayı biraz sever. Sabah namazı hocamız otelde namaz kıldırdı. Düşünün Kâbe’ye
gitmişsiniz, otelde cemaatle namaz kılıyorsunuz, ben soruyu
sordum ve yürüyerek eşimle beraber Kâbe’ye gittik. Kâbe ya
da otel hiç farkı yokmuş, orası kutsal beldeymiş. Gördüğünüz
gibi hadis savunucuları işin içine maddi çıkar girince hükümler
esniyor demiyorum, resmen değişiyor. Tabiri caiz ise helvadan
bir putları var. İşlerine gelince satıyorlar, işlerine gelmeyince ise
kesip yiyorlar.
Hadis 66:
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511 - Selmân-ı Fârisî Resûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu
nakletmiştir:
“Cuma günü boy abdesti alıp mümkün olduğu kadar vücudunu iyice temizlemeye çalışan, ardından saçlarını yağlayan veya
evinde bulunan güzel kokudan vücuduna süren ve daha sonra
evinden çıkıp mescide gelerek safları yarmadan kendisine takdir
edilen namazı kılan ve imamın okuduğu hutbeyi hiç sesini çıkarmadan / kimseyle konuşmadan can kulağı ile dinleyen herkesin bu
Cuma ile diğer Cuma arasındaki günahları bağışlanır.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.302.)

Bir cumadan diğer cumaya kadar olan günahları silen
şartlar olduğu gibi bir Kadir Gecesi’nden diğer Kadir Gecesi’ne
kadar günahları silen hadislerde mevcuttur. Bu hadislere rakip
hadisler geçmiş günahları silen hadislerdir. Fakat bu hadis haddini aşıyor. Gelecekte yapacağın günahları bile siliyor. Uydurma olduğunu anlamak için ben daha nasıl izah edebilirim?

Hadis 67:
516 - Ebû Hureyre’den nakledilmiştir:
“Resûlullah (s.a.v.) Cuma günleri sabah namazlarında Secde
sûresi ile İnsân sûresini okurdu.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.304.)

Bu hadisteki çelişki aynı hadis âlimi ve aynı kaynaktan
(yani Ebu Hureyre) “Peygamber sabah namazında 60 ila 100
âyet arasında Kur’an okurdu.” hadisini biliyoruz. Hadisleri
Kur’an’a eş gören, hatta bazı hadisleri Kur’an âyetlerinden üstün gören hadis savunucularına soruyoruz: “Bu çelişkinin adı
iftira mı, rahmet mi?” İnsan aklı ile alay edercesine Peygamber
söyledi diyerek insanları kandırdıkları gün gibi ortada. Eğer
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üşeniyorsanız, uykunuz varsa bu hadise iman edin. Kendinizi
iyi hissediyorsanız diğer hadise iman edip isterseniz hatimle
namaz kılın.
Hadis 68:

524- Enes b. Mâlik, Cuma namazını kastederek şöyle demiştir: “Resûlullah (s.a.v.) hava çok soğuk olursa namazı vakit girer
girmez kılardı. Havanın aşırı sıcak olması durumunda ise namazı
kılmak için hararetin geçip serinliğin düşmesini beklerdi.”
Yunus b. Bükeyr dedi: Ebû Halde bize bu rivayeti mutlak olarak nakledip Cuma namaz kaydını zikretmedi.
Bişr b. Sâbit dedi: Ebû Halde bize anlattı: “Bir defasında
Cuma imamı bize namazı kıldırmış ve sonra Enes b. Mâlik’e, Resûlullah’ın (s.a.v.) öğle namazını nasıl kıldırdığını sormuştu.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.306.)

Cuma namazı vakti hava durumuna göre biraz öne ya da
biraz geriye bırakılabiliyor hadisi. Günümüzde Cuma namazının tam dakikası belli iken hadis ilmine göre vakit değişebiliyor.
Bunu hadis âlimi değil de Diyanet yapsaydı kıyamet kopardı.
Diyanet’in aldığı kararı keyfi kabul edenler İbni Malik söyleyince hemen teslim oluyor. Zannediyor ki o söylediyse Peygamber
kesin yapmıştır. Aslında Hureyre’nin ya da diğerlerinin söylediklerinin hiçbir delili yok. Kur’an âyetlerine de uymadığı halde
sadece atalarından duydukları için sorgulamadan kabul edilen
uydurma hadisler.
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Hadis 69:

525 - Ubâde b. Rufâa’dan nakledilmiştir: “Bir defasında ben
Cuma namazına giderken Ebû Abs arkamdan yetişti ve şunları söyledi: Ben Resûlullah’ın (s.a.v.):
“Kimin ayakları Allah yolunda tozlanırsa Allah (c.c) o kişiyi
cehenneme haram kılar.” buyurduğunu işittim.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.307.)

Cuma namazına yürümek cennetlik yapıyor hadisi. Gördüğünüz gibi yine mahşer gününü yok sayan Allah’ın dinine
ilave yapan son derece saçma uydurma olduğu 10 yaşındaki bir
çocuğun anlayacağı bir hadis. Allah hiç kimseye hesap sormadan günahlarını ve sevaplarını teraziye vurmadan cennete koymaz. Cennet var, ucuz değil. Cehennem var, lüzumsuz değil.

Hadis 70:
526- İbn Ömer’in şöyle dediği nakledilmiştir:
“Resûlullah (s.a.v.), bir kimsenin kardeşini kaldırarak onun yerine oturmasını yasaklamıştır.”
Bu rivayeti nakledenlerden İbn Cüreyc, İbn Ömer’den nakilde bulunan Nâfi’e: “Cuma namazında mı?” diye sorunca ondan:
“Hem Cuma namazında hem de diğer namazlarda...” cevabını
almıştır.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.307.)
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Yine beyin yakan bir hadisle karşı karşıyayız. Sanki ilk
Müslüman olan birisi, yani sahabi, mescidde birisini kaldırıyor.
Orada kendisi namaz kılıyor. Allah aşkına! Yeni Müslüman olmuşsun, namaz kılacaksın, birisini kaldırıp onun yerinde namaz kılıyorsun. Böyle bir hadis varsa bu yaşanıyor demektir.
Her biri gökteki yıldızlar gibidir hadisi mi uydurma yoksa bu
hadis mi uydurma. İkisinin birden doğru olma imkânı yok. Benim şahsi kanaatim ikisi de uydurma. Ne sahabe gökteki yıldızdır ne de birisini kaldırıp onun yerinde namaz kılacak biridir.
Hadis 71:

539 - Ebû Hureyre Resûlullah’ın (s.a.v.) Cuma gününü kastederek şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
“İşte bu günde kısacık bir an vardır ki, Müslüman bir kul o
ana rast gelecek şekilde namaz kılmaya ve dua etmeye muvaffak
olur da Allah’tan bir şey dilerse Cenâb-ı Hakk ona dilediği her şeyi
bahşeder.”
Resûl-i Ekrem (s.a.v.) bu zamanın çok kısa olduğunu ifade etmek üzere eliyle işaret buyurmuştu.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.313.)

Duanın kabul olma şartı kulun kalitesi yani takva üstünlüğü ile ilgili değil. Gizlenen bir an var. Kur’an âyetlerine inat,
o gizlenen ana denk gelirse kabul oluyor hadisi. Gördüğünüz
gibi duanın kabulü için ilim almak, Kur’an’ı yaşamak, emir ve
yasaklarına uymak değil milli piyango anını yakalamak. Bunu
bilen kişiye de, uyduran kişiye de âlim diyorlar.
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Hadis 72:

541 - Abdullah b. Ömer’in şöyle dediği nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) öğle namazından önce ve sonra ikişer
rekât namaz kılardı, akşam namazından sonra ise evinde iki rekât
namaz kılardı. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Cuma namazından çıktıktan
sonra mescidde değil evinde iki rekât namaz kılardı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.314.)

Namaz kılmasını, rekât sayılarını ve de namazla ilgili her
şeyi hadislerden öğrendiğimizi iddia eden ehli sünnete göstermeniz gereken örnek bir hadis. Öğle namazından önce iki
rekât, namazdan sonra iki rekât kılardı diyor. Siz neden dört kılıyorsunuz? Ya da Cuma namazından sonra evinde de iki rekât
namaz kılarmış. Sizin iki rekâtı kim iptal etti?
Gördüğünüz gibi Kur’an’da namazın detayı yok diyenler,
işte hadislerdeki namaz bu! Şimdi cevap versinler hangi bilgi ile
bu hadisler uygulanmıyor? Bize hadislere iman etmezsek dinden çıkacağımızı söyleyen âlimcikler, bu hadise iman etmeden
nasıl dinden çıkmadan kalabiliyorsunuz? Ya da iman ettiğiniz
bu hadisleri neden uygulamıyorsunuz? Bu yaptığınız münafıklık tanımını karşılamıyor mu? (Münafık=İkiyüzlü)
Hadis 73:
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544- İbn Ömer’in şöyle dediği nakledilmiştir: “Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Hendek savaşı bitince bize şu talimatı verdi: “Hiç
kimse Benû Kuravza’ya varmadan ikindi namazını kılmasın!”
Ordu yolda iken ikindi namazının vakti girdi. Bunun üzerine bazıları: “Biz Benû Kurayza’ya varmadan namazı kalmayacağız” diyerek namazı kılmadı, kimisi de: “Olur mu öyle şey, biz namazı
kılacağız. Bizden namazı kılmamamız istenmedi ki...” dediler. Bu
durum Resûlullah’a (s.a.v.) anlatılınca hiçbirisine kızıp serzenişte
bulunmadı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.316.)

Peygambere itaat etmesi gereken sahabe kendi bildiğini yapıyor. İbni Ömer bugün bizim için güvenilir ve sorgusuz sualsiz
naklettikleri kabul edilir bir ravi olmasına rağmen, yaşadığı dönemdeki sahabe onun sözüne itibar etmeyip diğer bir sahabinin
söylediğini uyguluyorlar. Ama biz 1400 yıl geçip, araya bir sürü
başka raviler girdikten sonra bile eminiz.
Peygamber’i yaşarken görmüş olan insanlar aynı fikirde
değiller. Düşünülmesi gereken konu budur.

Hadis 74:

558 - Abdullah b. Ömer’den nakledilmiştir: “Birisi gelip Resûlullah’a (s.a.v.) gece namazının nasıl kılınacağını sordu ve Resûl-i
Ekrem (s.a.v.) şöyle cevap verdi:
“Gece namazı ikişer rekât halinde kılınır. Fakat sizden biri sabah namazının vaktinin gireceğinden endişe ederse bir rekât kılar.
Böylece bu bir rekâtlık namaz onun daha önce kıldığı rekâtları
tekleştirir (vitir).”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.323.)
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Vitir namazı hadisi iki rekât sabah namazı girme endişesi
varsa bir rekât kılınıyor. Yine gördüğünüz gibi uygulanmayan
bir hadis. Endişe ile verilen ruhsat. Özü itibari ile sen ne kadar
kılarsan kıl, mutlaka Peygamber onlardan birini kılmıştır hadisi karşına çıkacaktır. Hadis ilmi dediğimiz deryanın en güzel
tarafı hadisleri okumanıza gerek yok. Siz gönlünüzden geçeni
söyleyin, sizi destekleyecek mutlaka bir hadis vardır!..
Hadis 75:

559 - Urve İbnü’z-Zübeyr, Hz. Âişe’den nakletmiştir:
“Resûlullah (s.a.v.) gece namazını on bir rekât kılardı. O
(s.a.v.), gece namaz kılarken sizden birinizin elli âyet okuyabileceği kadar bir süre başını kaldırmadan secdede beklerdi. Sabah
namazından önce de iki rekât namaz kılar ve sonra da müezzin
haber verene kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.323.)

Farz namaz olmadığı halde rekât sayısı veriliyor. Uygulamada böyle bir sayıyı hiçbir yerde duyamazsınız. Secdede 50
âyet okunacak kadar dururdu ibaresi tutarsız ve iftiradır. Sebebi
çok basit. Hangi 50 âyet? Bakara’dan 50 âyet 10 sayfa yapar. Son
surelerden 50 âyet ise 2 sayfa yapar. Ayrıntısı olmayan, tutarsız,
niçin yapıldığı da izah edilmeyen, kolaylaştırmak yerine zorlaştırma görevini yapan bir uydurma hadis.
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Hadis 76:

564 - Âsım anlatıyor: “Enes b. Malik’e Kunut duasının okunup okunmadığın sordum ve aramızda şöyle bir konuşma geçti:
- Kunût oldu.
- Peki rükûdan önce mi yoksa sonra mi okundu?
- Rükûdan önce.
- Fakat falanca kişi bana senin Kunut rükûdan sonra okunur
dediğini nakletti.
- Yalan söylemiş/yanılmış. Resûlullah (s.a.v.) rükûdan sonra bir
ay boyunca Kunut okumuştu. Bunun sebebi de bana göre şu olay
idi: Resûl-i Ekrem (s.a.v.) ashâbının önde gelenlerinden Kur’ân bilgileri üst düzeyde (kurrâ) yetmiş kişiyi müşriklere eğitim amacıyla
göndermişti. Bu müşriklerle Resûlullah (s.a.v.) arasında anlaşma
da vardı. [Fakat onlar ihanet edip bu sahâbîleri şehit ettiler.] İşte
bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) Kunut okuyup onlara bir ay
boyunca beddua etti.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.325.)

İki sahabenin aralarında geçen diyaloğu bize hadis olarak veren Buhârî, bilerek ya da bilmeyerek bunlardan birinin
yalancı olduğunu itiraf ediyor. Hadisin içinde Peygamber’in
elçileri öldürenler için 1 ay boyunca beddua ettiğini anlatarak
Kunut duasını ispat etmeye çalışırken büyük bir iftiraya sebep
oluyor.
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Hadisin konusu Kunut, fakat şeytani bir şekilde Peygamber’in 1 ay boyunca her namazında beddua ettiğini söyleyerek
hissettirmeden sizi de Kunut duasından sonra beddua etmeye
teşvik ediyor.
Hadis 77:

565 - Enes b. Mâlik’ten nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) bir ay boyunca Kunut okuyup Ra’l ve
Zekvân kabilelerine beddua etti.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.325.)

Peygamber’in üstünlüğünü ve gücünü anlatırken en üstün
olarak tarif edilmesine rağmen bir kere beddua etmesi yeterli
iken bir ay boyunca beddua ettiği birçok hadisle onaylanıyor.
Adı geçen kabilelerin akıbeti hakkında herhangi bir hadis yok.
Zaten ana fikir olarak verilmesi istenen sizde düşmanınıza beddua edin sünnetini vermek. Kur’an-ı Kerim’de ise kısasta bile
canını almak yerine affederseniz bu sizin için daha hayırlıdır
âyetine rağmen beddua eden bir Peygamber iddiası bize göre
Kur’an’a ters ve iftiradır.
Öte yandan bedduanın en az 1 ay tutmadığını hadisten anlıyoruz.
Hadis 78:

566 - Enes b. Mâlik’in şöyle dediği nakledilmiştir:
“Kunût duası akşam ve sabah namazlarında okunurdu.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.326.)
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Sabah namazında zaten 60 âyet ile 100 âyet okuduğunu
diğer hadislerden öğrenmiştik. 100 tane âyet arasına Kunut’un
olması önemli mi? Diğer âyetleri Kunut’tan üstün olmayışının
sebebi nedir? Ya da diğer âyetler hangileri? 60 âyet demek yetiyor mu? Bu hadiste yine amacı anlaşılmayan, sonunun nereye
gittiği belli olmayan tutarsız bir hadis.
Hadis 79:

567 - Abbâd b. Temîm’in naklettiğine göre amcası şöyle demiştir:
“Resûlullah (s.a.v.) yağmur duası namazı için çıktı ve omuzuna aldığı ridasını ters çevirdi.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.327.)

Yağmur duası namazı unutulan sünnet, ridası ters çevrilerek giyiliyor. Rida hac ve umrede giyilen ihramın diğer adıdır.
Tersi düzü olmaz. Dikişi olmaz. O günkü rida bugünkü ihrama
benzemiyor olabilir. Elbise ise hiç kimse bir imamın üstündeki bir elbiseyi (cübbe, hırka vb.) ters giydiğini görmedik. Eğer
böyle bir sünnet var ise bugün neden birisini elbisesini ters giymiş olarak görsek akli problemi olduğu önyargısı ile yaklaşırız?
Hadis 80:
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568 - Ebû Hureyre şöyle demiştir: Resûlullah (s.a.v.) son
rekâttan başını kaldırınca şöyle derdi:
“Allah’ım, Ayyâş b. Ebû Rebîa’yı kurtar, Allah’ım, Seleme b.
Hişâm’ı kurtar. Allah’ım, Velid İbnü’l-Velîd’i kurtar. Allah’ım, kâfirlerin zulmü altında ezilen, kurtulmaya çare bulamayan diğer bütün müminleri (müstaz’af) kurtar. Allah’ım, Mudar kabilesini ezip
iyice perişan et, onları yerle bir eyle; onların içinde bulundukları
bu yılları Hz. Yûsuf zamanındaki kıtlık yıllarına çevir.
Allah’ım Gıfâr oğullarını mağfiret eyle, Eslem oğullarını da
selâmete erdir.”
İbn Ebi’z-Zinâd babasının şöyle dediğini nakletmiştir: “Bunların tamamı sabah namazında olmuştur.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.327.)

Bu hadisin bize verdiği ana fikir sabah namazlarında mutlaka beddua edilmesi öğütleniyor. Mutlaka beddua edecek birilerini bulmanız lazım. Mevcut bir düşmanınız yoksa sizde
Peygamber’in beddua ettiği kişilere beddua edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Müslümana İslam’ı yaşamayı öğrettiği ve Kur’an’ı
açıkladığı iddia edilen hadislerin iç yüzü bunlar. Bizim bu kitabı yazma amacımızda Rahmet Peygamberi diye mevlüt kandillerinde tarif edilen Peygamber’e atılan iftiraları gün yüzüne
çıkarırken bu hadislerden haberi olmayan halkı uyandırmak.
Hadis 81:

590- İbn Abbâs’ın şöyle dediği nakledilmiştir:
“Sâd sûresi mutlaka yapılması gereken secdelerden (azâimü’s-sücûd) birini içermez. Ancak ben Hz. Peygamber’in (s.a.v.)
bu sureyi okuduğunda secde ettiğini gördüm.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.339.)
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Sırada namaz arasında secde kelimesi geçtiği için ayrıca
secde edilen namazların hadisine geldik. İlk hadis Sâd sûresinde geçen secde âyeti. Nakleden ravi secdeye gerek yok ama Peygamber yapardı diyor.
Böyle bir hadise inanan neye iman edecek? Sahabi bize
Kur’an’ı nakledenlerden biri, diğeri Peygamber. Konu bir âyetin
uygulanması, yani basit bir tırnak kesme hadisi değil. Neden
iki fikir? İkisi de doğru ise Peygamber’in yaptığı değil başka bir
Müslümanın yaptığı da oluyor ise hadise ne gerek var. Hadis
deryasının içinde inanmadığımız halde bizi bile şok eden sayısız hadis var. Bu kadarı da olmaz dedirtiyor.
Hadis 82:

591- İbn Abbâs’tan nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) Necm sûresini okuduktan sonra secde etti. Onunla birlikte müslümanlar, müşrikler, cinler ve insanlar
da secde etti.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.340.)

Necm sûresi secde âyeti okununca müşrikler ve cinler secde
ediyor. Bu hadisi okuduğumuzda refleks olarak ilk aklımıza gelen
inanmayan müşrikler neden secde etsin? Eğer secde ediyorsa neden müşrik diyoruz? Hem Müslümanlar dediği halde insanlar da
demesinin sebebi ne olabilir? Müslüman artı müşrik artı cinler
başka ne kaldı ki? İnsan diye kastettiği inanan değil, inkâr eden
değil, cinler de değil. Yani hadisi yazan hızını alamamış.
Hadis 83:

592- Zeyd b. Sâbit şöyle demiştir:
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“Resûlullah’a (s.a.v.) Necm sûresini okudum fakat secde etmedi.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.340.)

Bu kitabın yazılma amacı özet olarak bu. Örnek Necm
sûresi okunuyor, secde eden yok. Hangisini Peygamber’den
öğrendik ya da Kur’an sünnete muhtaç derken hangi sünnete
muhtaç? Bir önceki hadiste neredeyse hayvanlar bile secdeye
kapanırken, şimdi aynı kitap, aynı ravi ama bu sefer aynı sureye
Peygamber secde etmiyor.
Bu iki hadise birden doğru diyen hadis savunucuları Peygamber’in okuduğunda dağların taşların secde ettiği sureye
kendisinin secde etmediğini iddia etmek zorunda kalıyor.

Hadis 84:
593 - Ebû Seleme’nin şöyle dediği nakledilmiştir:
Ebû Hureyre’nin İnşikâk sûresini okuyup secde ettiğini gördüm. Kendisine, şaşkınlıkla niçin secde ettiğini sorunca bana şu
cevabı verdi: “Resûl-i Ekrem’in (s.a.v.) secde ettiğini görmeseydim
ben de secde etmezdim.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.340.)

Hadislere göre Kur’an okunurken secde kelimesi geçerse
fiziki olarak secde edilmesi lazım. Namaz kılarken secde âyeti
geçerse hangi durumda olunursa olunsun secdeye gidilir. Daha
sonra namaz kaldığı yerden devam eder. Kur’an’da toplamda 14
yerde secde âyeti geçmektedir. Uygulamada en çok teravih namazlarını hatim ile kılan cemaatlerde yaşanan bu uygulamanın
savunduğu hadisler olduğu gibi “secde etmezdi” şeklindeki hadisler de mevcuttur.
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Hadis 85:

594- İbn Ömer’in şöyle dediği nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) bize içinde secde âyeti bulunan bir
sûre okuduktan sonra secde ederdi ve biz de bunun üzerine secdeye varırdık. Hatta kalabalık dolayısıyla alnımızı koyacak ver bulamazdık.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.340.)

Hadis namaz arası secde kelimesi geçerse secde edilmesi
gerektiğini şart koştuğu için günümüzde Ramazan’daki teravih
namazlarının hatim ile kılınanları haricinde kolay kolay hiçbir
imam içinde secde kelimesi olan âyeti namaza sokmaz. Bu hadis yüzünden bu 14 âyetin geçtiği yerler namazdan mahrum
kalmış oluyor. Vebali ravilerin boynuna olsun.
Hadis 86:

595- İbn Abbâs’ın şöyle dediği nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) bir yerde (gecesiyle birlikte) on dokuz gün kaldı ve bu müddet içinde namazları kısaltarak kıldı. Biz
(gecesiyle birlikte) on dokuz günlük yolculuk yaptığımızda namazları kısaltarak kılardık. Fakat daha uzun süreli yolculuklarda tam
kılardık.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.341.)

Namazı sefer halinde iken kısaltın âyeti maalesef yanlış çevirildiği için, Araplarda yanlış anladığı için neticede her mez-
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hebin seferi gün sayısı farklı karar alınmış. Gerçekten Peygamber’e dayansaydı bütün mezheplerde aynı gün sayısı alınmalıydı.
Aslında olması gereken sefer hali yolculuk değil (seyrüsefer =
trafik) gerçek manası sefer hali (Ridaniye seferi – Haçlı seferi)
yani savaş, tehlike halinde kısaltın olmalı. Bu kısaltmada 4’den
2’ye indirmek değil, kısa sure okunarak uygulanmalıdır. Konuyu örnek ile bitireyim. 2 rekât kılınan bir namaz Yasin sûresini okursanız kısa bir namaz olmaz. 4 rekâtlık bir namaz İhlas
sûresini okursanız uzun bir namaz olmaz. Doğru olan tehlike
halinde (sefer) kısa sure okuyunuz olmalıdır.
Tehlike anı sadece savaş sırasında can derdi olmayabilir.
Yetişilmesi gereken bir durum ya da mağdur olacak/olunacak
bir durum varsa kısa sure okunarak namaz mağduriyet sebebi
yaratmadan kılınması gerekir. Namaz kılma eylemi hiç kimse
için mağduriyet sebebi olmamalıdır.
Hadis 87:

597- Abdullah b. Mesûd’dan nakledilmiştir:
“Ben Mina’daki namazları Resûlullah (s.a.v.), Hz. Ebû Bekir ve
Ömer radıyallâhu anhümâ ile birlikte ikişer rekât halinde kıldım.
Hz. Osman radıyallâhu anh döneminin başlarında da onunla birlikte Mina’daki namazları böyle kıldım. Fakat Hz. Osman radiyallâhu
anh daha sonra tam olarak kılmaya başladı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.342.)

Min’da namaz Peygamber, Ömer, Ebubekir ve Osman beraberken 2 rekât birkaç yıl sonra Hz. Osman 4 rekâta çeviriyor.
Uygulamada Peygamber’e itaat yok, kendi içtihadı var. Ayriyeten günlerce her namaz 2 rekât kılınıyor. Akşam namazının 3
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rekât kılındığını göremiyoruz. Hadislerdeki çelişki son hadise
kadar maalesef devam edecek.
Hadis 88:

598 - Hârise b. Vehb’in şöyle dediği nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) güven ortamının en zirvede olduğu
dönemde bizlere Mina’da namazları iki rekât olarak kıldırdı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.342.)

Hiçbir gerekçe olmadığı halde namazların 2 rekât kılındığına dair hadistir. Bize en çok sorulan soruda Kur’an’da namazın
rekât sayıları neden yok? Peygamber göstermedi mi? Namazın
rekâtlarını sen nereden öğrendin? Bize bu soruları soranlara bu
hadisi göstererek şimdi biz soruyoruz. Peygamber 2 rekât kıldı
ise siz neden 4 kılıyorsunuz? Siz namazın rekât sayılarını nereden öğrendiniz?
Hadis 89:

599- Abdurrahman b. Yezîd’in şöyle dediği nakledilmiştir:
“Hz. Osman bize Mina’da dört rekât namaz kıldırdı. Bu
durum Abdullah b. Mesûd’a arzedildi ve şikâyetler iletildi. Bunun üzerine İbn Mesûd
diyerek şaşkınlığını ve
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üzüntüsünü belirtti. Ardından da şöyle dedi: “Ben Hz. Peygamber
(s.a.v.) ile birlikte Mina’da iki rekât namaz kıldım, ardından Hz.
Ebû Bekir ve Ömer radiyallâhu anhümâ ile de Mina’da namazı
iki rekât kıldım. Dört rekât kılmaktansa kabul olunmuş iki rekâtlık
namaz kılmak daha çok hoşuma gider.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.342.)

Peygamber, Ömer, Ebu Bekir iki rekât kılıyor. Osman 4
rekât kılıyor. Hz. Osman sünnete karşı mı geliyor? Müminlerin emiri Hz. Osman olunca 2 rekâttan 4 rekâta çıkıyor. Sahabe
üzülüyor. Hz. Osman’a Peygamber’in 2 kıldığını söyleyerek itiraz ediyor. Bu hadise rağmen hiç kimse Hz. Osman’a bir eleştiride bulunamıyor.
Hadis 90:

600 - Ebû Hureyre’den nakledildiğine göre Hz. Peygamber
(s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Allah’a ve âhiret gününe iman eden bir kadının bir gün ve
bir gecelik yolculuğa yanında kendisiyle evlenmesi haram olan biri
bulunmadan çıkması helal değildir.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.342.)

Konu başlığı sizi yanıltmasın, kadın tek başına yolculuk yapamaz hadisi yani haram deniyor bu hadis şu anda sadece haç ve
umre için uygulanıyor (Aslında orada bile bile yapılıyor birkaç
dolar için görevli gereken formaliteyi sizin için halleder) Şayet
Buhârî’ye iman ediyorsanız eşinizi kızınızı yanında erkek olmadan bir gün ve bir gecelik bir yere yollayamazsınız. Fakat her hadiste olduğu gibi uygulamada dikkate alınmayan uydurma bir
hadis.
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Hadis 91:

603- Enes b. Sîrîn şöyle demiştir:
Enes b. Mâlik’in Şam’dan gelmekte olduğunu öğrenince onu
karşılamaya çıktık. Aynü’t-Temr denen yerde onunla karşılaştık.
Onun merkebi üzerinde namaz kıldığını gördüm; kıblenin sol tarafına doğru yönelmişti. Ona; “Senin kıble dışında bir yöne dönerek namaz kıldığını gördüm!?” diyerek şaşkınlığımı belirttiğimde şu
cevabı verdi: “Ben Hz. Peygamber’in (s.a.v.) böyle yaptığını görmeseydim asla bu şekilde namaz kılmaya kalkışmazdım.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.344.)

Yemek için mola, uyku için mola, tuvalet için mola, sıra namaza gelince eşek üzerinde kıl. Sünnet olsa bile durup cemaat
yapmak sünnet değil mi? Anlatanda sahabi olduğu halde diğer
sahabinin dediğine itiraz etmiyor. Burada bize verilmek istenen
namazın basit, huşu içinde olmasına gerek kalmayan bir ritüel
olarak anlatılıyor.
Hadis 92:

615 - Hz. Âişe’nin şöyle dediği nakledilmiştir:
“Resûlullah (s.a.v.) işlemekten zevk aldığı ve sevdiği bazı amelleri, insanlar da kendisine uyup amel ettikleri için farz kılınabilir

Bana Namazı Göster

.

97

endişesiyle terk etmiştir. Bu yüzden Resûl-i Ekrem (s.a.v.) hiçbir
zaman kuşluk namazı kılmamıştır. Fakat ben bu namazı kılarım.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.349.)

Peygamber’in kılmadığı bir namaz hadisi. Tabi ki bu namazı kıldı, hadislerde var. Bu sünnet Hz. Âişe’nin sünneti denebilir. İmam-ı Azam Ebu Hanife’den bir tek hadis almayan Buhârî,
kendisi ile arasında 100 yıl olan Hz. Âişe’den sayısız rivayet almıştır. Peygamber’in sevdiği amelleri ümmetine örnek olmak
için vermemesi başlı başına bir iftiradır. Ümmetini farzdan koruyan bir Peygamber’e inandıklarını söyleyenler Allah bir şeyi
farz kılıyorsa bu kulunun iyiliği içindir, bilmez misiniz?
Hadis 93:

616- Abdullah b. Amr İbnü’l-Âs’tan nakledildiğine göre Hz.
Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Allah’ın en çok sevdiği namaz Hz. Dâvûd’un kıldığı namazdır. Allah’ın en fazla sevdiği oruç da Hz. Dâvûd’un tuttuğu oruçtur.
O gece yarısına kadar uyur, sonra ve son kalkıp gecenin üçte birini
ibadetle geçirir ve son altıda birlik vakitte de tekrar uyurdu. Orucu
ise gün aşırı tutardı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.350.)

Buhârî’nin bu hadisi Peygamber’den önce namazın olduğunu hatta Allah’ın en çok sevdiği namazın bu namaz olduğu ve
Hz. Dâvud zamanında kılındığını söylüyor. Okuduğunuz gibi
hadis çok açık ve net. Hz. Dâvud’un namazını söylüyor. Hadis
savunucuları o namaz bu namaz değildir, şekli farklıdır, okunanları farklıdır, Dâvud Peygamber’de Kur’an yoktu, ayrıca bu
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hadisin meal edilmesi lazım diyeceklerdir. Yani Kur’an’ı açıklayan hadislerinde açıklanması lazım.
Hadis 94:

617- Mesrûk’tan nakledilmiştir:
Hz. Âişe’ye, “Resûlullah’ın (s.a.v.) en çok hoşuna giden amel
hangisiydi?” diye sordum. Şu cevabı verdi: “Devamlı olanı.” Ben
tekrar: “Peki gece ne zaman kalkardı?” deyince: “Horozların öttüğünü duyunca kalkardı” dedi.
Eş’as’ın naklettiği rivayette ise şöyle geçmektedir: “Horozların
öttüğünü duyunca kalkar ve namaz kılardı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.350.)

Yine beyninizi zorlayan bir hadis. Soru gece ne zaman kalkardı? Cevap horozlar ötünce. Horoz gün ışığını görmeden ötmez. Zamansız öten horozun başını keserler. Sabah namazının
vakti âyetlerde sabittir. Bu hadise iman eden sabah namazını bir
saat geç kılması gerekiyor, farkında mısınız?
Hadis 95:

619- Abdullah b. Mesûd anlatıyor:
“Bir gece Resûl-i Ekrem (s.a.v.) ile birlikte namaz kıldım. Kıyamda o kadar uzun süre bekledi ki artık kötü bir şey yapmaya karar vermiştim.” Ravi: “Ne yapmak istemiştin?” deyince İbn Mesûd
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şöyle cevap vermiştir: “Oturup Hz. Peygamber’i (s.a.v.) yalnız bırakmaya karar vermiştim.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.350.)

Hadisin ravisi olacak kadar kaliteli. Kalbinden namazı terk
edecek kadar kalitesiz. Namaz kılarken kalbi başka yerde olanın
zaten kıldığı namazın Kur’an’a göre doğru bir namaz olmadığını görüyoruz. Kur’an-ı Kerim’de Peygamber’i hutbede yalnız
bırakan, savaşta korkup kaçan, infak etmede isteksiz olan birçok sahabe örneği var. Hadislerde genellikle çok güzel anlatılan
sahabe bu hadiste de âyetlere uygun anlatılıyor. Yani maalesef
namazı bozmayı düşünüyor.
Hadis 96:

620- Abdullah b. Abbâs şöyle demiştir:
“Resûlullah’ın (s.a.v.) gece namazı on üç rekât idi.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.351.)

Kur’an’da olmayan namazın rekâtları hadislerde de farklı
farklı karşımıza çıkıyor. Birkaç hadis önce 11 rekât kılardı diyen
ravi bu hadisin ravisi ile aynı Peygamber’e mi uymadı? Aynı Peygamber ise farklı rekâtlarda mı kıldı? Rekât sayısı sabit değilse
sünnet dediğimiz uygulamaya hangisini seçeceğimiz belli değil.
Hadis 97:

621- Hz. Âişe şöyle demiştir:
“Resûlullah (s.a.v.) vitir namazı ile sabah namazının iki rekâtı
da dahil olmak üzere geceleri on bir rekât namaz kılardı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.351.)
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Sadece ailesinin şahit olabileceği evde kıldığı namazlardan
Hz. Âişe’den nakil bir hadis. Vitir namazı ile sabah namazının
iki rekâtı dahil geceleri 11 rekât namaz kılardı. Dikkat edelim,
geceleri! Yani her gece. Vitir namazı ile yatsı namazı birleşmiyor. Buradaki toplamada vitir namazı sabah namazı ile toplanıyor. Buhârî’nin Hz. Âişe hadislerine ilgisi çok fazla. Demek
ki tam aradığını orada buluyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin
kanaati işine gelmemiş.
Hadis 98:

624 - Abdullah radıyallâhu anh şöyle demiştir:
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yanında bir adamdan bahsedildi ve
“Sabaha kadar uyudu, namaza kalkmadı” denildi. Bunun üzerine
Hz. Peygamber (s.a.v.): “Şeytan onun kulağına işedi” buyurdu.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.352.)

Peygamber’in yanında namaz kılanlardan birisi sabah
namazına kalkamıyor. Kulağına şeytan işemesi tabii ki mecaz
alınmalı, fakat toplum tarafından her biri cennetlik kabul edilen sahabenin aslında bizler gibi normal birer insan olduğunu
anlamak için iyi bir örnek. Peygamber’e yapılan iltifat o kadar
artıyor ki sahabede bundan payını alıyor. Fakat hadislerde aynı
sahabeler tabiri caiz ise yerden yere vuruluyor. Şeytan onun kulağına işedi’yi ilk Müslümanlardan biri için söylendiğini düşünmek hakikatten üzücü.
Hadis 99:
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625 - Ebû Hureyre’nin radıyallâhu anh belirttiğine göre Hz.
Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Yüce Rabbimiz her gece, gecenin son üçte biri kaldığında
yakın semaya inerek şöyle der: Bana dua eden yok mu ona icabet
edeyim, isteyen yok mu ona vereyim, bağışlanmayı isteyen yok
mu onu bağışlayayım”.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.352.)

En tehlikeli hadis örneklerinden birisi hadisin içinde Allah konuşuyor ve en yakın semaya kadar Allah’ın indiğini söylüyor. Tüm
semaları ve sonu bilinmeyen kâinatı yaratan nereden iniyorsa, ki
Allah her yerde, en yakın semaya kadar iniyor ve konuşuyor. Fakat
Allah değil. Hadisler yoluyla Peygambere atılan iftiralar maalesef
haddini aşarak Allah’a iftiraya kadar gidiyor. Bu hadiste Allah’ın
sözü hadis olarak veriliyor. Bu hadise uydurma demek yetersizdir.
Hadis 100:

634 - Hz. Âişe radıyallâhu anhâ şöyle demiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) sabah namazının iki rekâtına devam
ettiği kadar hiçbir nafileye devam etmemiştir.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.357.)

635 - Hz. Âişe radıyallâhu anhâ şöyle demiştir: Hz. Peygamber
sabah namazından önce kıldığı iki rekâtlık sünnet namazını o kadar
hafif kılardı ki ben içimden “Acaba Fatiha’yı okudu mu?” derdim.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.357.)
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Sabah namazında 60 ila 100 âyet arasında okurdu hadisinden acaba Fâtiha’yı okudu mu endişesine düşecek kadar kısa
kılınan sabah namazı nafilesi, anlatmak istediğimi tam olarak
yansıtıyor. Ayrıca Peygamber sünnet kılardı ifadesi şöyle bir soruyu akla getiriyor. Nasıl niyet ediyordu? Kendisi Peygamber
iken, “Niyet ettim sünnet namazı” diyemez. Ancak biz diyebiliriz. Peygamber’in nasıl niyet ettiğini tahmin etmek zor değil.
“Allah rızası için namaz kıldı!” Onu takip ettiğini iddia edenler, onun yaptığı gibi Allah rızası için değil, Peygamber kıldığı
için kılıyorlar. Yani namazı kılma gerekçeleri Peygamber kıldığı
için. Bunun haricinde de ek olarak hiç namaz kılınmaz. Yani
amaç Peygamber’in yaptığını yapıp, onu razı etmektir.
Hadis 101:

636 - Ebû Hureyre radiyallâhu anh şöyle demiştir:
Dostum (Resûlullah) bana üç şeyi tavsiye etti, ben ölünceye
kadar bunları bırakmam: Her aydan üç gün oruç tutmak, kuşluk
namazı kılmak, vitir namazını kılınca uyumak”.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.357.)

Kur’an’a göre terkedilmeyen ibadet farzdır. Farzlar terk edilemez. Bu hadiste Peygamber’in ölünceye kadar devam ettiği 2
ibadet birde uygulama anlatılıyor. İbadetlerden birisi her aydan
3 gün oruç tutmak. Bunun uydurma olduğunu anlamamız için
Pazartesi Perşembe oruçlarını hatırlamamız yeterlidir. Her ayın
4 haftası vardır. Haftada 2 gün oruç, ayda 8 gün yapar. Her ayda
3 oruç tutuyor demek tutarsızdır. Kuşluk namazı kılmak Hz. Âişe’nin naklettiği hadise göre sürekli kıldığı bir namaz değildir.
Hz. Âişe ile Hureyre arasındaki bu çelişki birbirleri hakkındaki
rivayetlerle anlaşılmaktadır. Hz. Âişe’nin Hureyre için olumsuz
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görüşlerini internetten öğrenebilirsiniz. Vitir namazından sonra uyumaya gelince uyuyan Müslümanlarımızın tabii ki hoşuna
giden bir bölüm.
Hadis 102:

638 - Abdullah el-Müzenî, Hz. Peygamber’den (s.a.v.) şunu
rivayet etmiştir:
“Akşam namazından önce namaz kıln”. Hz. Peygamber
(s.a.v.) bu ifadeyi üç kere tekrarlamış, üçüncüden sonra insanların
bunu sünnet edinmesinden korktuğu için “dileyen kimse” ifadesini eklemiştir.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.358.)

Akşam namazından önce sünnet kılınır mı? Peygamber
kılın demiş, sonra dileyen kimse diye sünnet olmaktan çıkarmış. Neden dileyen kimse kalmadı? Yasak değil, dileyen kılsın
diyor. Fakat yasak muamelesi görüyor. Ayrıca dileyen kelimesi
ile yüzlerce belki de binlerce hadis var. Zaten dileyen demese
de bunun yerine Allah’ın emridir dese farz olur. Gördüğünüz
gibi kendisinin yaptığı bir ibadet Peygamber’in yapın demesi ile
sünnet oluyor. Fakat şu anda yapın demediği halde görenlerin
naklettiği için yapılan sünnetlerin durumu ne olacak. Peygamber yapmış, bizde yaparız mı? Yoksa Peygamber yaptı ve yapın
dedi şartı var mı?
Peygamber’in yapın ya da yapmayın demediği meselelerin
bazılarında bu durum Peygamber’e özel bir durumdur; bazılarında da sünnettir, bizim de yapmamız lazım denmektedir. Bu
kararı kim, nasıl, hangi delil ve gerekçeyle vermektedir?
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Hadis 103:

640 - Ebû Hureyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Benim bu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram
dışındaki başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.358.)

Mekke’de kılınan namaz 1000 namaza bedel. Namazı kılanın kalitesi yerine namazın kılındığı yerin kalitesi öne çıkaran
bu hadis başka bir vatanda yaşayıp parası olmadığı için oralara
gidemeyen bir kişinin neden böyle diye bir soru soracaksa bu
soruyu Allah’a ve elçisine değil, Ebu Hureyre ile Buhârî’ye sorması lazım. Bunu söyleyen Peygamber Mekke’yi fethettiği halde
neden Medine’de vefat etti?
Hadis 104:

644 - Abdullah radıyallâhu anh şöyle demiştir:
Hz. Peygamber (s.a.v.) namaz kılarken biz ona selâm verirdik
o da selâmımızı alırdı. Necaşi’nin yanından döndükten sonra da
ona selâm verdik, ancak o selâmımızı almadı ve bize şöyle dedi:
“Namazda meşgûliyet vardır.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.359.)

Namazda Peygamber verilen selamı alıyor, daha sonra almıyor. Buradan anladığımız İslam’ın ilk yıllarındaki namaz ile
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ilerleyen yıllardaki namaz arasında çok büyük farklar var. Hadis savunucuları Peygamber namazı Cebrâil’den öğrendi ve bize
uygulamalı olarak öğretti. Bu öğreti de bize hadislerle gelmektedir diyorlar. Şimdi hadis âlimlerine soralım: Cebrâil yanlış mı
öğretti, sonra düzeltti? Ya da Cebrâil öğretmeden Peygamber
namaz kılıyordu, sonra Cebrâil doğrusunu mu gösterdi? Hadisi
kurtarmak için lütfen meleklere iftira atmayın.
Hadis 105:

645 - Ebû Amr eş-Seybânî şöyle demiştir:
Zeyd b. Erkam bana şöyle dedi: Biz Hz. Peygamber (s.a.v.)
devrinde namazda konuşurduk. Birimiz arkadaşına ihtiyacını söylerdi. Sonra “Namazlarınızı muhafaza ediniz” âyeti indirilince bize
namazda susmamız emredildi.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.360.)

Hadislerde en çok karşımıza çıkan âyetlerin nuzul sebepleridir. Peygamber’in bir eşi geceleyin tuvalete giderken onu göre
Hz. Ömer üzülünce örtü âyeti inmiş. (Kitabımızda bu hadisi
bulabilirsiniz) Bu hadiste de Cebrâil’in öğrettiği namaz daha
sonra âyet ile düzeltiliyor. Konuşmak serbest olsa bile abdest
alıp namaza duran birisi Fatiha okuduktan sonra yanındakilerle
ihtiyaçlarını konuşur mu? Bunun namazda olmaması gerektiğini anlamak için sahabe vahiy gelmesini beklemiş. Sahabenin
huşu içinde namaz kıldığını savunan ehli sünnete soralım: O
âyet inmeseydi namazdaki sohbet devam eder miydi? Önce namazda konuşuluyor, sonra yasaklanıyor.
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Sahih-i Buhârî’nin ezan bölümü burada bitmiş oluyor. Aslında bu yazdıklarımızın 10 katı daha var. Fakat konuyu anlamanız için 105 örnek hadis yeterlidir. Şöyle bir soru sorabilirsiniz: Bu kadar hadis arasında ezan nerede? Bizim de amacımız
bu çelişkileri sizlere göstererek Kur’an’ın bu yazılanlara muhtaç
olduğunu iddia edenlere hakikati gösterip, onları Kur’an’a çağırabilmeniz içindir. Gayret bizden, hidayet Allah’tandır.

B. ABDEST HADISLERI

Bismillahirrahmanirrahim
Bana abdesti göster!...
Kur’an’da Abdesti yetersiz görenlerin hadisler ve sünnetten
öğrendikleri abdest konusuna girelim....
Terbiye ve ahlak kurallarını biraz zorlayarak Bu hadisleri
sizlerle paylaşmak zorundayım ilk hadisimiz....
Hadis 1: Kişi abdestini bozduğundan kesin olarak emin
olmadığın sürece (yeniden) abdest almaz

113- Abbâd b. Temîm’in amcasından rivayet ettiğine göre,
namazda kendisine abdesti bozulmuş gibi gelen ancak bir şey
bulamayan kişi Resûlullah’a (s.a.v.) bunu sormuş, Hz. Peygamber
(s.a.v.) de şöyle buyurmuştur:
“Bir ses veya koku duymadıkça namazını terk etmesin”.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.123.)

Bu hadise göre gaz çıkartırsınız yani yellenirsiniz koku
ve ses yoksa abdest bozulmuyor. Bu hadis evhamlı kişiler için
diye savunuluyor. Ama hadiste evhamla ilgili bir kelime yok.
Yani tüm Müslümanları kapsar. Hadisi kurtarma çabası boş bir
gayrettir. Biz sorumuzu şöyle soralım: Kişinin duyması ve koku
alması sıkıntılı ise ne olacak? Kararı alan namazı kılan kişi. Ya-
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nındakiler o kokuyu duyduysa ya da sesi duyduysa ne yapacak?
Ya da kişi yellendiği halde hakikatten koku yoksa namazı bozan
şey yellenmek değil de kokusu mu oluyor?
Hadis 2: Abdesti hafif almak

114- İbn Abbâs radıyallâhu anh şunu rivayet etmiştir:
Hz. Peygamber horlayacak derecede uyudu, sonra kalkarak
namaz kıldı.
Süfyan bu hadisi bize tekrar tekrar Amr, Küreyb, İbn Abbâs
yoluyla rivayet etmiştir. Bu rivayete göre İbn Abbâs şöyle demiştir:
“Bir gece teyzem Meymûne’nin yanında kaldım. Hz. Peygamber (s.a.v.) geceleyin kalktı. Gecenin bir kısmı geçince duvara
asılı bir tulumdaki sudan gibi hafif bir abdest aldı, sonra da kalkıp
namaz kıldı. Ben de onun gibi abdest aldım ve onun sol tarafına
durdum. O beni sağına geçirdi. Sonra bir süre namaz kıldı. Daha
sonra yatarak uyudu ve horladı. Ardından münadi/müezzin gelerek kendisine namaz vaktinin girdiğini bildirdi. Hz. Peygamber
de (s.a.v.) onun haberi üzerine namaza kalkarak yeniden abdest
almaksızın namaz kıldı.”

Bana Namazı Göster

.

109

(Süfyan dedi ki): Biz Amr’a “İnsanlar, Resûlullah’ın (s.a.v.)
gözü uyur ancak kalbi uyumaz” diyorlar, dedik. Amr şöyle cevap
verdi: Ubeyd b. Umeyr’in şöyle dediğini duydum: “Peygamberlerin rüyası vahiydir”. Daha sona şu âyeti okudu: “(İbrahim oğlu
İsmail’e): Ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum, dedi”.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.123.)

Bu hadise göre uyku hadisi bozmuyor. O kadar ayrıntı var
ki; horladı, kalktı abdest almadan namaz kıldı. Bu hadisi savunanlar Peygamber’in uykusu bizim uykumuz gibi değildir. Fakat
Peygamber benim uykum sizin uykunuz gibi değildir dediğine
dair bir hadis yok. Tam tersine bizim gibi bir insan olduğuna
dair âyetler var. Hadiste Peygamber’in eşi beni sağından soluna
çekti dercesine ayrıntıya giriyor. Horladı diyor, uyandı ve abdest almadan diyerek özel vurgu yapıyor. Bizde bütün bu yazılanlara rağmen “Hayır, o uyusa da bir şey olmaz” diyoruz. Bu
kararı alan kişi ya da kişiler kimler? Peygamber uçmaz, sahabe
mi uçuruyor?
Hadis 3: Yüzü iki el ile bir avuç su dökerek yıkamak

116 - Rivayet edildiğine göre İbn Abbâs abdest alırken yüzünü yıkadı. Şöyle ki; bir avuç su alıp ağzını çalkaladı ve burnuna
çekti. Sonra bir avuç su alıp bu avucu ile diğerini birleştirerek yü-
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zünü yıkadı. Yine bir avuç su alıp sağ kolunu yıkadı, bir avuç su
alıp sol kolunu yıkadı. Sonra başını meshetti. Sonra bir avuç su alıp
sağ ayağını iyice yıkayacak şekilde döktü. Yine bir avuç su alıp sol
ayağını yıkadı. Sonra da: “Resûlullah’ı (s.a.v.) bu şekilde abdest
alırken gördüm” dedi.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.125.)

Hadise göre el yıkama yok. Bir kere ağız, bir kere burun,
bir kere sağ kol, bir kere sol kol, bir kere baş, bir kere sağ ayak,
bir kere sol ayak. Kur’an yetmez, hadis ve sünnetten abdesti öğreniyoruz.
Sahih-i Buhârî’de her şey bir kere yıkanıyor. Neden uygulamada 3 kere yıkanıyor? Sebebi başka bir hadis olması. İkisi de
aynı kaynağın yani ravisi aynı. 2 diyen hadisi de göreceksiniz, 3
diyen hadis de var. Neye göre seçiyoruz? Cevap: Biz seçmiyoruz
zaten, seçen bizim için seçmiş, hayırlı olsun.
Baştan sona bir birçok hadisle aynı şeyi göstermek istiyorum. Buhârî ya da Müslim, konu aynı hadis farklı. Hadis tekniğine göre 31 çeşit hadis var. Bunu ayrı bir bölümde detaylandırırız. Ama ana konu Kur’an yetmez hadis Kur’an’ın uygulamasıdır
diyenler, bu uygulamaların içinden neye göre seçim yapıyorlar?
Neye göre tek doğru bu dedikleri belli olmayan hadislerle karşı
karşıya kalıyoruz.
Alıntı yaptığınız bu hadisler arasında şu anda günümüzde uyguladığımız hadislere de rastlayacağız. Aynı kitabın aynı
sayfalarındaki alt alta 2 hadisin birisi uygulanıyor, diğeri uygulanmıyor. Hadislerdeki raviler aynı olmasına rağmen birisinin
hiç rağbet görmeyip, diğerinin tek doğru kabul edilmesi ayrıca
konuşulması gereken bir iftira konusudur.
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Hadis 4: İki tuğla üzerine oturarak tuvalet yapmak

121- Vâsi’ b. Hibban’ın rivayet ettiğine göre Abdullah b.
Ömer şöyle söylerdi:
İnsanlar “Tuvalet yapmak için oturduğunda kıbleye ve Beytü’l-Makdis’e önünü dönme” diyorlar. Oysa ben bir gün evlerimizden birinin üzerine çıktım. Resûlullah’ı (s.a.v.) tuvalet ihtiyacını
görmek üzere iki tuğla üzerine oturmuş ve önünü Beytü’l-Makdis’e dönmüş olarak gördüm.
(İbn Ömer, Vâsi’a şöyle dedi): “Belki de sen de karnını dizlerine yapıştırarak namaz kılanlardansın.”
Vâsi: “Vallahi bilmiyorum”, dedi
Malik, İbn Ömer’in burada namaz kılarken yerden uzakta
durmayan, yere yapışık olanları kastettiğini söylemiştir.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.126.)

Bu hadisimizin konusu tuvaletin yönü ve Peygamber tuvaletini yaparken onu gören ve hadisi nakleden ravi. Gizlice seyretmiş ki naklediyor. Gizli değil de açıktan seyrettiyse durum
daha vahim.
Sahih-i Buhârî’de geçen bu hadisin başlığı 2 tuğla üzerine
oturarak tuvalet yapmak.
Görüldüğü gibi bu hadise itibar ediyorsanız tuvalet esnasında Kâbe’ye dönebilirsiniz. Hayır inanmıyorsanız o zaman bu
hadisi nakleden iftira atıyor demektir. Kur’an’a göre o kişiyi bir
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daha ömür boyu şahit kabul edemezsiniz. Fakat Buhârî bu hadisi kendi eserine almış.
Ayrıca hadisin ravisi tuvaleti yapan Peygamber’i seyreden
kişi. Turabi’nin naklettiği hadisi Kur’an’da olmadığı için tuvalet
esnasında hangi yöne döneceğimizi dinin konusu zannedenler
kendi aralarında tartışmış. Şimdi netice nedir? Türkiye’de hiçbir
tuvalet kıbleye karşı yapılmıyor. Ön ve arka istikameti kıbleye
gelecek şekilde inşa edilmiş örnek yok. Yani bu hadis bize göre
tutarsız, uydurma, aslı yok. Zaten inanıp uygulayanda yok.
Hadis 5: Kadınların tuvalet ihtiyaçlarını görmek için çıkmaları

122 - Hz. Âişe’den radıyallâhu anhâ rivayet edilmiştir:
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hanımları geceleyin tuvalet ihtiyaçlarını görmek üzere menâsı’ denilen yere (ki burası geniş bir arazi
idi) çıkardı. Ömer, Hz. Peygamber’e (s.a.v.): “Hanımlarını ört” diyordu. Resûlullah (s.a.v.) ise bunu yapmıyordu. Nihayet bir gece
Hz. Peygamber’in hanımlarından Sevde binti Zem’a yatsı namazı
vaktinde çıktı. Sevde uzun bir kadındı. Hz. Ömer örtü konusunda
âyetin gelmesini şiddetle arzuladığı için ona “Ey Sevde biz seni
tanıdık” dedi. Bunun üzerine Allah hicab (örtü) âyetini indirdi.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.127.)

Bu hadiste Kuran âyetlerinin nüzul sebeplerini işaret eden
örnek hadislerden biridir. Yani âyetin inme sebebi yaşanan bir
olaya dayanmaktadır. Yaşanan bu olaylar hadisler yoluyla bize
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gelmiştir. Genel kanaat önce bir olay yaşanıyor, sonra o olay
sebebiyle âyet iniyor. Eğer bunu doğru kabul edersek, İran’daki birçok âyetin nüzul sebebinin Peygamber eşlerine iftiralarla dolu olduğunu göreceksiniz. Onlar da aynı metot ile kendi
hadis âlimlerini konuşturarak kendi iddialarını gerçek kabul
ediyorlar. Bir âyetin nüzul sebebi Buhârî’nin hadisi ise İran’daki
Şiaya göre başka bir âyetin iniş sebebi de düşünemeyeceğiniz
kadar ağır hakaretler içeren bir iftira oluyor. Şimdi nüzul sebebine vesile olan hadisi okuyoruz.
Gördüğünüz gibi Hz. Ömer takva konusunda Peygamber’den önde. Peygamber’e kadınlarını ört diyor, ama Peygamber örtmüyor.
Ayrıca namaz kılınıyor, yatsı namazına gidiliyor, ama henüz örtünme âyeti inmemiş. Soru basit: Kadınlar nasıl namaz
kılıyordu?
Namaz önceden vardı derlerse çelişki olacak, namazı Peygamber öğretti derlerse de tesettürden önce kadınlar namaz kılıyordu demek zorunda kalacaklar.
Gördüğünüz gibi eğer doğru düşünmeyi ve sorgulamayı
öğrenirseniz nasıl kandırıldığımızı da kolayca anlayabilirsiniz.
Hadis 6: Tuvalet yaptıktan sonra taş ile temizlik yapmak

125 - Ebû Hureyre radıyallâhu anh şöyle demiştir:
Hz. Peygamber (s.a.v.) tuvalet ihtiyacını görmek için çıktığında onun peşinden gittim. O, sağa sola bakmıyordu. Kendisine
yaklaştım. Bana “Temizlik yapmak için bana taş ara. Ancak kemik
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ve tezek getirme” dedi. Ben elbisemin bir kenarında taşlar getirerek onun yan tarafına bıraktım, sonra geriye döndüm. Tuvalet
ihtiyacını görünce o taşları kullandı.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.128.)

Taharet yaparken su yerine taş kullanmak sünnet oluyor.
600.000 hadis arasından seçilmeyi hak ettiğine göre önemli olabilir. Çünkü Kur’an’da bu hadisin konusu da yok. Kütüb-i Sitte
denilen hadis kitaplarını savunanlar tarafından, 600.000 hadis
arasından her bir hadis için gusül abdesti alarak iki rekât namaz kılmak, istihareye yatmak, gerekirse bir hadis için aylarca
yola gitmek gerekmiş. Bu kadar özenle derlenmiş ve Kuran’a
eşdeğerde kabul edilen meşhur hadis eserlerinde bu hadisi de
bulabiliyoruz.
Tuvaletini yaptıktan sonra taş ile temizlik yapmak.
Bu ne tür bir hadis diye eleştiri getirdiğimizde ilk tepki
“Hadis ilmin varmı? Fıkıh ilmin var mı? Siyer ilmin var mı?”
türünden sorular oluyor. Taşla taharetlenmek için nakledilen
bu hadis dini bir konuymuş gibi hadisçiler için bir kaynak olabilir. Hadisi bize izah etmek için ilk kullanılan argüman ‘hadislerin de meal edilmesi lazım, açıklanması lazım, bir hadisi düz
olarak alamayız’ oluyor. Neticeyi şöyle izah edelim. Kur’an’ın
açıklaması olan hadislerin de açıklanması lazım.
Hadis 7: Tezek ile tuvalet temizliği (istinca) yapmamak

126- Abdurrahman b. Esved, babasının Abdullah şu sözü söylerken duyduğunu rivayet etmiştir:
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Hz. Peygamber (s.a.v.) tuvalet ihtiyacını görmek için geldi.
Kendisine üç taş getirmemi emretti. Ben iki taş buldum, üçüncüye
baktım bulamadım. Bir tezek bularak onu getirdim. Hz. Peygamber (s.a.v.) iki taşı aldı, tezeği fırlattı ve “Bu pistir” buyurdu.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.128.)

Bir önceki hadiste entaride taşlar vardı. Şimdiki hadiste 3
taş var. Kur’an yetmez, biz abdesti, tahareti ve tuvaleti hadislerde buluyoruz diyorlar. Burada sorulması gereken soru tuvalete
giden neden yanında 3 taş götürmüyor da başkasından istiyor?
Hadisi savunmakta samimi olanlara tavsiyemiz sizin inancınıza
göre Peygamber unutkan olamaz, sizde tuvalete girdiğinizde taş
götürmeyin. Başkasından tuvalet esnasında isteyin ki gerçekten
sünnet olsun. Taş yerine tuvalet kağıdı kullanıyorsanız, deve
yerine araba kullandığımız için, dışarıdan tuvalet kağıdı istemelisiniz. İçine düştüğünüz durumu gösterebilmek için böyle
bir üslup kullanmak zorunda kalıyoruz. Umarım kimseyi gücendirmiyoruzdur.
Hadis 8: Abdest organlarını birer kere yıkayarak abdest
almak

127- İbn Abbâs “Hz. Peygamber (s.a.v.) abdest organlarını birer kere yıkayarak abdest aldı” demiştir.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.129.)

Bu hadiste de 1 defa yıkayın diyor. Günümüz Müslümanlarına az bir miktar su verin ve abdest almasını isteyin. Onların
yine her uzvunu üçer kere yıkayıp, mevcut suyu ucu ucuna da
olsa paylaştırdığını görürsünüz.
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Hadis 9: Abdest organlarını ikişer kere yıkayarak abdest
almak

128- Abdullah b. Zeyd’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber abdest organlarını ikişer kere yıkayarak abdest almıştır.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.129.)

Şimdi sırada 2 kere yıkayın hadisini veriyoruz. 1’i beğenmeyene 2’de var. Bitmedi! Bunu da beğenmiyorsanız, bir sonraki hadise devam edin.
Hadis 10: Abdest organlarını üçer kere yıkayarak abdest
almak

129- İbn Şihab, Atâ b. Yezid’in kendisine Hz. Osman’ın azatlısı Humrân’ın şunu rivayet ettiğini söylemiştir:
Hurmân Osman b. Affan’ın bir kap getirilmesini istediğini
gördü. Osman üç kere avuçlarına su boşaltarak onları yıkadı. Sonra sağ elini kaba sokarak ağzını çalkaladı burnuna su çekti. Sonra
yüzünü üç ve dirseklere kadar kollarını üç kere yıkadı. Sonra başını meshetti. Sonra ayaklarını topuklara kadar üçer kere yıkadı.
Sonra şöyle dedi: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
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“Benim aldığım gibi bu şekilde abdest alarak, hatırına bir vesvese getirmeksizin nefsinin, sesine kulak vermeden iki rekât namaz kılan kişinin geçmiş günahları affolunur”.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.129.)

Şimdi sıra 3 kere yıkayın hadisinde. Aynı sayfada aynı şahsa ait 3 hadisin sadece bir tanesi uygulanıyor. 3’ü de birbirine
zıt, ama hepsi doğru. Peygamber hepsini yaptı diyenlere hemen
şu soruyu soruyoruz: Neden siz sadece bir çeşidi ile ömrünüzü
bitiriyorsunuz?
Ayrıca sadece bir ibadeti yaparak geçmiş günahlarının affedilip direkt cennete gidileceğine dair çok sayıda hadis göreceksiniz.
Hadis 11:

130- İbrahim, Sâlih b. Keysân’dan, O da İbn Şihab’tan rivayet
etmiştir. Ancak Urve Humran’dan rivayet etmiştir:
Hz. Osman abdest alınca şöyle demiştir: Size bir hadis zikredeyim mi? Kur’an’da bir âyet olmasaydı size bunu zikretmezdim.
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle dediğini işittim:
“Bir kimse güzelce abdest alır ve (farz) namaz(ı) kılarsa, bu
abdest ile namazı kılıncaya kadarki günahları affolunur.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.130.)

Hz. Osman’ın Kur’an’da âyet olarak okuduğunu söylediği,
fakat Kur’an’da olmayan bir konu.
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Tabii ki hadislerinde âyetler gibi tefsir edilmesine ihtiyaç
var. Bu hadiste gördüğünüz gibi namaz ile abdest arasındaki o
kısa sürede bile bir günah işlenebilecek iddiası var. Biz Mâide
sûresi 6. âyete göre namaz için kalktığımız zaman abdest aldığımız için abdest ile namaz arası yok denilecek kadar azdır. Bu
hadise iman edenler bir abdest ile 3 namaz kılabildikleri için
abdest ile namaz arası tüm bir günü dahi kaplayabilir. Ama güzelce abdest aldığı için sorun yok. Namaz kılınca aradaki günahlar af olunacak. Buna inanan insanların mahşer gününde
büyük bir şok yaşayacaklarını abdestli olmanın günahı silmek
yerine abdestli abdestli günah işlemenin hesabını vereceklerini
tahmin etmek zor değil.
Hadis 12: Abdest alırken sümkürmek

131 - Ebû Hureyre, Hz. Peygamber’den (s.a.v.) şunu rivayet
etmiştir:
“Abdest alan kimse sümkürsün, taş ile istinca yapan kimse tek
sayıda taş kullansın”.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.130.)

Okuduğunuz gibi birçok insani mesele dinin gereğiymiş
gibi ayrıntıya giriliyor. Bu kadar ayrıntı veren abdest hadisleri,
kan abdesti bozar mı sorusunda birdenbire cevapsız kalabiliyor. Farklı farklı cevaplar veriliyor. Birinin olur dediğine diğer
mezhep imamı olmaz diyor. Âdeta Peygamber 23 yıl değil de
sanki bir hafta kalmış gibi! ‘Kadın değince abdest bozulur mu?’,
‘Kan abdesti bozar mı?’ gibi sorulara net cevap bulunamıyor.
Abdestin şartlarının arasına ağza ve buruna su vermeyi ilave
edenler burnun yıkanmasını nasıl anladıklarını bilemiyoruz.
Bu yüzden sümkürmekle ilgili hadisimiz de var.
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Hadis 13: Ayaklarını sandaletlerin (ayakkabıların) içindeyken
yıkamak, sandaletin (ayakkabının) üzerine mesh yapmamak.

133- Ubeyd b. Cüreyc, Abdullah b. Ömer’e şöyle dedi:
“Ey Ebû Abdurrahman! Arkadaşlarından hiç kimsenin yapmadığı dört şeyi senin yaptığını görüyorum” dedi.
Abdullah b. Ömer: “Bunlar nedir ey İbn Cüreyc?” dedi.
İbn Cüreyc: “Kâbe’nin rükünlerinden yalnızca Yemanî rükünlerine el sürdüğünü, deri sandalet giydiğini ve sarı boya kullandığını görüyorum. Görüyorum ki sen Mekke’de iken insanlar hilali
gördüğünde telbiye getirdikleri halde sen terviye gününe kadar
telbiye getirmiyorsun”.
Abdullah b. Ömer şöyle dedi:
“Ben Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Yemanî rükünlerinden başkasına dokunduğunu görmedim.
Deri sandalet giymeme gelince; Ben Hz. Peygamber’in (s.a.v.)
kılsız deriden sandalet giydiğini ve (ayakları) onların içindeyken
abdest aldığını gördüm. Bu yüzden ben de onları giymeyi seviyorum.
Sarı boyaya gelince; Ben Resûlullah’ın (s.a.v.) sarı boya ile boyadığını gördüm. Ben de onunla boyamayı seviyorum.
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Telbiye getirmeye gelince; Ben Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bineği hareket için hazır olmadıkça telbiye getirdiğini görmedim.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.131.)

Ayaklarını sandaletin içindeyken yıkamak, sandaletin yani
ayakkabının üzerine mesh yapmamak hadisi. Bu hadise iman
edenler ayaklarından sandaleti çıkartmadan abdest alsalar herhangi bir problem yok. Kur’an’a duyulan saygıyla eş değerde olan
hadis kitaplarının içinde bu türden hadisleri görüyoruz. Şirk,
inkâr, adalet gibi hayati konular maalesef hadis sayısı olarak bu
tür basit konuların çok gerisinde kalıyor. Kur’an’ın önem sırası
önce erdemli insan, hadislerin önem sırası taharet, tuvalet, abdest!
Hadis 14: Abdest ve gusülde sağdan başlamak

135- Enes b. Mâlik şöyle demiştir:
Resûlullah’ı (s.a.v.) bir ikindi vakti girdiğinde gördüm. İnsanlar
su arıyorlardı ancak bulamadılar. Hz. Peygamber’e (s.a.v.) abdest
suyu getirildi. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu kabın içine elini koydu ve
insanların bu kaptan abdest almalarını emretti. Suyun onun parmaklarının arasından kaynadığını gördüm. Bu su ile hiçbir kimse
dışarıda kalmaksızın herkes abdest aldı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.132.)

Ankebût sûresi 50-51. âyetlerde senden mucize isteyenlere de ki size Kur’an yetmiyor mu âyetine inat her konuda
Peygamber’e atılan iftiralardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.
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Sırada Temizlik imandan gelir hadisi ile çelişen hadisler
başlıyor.
Hadis 15:

138- Hamza b. Abdullah, babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir:
“Resûlullah (s.a.v.) zamanında köpekler işerdi, mescide girer
çıkardı da bundan dolayı (mescidi yıkamak için) hiç su serpmezlerdi.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.133.)

Gördüğünüz gibi bu kadar uydurma bir hadis, kuran kadar
saygı gören bir kitabın içinde. Bu hadisi okuyup da hani “temizlik imandan gelir” hadisini hatırlamayan yoktur. Böyle bir
hadis olsa bile sadece tarihi bir bilgi olan böyle bir hadisi neden
kitabın içine alırsınız? Amacınız nedir? Şimdi camiye bir köpek
girse ve işese bizde temizlemeyelim mi? Bunu mu anlamamız
gerekiyor? Şayet temizlersek, Peygamber’e aykırı mı hareket etmiş oluyoruz? Aklın sınırlarını aşan insanlığa da ters olan bu
hadisi de bir şekilde tevil edeceklerini tahmin ediyorum. Çok
sıkıştıkları zaman oradaki köpek aslında köpek değil, işemek
aslında işemek değil dediklerinde konu kapanıyor.
Hadis 16: Abdestin yalnızca ön ve arkadan çıkan şey sebebiyle gerekli olduğunu kabul eden kimselerin görüşü

139 - Ebû Hureyre, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu söylemiştir:
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“Kişi mescidde namazı beklediğinde, abdestini bozmadığı sürece namazdaymış gibi sevap alır.”
Yabancı bir adam: “Hades nedir ey Ebû Hureyre?” diye sordu.
Ebû Hureyre de radıyallâhu anh: “Sesli yellenmektir” dedi.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.133.)

140- Abbâd b. Temîm amcasından, o da Hz. Peygamber’den
(s.a.v.) şunu rivayet etmiştir:
“Kişi bir ses veya koku duymadıkça namazını terk etmesin.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.133.)

Bu tür hadisleri bu eserden okuyarak yeteri kadar güven
duymayan kişiler internet aracılığı ile ya da dinî eserlere ulaşabildiği bir yerden kontrol etmesini tavsiye ederim.
Hadis 17: Abdestini bozduktan sonra Kur’an okumak vb.
fiiller

144- Amr b. Yahya el-Mâzini’nin babasından rivayet ettiğine
göre bir adam Abdullah b. Zeyd’e -yani Amr b. Yahya’nın dedesine- “Bana Resûlullah’ın (s.a.v.) nasıl abdest aldığını gösterebilir
misin?” diye sordu. Abdullah b. Zeyd “Evet” dedi ve (abdest almak
için) su istedi. Eline su dökerek iki kere yıkadı. Sonra üç kere ağ-
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zını çalkaladı ve burnuna su verdi. Sonra yüzünü üç kere yıkadı,
sonra kollarını dirseklere kadar ikişer ikişer yıkadı. Sonra başını
iki eliyle meshetti. Ellerini bir öne bir arkaya götürdü. Şöyle ki:
Başının ön kısmından başlayarak ensesine kadar götürdü, sonra
başladığı yere getirdi. Sonra ayaklarını yıkadı.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.135.)

Abdestte eller ve ayaklar bir kere mi, 2 kere mi, 3 kere mi
yıkanır? İşte bu hadis hepsini birden yaptırıyor. Yalnız baş mesh
edilirken dikkat edin iki elle ediliyor. Unutulan sünnet bu olsa
gerek. Unutulan bir sünneti tekrar ihya edene 100 şehit sevabı
hadisini hatırlayalım. Canını verip şehit olan bir şehit sevabı alsın, Buhârî’de yazıyor diye sen başını iki elinle mesh ettin diye
100 şehit sevabı alacağına mı inanıyorsun?
Hadis 18: İnsanların abdest alırken kullandıkları sudan
artanı kullanmak

145 - Ebû Cuhayfe şöyle demiştir:
Resûlullah (s.a.v.) öğlenin sıcak zamanında yanımıza çıkıp
geldi. Kendisine abdest alması için su getirildi, o da abdest aldı.
İnsanlar abdestinden artan suyu alıp, vücutlarına sürmeye başladılar. Hz. Peygamber (s.a.v.) öğleni de, ikindiyi de iki rekât kıldırdı.
Onun önünde de (sütre olarak) bir harbe duruyordu.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.136.)

Popüler bir din adamının videolarında sıkça bahsettiği bir
hadis. Yine hijyenin, temizliğin unutulduğu bir uydurma hadisle karşı karşıyayız.
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Hadis 19:

146- Ca’d şöyle demiştir: Sâib b. Yezîd’in şöyle dediğini duydum:
Teyzem beni Hz. Peygamber’e (s.a.v.) götürerek: “Ey Allah’ın
Resûlü! Kız kardeşimin oğlunun ayakları ağrıyor” dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.) başımı okşayarak benim için bereket duası etti.
Sonra abdest aldı, onun abdest suyundan içtim. Sonra arkasında
durdum. İki kürek kemiği arasında keklik yumurtası büyüklüğünde
peygamberlik mührünü gördüm.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.136.)

Buradaki hadisin konusu abdest suyu içilir mi? Peygamber’in iki kürek kemiğinin arasını bir çocuk görüyor. Peygamberlik mührü keklik yumurtası kadarmış.
İhramlıyken herkesin görebileceği mühür küçük bir çocuğun şahitliğine mi kalıyor?
Hadis 20: Kişinin hanımı ile birlikte abdest alması

147 - Abdullah b. Ömer şöyle demiştir:
“Resûlullah (s.a.v.) zamanında erkekler ve kadınlar birlikte
abdest alırlardı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.136.)
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Yine uygulamada olmayan bir hadis mevcut. Bu hadiste
kadın ve erkek bir arada abdest alıyor. Hadislere göre tesettür
kavramı allak bullak oluyor. Bu hadisi günümüzde biz söylesek
İslam düşmanı, Peygamber düşmanı, haremlik/selamlık uygulamasına karşı çıkan kişiler oluruz. Ama hadisin altında Buhârî
yazınca demek ki Peygamber söylemiş oluyor.
Hadis 21: Hz. Peygamber’in abdest aldığı suyu baygın
kişiye dökmesi

148- Muhammed İbnü’l-Münkedir şöyle demiştir: Câbir’in
şöyle dediğini duydum:
Ben hasta olduğum sırada, aklım başımda değil iken Hz. Peygamber (s.a.v.) beni ziyaret etti. Abdest alarak üzerime abdest suyundan döktü, derhal kendime geldim. Bunun üzerine şöyle dedim: “Ey Allah’ın Resûlü! Ben ölürsem mirasım kime aittir? Bana
yalnızca kelâle mirasçı olur”. Bunun üzerine miras paylarını açıklayan (ferâiz) âyeti indirildi.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.137.)

Yine abdest suyunun faydaları ile ilgili. Bu hadisi nakleden
ravi kendinden geçecek kadar yüksek derecede hasta iken Peygamber abdest suyunu üzerine dökünce kendine geliyor. Aslında
abdest almanın amacı namaz kılmaktır. Abdestin suyunun başka
bir işte kullanılması zaten hijyenik değil. Hadisin asıl problemli
kısmı kendisine gelen bu ravimiz şükretmesi gerekirken, Allah’ı
anması gerekirken maalesef ben ölürsem mirasım ne olacak diyor. Bizim Anadolu’daki Kayserili tüccarın dediği gibi. Bir hadis
âlimi bu hadisi de bize meal ederse hakikaten hadis ilminde anlamalıyız ki cevapsız hadis yok. Tutarsız hadis var.
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Hadis 22: Leğen, bardak, tahta ve taştan yapılmış kaptaki su ile gusletmek ve abdest almak

149 - Enes radıyallâhu anh şöyle demiştir:
(İkindi) Namaz(ının) vakti girdi. Evi yakın olanlar (abdest almak için) evine gittiler. Bir grup kaldı. Resûlullah’a (s.a.v.) içinde
su bulunan taştan bir leğen getirdiler. Leğen içine avuç daldırmak
için küçüktü. Oradakilerin tümü bu sudan abdest aldı.
(Enes’e sorduk): “Kaç kişiydiniz?”.
Enes: “Seksen küsür kişiydik” dedi.
Leğen o gün için içinde elbise yıkanan kab olup değişik maddelerden imal edilirdi. Bu küçük veya büyük olsa bile bu isimle
anılırdı.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.137.)

İçine bir avuç sığmayacak kadar bir kabın suyu ile 80 kişi
abdest alıyor. Oran akla aykırı olabilir, fakat siz durgun suda abdest alınır mı onu düşünün. Sümküren hadisinin yanına koyun.
Şimdi bir daha soralım: Madem Kur’an yeter, o zaman bana
Kur’an’da abdesti göster diyen Ehli sünnet, Kur’an’daki eksiği bu
hadis mi kapatıyor? Yoksa sizin keyfinizin istediği hadis mi?
Hadis 23:

150- Ebû Musa’dan rivayet edilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) içinde su bulunan bir kap getirilmesi-
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ni istedi. Bu kabın içinde ellerini ve yüzünü yıkadı, ardından içine
ağzından su boşalttı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.137.)

Peygamber’e özel bir durum diye savunulma ihtimali olan
bu hadis samimi bir Müslüman tarafından yapılırsa ne olur?
Kabın içindeki sabit sudan elini yüzünü yıkıyor, sonra ağzını
çalkaladığı suyu tasın içine boşaltıyor. Peygamber yaparsa mideniz bulanmayabilir. Fakat sünnet olduğu için herkes yaparsa
mideniz kaldırır mı?
Hadis 24:

152 - Enes’ten rivayet edilmiştir:
Hz. Peygamber (s.a.v.) bir kap su istedi. Kendisine içinde biraz
su bulunan ağzı geniş, dibi dar bir kap getirildi. Parmaklarını kabın
içine soktu. (Enes dedi ki): Ben parmaklarının arasından kaynayan
suya bakmaya başladım. O sudan abdest alanlar tahminen yetmiş
ile seksen kişi arasındaydı.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.138.)

Hadislerden abdesti öğrenelim derken mucizelerle karşılaşmaya devam ediyoruz. Yine aynı problemli hadis türü, konu
hijyen. Hadis, tekrar hadislerden birisi. Parmaktan su akıtma
mucizesi, sadece parmakla kalmıyor. 70 ya da 80 kişi ravi sayımında hiç hata yapmayan hadis zinciri normal bir hadiste sahabe sayısı konusunda bu derece ihtilafa düşüyor. Asıl problem
sayı değil. Kabın içine soktuğu eli ile kaynayan sudan herkes
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abdest alıyor. Mucizemiz daha hijyenik olabilirdi. Peygamber
yere dokundu, yerden su çıktı. Herkes abdest aldı. Hadisi uydururken bile temizliğe dikkat etmiyorlar.
Abdest ve gusüldeki su miktarı acaba hangisinin uygulanması lazım? Kerbela’da susuzluktan şehit olan Peygamber torunu ve yanındaki 80 sahabe aklımıza geliyor. Abdest için parmaklarından sular fışkırtan Peygamber’in torunu susuzluktan
çile çekiyor.
Hadis 25: Bir müd su ile abdest almak

153- İbn Cebr, Enes’ten şunu duyduğunu söylemiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) bir sa’ ile beş müd miktarı arasındaki
su ile gusleder, bir müd su ile abdest alırdı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.139.)

Sıradaki hadis akla ve hatta fizik kurallarına aykırı bir hadis
olduğu için mecburen Türkçeye tam çevrilmiyor. Tam karşılığını yazarsanız normal Müslüman yani medrese eğitimi almamış
benim ya da sizler gibi halkın çoğunluğu şok yaşayabilir. Bu da
öyle bir hadis.
Hadisleri yazarken Arapçadan Türkçeye çeviren kişiler
erdemli ve dürüst olsalar parantez içinde insanların anlayacağı kelimeyi yazarlar. Fakat işlerine gelmeyen yerlerde orijinal
Arapçasını bırakırlar. Onlar bildikleri için kabul ederler. Onların eğitimini almamış olanlar Arapçasından okudukları için
Latin alfabe ile hilenin farkına varmıyorlar.
Yukarıda okuduğunuz hadisin ölçü olarak verdiği miktarları sizin için söyleyeyim.
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MÜD = 832gr
SA. = 4 MÜD miktarı
Namaz abdesti için gereken su miktarı: 832 gr = 0,832 litre
Yani sünnete göre gusül edilecek su miktarı: 3.328 gr =
3,328 litre
Bu ölçülere şu gerekçe ile itiraz edilebilir. Arap Yarımadası’nda su sıkıntısı olduğu için bu şekilde abdest alınmıştır.
Bu cevabı sorulacak olan 2 soru abdestin farzı 4 iken bu
kadar su sıkıntısına rağmen neden fazladan su harcanarak ağza
buruna 3’er defa su veriliyor? Ense neden yıkanıyor? İlave yaparken su sorunu yok. 3 litre ile gusül abdesti alırken gerekçe
orada su az. İbni Cebr Enes bu hadisin ravisi. Ravinin erkek
sahabe olması ayrı bir konu. Hz. Âişe değil, görmüş gibi anlatılan hadis. Aslında Resul bize dedi ki: “Şu miktarda su ile gusül
edin.” Olmalıydı. Fakat hadis görgü şahitleri tarafından naklediliyor. “Abdest alırdı.”
Türkçesi saklanan en ilginç hadis develerin sütünü ve bevlini der. Neden sidik yazmazlar? Gerekçe aynı. Neticede hamamda kurnanın başında kafadan aşağı tasla su dökmek sünnete aykırı.
Gusül Kur’an’da yazıyor ama nasıl alınır? Peygamber’den
öğrendik diyenlerin bilmediği, bilenlerin sakladığı hadis diyelim.
Hadis 26: Mestler üzerine meshetmek

154- Sa’d b. Ebî Vakkas Hz. Peygamber’in (s.a.v.) mestler
üzerine meshettiğini rivayet etmiştir.
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Abdullah b. Ömer’e bu konuyu (babası Hz. Ömer’e) sormuş
o da “Evet öyledir. Sana Sa’d, Peygamber’den bir şey rivayet ettiğinde artık bunu başkasına sorma” demiştir.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.139.)

155- Urve İbnü’l-Muğire babası el-Muğire b. Şu’be’den o da
Resûlullah’tan (s.a.v.) şunu rivayet etmiştir:
“Resûlullah (s.a.v.) tuvalet ihtiyacını gidermek için çıktı, Muğire de su dolu bir kırba ile takip etti. Hz. Peygamber (s.a.v.) ihtiyacını görünce Muğire bu sudan eline döktü, Hz. Peygamber (s.a.v.)
abdest aldı, mestleri üzerine mesh etti.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.139.)

Mest üzerine mesh etme hadisleri.
Mezhep imamları, Peygamber sadece bir hafta kalmış gibi
tek fakir olamadıkları yüzlerce konudan sadece birisi.
Mâide sûresi 6. âyetinde namaza kalktığınız zaman diye
başlayan âyete rağmen sahabenin farklı uygulaması.

Hadis 27: Abdest üstüne abdest almak

163 - Enes “Hz. Peygamber (s.a.v.) her namaz için abdest
alırdı” dedi.
Enes’e: “Siz nasıl yapıyordunuz?” diye soruldu.
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O şöyle dedi: “Bizden biri abdestini bozmadıkça abdesti ona
yeterli olurdu.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.141.)

Peygamber her namaz için abdest alıyor, sahabe ona uymuyor abdest bozulmadıkça namaza devam ediyorlar.
İlginç olan şu anda yurdumuzdaki Müslümanlar, Peygamber’in yaptığını değil; Enes ve diğerlerinin yaptığını yapıyor.
İşte bu hadislerin savunucuları madem Kur’an yeterli o zaman
hadi bana namazı göster diyenler, buyurun hadislerdeki çelişkileri görmeye devam edelim.
Buhârî 600.000 hadis incelemiş, her biri için iki rekât namaz kılmış, gusül abdesti almış, istihare yapmış, gerekirse bir
hadis için 3 ay deveyle yol gitmiş, bu hadis-i almış, seçmiş,
yazmış. Şimdi birileri çıkıp bana cevap olarak bu hadisin Kütüb-i Sitte’de olması onu sağlam yapmaz, hadis zayıftır diyebilir.
Özellikle uydurma ve iftira yalan için tercih edilen bu kelime
“ZAYIF” çok masum gibi görünüyor. Zayıf yani ne?
Ne demek zayıf anlamak için yanına bir iki kelime yazar
mısınız? Mesela senet zincirinde bir kişi var. Emanete riayet
etmiyor, sözüne itibar edilmeyen bir kişi. Bir kere çıplak gezdiği görülmüş bir sahabe var. Bu sebepten zayıf. Bu eserin içine
böyle bir şahsın nakil ettiği hadis nasıl giriyor? Buhârî bu sizin
bildiğinizi bilmiyor mu? Ya da istiharesi uygun değil mi? İşte
burada bana verilen cevap o zaman bana Kur’an’da namazı göster. Biz Kur’an’da bulamadığımız namazı hadislerden aramaya
devam edelim.
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Hadis 28: Kişinin idrarından sakınmaması büyük günahlardandır

164- İbn Abbâs şöyle demiştir:
Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine’deki (veya Mekke’deki) bahçelerden birine uğradı. Kabirlerinde azap gören iki insanın sesini
duydu. Bunun üzerine şöyle buyurdu:
“İkisi azap görüyorlar. (Kendilerince) büyük bir günah sebebiyle azap görmüyorlar. Oysa ki bu büyük bir günahtır. Birisi idrarından sakınmazdı. Diğeri ise insanlar arasında laf getirip götürürdü (koğuculuk yapardı)”.
Sonra bir dal istedi. Dalı ikiye ayırarak her birinin kabrinin
başına bir parçasını koydu.
Ona: “Ey Allah’ın Resûlü bunu niçin yaptın” diye soruldu.
O (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Umulur ki bu dallar kurumadıkça
onların azabı hafifletilir”.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.142.)

Kur’an’daki büyük günahlar hadislerde sizce nasıl buyurun.
Kişinin idrarından sakınmaması büyük günahlardandır. Ayrıca
bu kadar ayrıntılı bir hadis hangi şehirde olduğu kesin belli değil. Mekke’de, Medine’de olabilir. Bu belirsizlik normal oluyor,
kırdığı dalın yaş mı kuru mu olduğu belli oluyor. Hadislerdeki nüzul sebebi olarak verilen değeri düşünüyorsunuz. Yani bir
hadis, âyetin inme sebebi aynı kişilerin verdiği başka hadisin ne
şehri belli, ne tarihi, ne de mezarda yatan kişilerin kimliği.
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165- Enes b. Malik şöyle demiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) tuvalet ihtiyacını görmek için uzaklaştığında ben ona su getirirdim, o da su ile temizliğini yapardı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.142.)

Tuvalete giderken kendi taharet suyunu başkasına taşıtan
Peygamber. Aslında Peygamber’in böyle bir şey yapması için
sadece unutması lazım. Neticede Peygamber tuvalete gitti, ben
ona su götürdüm. Şimdi bu hadis bizim dinimize, inancımıza
ne kattı? Sünnet olarak buradan neyi alalım? Suyumuzu başkası
mı getirsin? Ya da şeyhimizin suyunu tuvalete biz mi götürelim?
Sizce amaç ne olabilir?
Hadis 29: Mescitteki idrarın üzerine su boşaltmak

166- Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe b. Mes’ud, Ebû Hureyre’den şunu rivayet etmiştir:
Bir bedevî kalkıp mescide idrarını yaptı. Bunun üzerine insanlar söylenmeye başladılar.
Hz. Peygamber (s.a.v.) oradakilere şöyle buyurdu:
“Onu bırakın. İdrarının üzerine bir kova su dökün. Siz kolaylaştırıcılar olarak gönderildiniz, zorlaştırıcılar olarak değil.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.142.)

Şimdi sıradaki hadisimiz bedevinin biri mescide işiyor tepki yok. İnanması çok zor bir hadis. Müslüman olmayan birisi-

134

.

Cübbesiz Mahmut

nin camide ne işi var? Eğer Müslümansa abdest var. Nasıl böyle
bir şeyi yapıyor? Buradan bizim almamız gereken sünnet nedir?
Ya da bu hadis bize hangi âyeti açıklıyor? Uydurma hadislerin
mantığı sorgulamak yasak, Peygamber dediyse vardır bir hikmeti, Buhârî yalan söylemez. Netice bu günümüzde İslam’ın
içinde bulunduğu durumun özeti durumunda oluyor.

167 - Ümmü Kays binti Mıhsan’dan rivayet edildiğine göre o
henüz yemek yeme çağına gelmemiş olan küçük çocuğunu Resûlullah’a (s.a.v.) getirdi. Resûlullah (s.a.v.) çocuğu kucağına oturttu.
Çocuk, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) elbisesine idrarını yaptı. Bunun
üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) su istedi, suyu çocuğun idrarını
yaptığı yere döktü, burayı yıkamadı.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.143.)

Hadisleri sırasına göre alıyorum özel bir seçme yapmıyorum. Elimdeki kaynak eserin hadis sıralaması da bu şekilde.
Hadis 30: Arkadaşının yanında küçük tuvaletini yapmak,
duvar ile kendini örtmek

168 - Huzeyfe şöyle demiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) ile birlikte yürüdük. O (s.a.v.) bir ailenin duvarın arkasında olan çöplüğüne doğru çekildi. Sizden birinizin ayakta durduğu gibi ayakta durarak tuvaletini yaptı. Ben
ondan uzaklaştım. Bana işaret etti ben de yanına gittim. O işini
görünceye kadar ben arkasında durdum.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.143.)
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Bu hadiste de Peygamber ayakta küçük su döküyor, sahabi
yanından uzaklaşıyor. Peygamber eliyle tekrar çağırıyor. Tuvaletini yaparken Peygamber’in yanında bekliyor.
“Ayakta bevletmek kabir azabına delalettir.” hadisini söylediğine inandıkları Peygamber bu hadise göre ayakta bevl
ediyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da her türlü hadis
var. Hadisleri inkâr ettiğimiz için bizi Peygamber düşmanı diye
ilan edenler aslında kendileri bu iftiralarla Peygamber’e hakaret
ediyorlar. Biz de biricik Kur’an-ı Kerim’den anladığımız şekilde
Peygamber’i müdafaa ediyoruz.
Hadis 31: Meniyi yıkamak ve ovalamak, kadından gelen
akıntıyı yıkamak

171 - Hz. Âişe radıyallâhu anhâ şöyle demiştir:
“Ben Resûlullah’ın (s.a.v.) elbisesinden cünüplüğü yani meninin isabet ettiği yeri yıkardım, sonra elbisesinin yıkanan yerlerinde
yıkama izi göründüğü halde namaza çıkardı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.144.)

Bu hadisi okuduğunuzda aklınıza gelmesi gereken kan abdesti bozar mı tek fikir yok. Namaz kılarken önümüzdeki sütre
ne mesafede olacak tek fikir yok. Hatta Fatiha’nın 1. âyeti besmele mi değil mi tek fikir yok. Nasıl bir hadis ilmi ile bizi ikna
ediyorlar ise konu sperm, kadından gelen akıntı ya da hayız
kanı nasıl yıkanır konular olunca ayrıntılı şekilde ele alınmış
sayfa sayfa hadisler mevcut. Ahlak çerçevesinde kalarak bu konulardaki çok sıradışı hadisleri almıyorum.
Hadis 32: Develerin, binek hayvanların, davarların idrarlarının hükmü, bu hayvanların ağıllarında namaz kılmak
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172 - Enes radıyallâhu anh şöyle demiştir:
Ukl (veya Ureyne) kabilelerinden bazı kimseler Medine’ye
geldiler. Medine’nin (havası onlara iyi gelmediğinden) karınları
ağrıdı. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) onlara, yeni yavrulamış develerin süt ve idrarlarından içmelerini tavsiye etti. Onlar
da (zekât) develerinin bulunduğu yere giderek Hz. Peygamber’in
(s.a.v.) emrini aynen yaptılar, zamanla iyileştiler. İyileştikten sonra,
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bu hayvanlara bakan görevli çobanını öldürerek ümmetin beytü’l-malına ait zekât develerini alıp kaçtılar.
Hz. Peygamber (s.a.v.) bu haber gündüzün hemen ilk saatlerinde
kendisine ulaşınca onları takip etmek üzere adam gönderdi. Bu kişiler güneş yükselince, adamları yakalayıp getirdiler. Hz. Peygamber (s.a.v.) el ve ayaklarının kesilmesini emretti. Bunların gözlerine
mil çekildi. “Harre” denilen sıcak yere atıldılar, su istemelerine
rağmen kendilerine su verilmedi.
Ebû Kılabe şöyle demiştir: Bunlar hırsızlık yaptılar, adam öldürdüler, iman ettikten sonra inkâr ettiler, Allah ve Resûlü’ne karşı
harp ilan ettiler.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.145.)

Bu okuduğumuz hadis en meşhur hadislerden biridir.
Deve sidiğini içildiği hadistir. Fakat benim göstermek istediğim, bir çobana karşılık 8 kişinin katledilmesi. Rivayetlerde
sayılar farklı. Kısas olarak elleri ve ayakları kesiliyor, gözleri
oyuluyor, kızgın çöle bırakılıyor. Su diye yalvardıkları zaman
ateş diye karşılık veriliyor. Peygamber’in uyguladığına inanılan bu infaz savaşta bile esirlerin affedilmesini tavsiye eden,
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kısas uygularken bile affetmeyi daha üstün gören Kur’an’a karşı muhalif bir hadistir.
Abdest konusu ile ilgili hadisleri incelerken idrarın paçayı
bulaşması halinde namaz kılınamayacağı iddia edenlerin devenin sidiğini içebileceklerine inanmaları deve sidiğinin insan
sidiğinden daha temiz olduğuna inanmaları, Peygamber’in kişilerin kalplerinden geçenleri bilmediğini ve daha sayısız çelişki
içinde barındırdığı için bu hadisi almak zorunda kaldım.
Hadis 33:

173 - Enes şöyle demiştir:
Mescit inşa edilmeden önce Hz. Peygamber (s.a.v.) koyun
ağıllarında namaz kılardı.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.145.)

Temizlik imandan gelir hadisine muhalefet olan hadis.
Hacca ya da umreye giden kardeşlerimiz gayet iyi biliyorlar
ki temizlik imandan gelir hadisi kutsal topraklarda pek itibar
görmüyor. Fakat sizleri götüren kafilenin hocaları mutlaka uçağa binmeden önce buradaki güzel şeyleri anlatın, fakat sakın
kötü şeyleri anlatmayın, insanlar buradan soğumasınlar diyerek mutlaka herkesi uyarırlar.
Bizzat benim de başıma gelen, hem hacca gittiğim 2009
yılında hem de daha sonra gittiğim iki umrede mutlaka bu uyarıyla karşılaştım.
Hadis 34: Durgun suya idrarını yapmak
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176 - Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Sizden biri akmayan durgun suya idrarını yapıp sonra da
orada yıkanmasın.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.146.)

Okuyan için normal gelebilir fakat müthiş derecede önemli bir hadis. Peygamber böyle bir hadisi söyledi ise durum çok
vahim demektir.
Yani oradaki insanlar bir gölete ya da su birikintisine önce
idrarını yapıyor, sonra da yıkanıyor demektir. Dini bir meseleden çok insani bir mesele olan bu kadar basit, temizlik içeren bir
konu dini bir problemmiş gibi hadis olarak binlerce hadis arasından seçilerek Kütüb-i Sitte’ye girmeyi başarmış. Buhârî’nin
bu hadisi olmasaydı halen durgun bir suya idrarını yapıp sonra
orada yıkanın bir Müslüman olabilir miydi? Ben hadis ilmi aldım diyen hadis âlimleri yıllarca ezberledikleri hadisler arasında bu hadis de var. Nasıl bir ilim olduğunu anlamak açısından
önemi bir hadis.
Hadis 35:
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177- Amr b. Meymûn, Abdullah b. Mes’ud’un kendisine
şunu anlattığını söylemiştir:
Hz. Peygamber (s.a.v.) Kâbe’de namaz kılıyordu. Ebû Cehil
ve arkadaşları Kâbe’nin yakınında oturuyorlardı. Kendi aralarında
“Hanginiz falan oğullarının deve kestikleri yerden bir işkembe getirip secdeye vardığı zaman Muhammed’in sırtına koyacak?” dediler. Bu konuşma üzerine içlerinden en şakî olan birisi (Ukbe b. Ebî
Muayt) kalkarak işkembeyi getirdi. Hz. Peygamber (s.a.v.) secdeye
yattığında o işkembeyi sırtına, iki kürek kemiği arasına koydu. (İbn
Mes’ud dedi ki): “Ben bunu gördüğüm halde bir şey yapamıyordum. Ah ne olurdu o zaman bunu önleyecek gücüm olsaydı!”
Onlar (katıla katıla) gülmeye başladılar, gülmekten birbirlerinin
üzerine yıkılıyorlardı. Resûlullah (s.a.v.) secde ediyor, başını kaldırmıyordu. Nihayet Fâtıma radıyallâhu anh, Resûlullah’ın (s.a.v.)
yanına geldi ve işkembeyi onun sırtından attı. Hz. Peygamber
(s.a.v.) başını kaldırdıktan sonra üç kere “Allah’ım Kureyş’i sana
havale ediyorum” dedi. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) beddua etmesi
onlara ağır geldi. Çünkü onlar, bu beldede yapılan duanın kabul
edileceğine inanırlardı. Daha sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) birer
birer isim sayarak şöyle dedi:
“Allah’ım! Ebû Cehil’i sana havale ediyorum. Utbe b. Rebîa’yı
sana havale ediyorum. Şeybe b. Rebîa’yı sana havale ediyorum.
Velîd b. Utbe’yi sana havale ediyorum. Ümeyye b. Halef’i sana havale ediyorum. Ukbe b. Ebî Muayt’ı sana havale ediyorum”.
İbn Mes’ud diyor ki: Yedinci bir kişinin daha adını söyledi,
ancak ben onun adını hatırlamıyorum. Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki Resûlullah’ın (s.a.v.) ismini saydığı kişilerin
(Bedir savaşında öldürülerek) Bedir çukuruna atılmış olduklarını
gözlerimle gördüm.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.146.)

Peygamber’in 7 kişiye beddua etmesi ve hepsinin Bedir’de
öldüğü iddiası. Oysa beddua Peygamber tarafından ediliyorsa
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anında gerçekleşmesi gerekirdi. Yıllar sonra yapılacak Bedir savaşına kadar beklemesi ihtilaf konusu. Peygamber’i yapılan ağır
hakaret ve canından korkup müdahale etmeyen sahabeler ya da
Abdullah b. Mes’ud ve Hz. Fâtıma sadece 2 kişi. Peygamber tek
başına namaz kılıyor. Günümüzde seni görmeden sevdik ey Allah’ın resulü diyenler o günlerde Peygamber’e bu yapılırken müdahale etmeyen korkan o sahabeyi göklerdeki yıldız gibi kabul
ediyor olması ya hadisten haberi yok ya da Kur’an’dan haberi
yok manasına geliyor.
Olayın nakleden Ravi daha sonra Müslüman olan bir sahabe değil. Kendi diliyle hadisin içinde bunu naklediyor. Gücüm
yoktu diyor ama o güç Fatma da var.
Burada benim anlatmak istediğim sahabeye hakaret değil,
Buhârî’de duyduğunuz her şeye inanmayın demek için naklediyorum.
Hadisi ve benim yorumumu okuyan kişi, halen daha bu
olayın yaşandığını kabul ederse o zaman benim sahabeye korkak dediğimi düşünebilir. Benim demek istediğim bu değil rivayetlerden din üretmeyin.
Hadis 36: Misvak kullanmak

180 - Ebû Bürde babasından şunu aktarmıştır:
Hz. Peygamber’e (s.a.v.) geldim. “Elindeki bir misvak ile dişini
temizlerken bir yandan da kusuyor gibi (ö’, ö’) diye ses çıkardığını
gördüm.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.147.)

İşte hadis ilminin mihenk taşlarından bir hadis. Bana sen
hadis ilmi aldın mı ki konuşuyorsun diyenlerin, bende bulamadıkları hadis. Peygamber kusuyor gibi öööğ demiş.
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600.000 hadis arasından Buhârî bu hadis için istihareye
yatmış, iki rekât namaz kılmış (Ne kadar büyük bir iddia olduğunu anlamanız için bu kısımı ara ara yazmak zorunda kalıyorum), doğru olduğuna kanaat etmiş ve kitabını almış. İşte
bu gibi hadisler yüzünden Kur’an’ı yetersiz görenler bu hadisle
tamamlıyorlar.
Bu hadisin bize verdiği nasihat nedir, hangi âyetin tefsiridir, resul de sizin için güzel örnekler vardır derken anladıkları
örnek bu tür bir şey mi acaba?
Yoksa resulün makam olduğunu anlayıp hadislere bakmak
yerine Kur’an’a mı bakmak gerekiyor?
Hadis 37: Misvakı büyük olan kişiye vermek

182- İbn Ömer, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu
söylemiştir:
“Rüyamda misvak kullandığımı gördüm. Biri diğerinden daha
büyük bir adam geldi. Ben misvağı küçük olanına verdim. Bana
“büyük olanına ver” denildi. Ben de büyük olanına verdim.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.148.)

Peygamber’in bir rüyasının hadisi. Peygamber rüyasını anlatmış işte Kur’an’da olmayan bir konu daha. Bir misvakın varsa
iki kişi isterse büyük olana verilmeli nedeni nedir? Peygamber
söylememiş.
Kur’an’ın ayrıntılı açıklamasını hadisten arayanların ortak
tespiti hadislerinde tefsir edilmesi yönündedir. Yani Kur’an’ı
açıkladığını iddia ettikleri hadislerinde açıklanmaya ihtiyacı
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var. İslam dinini yaşanması kolay bir din yerine Yahudilerin
Tevrat’a, Hristiyanların İncil’e yaptığını ehli sünnette uydurma hadisler yoluyla Kur’an’a yapıyorlar. Kur’an’ın anlaşılmaz
bir kitap olduğunu anlamak için insanların yazdığı siyer, fıkıh,
icma, kıyas ve hadis ilmi olmadan anlaşılmaz olduğunu savunarak Kur’an’ı yetersiz görüyorlar. Buraya kadar okuduğunuz
bölümde gördüğünüz gibi yazılanların âyetler ile desteklenecek
hiçbir tarafı yok. Buhârî’nin yazdığını Hureyre destekliyor. Hureyre’nin yazdığını Tirmizî destekliyor. Yani iftiranın arkasında
Kur’an yok. Başka bir iftiracı var.

Bana Teyemmümü Göster
Teyemmüm hadisleri
Âyetlerin nüzul sebebi
İslam tarihinde âyetlerin iniş sebepleri vardır. Tüm çağlara
hitap eden Kur’an âyetlerinin bir olay neticesinde geldiği iddiası genel kabul görmüştür. Fakat bu nüzul sebepleri coğrafyaya,
milletleri ve hatta iktidara göre değişmektedir. İran’daki bir nüzul sebebi bize göre kabul edilmiyor. Fakat bizdeki nüzul sebebi de İran’da kabul edilmiyor. Herkesin nüzul sebebi kendisine
doğru.
Kur’an’ın âyetlerini hadislere bağlayabilmek için uydurulan
nüzul sebebi meselesi aslında kendi içerisinde sayısız çelişkiyi
barındırır.
Teyemmüm hadislerine geçerken hadisin içinde nüzul sebebini de görmüş olacaksınız.
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Hadis 38:

233 - Hz. Peygamber’in eşi Hz. Âişe’den şöyle nakledilmiştir:
“Seferlerinin birinde Allah Resûlü (s.a.v.) ile birlikte biz de
bulunduk. Beydâ veya Zâtu’l-Ceyş denen yere geldiğimiz zaman,
gerdanlığım düştü. Hz. Peygamber (s.a.v.) onu aramaya koyuldu.
Onunla birlikte sahabe de aramak için yollarından alıkondular.
Ordu su bulunan bir yerde konaklamamıştı. Bu yüzden Ebû Bekir’e gelip ‘Şu Âişe’nin ettiğine bak! Hz. Peygamber’i ve hepimizi
susuz bir yerde, üstelik elimizde su olmadığı halde durmaya mecbur etti’ dediler. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir yanıma geldi. O
esnada Allah Resûlü başını dizime koymuş uyuyordu. Bana, ‘Rasulullah’ı ve insanları alıkoydun. Ne konakladıkları yerde su var,
ne de yanlarında’ diyerek çıkıştı.” Hz. Âişe olayı anlatmaya şöyle
devam etti: “Ebû Bekir beni azarladı ve bana ağzına geleni söyledi. Eliyle böğrüme vurmaya başladı. Ama yerimden kımıldamadım. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) dizimde uyuyordu. Sabahleyin
Rasûlullah uyandığı zaman elde hiç su yoktu. Bunun üzerine Allah
Teâlâ, teyemmüm âyetini indirdi. Üseyd b. Hudayr da şöyle dedi:
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Ey Ebû Bekir’in ailesi bu, sizin vesile olduğunuz ilk hayır değildir.”
Hz. Âişe son olarak şunları dedi: “Üzerinde yolculuk yaptığım deveyi kaldırdığımız zaman, gerdanlığı altında bulduk.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.169.)

Her konuda hadislerdeki çelişki burada da karşımıza çıkıyor. Şimdi ikinci nüzul sebebini okuyalım.

235- Hz. Âişe, (kız kardeşi) Esmâ’dan bir gerdanlık ödünç almıştı. Ama gerdanlık kayboldu. Hz. Peygamber, onu araması için
bir adam gönderdi. Adam gerdanlığı buldu. Bu esnada, namaz
vakti girdi. İnsanların yanında su yoktu. Buna rağmen namaz kıldılar. Bu durumu Hz. Peygamber’e (s.a.v.) şikâyet ettiler. Bunun
üzerine Allah Teâlâ teyemmüm âyetini indirdi.
Bu olaydan sonra Üseyd b. Hudayr Hz. Âişe’ye “Allah daima
hayrını versin. Allah’a and olsun ki, her ne seni üzen bir hadise
meydana gelse, Hak Teâlâ onda, hem senin, hem de Müslümanlar
için hayır kılıyor.” dedi.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.170.)

İki hadis arasındaki çelişkinin farkındaysanız sorun yok.
Fakat neticede ikisi de aynı şeydir diyorsanız işte problem orada başlıyor. Daha dün yaşanmış gibi anlatılan bu olaylar aslında 1441 yıl önce yaşanmış olduğu iddia edilen olaylardır. Bir
âyetin nazil olma sebebi mutlaka bir olaya dayandırma ihtiyacı
duyanlar, huruf-u mukattalar hakkında ya da müteşabih dediğimiz âyetler hakkında bir nüzul sebebi bulamıyorlar.
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Nisa sûresi 43, Mâide sûresi 6. âyet bize teyemmümü anlatan
âyetler. Bir teyemmüm âyeti varken başka bir teyemmüm âyetinin gelmesine bir gerekçe bulamayanlar, nüzul sebebiyle kastedilen âyetin hangisi olduğu konusunda yine ihtilaf içindeler.
Korunan Kur’an’ın korunmayan kul sözlerine muhtaç olduğunu kabul etmek için nüzul sebebini öne sürerler.
Hadis 39: Teyemmüm alan eline üflenir mi?

237 - Saîd b. Abdirrahman b. Ebzâ babasının şöyle dediğini
nakletmiştir:
“Adamın biri Hz. Ömer’e gelip ‘Ben cünüp oldum, ama su
bulamıyorum’ dedi. Bunun üzerine Ammâr b. Yâsir Hz. Ömer’e
şöyle dedi: Hatırlar mısın, bir defasında seninle birlikte bir seferdeydik. Sen namaz kılmamıştın. Ben ise, toprak üstünde yuvarlanarak debelenip namaz kılmıştım. Sonra bu olayı Hz. Peygamber’e
(s.a.v.) anlatmıştım. O da ‘Şöyle yapman yeterliydi’ buyurmuştu ve
ellerini yere vurduktan sonra onlara üflemişti. Daha sonra ise elinin iç kısmıyla yüzünü ve tüm elini meshetmişti.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.171.)

Teyemmüm alan elin üflenmesi meselesi bu kadar ayrıntı
ile ispat ediliyor. Fakat kan abdesti bozar mı sorusu nedense 23
yılda öğrenilmemiş. Sanki Peygamber birkaç saat kalmış gibi
vefatından sonra çelişki olarak bırakılmış. Yine de bu hadisin
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hemen yanında benzer bir hadis, elini yere vuruyor sonra yüzüne ve avuçlarını mesh ediyor. Yani üfleme yok.
Bu hadiste 2 sahabe diyaloğu var. Hz. Ömer, Ammar’ın hadis naklini beğenmiyor. Şahsi kanaatler uygulanıyor.
Hadis 40: Hastalanmaktan, ölmekten veya susuz kalmaktan korkan biri teyemmüm alır

245- A’meş’ten Şakîk b. Seleme’nin şöyle dediği nakledilmiştir: “Abdullah ile Ebû Musa’nın yanında idim. (Aralarında şöyle bir
diyalog geçti):
Ebû Musa: - Ey Ebû Abdurrahman, sence cünüp olan fakat su
bulamayan adamın ne yapması gerekir?
Abdullah: - Su buluncaya kadar namaz kılmaz.
Ebû Musa - O zaman, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ‘bu sana yeter’
dediği zaman Ammar’ın söylediği sözü nasıl değerlendiriyorsun?
Abdullah: - Hz. Ömer’in Ammar’ın sözüne ikna olmadığını
bilmiyor musun?
Ebû Musa: - Ammar’ın sözünü bir kenara bırak, peki bu konudaki âyet karşısında ne yapacaksın?
Abdullah onun âyet-i kerimeyi nasıl yorumladığını anlayamadı. Bu yüzden şöyle devam etti: Eğer biz, cünüp olanların teyem-
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müm almalarına müsaade etsek, birazcık sular soğuyunca insanlar
gusül abdesti almayı bırakıp teyemmüm alırlar.
Şakik’a ‘Abdullah bu gerekçeyle mi, cünüp birinin teyemmüm etmesine razı olmadı?’ diye sordum. O da ‹evet’ dedi.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.176.)

Gördüğünüz gibi âyetlerin ilk muhatabı olan sahabe, Peygamber’den duyduğunu değil kendi kanaatini de uygulayabiliyor.
Bu hadisleri okuyanların varmaları gereken iki netice var.
Bunlara iftira dersiniz, bir seçenek sahabe Peygamber’e rağmen
fayda zarar ölçüsüyle kendisi karar almıştır dersiniz, ikisini de
hadisler müsaade ediyor. Konu gusül abdesti ise yüzlerce sayfa
hadis ve yorum bulursunuz.

C. SAHIH-I BUHÂRÎ’DEKI
NAMAZ HADISLERI

Namaz bölümünde de aldığım bu hadise göre Peygamber
namazı savaş olmadığı halde iki rekât kılıyor. Buradan çıkan
netice ya bu hadis iftira ya da Peygamber namazlarda farklı
rekâtlar kıldı. Namazı Cebrâil’den öğrendiğini iddia eden hadis savunucuları namazdaki değişiklikleri savunurken siyasetçi
gibi konuyu eğip bükerek bir sürü şey söylüyorlar. Ama dinleyen hiçbir şey anlamıyor.
Hadis 1: İsrâ gecesi namaz nasıl farz kılındı?
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248 - Enes İbni Malik, Ebu Zer’in Hz. Peygamber’in (s.a.v.)
şöyle buyurduğunu anlattığını nakletmiştir:
“Ben Mekke’deyken evimin tabanı açıldı ve Cebrâil indi.
Göğsümü yardı, sonra (kalbimi) zemzem suyu ile yıkadı. Daha
sonra, hikmet ve iman dolu altın bir kap getirip içindekileri göğsüme boşalttı. En sonunda göğsümü kapattı.
Daha sonra elimden tutup beni yakın semaya doğru çıkardı. Yakın semaya geldiğim zaman Cebrâil Sema’nın bekçisine aç
dedi. Bekçi kim o diye sordu, Melek Cebrâil diye cevap verdi. Bu
defa bekçi yanında biri var mı diye sordu. Cebrâil evet yanımda Muhammed var diye yanıt verdi. Bekçi ona vahiy verildi mi
diye sordu. Cebrâil evet dedi, bekçi kapıyı açınca yakın Sema’nın
üzerine çıktık. Birden karşıma oturan bir adam çıktı. Sağ ve sol
tarafında karartılar vardı. Sağına baktığı zaman gülümsüyor, soluna
baktığın zaman ağlıyordu. Bana hoş geldin Salih Peygamber ve
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Salih oğul dedi. Cebrâil’e bu kim diye sordum. O da bu Âdem’dir,
sağındaki ve solundaki karartılar da evlatlarının ruhudur. Sağında
yer alanlar cennet ehli, solunda yer alanlar ise cehennem ehlidir.
Baktığın zaman gülümser, sonuna baktığın zaman ise ağlar dedi.
Sonra beni 2. semaya çıkardı, bekçisine aç dedi. O da daha önceki bekçi gibi davrandı, sonra kapıyı açtı.
Enes bu olayı anlatmaya şu şekilde devam etti: Ebuzer şöyle
dedi: Hazreti Peygamber (s.a.v.) Âdem, İdris, Musa, İsa ve İbrahim
peygamberleri gördüğünden bahsetti. Ancak bunların derecelerinden söz etmedim. Sadece Hazreti Âdem’i yakın semada, Hazreti
İbrahim’in altıncı semada gördüğünü belirtti. Cebrâil Peygamber
ona hoş geldin, Salih Peygamber Salih kardeş dedi, Cebrâil de bu
kim diye sordum. O da bu İdrisler diye cevap verdi. Sonra Musa
Peygamber’in yanına geldim, o da hoş geldin Salih Peygamber
Salih kardeş dedim. Cebrâil’le bu kim diye sordum. O da Musa
diye cevap verdi. Sonra İsa Peygamber’in yanına vardım, bana hoş
geldin Salih Peygamber Salih kardeş dedi. Cebrâil’e bu kim diye
sordum. O da İsa dedi. Nihayet İbrahim Peygamber’in yanına geldim. Bana Hoşgeldin Salih Peygamber Salih oğul dedi. Cebrâil’e
bu kim diye sordum. O da İbrahim diye cevap verdi.
İbni Şihab İbni Hazm kanalıyla İbni Abbâs ve Ebu habbenin
Hazreti Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu söylediklerine
nakletmiştir. Sonra Cebrâil beni yukarı çıkardı. Nihayet öyle bir
noktaya geldim ki kaza ve kaderi yazan kalemlerin çıkardığı sesi
duyuyordum.
İbni Hazm ile Enes b. Malik şöyle demişti: Allahu Teâlâ ümmetime namazı 50 vakit olarak farz kıldı. Bu farz ile dönerken Musa
Peygamber ile karşılaştım, bana Hak Teâlâ ümmetine neyi farz kıldı
diye sordu. Ben de 50 vakit namaz farz kıldı dedim. Bunun üzerine
Rabbine dön, zira ümmetin buna güç yetiremez dedi. Ben de gidip müracaatta bulundum. Bunun üzerine Rabbim yarısını indirdi,
tekrar Musa Peygamber’e döndüm ve yarısını indirdi dedim. Yine
bana Rabbine dön, zira ümmetin buna güç yetiremez dedi. Ben de
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gidip müracaatta bulundum, Rabbim yarısını daha indirdi. Tekrar
Musa Peygamber’e gittim, yine Rabbine dön, zira ümmetin buna
güç yetiremez dedi. Ben de Rabbime müracaatta bulundum. Nihayet Allahu Teâlâ onlar 5’tir, aynı zamanda 50’dir de benim katımda
söz değişmez, buyurdu. Musa Peygambere döndüm yine Rabbine
dön dedi. Ben de Rabbimden utanır oldum diye karşılık verdim.
Sonra Cebrâil Sidretü’l-münteha’ya kadar beni götürdü, burayı bilmediğim renkler kaplamıştı. Daha sonra cennete götürüldüm, orada inciden gerdanlıklar vardı, toprağı da misk idi.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.180.)

Namazın farz kılındığı hadis.
Miraç kandilleri olarak kutlanan gecelerde anlatılan Miraç olayı bu hadisten kaynaklanıyor. Olay tek, fakat hadis farklı
farklı. Hepsini birden doğru kabul etmek tartışma konusu olabilir. Ama asıl farkına varılması gereken Allah her yerdedir, şah
damarından daha yakındır. Uzak yerlerdeki Allah inancı maalesef İslam’a hadisler yoluyla girmiştir.
Bazı hadislerde her kat semada karşısına çıkan Âdem Peygamber’in yasak meyveyi yedim, huzura çıkmaya yüzüm yok;
Musa Peygamber’in, ben insan öldürdüm, huzura çıkmaya yüzüm yok gibi ifadelerle peygamberlerin kendi aralarındaki diyalogları anlatılarak son Peygamber’in hepsinden üstün olduğu
anlatılmaktadır. Bakara sûresi 285. âyet peygamberler arasında
ayrım yapmanın yasaklandığını söyler. Buna rağmen bu tür hadisler ile Hristiyanların İsevileştiği gibi Müslümanlarda Muhammed-i bir dine doğru gidiyorlar ve maalesef “Allah yakar,
Muhammed şefaat eder” inancı bilinçaltına girerek toplumda
yer ediniyor.
Miraç olayı ile ilgili hadisler de birçok farklılıklar var ama
hadis savunucuları aynı olayı anlatan bütün hadisleri doğru
kabul ediyorlar. Olay aynı, anlatılanlar farklı, Miraç bir kere
yaşandı, hadislerde 10 çeşit Miraç var.
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Her çelişkili hadisten sonra aklıma gelen hadis “Benim
söylemediğim bir sözü söyleyen cehennemde koltuğunu hazırlasın” hadisidir.
Bildiğiniz gibi savunması imkânsız hadisler için kendi aralarında bu hadis zayıf derler. Ne demektir zayıf? İftira mı yani? Ya
da gerçek olabilir mi? Hem hadis olabilir, hem de olmayabilir mi?
Örnek üç cümle kuralım:
1. cümle: “Ali’nin bana 10 lira borcu var.”
2. cümle: “Ali’nin bana 20 lira borcu var.”
3. cümle: “Ali’nin bana borcu yok.”
Bir kitapta üçünü birden okursanız ne anlarsınız? Sahîh-i
Buhârî’de başımıza gelen tam anlamıyla bu. Nakledilen hadislerdeki farklılıklar bir hadis usulünün ortaya çıkartıyor ve bu
hadislere isimler veriliyor.
Tam 31 çeşit hadis türü var. Herhangi
bir kaynaktan ya da benim youtube kanalımdaki videolarımdan seyredebilirsiniz.
İlgili videolara yandaki karekod’dan ulaşabilirsiniz.
Hadis savunucuları cemaate anlatırken hiçbir ayrım gözetmeden anlattıkları bu hadisler, düşünen insanlar tarafından
sorulduğunda o hadisin senedi zayıf, ravisi yok, uydurma hadis
diyerek bizim bu hadisi ortaya çıkarmamıza kızıyorlar. Fakat
kendileri hadisleri takvim yapraklarında, televizyon programlarında, radyo programlarında ve en önemlisi kendi kitaplarında bol bol yazıyorlar. Eğer böyle olmasaydı zaten biz size bu
hadisleri ispat edemezdik.
Onların kitapları, onların videoları, ama yine itiraz eden
onlar. Bir insan hadislere hem uydurma deyip hem de hadisleri
kitabına yazar mı?
Sırada namaz rekâtları ile ilgili hadisler var.
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Hadis 2:

249 - Müminlerin annesi Hz. Âişe’den şöyle nakledilmiştir:
“Allah Teâlâ, hem ikamet halinde hem de seferlikte, namazı
ikişer rekât olarak farz kıldı. Seferilikteki hali aynen korundu, ancak ikamet halinde kılınan namaza ilave yapıldı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.181.)

Bu hadise göre farzlar 2 rekât, daha sonra namazlara farzları ilave eden belli değil. Peygamber ilave etti denmiyor. 4
rekât olarak farz kılındı denmiyor. İlave yapan makam belli
değil. Farz kılındı ise Peygamber dahi ilave yapamaz. Sahih-i
Buhârî’de hadis sıralamasında birdenbire bu hadislerin arasına
dar elbise ile ilgili bir hadis giriyor.
Hadis 3: Bir elbise ile örtünerek namaz kılmak

250 - Ömer ibn-i ebi’l Seleme’den şöyle nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.), uçlarını çaprazlama bağladığı bir elbise ile namaz kıldı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.182.)
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251 - Ümmü Hani bintu Ebî Talib’in azatlı kölesi Ebu Mürre,
Ümmü Hanî’nin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir: “Mekke’nin
fethedildiği sene Hz. Peygamber’e (s.a.v.) gittim. Yanına vardığımda yıkanıyordu. Hz. Fâtıma onu perdelenmişti. Ona selam verdim. Bunun üzerine ‘Gelen kim?’ diye sordu. Ben de ‘Ebu Talib’in
kızı Ümmü Hani’ diye cevap verdim. Bunun üzerine ‘Hoş geldin
Ümmü Hani’ diyerek karşılık verdi. Yıkanmasını bitirince kalkıp bir
elbiseye büründüğü halde 8 rekât namaz kıldı. Namazını bitirince
‘Ey Allah’ın elçisi! Kardeşim benim eman verdiğim Hubeyra oğlu
falancayı öldürmeye azmetti’ dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu: ‘Ey Ümmü Hani! Senin eman verdiğine biz de eman veririz’”
Ümmü Hani bu olayın kuşluk vakti gerçekleştiğini belirtmiştir.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.182.)

Konu 8 rekât namaz ama hadisin içinde kuşluk vakti Peygamber yıkanırken gören bir kadın sahabe, Peygamber’i perdeleyen annemiz. Buyurun işin içinden çıkın.
Hadis 4:

252 - Ebû Hureyre’den şöyle nakledilmiştir:
“Bir adam Hz. Peygamber’e (s.a.v.) bir elbise ile kılınan namazın hükmünü sordu. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle
buyurdu: Her birinizin iki elbisesi var mi?..”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.182.)

Kur’an’ın tefsiri olarak kabul edilen hadislerin de maalesef tefsire ihtiyacı var. “Peygamber her birinizin iki elbisesi var
mı?” diyerek hadis bitiyor. Bu soruda amaç iki elbise ile namaz
kılma şartı mı? Ya da ikinci elbiseyi nereden bulalım mı sorusunu mu kastediyor belli değil.
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Hadis 5: Bir elbise ile namaz kılanlar onu omuzlarına örtsün

253 - Ebû Hureyre’den Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:
“İçinizden biri omuzları açık bir halde, bir elbise ile namaz
kılmasın!”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.183.)

Hac ve umre esnasında omuz açık vaziyette iken tavaf eden,
Sefa ile Merve arasında say yapan hacıların omuzları açık. Fakat
hadis namaz kılamaz diyor. Namazda uygun olmayan bir kıyafet
ile başka ibadet yapılır mı? İçinde sayısız çelişki bulunan bu hadislerin sadece birkaç önemli konusuna değiniyorum. Ayrıntıya
girmek isterseniz okuduğunuz bu hadislerin içinde gösterdiğimizin haricinde sayısız çelişki görebilirsiniz. Aynı sıkıntıları sürekli
göstermek sadece kitabımızı daha kalın hale getiriyor. Anlamak isteyen için bir örnek bile yeter. Anlamak istemeyen ne kadar yazsak
da benim dedem, babam yanlış mı biliyordu diyerek kızacaktır.
Hadis 6:

254 - Yahya İbni Ebi Kesir, İkrime’den şöyle nakletmiştir:
Ebu Hureyre’nin şöyle dediğini işittim: Şahadet ederim ki,
Rasulullah’ın (s.a.v.) şu şekilde buyurduğunu duydum: “Kim bir
elbise ile namaz kılarsa, elbisenin iki ucunu birbirinin üstüne çaprazlama atsın!”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.183.)
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Yine hatırlamamız gereken bir hadis: Kim Peygamber’in
unutulmuş bir sünnetini gerçekleştirirse 100 şehit sevabı alır.
Tahmin ettiğiniz gibi bu hadis de şu anda uygulanmıyor. Bir
müslüman ailesini evini terk edip gidecek, Allah yolunda şehit olacak, alacağı bir şehitlik sevabı. Siz insanların unuttuğu
elbisenin üst üste atılmasını uygularsanız 100 şehit sevabı kazanıyorsunuz. Haydi işin içinden çıkın. Hiç bir hadisi aradan
çıkartmadığım halde kitabın yazılma amacı olan hadislerdeki
iftiralar her sayfada bulunuyor.
Hadis 7: Dar elbise ile namaz kılmak

255– Said b. Haris’ten şöyle nakledilmiştir:
“Cabir b. Abdullah’a bir parçadan oluşan elbise ile namaz
kılmanın hükmünü sorduk. O da şöyle cevap verdi: Hz. Peygamber’in (s.a.v.) düzenlediği bir seferde onunla birlikte yola çıkmıştım. Bir gece bir ihtiyacımdan dolayı onun yanına vardım. O sırada namaz kılıyordu. Üzerimde tek parçadan oluşan bir elbise
vardı. Ona bürünüp yanı başında namaza durdum. Namazını bitirdikten sonra ‘Ya Cabir, gece vakti buraya gelmenin sebebi ne?’
diye sordu. Ben de ihtiyacımı söyledim. Sözümü bitirdikten sonra
bana, ‘Gördüğüm bu örtünme de ne?’ diyerek (hoşnutsuzluğunu)
ifade etti. Ben de elbisenin dar ve kısa olduğunu söyledim. Bunun
üzerine şöyle buyurdu: Eğer elbisen geniş ise onunla omzundan
öyle örtün, yok eğer dar ise, onu izar olarak kullan.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.183.)
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Dediğimiz şekil Anadolu’daki peştamal mânâsına gelmektedir. Tabii ki peştamal türünde bir şeyle namaz kılınca sıradaki hadisler gayet normal oluyor. İzar kelimesi günümüzde
peştamal manasına gelir. Okuyanların alt kısmını anlamasını
istemedikleri için saklamak istedikleri kelimelerin Türkçesini
değil, Arapçasını ya da eski Türkçesini yazarak gerçek manadaki sıkıntıyı saklarlar.
Hadis 8:

256 – Sehl’den şöyle nakledilmiştir:
Erkekler çocukların başladığı gibi izarlarını boyunlarına bağlayarak Hz. Peygamber (s.a.v.) ile birlikte namaz kılarlardı. Allah Resûlü
(s.a.v.) kadınlara şöyle buyurdu:
“ Erkekler tam olarak oturunca kadar başınızı secdeden kaldırmayın!”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.184.)

Dar giyinmeye kızan hadisin arkasından peştamal ile namaz kılmaya müsaade hadis. Yine ahlak sınırlarını zorlayan bir
hadisle devam edelim. Yine İzar, yani peştamal, avret yerinin
görülmemesi için kıyafeti düzeltmek yerine kadınlara erkeklerin eğildikleri anda onların secdede kalmalarını isteyerek diğer
hadislerdeki namazın sıralamasını kıyafetten dolayı değiştirerek secdelerini uzattırıyor. İmamdan önce ya da sonra secdeyi
bozmanın ya da yapmanın hükmü ile ilgili bol miktarda hadis
de var. Eğer kadın başını secdeden erken kaldırırsa ne görecek
anlamışsınızdır.
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Hadis 9: Şam cübbesiyle namaz kılmak

257- Muğire b. Şu’be’den şöyle nakledilmiştir:
“Bir seferde Hz. Peygamber (s.a.v.) ile birlikteydik. ‘Ey Muğire! Matarayı tut’ dedi. Ben de onu tuttum. Sonra Allah Resûlü
(s.a.v.) biraz ilerledi ve nihayet benden uzaklaştı. Sonra ihtiyacını
giderdi. Bu esnada üzerinde Şam işi bir cübbe vardı. Yeninden
elini çıkarmaya çalıştı. Ne fayda ki cübbenin yenleri dardı. Bu yüzden elini cübbenin altından çıkardı. Daha sonra eline su döktüm.
Namaz için abdest aldı. Mestleri üzerine meshetti, sonra namaz
kıldı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.184.)

Dar cübbe ile namaz kılınır, cübbeden kol çıkmayacak kadar dar ama yine de sorun yok. Diğer hadiste de dar kıyafet yasak. Netice aynı kitabın aynı sayfasındaki hadisler insan beyni
ile alay ediyor.
Hadis 10:
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258- Amr b. Dinar’dan şöyle nakledilmiştir:
Cabir b. Abdullah’ı şunları anlatırken dinledim: “Hz. Peygamber (s.a.v.) kavmi ile birlikte Kâbe’nin inşası için taş taşıyordu. Üzerinde izar vardı. Amcası Abbâs, ‘Yeğenim! Taşların zarar vermesini
önlemek için izarını çözüp omuzuna koysan’ dedi. Bunun üzerine
Hz. Peygamber (s.a.v.) izarını çözüp omuzuna koydu. Birden baygın şekilde yere düştü. O günden itibaren hiç çıplak görülmedi.”
(Hz. Peygamber (s.a.v.) kavmi ile birlikte Kâbe’nin inşası için taş
taşıyordu.) Nübüvvetten önce Kureyşliler Kâbe’yi bina ederken,
Allah Rasulu onlarla birlikte taş taşımıştır.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.185.)

Hadis ilmi almış olan kişilere sormak mümkün olsa bu hadis çok mu lazımdı derdik. Peygamber’in hiç konuşmadığı fakat yaşadığı bir olay hadis olarak naklediliyor. İzar diye yazılan
bizim Anadolu’daki belden aşağı bağlanan peştamal kastediliyor. Neden Türkçe toplumun bildiği peştamal değil de Arapçası
yazılıyor. Üstte Arapça yazılı, altta Latin alfabesiyle Türkçeye
çevrildiği halde kelimeyi bu toplumun bilmediği bir kelime olarak kalıyor. Çünkü hadiste Peygamber belden aşağı bağladığı
peştamalı çözüp sırtına sarıyor. Taş zarar vermesin diye çıplak
kaldığı için edebinden bayılıyor. Belinden çıkartıp sırtını sarınca vücudunun açık kalacağını unutuyor olmalı, öyle mi? Bu tür
hadisleri savunanlar Peygamber’in en büyük düşmanlarıdır.
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Hadis 11:

262- Enes b. Malik’ten şöyle nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) Hayber’e sefer düzenledi. Orada
gece karanlığının sonlarına doğru sabah namazını kıldık. Allah
Resûlü (s.a.v.) bir bineğe bindi. Peşi sıra Ebu Talha bindi. Onun
terkine de ben bindim. Allah Resûlü (s.a.v.) bineği Hayber sokağında gezdiriyordu. Bu esnada dizim onun uyluğuna değiyordu.
Sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) uyluğundan izarını kaldırdı. Uyluğunun beyazlığını görebiliyordum. Hayber’e girdiği zaman, üç defa
‘Allahu Ekber! Bir toplumun yurduna girdiğimiz zaman, işte o an
uyarılanların sabahı ne kötüdür!’ dedi.”
Enes olayı anlatmaya şöyle devam etti: “İnsanlar işlerine yöneldi. Bu esnada Hz. Peygamber’i (s.a.v.) gören insanlar, ‘Muham-
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med geldi’ dediler. (Hadisin ravilerinden Abdülaziz hadisi şu şekilde ilaveli olarak nakletmiştir: Ashabımızdan bazıları “Muhammed
ve beşli ordusu” geldi dediler.)”
Enes olayı anlatmaya şöyle devam etti: “Hayber’i savaşarak
aldık. Sonra esirler, bir araya toplandı. Bu esnada Dihye gelerek
‘Ey Allah’ın elçisi! Esirlerden bana bir cariye ver’ dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.) de, ‘Git ve birini seç’ buyurdu. Dihye Safiyye bintu
Huyey’i aldı. Bunun üzerine biri Rasulullah’a (s.a.v.) gelip ‘ey Allah’ın elçisi, Dihye’ye Kurayza ve Nadir kabillerinin hanimefendisi
Safiyye bintu Huyey’i verdin. Muhakkak ki, bu kadın ancak sana
yakışır.’ dedi.
Hz. Peygamber (s.a.v.), ‘kadınla birlikte Dihye’yi çağırın’ buyurdu. Allah Resulü Safiyye’yi görünce Dihye’ye ‘esirlerden bunun dışında bir cariye al’ dedi. “Enes olayı anlatmaya şöyle devam
etti: “Hz. Peygamber (s.a.v.), Safiyye’yi azat edip onunla evlendi.”
Sabit Enes’e “Ey Ebû Hamza onun mehri ne oldu?” diye sormuş. O da şöyle cevap vermiştir: “Mehri kendisi oldu. Allah Resûlü (s.a.v.) mehir olarak onu azat edip sonra da onunla evlendi.
Yolda iken Ümmü Süleym onu Hz. Peygamber (s.a.v.) için hazırladı ve geceleyin onun yanına yolladı. Böylece Allah Resulü güveyi
oldu. Sabah olunca ‘Kimin yanında ne varsa, getirsin!’ buyurdu
ve deriden yapılma bir örtü açtı. Kimi hurma, kimi yağ, zannımca
kimi de sevik getirdi.” Enes şöyle devam ederek: “İnsanlar hurmayı, yağ ve kurutulmuş yoğurtla karıştırdılar. İşte bu, Rasûlullah’ın
(s.a.v.) düğün ziyafeti oldu.” dedi.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.186.)

Uyluk hadisi olarak geçen uzun bir hadis var. Hadisi okuduğunuz zaman anlayacaksınız. Gece karanlığında sabah namazını beklerken sokaklarda gezen Peygamber ve sahabenin
anlatıldığı bu hadisin içinde o kadar Kur’an’a aykırı, Peygambere iftira saklı ki okuduğunuzda şok olacaksınız.
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Uyluk hakkında söylenenler diye yazılan başlığa aldanmayın. Bu da ayrı bir hile. Bu uzun hadisin içine gizlenen bir olay
var. Hayber Savaşı’ndan sonra ganimet olarak cariye isteyen bir
sahabe, sonra o cariyeyi gören Peygamber ondan hoşlanıyor.
Onu bırak başka birini al diyor. Bırakılan cariyeyi Peygamber
alıyor ve düğün ziyafeti yapılıyor. Buyurun uyluk içine gizlenen
nikah. Peygamber’in çok eşliliğini savunan hadis savunucuları
çok eş almasının gerekçesi olarak:
1. Akrabalık yoluyla savaşmaya gerek kalmıyor.
2. Savaşlardan kalan sahipsiz Müslüman kadınlar kurtarılıyor. (Ölen sahabenin eşleri)
3. Kadın kendisi Peygamber’i çok sevdiği için eş olmak istiyor.
4. Peygamber savaştan sonra ganimet olarak cariyelerden
payını alıyor.
Peygamber’in cinsel hayatıyla ilgili sayısız iftiralar var. Namazla ilgili olmadığı için almıyoruz.
Hadis 12: Kadınlar kaç elbise ile namaz kılar?

263 - Hz. Âişe’den şöyle nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) sabah namazı kılarken, onunla birlikte mırt denen bir örtüye bürünerek mümin kadınlar da namaz
kılardı. Namazdan sonra evlerine dönerken, kimse onları tanımazdı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.187.)

Sabah namazında camide mescitte kadınlar var. Unutulan
sünnet! Tanınmamak için çarşaf giyen günümüzün bazı Müs-
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lüman kadınları maalesef artık camilerde vakit namazlarında
özellikle sabah namazında görmek pek mümkün değil. Bu hadisi okuduğunuz zaman camiden çıkan kadınların kimse tarafından tanınmadığını iddia ediyor. Oysa Ahzab sûresinin 59.
âyeti (Ey o Peygamber! Zevcelerine ve kızlarına ve mü’minlerin
kadınlarına hep söyle: cilbablarından üzerlerini sıkı örtsünler, bu
onların tanınmalarına, tanınıp da eza edilmemelerine en elverişli
olandır, bununla beraber Allah bir gafur rahim bulunuyor) dış
kıyafetin Müslüman kadının tanınmasına engel olmamalı diyor. Buradaki tanınma kelimesini mecaza çevirip “iffetli tanınma” diyerek hakikati saklamaya çalışanlar cilbablarını üzerine
sıkı örtsünler kısmını görmezden geliyorlar. Yani Mâide sûresi
13. âyetteki “onlar kelimelerin manalarını yerlerinden kaydırırlar” dediği kişiler durumuna düşüyorlar.
Hadis 13: Nakışlarına bakıp durarak nakışlı elbise ile namaz kılmak.

264 - Hz. Âişe’den şöyle nakledilmiştir:
“Allah Resûlü (s.a.v.) üzerinde motif bulunan hamisa adlı bir
elbise ile namaz kılarken bir an gözü, motiflere daldı. Namazını
bitirince ‘Bu elbisemi Ebû Cehm’e götürün, bana da onun enbicâniyesini getirin! Çünkü biraz önce bu elbise, namazda iken beni
oyaladı’ dedi.”
Hz. Âişe’den Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Namazda iken elbisenin nakışlarna bakıyordum. Beni
ibadetimden alıkoymasından endişe ettim.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.188.)
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Peygambere atılan müthiş bir iftira. Sözde Peygamber namazda iken elbisenin deseni namazın kalitesini bozuyor. Başka
bir hadiste Peygamber namaz kılarken üzerine deve işkembesi
bırakılıyordu. Bu ne kadar iftira ise, diğer hadiste o kadar iftira.
Peygamber’in yaşadığı bu olay sünnet olarak bize geldiyse desenli bir elbise ile namaz kılınamaz hükmü çıkar. Bunu uygulamakta mümkün olmadığı için saklanan hadisler arasına bırakabiliriz. (Hadiste bahsedilen resim değil, sadece desen.)
Hadis 14: Çapraz çizgili veya resimli elbiseyle namaz kılan kimsenin namazı bozulur mu?

265 - Enes’ten şöyle nakledilmiştir:
“Hz. Âişe’nin yünden yapılmış rengarenk ince bir perdesi vardı. Onunla evin bir tarafını örterdi. Bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.),
‘Şu perdeni gözümüzün önünden kaldır! Zira üzerindeki şekiller,
namaz kılarken gözüme takılıyor’ dedi.”
(Namazı bozulur mu?); İmam Buhârî burada, ihtilaflı konulardaki tutumunu sürdürdü. Zira bu konu da ihtilaflı konulardan
biridir. Buradaki ihtilaf, nehyin, fesada delalet edip etmeyeceği
hususundadır. Çoğunluğa göre nehiy, kendi içinde bir manaya delalet ediyorsa fesadı gerektirir. Aksi takdirde fesadı gerektirmez.
(Haç şeklinde görünen çapraz çizgili veya resimli elbiseyle
namaz klan kimsenin bu namazına engel olunmaz) Hadisten ilk
etapta akla gelen anlam, bütün yönleriyle konu başlığını karşılamamaktadır. Ancak biraz düşündükten sonra, konu başlığı ile ilgisinin ortaya çıktığı görülmektedir. Şöyle ki, örtü her ne kadar resimli olsa da, Hz. Peygamber (s.a.v.) onu ne giymiştir ne de onunla
namaz kılmayı açıkça yasaklamıştır. Ayrıca üzerinde boydan ve
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çapraz çizgiler de yoktur. Bu durumda ortaya çıkan problem şu
şekilde aşılır: Böyle bir örtünün elbise olarak kullanılmasının yasaklanması evleviyetledir. Haç şeklinde çapraz çizgili elbiseler ve
resimli elbiseler arasında ortak noktalar vardır. Çünkü Hristiyan
ve müşrikler tarafından her ikisine de, yani haç’a da mücessem
resimlere de ibadet edilmektedir. Bu da Allah’tan başkasına ibadet
demektir. Örtünün kaldırılmasının emredilmesi, kullanılmasını gerektirir. Kanaatime göre musannif, “haç şeklinde” lafza ile bu hadisin diğer rivayetlerinde nakledilen bilgilere işaret etmiştir. Nitekim
Libâs Bölümü’nde Hz. Âişe’den naklettiği hadis şu şekildedir: “Hz.
Peygamber üzerinde haça benzer şekillerin bulunduğu eşya ve kumaşların evinde kalmasına asla müsaade etmezdi.”
Bu hadis, resimli elbiselerle kılınan namazın bozulmayacağına delalet eder. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.), perdeyi parçalamamış namazını da yeniden kılmamıştır.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.188.)

4 mezhebin, bütün tarikatların şiddetle karşı çıktığı resimli
elbise ile namaz kılınmaz fetvası maalesef Buhârî’de geçerlilik kazanmıyor. Hatta mezhepler ve tarikatlar elbisedeki resmi bir kenara bırakalım, namaz kılınan odada resim olmasına karşı çıkıyorlar. Bir hadislede destekliyorlar. Resim olan eve melek girmez!
Hadis 15: İpek kaftan ile namaz kılmak

266- Ukbe b. Amir’den şöyle nakledilmiştir: “Allah Resulü’ne
ipekten dokunmuş bir kaftan hediye edildi. O da, onu giyerek
namaz kıldı. Namazını bitirdikten sonra hoşuna gitmemiş gibi ani
bir hareketle kaftanı çıkardı ve ‘Bunu kullanmak müttakilere yaraşmaz’ buyurdu.”
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(İpek kaftan); arkadan yırtmaçlı bir tür kaftandır. Bu hadisten
ilk etapta akla gelen manaya göre, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bu
elbise ile namaz kılması, ipeğin erkeklere haram kılınmasından
öncedir. İmam Müslim’in Câbir’den naklettiği hadis de bunu desteklemektedir: “Hz. Peygamber (s.a.v.), ipek bir kaftanla namaz
kıldı. Sonra onu çıkarıp ‘Cebrâil bunu giymemi yasakladı’ buyurdu.” Ayrıca “Bunu kullanmak müttakilere yaraşmaz” sözü de bunu
destekler niteliktedir. Çünkü müttakilerle diğerleri arasında bir şeyin haram olup olmaması hususunda bir fark yoktur. Bu hadisteki
müttaki lafzı ile Müslüman, yani küfürden korunan kastedilmiş
olabilir. İpeğin erkeklere yasaklanması, Hz. Peygamber’in (s.a.v.)
kaftanı çıkarmasına neden olmuştur. Bu olay, ipeğin haram kılınışının başlangıcını teşkil eder.
Buraya kadar anlattıklarımız kabul edildiği takdirde, Allah
Resûlü’nün (s.a.v.) namazını iade etmediğini göstererek ipek elbise ile namaz kılmanın caiz olduğunu söyleyenlerin tutunacakları
bir delil kalmaz. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.), ipeğin haram kılınmasından önce bu şekilde namaz kıldığı için, namazını tekrar
kılmamıştır.
Çoğunluğa göre erkeklerin ipek elbise ile kıldığı namaz geçerlidir. Ancak bu şekilde namaz kılmak haramdır. İmam Malik’e
göre, ipek elbise ile namaz kılan, henüz vakit çıkmamışsa namazını iade eder. Doğrusunu en iyi Allah bilir.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.189.)

Yine yıllarca Peygamber ile beraber yaşadıkları halde uygulama var, açıklama yok ve tek fikir olunamayan bir konu.
Doğrusu en iyi Allah bilir diyerek biten bölüm. Haram diye âyet
yok, sünnet bize açıklaması lazım. O da çaresiz.
Madem Kur’an yeter, bana namazı göster diyenler, madem
sünnet yeter, buyrun “Çoğunluğa göre erkeklerin ipek elbise ile
kıldığı namaz geçerlidir. Ancak bu şekilde namaz kılmak haramdır.” nasıl bir cümle?
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Önce problemi üretiyorlar, sonra her kafadan bir ses çıkıyor. Kendileri de işin içinden çıkamayınca doğrusunu en iyi
Allah bilir diyerek verdikleri net hükümlerin aslında sadece
yorum olduğunu itiraf ediyorlar. Benzer bir konuda öldürme
hükmü bile varken en doğrusunu Allah bilir diyerek insanların
beyni ile alay ediyorlar.
Doğrusunu en iyi Allah bilir diyen, hadis ve sünnet yoluyla
İslam’ı yaşayacağını savunanlar nasıl çaresiz kaldıklarını ve kararlarının bazılarının yanlış olduğunu işte böyle itiraf ediyorlar.
Hadis 16: Kırmızı elbise ile namaz kılmak

267- Avn b. Ebi Cuhayfe babasının şöyle dediğini nakletmiştir:
“Hz. Peygamber’i (s.a.v.) kırmızı deriden yapılmış bir çadırın
altında otururken gördüm. Bilal abdest suyunu alip getirdi. İnsanlar
onun (kullandığı) abdest suyuna hücum etti. Bir damla olsun alanlar
onu yüzlerine sürdü. Almak nasip olmayanlar ise arkadaşının elindeki ıslaklıktan yararlandı. Daha sonra Bilal, mızraktan küçük bir
sopa alıp meydana dikti. Allah Resalü (s.a.v.) kırmızı bir elbise giyip
bacaklarını sıvamış şekilde çadırın dışına çıkıp dikili sopaya doğru
insanlara iki rekât namaz kıldırdı. Diğer insanlar ve hayvanlar, sopanın önünden geçiyordu.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.190.)
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Kırmızı elbise ile namaz kılan Peygamber, bacakları da sıvanmış. Bu da Kur’an’da olmayan bir namaz şekli. Kırmızı elbise, sıvalı bacaklar! Neden Kâbe’de bir imam bu hadis ve sünnete
göre imamlık yapmıyor? Halbuki hadiste Peygamber bu şekilde
imamlık yapıyor. Büyük bir ihtimalle çok şey yazınca çok büyük adam olduğunu zannedenler ne duydularsa ne gördülerse
aklını kullanmadan, lazım mı diye sormadan yazmışlar. Bizim
amacımız laf kalabalığının arasında verilmek istenen zehirleri
size göstermek.
Hadis 17: Terasta, minberde ve tahta üstünde namaz kılmak

268 - Ebu Hazim’den şöyle nakledilmiştir:
“Sehl b. Sa’d’a Hz. Peygamber’in (s.a.v.) minberinin neden
yapıldığı soruldu. O da şöyle cevap verdi: İnsanlar arasında bunu
benden iyi bilen biri kalmadı. Söz konusu minber, ormandan
getirilen bir ağaçtan yapıldı. Onu falanca kadının filanca kölesi
Allah Resûlü için yaptı. Yapılıp yerine konduktan sonra Rasúlullah (s.a.v.) onun üstüne çıkıp kıbleye yöneldi ve tekbir getirip namaza başladı. İnsanlar da onun arkasında namaza durdu. (Fatiha
ve zammı sureden oluşan) Kur’ân’ı okuduktan sonra rukûa gitti.
Peşi sıra cemaat da rukûya eğildi. Sonra başını kaldırdı. Yönünü
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kıbleden çevirmeden minberden indi ve yere secde etti. Sonra
tekrar minbere çıktı. Rukûa eğilip kalktı. Yine yönünü kıbleden
çevirmeden indi ve yere secde etti.” (Sehl) İşte minberin hikâyesi
böyle (dedi).
Ebû Abdullah (İmam Buhârî) şöyle dedi: Ali b. Abdullah’tan
şöyle dediği nakledildi: Ahmed b. Hanbel bana bu hadisi sordu.
Ben de, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) namaz kıldırırken insanlardan
yukarıda olduğunu, bu hadise göre imamın cemaatin bulunduğu
yerden yüksek bir yerde bulunmasında bir sakınca olmadığını,
Süfyan b. Uyeyne’ye sıkça bu konunun sorulduğunu söyledim
ve ona ‘Bu husus hakkında ondan bir şey duymadın mi?’ diye
sordum. O da ‘hayır’ cevabını verdi.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.190.)

Kur’an’da namazla ilgili olarak bulunmayan bir konuda namaz esnasında hareket edilir mi? Bu hadiste Peygamber minberden iniyor, tekrar çıkıyor, namaz devam ediyor. Neden yapılmıyor desek “Peygamber yapmış, ona özel bir durumdur, bizi
bağlamaz” denir. Neden yapıyorsunuz diye sorsak “Peygamber
yapmış, biz de yapmak zorundayız, yapmazsak sadece Peygambere değil Allah’a da karşı gelmiş oluruz.” diyorlar. Yani hadisi
savunan kişilere akli soru sormak yerine uygulamaları göstermek en doğrusu.
Hadis 18: Hasır üzerinde namaz kılmak

269- Enes b. Mâlik’ten şöyle nakledilmiştir:
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“Enes b. Malik’in ninesi Müleyke Hz. Peygamber’i (s.a.v.)
onun için pişirdiği bir yemeğe davet etmişti. Allah Resûlü (s.a.v.)
yemeği yedikten sonra ‘kalkın size namaz kıldırayım’ dedi.” Enes
olayı anlatmaya şu şekilde devam etti: “Sıkça kullanılmaktan kararan bir hasırımız vardı, ona doğru yöneldim. Üzerine biraz su serptim. Hz. Peygamber (s.a.v.), kalkıp namaza başladı. Ben ve yetim
bir çocuk arkasında saf tuttuk. İhtiyar ninem ise, bizim arkamızda
namaza durdu. Allah Resûlü (s.a.v.) bize iki rekât namaz kıldırdı.
Sonra yanımızdan ayrıldı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.191.)

Konu hasır üzerinde namaz ama önemli olan konu detaylarda. İmam, Peygambere verilen yemek daveti sonrası namaz
kıldırıyor.
Sabah namazı farzı olamaz. Namazı iki rekât kıldırıyor ve gidiyor. İmam kendisi, sünnet olan namaz nerede? Hangi namazı
iki rekât kıldırdı? Bu kılınan iki rekât vakit namazı değil de sünnet namazı ise, o zaman cemaatle sünnet namazı kılınır oluyor.
Hadis 19: Döşek üzerinde namaz kılmak ve Enes’in döşek üzerinde namaz kılması

270 - Hz. Peygamber’in (s.a.v.) eşi Hz. Âişe’den şöyle nakledilmiştir:
“Ayaklarımı Allah Resûlü’nün (s.a.v.) secde edeceği yere
uzatmış uyuyordum. Secdeye varınca eliyle beni dürttü. Ben de
ayaklarımı topladım. Ayağa kalkınca tekrar uzattım. O dönemde
evlerde henüz lamba yoktu.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.191.)
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Bu hadiste döşek üzerinde namaz hadisi fakat yine hadis
içine saklanan sünnet var. Secde ettiği yerde Hz. Âişe ayaklarını
uzatıyor, secde ederken çekiyor, kalkınca tekrar uzatıyor.
Bu tür hadisler bana Kur’an’da namazı göster diyenlerin hadislere bakarken de göremedikleri ya da bize gösteremedikleri
hadisler, fakat bize âdeta Kur’an’a eş değerde saygı duydukları
Buhârî’nin hadislerinin kitabını kabul edip, içindekileri kabul
etmeyen bir zihniyete bunu anlatmak ancak bu kadar basit olur.
Hadis 20:

271 - Hz. Âişe’den şöyle nakledilmiştir:
“Rasûlullah (s.a.v.), ben cenazenin imamın önünde durduğu
şekilde onun önünde durduğum sırada, ailesiyle birlikte olduğu
döşeğin üzerinde namaz kılardı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.192.)

İfade çok güzel! Cenazenin imamın önünde durduğu gibi
Peygamber’in önünde duruyor ve bir namaz değil -dikkat edin
kelimeye- namaz kılardı, yani sürekli. Namaz kılarken biri önünüzden geçerse namaz bozulur sünneti. Mesafe konusunda çok
farklı hadis mevcut. Bir arşın 40 metre gibi bu hadiste saklanan
konulardan birisi. Peygamber’in, kendisinin yanında ve evindeki döşeğinin üzerinde namaz kıldığını anlatan Hz. Âişe’nin
amacı ne olabilir. Bu normaldir, siz de böyle namaz kılmalısınız
mı demek istemiştir?
Hadis 21: Secdede iken pazuları bedenden ayrı tutmak
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274- İbn Hürmüz, Abdullah b. Malik b. Buhayne’den şöyle
nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) namaz kıldığı zaman, koltuklarının
beyazladığı görünecek şekilde kollarını ayırarak (secde ederdi).
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.192.)

Namazın en ince ayrıntılarının olduğu bir hadistir. Keşke
bu kadar ayrıntıyı nakledenler “Kan abdesti bozar mı?” sorusuna Peygamber’in yaşadığı yıllarda net bir cevap almayıp 200 yıl
sonra 2 farklı fikir üretmeselerdi. Bu kadar lüzumsuz bir konu
olur mu? Bu hadiste yazdığı şekilde koltuk altlarını gösterecek
bir kıyafetle birisi namaz kılsa mevcut camilerde durumu ne
olur tahmin etmek zor değil. Ehli sünnete göre bir kişi namaz
haricinde bile koltuk altını pek göstermek istemezler.
Hadis 22:

280 - Câbir’den şöyle nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) bineği ne tarafa dönerse dönsün
onun üzerinde namaz kılardı. Farz namazı kılacağı zaman ise, bineğinden inip kibleye yönelirdi.”
Bu hadis, farz namazlarda kıbleye yönelmenin terk edilemeyeceğine delil teşkil eder. Zaten bu konuda icmâ’ gerçekleşmiştir.
Ancak aşırı korkunun söz konusu olduğu durumlarda binek üzerinde farz namaz kılmaya ruhsat verilmiştir.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.195.)

Bu hadiste binek üzerinde farz namaz kılınamaz. Delili
kaynak Buhârî, netice maalesef şu anda yolculuk esnasında farz
kılınıyor. Kur’an’da namazı göremeyenlerin hadisler içinde de
göremediği ya da görmek istemediği namaz hadislerine devam
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edeceğiz. Farz namazında kıbleye dönmek şartının diğer namazlarda olmadığını iddia eden uydurma bir hadis.
Hadis 23:

281 - Alkame’den şöyle nakledilmiştir:
Abdullah b. Mes’ûd Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kendilerine
namaz kıldırdığını anlattı. (Alkame’nin rivayet ettiği ravi İbrahim,
fazla mı yoksa eksik mi kıldırdığını hatırlamıyorum demiştir.) Allah
Resûlü (s.a.v.) selam verince ona, “Ey Allah’ın elçisi (s.a.v.) namazla ilgili yeni bir gelişme mi oldu?” diye sordular. O da, “Böyle bir
şey olmadı” diye cevap verdi. Ashab-ı kiram “Şöyle şöyle namaz
kılardın” deyince Hz. Peygamber (s.a.v.) ayaklarını büküp kıbleye
yöneldi ve iki kez secdeye gitti, sonra selâm verdi. Yüzünü bize
çevirdikten sonra ise şöyle buyurdu: Eğer namazda bir değişiklik
olsaydı elbette size haber verirdim. Ancak ben de sizin gibi bir
insanım. Nasıl ki siz unutuyorsanız, ben de unuturum. O halde
unuttuğum bana hatırlatın. İçinizden kim namazı konusunda şüpheye düşerse doğru olanı esas alıp ona göre namazını tamamlasın.
Sonra selâm verip iki kez secde etsin.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.195.)

Namazda hata yapılırsa düzeltmek için yapılan iki secdenin
delili olan hadis. Gördüğünüz gibi bir önceki hadis uygulanmıyor, bu hadis uygulanıyor. Peygamber’in “Ben de sizin gibi bir
insanım, nasıl ki siz unutuyorsanız ben de unuturum” dediği
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bu hadis maalesef Peygamber’i insan üstü bir varlık olarak kabul eden ehl-i sünnet okuduğunuz gibi kendi yazdıkları hadise
kendileri iman etmiyor.
Hadis 24: Kıbleye ilişkin diğer hususlar, yanlışlıkla kıbleden farklı yöne namaz kılmak

282- Humeyd, Enes b. Mâlik’ten şöyle nakletmiştir:
“Hz. Ömer şöyle dedi: Üç konuda Rabbim temennilerimi
gerçekleştirdi; Hz. Peygamber’e (s.a.v.) İbrahim makamında
bir namaz yeri edinelim dedim, Allah Teâlâ “Siz de İbrahim’in
makamında bir namaz veri edinin! (orada namaz kılın)” âyetini
indirdi. Hicab âyetinde de Rabbim benim temennim doğrultusunda emir buyurdu. Allah Resûlü’ne (s.a.v.) ‘Ey Allah’ın elçisi
hanımlarına söylesen de örtünseler, zira hem iyi hem de kötü
insanlar onlarla konuşuyor’ dedim. Bunun üzerine hicab âyeti
nâzil oldu. Rasûlullah’ın (s.a.v.) hanımları kıskançlık konusunda
ona karşı birleşmişlerdi. Onlara, ‘Belki de onun Rabbi, sizi boşarsa sizden daha hayırlı eşleri ona nasip eder’ dedim bunun
üzerine bu âyet nazil oldu.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.196.)

Âyetlerin iniş sebepleri ile ilgili sayısız hadis var. Hangi
hadis tam olarak hangi âyetin iniş sebebi sorusuna kimse net
bir cevap veremiyor. Peygamber’in hanımlarından birinin geceleyin tuvaletten geldiğini gördüğünde Ömer’in üzüntüsü sebebiyle inen örtünme âyetinin hangisi olduğunun cevabı bu-
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lunamıyor. Kıyamete kadar geçerli olan Kur’an’ın âyetlerinin
iniş sebebinin bir sahabenin söylediği bir söze bağlayanlar bu
iddiada samimi iseler İran’daki âyetlerin iniş sebebi ile ilgili uydurmalara verdikleri tepki haksızlık olmaz mı?
Hadis 25: Camideki tükürüğün el ile temizlenmesi

283- Enes b. Mâlik’ten şöyle nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) mescidin kıble istikametindeki duvarında balgam gördü. Bundan dolayı rahatsız oldu. Hatta canının
sıkıldığı, simasından belli oluyordu. Hemen kalktı eliyle onu kazıdı
ve sonra şöyle buyurdu: “İçinizden biri namaza durduğu zaman
bilsin ki, Rabbine münacatta bulunuyor demektir (veya Rabbi
kıble ile onun arasındadır). O halde, hiç kimse kıble istikametine
tükürmesin. Mecbur kalırsa soluna veya ayaklarını bastığı yere tükürsün.” Sonra ridasının bir ucunu tutup içine tükürüp katladı ve
şöyle buyurdu: Ya da, böyle yapsın!”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.196.)

Balgamı eliyle kazıyan Peygamber nerelere tükürülür öğretiyor.
1- Sol taraf
2- Ayak altı
3- Elbisesinin içine tükürüp katlama
Sürekli hatırlatmak zorunda olduğum konu “Kan abdesti
bozar mı?”. 23 yıl tek fikir yok. Konu balgam temizlenmesi bu
kadar ayrıntılı var. İslam’ın değil bütün insanlığın ortak konusu olan temizlik sanki dinin bir emriymiş gibi hadisler yoluyla
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birazda mide bulandıran bir üslup ile hadis etiketi altında Müslümanlara öğretiliyor.
Hadis 26: Camiye tükürmenin keffareti

285- Enes b. Malik’ten Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:
“Camiye tükürmek, bir günahtır. Keffareti ise onu gömmektir.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.197.)

Demek ki camiye tüküren var, hadis yasak getiriyor. Ayrıca
caminin zemini toprak olduğu için üstü örtülüyor. Siz bu hadislere inanıp toprak bir yerde iken namaz kılıyorsanız ne tükürüp
günaha girin ne de üstünü örtüp keffaret ödeyin. Okuduğunuz
gibi lüzumsuz, iftira bir hadis. Buradan din öğrenenler Kur’an’ı
yetersiz görüyorsa problem Kur’an’da değil, kendilerindedir.
Hadis 27: Mezarlıkta namaz kılmanın mekruh oluşu

293- İbn Ömer Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu
nakletmiştir:
“Bazı namazlarınızı evinizde kılın! Evlerinizi kabirlere çevirmeyin!”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.202.)
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294- Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe Hz. Âişe ile İbn Abbâs’ın şöyle dediğini nakletmiştir:
“Allah Resûlü (s.a.v.) son rahatsızlığı esnasında kendisine ait
kadife bir örtü ile yüzünü örtmeye başladı. Örtüden bunaldıkça
yüzünü açardı. Bu haldeyken şöyle buyurdu: Yahudi ve Hristiyanlara Allah lanet etsin! Zira onlar peygamberlerinin kabirlerini
mescid edindiler. Böylece ümmetini onların yaptıklarından sakındırıyordu.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.202.)

Mezarlıkta namaz kılınmaz hadisi Peygamber’in son hastalanmasında söylediği hadistir ve Peygamber’in şu andaki kabri
mesciddir. Medine’de Peygamber’in kabrinin olduğu bölgede
namaz kılmak cennet bahçesinde namaz kılmakla aynı şeydir.
Hac ya da umrede Medine’ye gidenler Peygamber’in kabrinin yanındaki alanda namaz kılabilmek için birbirlerinin üstüne secde
ediyorlar. Bu hadise göre ya uygulama yanlış ya da hadis iftira.
Hadis 28: Erkeklerin mescidde/camide uyuması

296 - Sehl b. Sa’d’dan şöyle nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) Hz. Fâtıma’nın evine gitti. O esnada
Hz. Ali’yi evde bulamadı. Fâtıma’ya ‘Amcanın oğlu nerede?’ diye
sordu. O da ‘Onunla aramda bir tartışma oldu, bunun üzerine
bana kızdı ve evden çıkıp gitti. Yanımda kaylule yapmadı’ dedi.
Allah Rasulü sallalláhu aleyhi birine ‘Bak bakalım Ali nereye git-
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miş’ diye talimat verdi. Bir müddet sonra adam çıkageldi ve ‘Ey
Allah’ın elçisi (s.a.v.) şu anda Ali mescidde uyuyor’ dedi.
Hz. Peygamber (s.a.v.) mescide geldi. Bu esnada Ali uyuyordu. Ridasının bir kısmı açılmıştı. Bu yüzden vücudunun bir bölümü toprağa bulaşmıştı. Rasûlullah (s.a.v.) bir yandan toprağı temizliyor bir yandan da ‘Kalk Ebû turâb! Kalk Ebû turâb’ diyordu.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.203.)

Özellikle günümüzde yatsı namazından sonra hırsızlardan
korunmak için kilitlenen camilerde, maalesef evsizlerin girip
uyumalarına izin verilmiyor. Zavallı evsiz kardeşlerimiz dışarıdaki parklarda ve köprü altlarında uyumak zorunda kalıyorlar.
Keşke ehli sünnet ve Diyanetimiz bu hadisi hatırlasa da evsizlere camiler açılsa güzel bir sünnet olmaz mı?
Hadis 29: Camiye girince iki rekât namaz kılmak

297- Ebû Katâde es-Selemî’den Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:
“İçinizden biri camiye girdiği zaman oturmadan önce iki
rekât namaz kılsın!”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.204.)

Camiye girdiğiniz zaman iki rekât namaz kılınmalı hadisi,
fakat uygulaması maalesef yok denecek kadar az. Kur’an’da yok,
hadiste var, ama yine de uygulayan yok!
Hadislerde olsun ya da olmasın mevcut mezhepler iki
farklı karar alırsa ne olur? Örneğin kaza namazı var mıdır, yok
mudur? İki ayrı görüş var. Kaza namazı vardır diyenlere kaza
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namazı için ezan ve kamet farz mıdır dediğiniz zaman kaza namazı var diyenler de iki farklı fikir oluyor.
Maliki, Şafii ezan, kamet gerek yok der. Ebu Hanife Ahmet
bin Hanbel mecburen var der. Kendilerinin ürettiği probleme
kendileri çare olmayınca her biri kendi akıl ve mantığı ile bir
gerekçe gösteren bu hadis, mezhep, sünnet âlimlerine karşı bizler kendi aklımızı kullanmaya kalkarsak şirk ile itham ediliyoruz.
Oysaki soru bir, cevap ihtimali iki: Olur mu? Olmaz mı?
Yapılır mı? Yapılmaz mı? Onlar olmasaydı, bu soru bugün sorulsaydı, herkes kendi fikrini söyleseydi, cevabın üç olma ihtimali zaten yok ki.
Cevabı beş olan bir soru sorsanız zaten bu saydığım hadis âlimlerinde beş cevabı da bulursunuz. Örneğin orta namaz
hangisidir? Kur’an’da orta namaz diyor. Hangisi orta namaz?
Hadislere bakın, her vaktin orta namaz olduğuna dair hadis var.
Hatta fazlası bile var. Ya da abdest alırken el kaç kere yıkanır?
Birkaç sayfa önce yazdım. Bir defa yıkadı, iki defa yıkadı, üç
defa yıkadı. Aynı sayfada bulunan Buhârî hadisleri bunlar.
Kur’an’da namaz yok varsa bana göster diyeceksin. Biz hadisler olmasaydı namaz kılamazdık diyeceksin. Buyrun hangi
hadislerden öğrendiniz? En uzun olanı mı, ilk okuduğunuz mu?
Verilen en çok cevabı ben yazayım. Bizim yerimize Allah
dostları bunları inceledi ve icma ile bugün uygulananlar tespit
edildi, biz de onlara tabiyiz. Ama hepsi de doğrudur, haktır. Bu
arada hangi delil ile onların Allah dostu olduğu tespit edildi,
kaç tane Allah dostu nerede ne zaman toplanıp icma yaptılar
da nasıl bir ortak karara vardılar belli değil. Güzel ve akla yatan
bir cevap gibi görünse de içinde çelişkiler dolu olan bir sürü
problem var.
Hepsi doğru! İyide biri haram, öteki helal diyor. Hepsi doğru nasıl olur? Biri namaz bozuldu, tekrar edilmesi gerekir diyor;
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diğeri namaz Allah katında kabul olmuştur diyor, ama ikisi de
doğru! Biri abdest bozulur, diğeri bozulmaz diyor. İkisi de doğru!
Eğer sizler de halen bu durumdaysanız acilen bir Kur’an
alıp okumaya başlayın. Onda hiçbir çelişki görmezsiniz.
Namaz hadislerde önem sıralamasında en başta gelir. Yüzlerce hadis namaz konusundadır. Adalet ya da şirk konusu namazdan sonra gelir. Kul ile küfür arasındaki sınır namazın terkidir. Kul ile şirk arasındaki sınır namazın terkidir. Hadisleri
Kutüb-i Sitte’deki Müslim, Tirmizî, Ebu Dâvud hadisidir.

Hadis 30: Bir sebepten dolayı camiye deve sokmak

310- Ümmü Seleme’den şöyle nakledilmiştir:
“Hasta olduğumu Allah Resûlü’ne (s.a.v.) arz ettim. O da
‘İnsanların arkasından deveye binerek tavaf et!’ buyurdu. Ben
de bu şekilde tavafımı yaptım. O sırada Hz. Peygamber’in (s.a.v.)
Kâbe’nin karşısında namaza durup Tûr sûresini okuduğunu gördüm.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.209.)

Bu kadar önemli namazın bize gelişinin kaynağı hadisler
ise neden bu kadar çelişki var düşünülmeli. Basit örnekler vererek devam edelim. Deve sırtında Kâbe içinde tavaf. Hadisin
başlığı da bir o kadar ilginç, “Camiye deve sokmak”.
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Hadis 31: Camide oturmak ve halka oluşturmak

315- İbn Ömer’den şöyle nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) minberde iken adamın biri ona,
‘Gece namazı hakkında ne buyuruyorsun?’ diye sordu. O da şöyle
buyurdu: İkişer ikişer kılınır. Eğer namaz kılan sabah namazı vaktinin girmesinden endişe ederse tek rekât kılar. Kıldığı bu tek rekât
önceden kıldıklarını vitre çevirir.”
İbn Ömer şöyle derdi: “Geceleyin kıldığınız son namaz vitir
olsun. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) böyle emretmiştir.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.211.)

Şu anda hiçbir yerde uygulanmayan tek rekât namaz bu
hadisin içinde saklanmış. Gece namazı kılınırken sabah namazının girme endişesi var ise tek rekât namaz kılınır diyor. Daha
önce tek rekât korku halinde kılınır hadisi ile örneklemiştik.
1. 4 rekât normal
2. 2 rekât sefer yani savaş, fakat günümüzde sefer kelimesi
de seyrüsefer, yani trafik olmuş. O da 60 km ile baraj yapılmış
durumda. Adı da seferi.
3. 1 rekât korku halinde.
Hadis 32: Camide sırt üstü yatıp ayakları uzatmak
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316- Abbâd b. Temîm amcasının Hz. Peygamber’i (s.a.v.) camideyken, bir ayağını öbürünün üstüne atarak sırt üstü uyuduğunu gördüğünü nakletmiştir. İbn Şihâb, Said b. Müseyyeb’in şöyle
dediğini nakletmiştir:
“Hz. Ömer ve Osman da aynı şekilde yapardı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.212.)

Peygamber ayak ayak üstüne atarak sırt üstü uyuyor. Bu
sünneti bugün uygulayan cami cemaati tarafından sünnete gösterilen ilgi ve alakayı göreceksiniz. Hz. Ebubekir ve Hz. Ali hadisin içine girmemiş. Böylece bunu uygulamak şart değil hükmü çıkabilir.
Hadis 33: Camide ve diğer yerlerde parmakları kenetlemek

318- İbn Ömer veya İbn Amr’dan nakledildiğine göre Hz.
Peygamber (s.a.v.) parmaklarını birbirlerine geçmiştir.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.212.)

Unutulan sünnetlerden camide Peygamber parmaklarını
birbirine geçirirdi. Fakat sahabe geçirmemiş olmalı ki günümüze gelmemiş. Genel olarak anlatmak istediğimiz anafikir
İslam’ın, dinin ya da ibadetin bir şartı olmayan sadece insanların kendi tercihi ile yaptığı basit eylemlerin bile dini bir ritüelmiş gibi insanlara verilmesidir. Dikkat ederseniz bahsedilen
hadisin hiçbir amacı ve önemi yoktur. Bu yapılanlara gerekçe
olarak Peygamber sevgisi derseniz insanlara şunu sorarız: Hiç
anlayarak Kur’an okudun mu? Peygamber’in sürekli çağırdığı
ve anlamını bildiği mesaja hiç kendi dilinizde anlayarak baktınız mı? Parmağını kenetleyeceğine Rahman sûresini aç bir
oku!
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Hadis 34:

330- Avn b. Ebî Cuhayfe, babasından Hz. Peygamber’in
(s.a.v.) önüne bir mızrak koyarak Bathâ’da kendilerine öğle ve
ikindi namazını ikişer rekât olarak kıldırdığını, bu esnada önünden
kadın ve merkebin geçtiğini dinlediğini nakletmiştir.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.218.)

Batha diye geçen yer Mekke. Öğlen ve ikindi namazı iki
rekât. Ayrıca önünden kadın ve eşek geçiyor, namaz bozulmuyor. Bu kitabın yazılış amacı temel olarak budur. Şu anda kılınan
namazın sünnet ve hadis yoluyla öğrenildiğini savunan kişilerin bilerek ya da bilmeyerek görmedikleri ya da göremedikleri
gerçek, aynı kaynaktan gelen aynı Peygamber’in yaptığı ibadet
farklı. Fakat şöyle bir ihtimal de var. Evet bazen iki, bazen dört
kılmıştır dersek, o zaman gerçek sünnet bazen iki, bazen dört
kılmaktır. Sözlü kabul edilse de uygulamada maalesef hiç kimse
aynı namazı farklı rekâtlarda kılmıyor, kılma ihtimali de yok.
Hadis 35: Namaz kılan önünden geçene mani olur
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337 - Ebû Salih es-Semmân’dan şöyle nakledilmiştir:
“Ebû Saîd el-Hudri’yi Cuma günü cemaatle arasına bir sütre
koyarak namaz kılarken gördüm. Ebu Muaytoğullarından bir gencin, onun önünden geçmek istediğini gördüm. Ama Ebû Saîd göğsünü iterek ona mani oldu. Genç etrafına bakındı. Fakat geçecek
başka yer bulamadı. Tekrar önünde geçmeyi denedi. Bu defa Ebû
Saîd öncekinden daha şiddetli bir şekilde onu itti. Bunun üzerine
genç, Ebû Saîd’e hakaret etti, sonra Mervân’ın yanına gidip onun
yaptıklarını şikâyet etti. Ardından Ebu Said, Mervan’ın yanına geldi.
Mervan ona, ‘Ey Ebû Saîd! Yeğeninle ne alıp veremediğin var?’ diye
sordu. O da şöyle cevap verdi: Ben Hz. Peygamber’i şöyle derken
işittim: “Sizden biri cemaatle arasına bir sütre koyar, sonra da biri
çıkıp önünden geçmek isterse onu engellesin! Eğer geçmekte ısrar
ederse onunla gerekirse kavga etsin! Zira o, kesinlikle şeytandır.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.220.)

Namaz kılarken biri önünden geçmeye çalışırsa namaz
bozmadan adamı itiyorsun, izin vermiyorsun. Gerekirse kavga ediyorsun. Ve kesinlikle o önünden geçmeye çalışan şeytan!
Buyrun sünnetten öğrendiğimiz namaz bu. Kur’an’da bu konu
da yok!
Hacda namaz kılarken çoğunluk etrafla ilgilenmez. İstisna
olarak namaz kılarken önünden geçeni namazı bozmadan eliyle
engelleyen hacılar olsa da onlar bu hadisi bilip uygulayanlar diyelim. Diğer çoğunluk aslında hadis inkârcısı oluyor ama sakın
söylemeyin, üzülmesinler!
Hadis 36: Namaz kılanın önünden geçenin günahı
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338 - “Zeyd b. Hâlid, Büsr b. Saîd’i Ebû Cüheym’e gönderip,
ona Hz. Peygamber’in (s.a.v.) namaz kılanın önünden geçen hakkında ne buyurduğunu sormasını istemiş. (Büsr, Ebû Cüheym’e
gidip bu soruyu sormuş.) O da şöyle cevap vermiştir: Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu işittim: “Namaz kılanın önünden
geçen, ne kadar büyük bir günah işlediğini bilseydi, onun önünden geçmek yerine kırk (zaman) beklemeyi daha hayırlı bulurdu.
“Ebû’n Nadr şöyle demiştir: “Ravi kırk gün mü, kırk ay mı, yoksa
kırk yıl mı dedi hatırlamıyorum.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.221.)

Ravinin hafızası zayıf! Kırk var, gerisi yok. İlk duyan hatırlayamıyor. Ama yüzlerce yıldır ondan duyanlar bir kelimesini bile unutmuyorlar. Hangisi daha dikkatli olmalı? Peygamber’den duyan mı? 180 yıl sonra nakleden mi?
Hadis 37: Uyuyanın arkasında namaz kılmak

339 - Hz. Âişe’den şöyle nakledilmiştir:
“Ben yatağında tam karşısına gelecek şekilde uyurken Hz.
Peygamber (s.a.v.) namaz kılardı. Vitir namazını kılmak istediği zaman ise beni uyandırdı. Sonra ben de vitrimi kılardım.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.221.)

Uyku abdesti bozmaz! Peygamber’in horlayarak uyuduktan sonra uyanıp abdest almadan namaz kıldığı hadisi savunanlar Peygamber’in kalp gözü açıktır, o bizim gibi değildir, abdesti
uyurken bozulmaz diyenler Peygamber’in yanına Hz. Âişe’yi de
bu hadisten sonra ilave edebilirler.
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Hadis 38: Namazda küçük kız çocuğunu omuzda taşımak

340 - Ebû Katâde el-Ensari’den şöyle nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.), kızı Zeyneb’in Ebû’l-As b. Rabi’ b. Abdişems’ten olma kızı Ümâme’yi taşıyarak namaz kılardı. Secdeye
vardığı zaman onu bırakır, ayağa kalktığı zaman ise tekrar alırdı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.221)

Yine uygulanmayan bir sünnet. Unutulmuş bir sünneti yerine getiren 100 şehit sevabı hadisi de mevcut. Fakat 100 şehit
sevabına talip bir müslüman camilerde yok! Sizlere şunu tavsiye
ederim: Küçük yaştaki evlatlarınızı ibadetten daha çok dürüst
bir insan olmaya, yalan söylemeyen ahlaklı bir insan olması için
gayret edin. İbadetler erdemli insanlarda olursa kıymet bulur.
Hadis 39: Kadınların namaz kılanı rahatsız eden bir duruma son vermesi
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341 - Abdullah’tan şöyle nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.), Kâbe’nin yanında namaza durmuştu.
Bu esnada Kureyşliler meclislerinde toplanmıştı. İçlerinden biri,
(Allah Resûlü’nü (s.a.v.) kastederek) ‘şu gösteriş yapan adama baksanıza!’ diye seslendi ve şöyle dedi: “Hanginiz falancaoğullarının
kestiği deveye gidip, işkembesinde kalan pisliklerini, kanını ve döl
eşini alıp buraya getirir, sonra secdeye gidinceye kadar bekler ve
getirdiklerini onun omuzuna atar?”
(Bunu gerçekleştirmek üzere) içlerinden en bedbahtı hemen
fırladı. Rasûlullah (s.a.v.) secdeye varınca getirdiklerini omuzuna
koydu. Allah Resûlü (s.a.v.) secdede öylesine kaldı. Bu manzara
karşısında Kureyşliler gülmeye başladı. O kadar çok gülüyorlardı
ki, gülmekten birbirlerinin üstüne yığıldılar. Bu arada biri koşup
o sıralar henüz küçük olan Hz. Fâtıma’ya durumu haber verdi.
Hz. Fâtıma koşarak geldi. Üzerine konanları kaldırıncaya kadar,
Allah Resûlü (s.a.v.) secdede kaldı. Hz. Fâtıma Kureyşliler’e dönüp
hakaret etti. Hz. Peygamber (s.a.v.), namazını bitirince şöyle beddua etti: ‘Ey ulu Allah’ım! Kureyş’i sana havale ediyorum. Ey ulu
Allah’ım! Kureyş’i sana havale ediyorum. Ey ulu Allah’ım! Kureyş’i
sana havale ediyorum.
Sonra isimlerini söyleyerek bedduasına devam etti: Ey ulu Allah’ım! Amr b. Hişam’ı, Utbe b. Rabia’yı, Şeybe b. Rabia’yı, Velid
b. Utbe’yi, Ümeyye b. Halef’i, Ukbe b. Ebî Muayt’ı ve Umâra b.
Velid’i sana havale ediyorum.
Abdullah rivayeti anlatmaya şöyle devam etmiştir: “Allah’a
yemin olsun ki, Bedir savaşında bunların hepsinin leşinin yere serildiğini gördüm. Sonra hepsi, Kalib’e yani Bedir’deki çukurlara
sürüklenip atıldılar. Rasûlullah (s.a.v.) da onlar hakkında ‘Kalib’e
çukura atılanlar lanete uğradı’ buyurdu.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.222.)

Tek başına namaz kılıyor, müdahale edecek bir kişi yok.
Vakit geçiyor, evden henüz küçük olan Fâtıma geliyor ve yardım
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ediyor. Namaz kılarken yapılan bu hakaretin ravisi kim olabilir?
Hz. Fâtıma küçük ve olayın başını bilmiyor. Peygamber haricinde Kureyş’in zalimleri var. Onlarda ravi olamaz. O zaman
Peygamber yaşadığı bu olayı kendisi anlatmış olmalı, fakat bu
sefer bu cümleyi kuran kim?
Hz. Peygamber, Kâbe’nin yanında namaza durmuştu. Sahih-i Buhârî bu hadisi Abdullah’tan naklediyor. Baba adı ya da
evlat adı kabilesi yok. Sadece Abdullah, Türkçesi Allah’ın kulu.
Hangi Abdullah? Fikri olan vardır bilmem ama bu Abdullah bu
olayı görüyor. Hz. Fâtıma kadar cesur değil, ama ravi. Bu hadiste diğerleri gibi Peygambere atılan açık bir iftiradır.
Hadis 40: Öğle namazını ikindi vaktine kadar ertelemek

353- İbn Abbâs’tan şöyle nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine’de öğle ile ikindi namazını
birlikte sekiz rekât, akşam ile yatsı namazını da yedi rekât olarak
kıldırmıştır.”
Râvilerden Eyyub kendisinden önceki râvi Câbir’e ‘Bu olay
yağmurlu bir gecede vaki olmuş olabilir mi?’ diye sormuş, o da
‘Muhtemelen’ diye cevap vermiştir.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.228.)

Namazların birleştirilmesi hadisi. Hem de vaktinde namaz
kılmanın faziletlerini anlatan 20’den fazla hadisten sonra geliyor. Yani birleştirmek isterseniz size bir hadis de yeter. Birleştirmek istemiyorsanız da yine istediğiniz kadar hadis mevcut.
Zaten hadis mantığında bir hadisin tersi hadis olması çelişki
değil, rahmettir. (Ehl-i Sünnet’e göre!)
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Hadis 41: İkindi namazının vakti

354- Seyyâr b. Selâme’den şöyle nakledilmiştir:
“Babamla birlikte Ebû Berze el-Eslemi’nin yanına gittik. Babam ona ‘Rasûlullah (s.a.v.) farz namazları nasıl/ne zaman kılardı?’
diye sordu. O da şöyle cevap verdi: ‘Güneş en yüksek noktaya
çıktıktan sonra batı istikametine doğru meyletmeye başlayınca sizin ilk namaz dediğiniz öğle namazını kılardı. Asır/İkindi namazını
kıldığı zaman, bizden biri Medine’nin en ücra köşesinde bulunan
evine gittiği zaman hâlâ güneş parlamaya devam ederdi. (Ravi Ebû
Berze’nin) ‘Akşam namazı hakkında söylediklerini unuttum’ (demiştir). Sizin ‘el-ateme’ dediğiniz yatsı namazını ise, geciktirirdi.
Yatsı namazından önce uyumayı, bu namazdan sonra ise konuşmayı hoş karşılamazdı. Sabah namazını bitirdiği zaman herkes
yanı başında oturanı tanırdı. Sabah namazında altmış ile yüz âyet
arasında Kur’an okurdu.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.229.)

Konu ikindi namazı vakti. Namaz vakitlerini veren sahabe,
yani ravi. Akşam namazının vaktini unutmuş.
Her gün akşam namazı kılan bir sahabe, akşam namazının
ne zaman başladığını unutuyor. Sizce nasıl namazı kılıyor? Yani
başlama vakti önemli değil mi? Hadisin sonunun sakladığı hadislerden, lütfen dikkat edin.
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60 ila 100 âyet arasında Kur’an okuyor. Kur’an’ı dini yaşamak için yetersiz görenler, akşam namazının vaktini unutan raviden aldığı bilgi ile sabah namazında ortalama 80 âyet okumak
zorunda. Kur’an’ın son surelerini dikkate alırsak en az 10 sure
okurlarsa sabah namazı kılabilirler. Böyle bir hadisi uygulamak
pek mümkün olmadığı için fazla anlatılmaz. Bazen de 1 Fatiha,
3 İhlas Kur’an’ı hatim etmeye bedeldir uydurması ile işin içinden sıyrılırlar.
Hadis 42: İkindi namazını geçirenin günahı

357- İbn Ömer’den Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:
“İkindi namazını kaçıran kimse, ailesi helak olmuş, serveti
batmış kimse gibidir.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.230.)

Beş vakit namazın hepsi aynı özellikte olması gerekmiyor.
Bu hadiste ikindi namazı kaçarsa kıyası yapılıyor. Bir namazı diğerinden üstün yapmak ya da bir günü diğer günlerden üstün
yapmak maalesef Kur’an’da olmayan sadece hadislerde bulduğumuz bir detaydır. Kadir Gecesi aklınıza geliyorsa o özel bir gün
değil, kadrini kıymetini bildiğiniz, kesin bir dönüş yaptığınız gecedir. Bu yüzden Diyanetimiz de en kıymetli ay Ramazan diye
yola çıkarak hadis kanalı ile son 10 gün diyerek, bu 10 gün içerisinde de Cuma akşamını seçerek özel günü bulduğunu ümit eder.
Hadis 43: İkindi namazını terk eden kimse
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358 - Ebû Melîh’ten şöyle nakledilmiştir:
“Bulutlu bir günde bir gazvede Büreyde ile beraberdik. Bize,
‘İkindi namazını erken kılın!’ diye talimat verdi. Sonra Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletti: Kim ikindi namazını
terk ederse, ameli boşa gider.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.230.)

Aslında mezheplerde sebepsiz yere namaz kılmayan öldürülür. Bu hadis bilerek kılmayan için söyleniyor. Bu hadisten
anlamamız gereken Buhârî’nin mezhebi yokmuş. 4 mezhepte
de namazı sebepsiz yere terk eden öldürülüyor. Bu kitabın yazılma gayesi Kur’an’ı yetersiz görenlerin; hadisler ve mezhepler
arasındaki farkları, mezheplerinde tarikatlar ile arasındaki farkları, tarikatlarında kendi aralarındaki farkların ortaya çıkartılmasıdır. Bunları savunan insanlara sizin sormanız gereken soru
çok basit. Aynı Peygamber’den öğreniyoruz, neden biri ötekine
karşı çıkıyor?
Hadis 44: Güneş batarken önce ikindi namazının bir
rekâtına yetişen kimse

361 - Ebû Hureyre, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
“Sizden biri, güneş batmadan önce ikindi namazının bir
secdesini yapmış ise, namazını tamamlasın. Aynı şekilde güneş
doğmadan sabah namazının bir secdesini yapmış ise, namazını
tamamlasın.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.231.)
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Günümüzdeki uygulamada namaz kılmanın yasaklandığı
ya da mekruh vakitler denilen “Kerahet” vakitlerinin tam tersinin yapılması Peygamber tarafından ayrıntılı olarak açıklanıp
tavsiye ediliyor. İkisini birden doğru kabul edene de ehli sünnet
deniyor. Yani “Peygamber’dir, yapar!”, “Allah dilerse olmaz mı?”,
“Vardır bir hikmeti!” ya da bize sordukları “Senin amacın ne?”
türünden cevaplar gelecektir. Ne yaparsanız yapın mantıklı ve
çelişmeyen bir cevap alamayacaksınız.
Hadis 45:

362- Salim b. Abdullah, babasının kendisine Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu naklettiğini bildirmiştir: “Önceki
milletlere nispeten sizin dünyada kalmanız, (tam güne göre) ikindi
namazı ile güneşin batması arasında geçen süre kadardır. Tevrat
ehline, Tevrat verildi. (Onun içindekilerle) amel etmeye başladılar.
Gün ortasına gelince artık çalışamaz oldular. Yine de birer kırat ile
ödüllendirildiler. Sonra İncil ehline İncil verildi. İkindi namazına
kadar çalıştılar. Sonra onlar da çalışmaktan aciz kaldılar. Yine de
birer kırat ile ödüllendirildiler. Bize de Kur’an verildi. Güneş batıncaya kadar onunla amel ettik. Bize ikişer kırat, ikişer kırat verildi.
Bunun üzerine ehl-i kitap ‘Ey Rabbimiz, bunlara ikişer kırat ikişer
kırat verdin. Bize ise birer birer verdin. Oysa biz onlardan daha
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çok çalıştık’ dediler. Hak Teâlâ da onlara ‘Ücretiniz konusunda
size en ufak bir haksızlık yaptım mı?’ diye sordu. Onlar ‘Hayır’
deyince şöyle buyurdu: Bu benim lütfumdandır. Lütfumu da dilediğime veririm.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.232.)

En önemli hadislerden biri bu hadis diyoruz. Fakat konuşan ehli kitap, İncil ve Tevrat takipçileri Allah ile konuşuyor. En
başa Peygamber’in buyurduğunu nakleden Salim b. Abdullah,
hadisin içinde konuşanlar Yahudi ve Hristiyanların Allah ile
diyaloğu geçiyor, vahiy diyemeyiz. Korunmuyor, Kur’an’da da
yok. Hadis savunucuları buna Kur’an dışı vahiy der ve bunu kabul eder. Sayısı belli olmasa da korunmasa da fark etmez. Onlar
için Buhârî’nin naklettiği rivayetler (rivayeti nakledene ravi denir) âyet hükmündedir.
Hadis 46: Akşam namazının vakti

363- Râfi’ b. Hadic şöyle demiştir:
“Hz. Peygamber’le (s.a.v.) birlikte akşam namazını kılardık.
Birimiz namazdan çıktıktan sonra (attığı) okun nereye düştüğünü
görecek kadar, gün aydınlık olurdu.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.232.)

364- Câbir b. Abdullah’tan şöyle nakledilmişti:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) öğle namazını öğlenin en sıcak olduğu zamanda, ikindi namazını güneş beyaz ışık saçarken, akşam
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namazını güneş batınca kıldırırdı. Yatsı namazında ise esnek davranırdı. Cemaatin toplandığını görünce hemen kıldırır, cemaatin
ağırdan aldığını görünce o da, geciktirirdi. Sabah namazını ise,
karanlıkta kıldırırdı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.232.)

Tüm namaz vakitlerini ayrıntılı anlatan bu hadis sadece yatsı
namazındaki esneklik kaldırılmış haliyle günümüze şu anda uygulanıyor. Tarafsız olarak konu ile ilgili her hadisi aldığım için bu
hadiste hadis savunucularının uygulamada olan hadisi. Yani diğer hadisler olmasaydı bize şunu diyeceklerdi. Buyrun namazın
hadisi! Kur’an’da var mı? Cevap yok! İşte hadiste var. Biz de susacaktık. Ama maalesef yüzlerce hadis arasından sadece bu hadisin
doğru olduğunu kabul etmek ehl-i sünnete göre diğer hadisleri
inkârdır, bununda cezası mürted olduğunuz için ölümdür.
Hadis 47: Sabah namazının fazileti

370- Ebû Bekir b. Ebî Musa babası kanalıyla Allah Resûlü’nün
(s.a.v.) şöyle dediğini nakletmiştir:
“İki serin vakitteki namazları kim kılarsa cennete girer.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.235.)

Sabah namazının fazileti olan cennet bu kadar kolay kazanılıyor. Yazıklar olsun o namaz kılanlara, yetimin hakkını
gözetmezler âyeti bu hadisi geçersiz kılar. Yani sadece namaz
kılmak birinin cennete gitmesi için yeterli değildir. Âdeta dinin
tek ve en önemli emrinin namaz olduğunu zanneden zümre
namaz kıl yeter söylemi ile camilere on binlerce kişiyi doldurmalarına rağmen, toplumumuzun içinde Kur’an’ın en çok önem
verdiği ve Allah’ın en sevmediği davranışlar olan yalan, adalet-
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sizlik, dedikodu ve zulüme önem vermemiş ve düzeltmeye gayret göstermemektedir.
Hadis 48: Sabah namazının vakti

371- Enes b. Malik’ten şöyle nakledilmiştir:
“Zeyd b. Sâbit’in Hz. Peygamber (s.a.v.) ile birlikte sahur yaptıklarını, sonra da namaza durduklarını bana anlattı. Ona ‘Sabah
namazı ile sahur arasında ne kadar zaman geçmişti?’ diye sordum.
O da ‘Elli ya da altmış âyet okunacak kadar bir zaman’ şeklinde
cevap verdi.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.236.)

Sahur ile sabah namazı arası 50-60 âyet okunacak kadar bir
süre. Ama hangi 50-60 âyet? Müddessir sûresi ilk 30 âyeti, 31.
âyetin tek başına olanı kadar. Yani bir âyet 30 âyete bedel. Yine
Müddessir 31’den 56, yani son âyete kadar hepsi kısa âyet. Özet
ile 30 âyet 5 dakika sürmez, 31. âyet 2 dakika sürse, sure bitene
kadar toplam 10 dakika olur. Bir sonraki hadisle çelişmemek
için uzun âyetli sureleri hiç düşünmeyelim. Bu hesaba göre sahur ile sabah namazı arasında fazla vakit yok. Bir sonraki hadiste bunu onaylıyor.
Hadis 49:

372 - Ebû Hâzım Sehl b. Sa’d’ın şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir:
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“Ailemle birlikte sahur yapardım. Hz. Peygamber (s.a.v.) ile
birlikte sabah namazını kılmaya yetişmek için acele ederdim.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.236.)

Hadis 50: Sabah namazından sonra güneş yükselinceye
kadar namaz kılmak

373- İbn Abbâs’ın şöyle dediği nakledilmiştir:
“Bence aralarında, Müslümanların rızasını en fazla kazanan
Hz. Ömer’in de bulunduğu, (adl, sıdk, emanet ve diyanet bakımından) insanların kendilerinden razı olduğu birçok kimse bana,
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sabah namazından güneş ışınlarının doğmasına, ikindi namazından sonra da güneş batıncaya kadar namaz
kılmayı yasakladığını bildirdi.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.236.)

374- İbn Ömer Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu
nakletmiştir:
“Güneş yuvarlağının bir kısmı doğunca, namazı güneşin yükseleceği vakte kadar erteleyin. Güneş yuvarlağının bir kısmı batınca, namazı güneşin tamamen batacağı vakte kadar tehir edin.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.236.)
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375 - Ebû Hureyre’den şöyle nakledilmiştir:
“Allah Resûlü (s.a.v.) iki tür alışverişi, iki tür giyinmeyi ve iki
namazı yasaklamıştır: Güneş doğuncaya kadar sabah namazından
sonra, batıncaya kadar da ikindi namazından sonra namaz kılmayı,
Samma şeklinde bürünmeyi ve bir elbise ile ihtiba şeklinde örtünmeyi, münabeze ve mülameseyi yasaklamıştır.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.237.)

Bu hadis namazın yasak olduğu zamanları söylüyor. Konu
gereği tam tersi hadisi yan yana yazmaya gerek duymadan Sahih-i Buhârî’deki sırayla yazıyorum. Araya birkaç sayfa girmiş
olması unutmanıza engel olmasın.
Son hadisi bize nakleden Ebu Hureyre, kitabımızın bu
bölümündeki 5 hadis önceki 44. hadiste tam tersi duyduğunu
söyleyerek kerahat vaktini reddediyor. Aynı kişi iki uygulamayı
da Peygamber’den duyduğunu iddia ettiyse ya iki tane Ebu Hureyre var ya da Peygamber tavsiye ettiğini sonradan yasaklamış.
Peygamber’in namazı Cebrâil’den öğrendiğini iddia edenler, inşallah Cebrâil’in yanlış öğretip sonra düzelttiğini savunmazlar.
Hadis 51: Güneş batmadan önce namaz kılmaya kalkışılmaz

376 - Muaviye’nin şöyle dediği nakledilmiştir:
“Siz öyle bir namaz kılıyorsunuz ki, biz Hz. Peygamber’le
(s.a.v.) birlikte olduk. Onun sizin bu namazınız gibi bir namaz kıldığına şahit olmadık. Muhakkak ki o, bunları yasaklamıştı.” (Bu
sözleriyle ikindi namazından sonra kılınan iki rekâtı kasdetmiştir.)
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.237.)
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Peygamber’in kılmadığı bir vakitte namaz kılanlar var. Bu
namaz ikindi namazından sonra kılınan iki rekât namaz. Bir
sonraki hadiste bunun tam tersi. Sahabenin kendi arasındaki
bu ihtilaf basit bir konu değil, çok kritik bir konu. Fakat kimin
haklı olduğu her konuda olduğu gibi burada da belli değil. Hepsi sahabe, iki farklı zıt görüş. Hadis diye burada yazıyor ama
Peygambere ait bir söz yok.
Hadis 52: İkindi namazından sonra kaza ve benzeri namazları kılmak

377 - Hz. Âişe şöyle demiştir:
“Hz. Peygamber’i (s.a.v.) vefat ettiren Allah’a yemin olsun ki,
Allah Resûlü (s.a.v.) ikindi namazından sonra kıldığı iki rekât namazı
Hak Teâlâ’ya kavuşuncaya kadar terk etmedi. Namaz kılacak tâkâti
kalmayıncaya kadar Hak Teâlâ’ya kavuşmadı. Namazlarının (ikindi
namazından sonra kıldığı iki rekâtlık namazların) pek çoğunu oturarak kılardı. Daima Hz. Peygamber (s.a.v.) bu iki rekâtlık namazı
kılardı. Ancak ümmetine ağır gelir korkusu ile bu namazları mescidde kılmazdı. Ümmetinin sorumluluklarının hafifletilmesi hoşuna
giderdi.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.237.)

Aynı vakit, aynı rekât; tabii ki ikisi de Kur’an’da yok. Madem Kur’an yeter bana, Kur’an’da namazı göster diyenlerin namazı öğrendikleri hadis deryasından iki damla. Hadisin sonu
da ayrı bir konu. Mescidde kılmıyor, evde kılıyor. Ümmetine
4 rekât farzın arkasına 2 rekât namaz ağır gelir endişesi, fakat
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sabah namazında 100 âyet okumak ağır gelir endişesi taşımıyor.
Bir kısmı cennetle müjdelenmiş her biri gökteki bir yıldız olan
sahabeye iki rekât namaz ağır gelme ihtimali var. Ama bizim
sünnet namazları 4’er 4’er!
Hadis 53:

378 - Hz. Âişe şöyle demiştir:
“İki namaz vardır ki, Allah Resûlü (s.a.v.) onları ne gizli ne de
herkesin yanında kıldığı zaman terk ederdi. Bunlar, sabah namazının farzından önce kılınan iki rekât namaz ile ikindi namazının
farzından sonra kılınan iki rekât namazdır.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.238.)

Bu hadiste bir önceki hadisi duymuş gibi tersini söylüyor.
Önce sadece evde kılardı. Ağır gelir diye endişe etti, sonra herkesin yanında kılardı, terk etmedi. Sahabeyi anlatırken geceleri
sabahlara kadar namaz kılarlardı diye söylenen bölümün doğru
olmadığını düşünmemizi sağlayan hadis bu! Ya da sahabe geceleri bol bol namaz kılardı, bu yüzden bu hadis uydurma.
Hadis 54: Vakit geçtikten sonra ezan okumak
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379- Abdullah b. Ebî Katâde babasından şöyle nakletmiştir:
“Bir gece Hz. Peygamber (s.a.v.) ile birlikte seferdeydik. Derken topluluk içinden biri ‘Ey Allah’ın elçisi (s.a.v.) bizim için bir
mola versen!’ dedi. Allah Resulü (s.a.v.) ‘Ben uyuya kalıp namaza
kalkamamanızdan endişe ediyorum’ şeklinde karşılık verdi. Bunun
üzerine Bilal, ‘Ben sizi uyandırırım’ dedi. Nihayet kafiledeki herkes
uyudu. Bilâl de sırtını bineğine yasladı. Gözleri uykuya yenik düştü
ve o da uyuya kaldı. Derken Hz. Peygamber (s.a.v.) uyandı. O esnada, güneşin yuvarlağı ufukta belirmişti. Bunun üzerine ‘Ey Bilâl!
Söylediğin söz nerde kaldı?’ dedi. Bilâl, ‘Hayatımda bunun gibi bir
uykuyla karşılaşmadım’ diye cevap verdi. Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle
buyurdu: Allah Teâlâ dilediği zaman sizin ruhlarınızı kabzeder, dilediği zaman de geri iade eder... Ev Bilal! Kalk Müslümanlara namazı
haber vermek için ezan oku! Daha sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) abdest aldı. Güneş iyice yükselip ışığı beyazlaşınca kalktı ve cemaate
namaz kıldırdı.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.238.)

Uyudunuz, fakat uyanamadınız. Sabah namazı geçti, güneş
yükseldi, beyazlaştı. Olsun, hep beraber cemaatle namaz kılabilirsiniz. Bu hadisi onu savunuyor. Cemaatle kaza namazı kılınır
mı? Delili değil, konu başlığı vakit geçtikten sonra ezan okumak.
Fakat asıl konu vakit geçtikten sonra cemaatle namaz kılmak.
Hadiste anlaşıldığı gibi uygulanması mümkün olmayan, Kur’an’a
aykırı, Peygambere hakaret içeren uydurma bir hadistir.
Hadis 55: Vakit çıktıktan sonra kazaya kalan namazı cemaate kıldırmak
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380 - Câbir b. Abdullah’tan şöyle nakledilmiştir:
“Hz. Ömer Hendek savaşında güneş batmak üzere iken Hz.
Peygamber’in (s.a.v.) yanına geldi ve Kureyşli kafirlere hakaret etmeye başladı: ‘Ey Allah’ın elçisi güneş batmadan neredeyse ikindi
namazını kılamayacaktım’ dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber
(s.a.v.) ‘Allah’a and olsun ki, ben bile kılmadım’ buyurdu. Sonra
kalkıp Buthân’a gittik. Rasûlullah (s.a.v.) namaz kılmak için abdest
aldı, biz de abdest aldık. Güneş battıktan sonra ikindi namazını
kıldırdı. Ondan sonra da, akşam namazını kıldırdı.
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.239.)

Güneş battıktan sonra kılınan ikindi namazı savaş hali olduğu için uygulama normale dönerken, bir önceki hadisteki
uygulamanın savaş şartı olmadan da olabileceğini gösteriyor.
Bir türlü güneş ile barışamayan, sürekli güneşin durumu ile
tartışma içine giren sahabenin bugünkü savunucuları maaşallah hiçbir problem yokmuş gibi namazı hadislerden öğrendiklerini söylüyorlar. Fakat gördüğünüz gibi vakitler konusunda da
hiçbir vakit için net bir fikir yok. Öğrendiklerini iddia ettikleri
eserin içi tartışma ve kaos dolu.
Hadis 56: Yatsı namazından sonra dini ilimler ve hayırlı
meseleler hakkında sohbet etmek

382- Enes b. Mâlik’ten şöyle nakledilmiştir:
“Bir gece Hz. Peygamber’i (s.a.v.) bekledik. Vakit gece yarısına doğru geliyordu. Derken Allah Resûlü (s.a.v.) evinden çıktı ve
bize namaz kıldırdı. Daha sonra bize hitap ederek şöyle buyurdu:
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Biliniz ki! Bütün insanlar namaz kılıp uyudular. Siz namazı beklediğiniz sürece namaz kılıyorsunuz demektir.”
Hasan-ı Basri şöyle demiştir: “Bir topluluk hayırlı bir mesele
için beklediği sürece hayır üzere olmaya devam eder.”
Kurre de şöyle demiştir: “Bu söz, Enes’in Hz. Peygamber’den
(s.a.v.) naklettiği hadisin bir parçasıdır.”
(İmam Buhârî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı, s.240.)

Yatsı namazından sonra dünya kelamı konuşulmaz, abdestli vaziyette sağ omuzu üzerine yatardı hadisinin tersi hadis.
Halen günümüzde özellikle kırsal kesimlerde yatsı namazını
kıldıktan sonra evin büyüğü “Daha ne oturuyorsunuz? Haydi
yatağa!” demektedir. Bunu derken de yine bilinç altında hadis
ve sünnet vardır.

D. SAHIH-I MÜSLIM’DEKI
NAMAZ VE ABDEST HADISLERI

Namaz Hadisleri:
Hadis 1: Resûlullah (s.a.v.)’in geceleyin semalara yürütülmesi ve beş vakit namazın farz kılınması
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83 - Enes b. Mâlik (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:
Ebu Zerr (r.a.)’ın anlattığına göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Mekke’de bulunduğum bir sırada evimin tavanı aralanıp
Cebrâil indi, göğsümü yardı, sonra onu zemzem suyuyla yıkadı,
sonra hikmet ve imanla dolu altından bir tas getirip onu göğsü-
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me boşalttı. Sonra da göğsümü kapattı. Daha sonra elimden tutup
semaya çıkardı. Birinci semaya geldiğimiz zaman Cebrâil onun
bekçisine:
- ‘Kapıyı aç’ dedi. Bekçi:
- ‘Kim o?’ diye sordu. Cebrâil:
- O, Cebrâil’dir’ diye cevap verdi. Bekçi:
- ‘Yanında kimse var mı?’ diye sordu. Cebrâil:
- ‘Evet, yanımda Muhammed (s.a.v.) var’ dedi. Bekçi:
- O (Peygamber olarak) gönderildi mi?’ diye sordu. Cebrâil:
- ‘Evet (gönderildi)’ dedi.
Bunun üzerine semanın bekçisi kapıyı açtı. Birinci kat semaya
yükseldiğimiz zaman bir de baktım ki orada bir kişi duruyor. Sağ
tarafında bazı karaltılar ve sol tarafında da bazı karaltılar vardı. Sağ
tarafına baktığında gülüyor, sol tarafına baktığında ise ağlıyordu.
Bu kişi, (bana):
- ‘Salih Peygamber ve salih evlat, hoş geldin!’ dedi. Ben:
- ‘Ey Cebrâil! Bu kim?’ diye sordum. O da:
- ‘Bu, Âdem (a.s.)’dır. Sağında ve solundaki şu karaltılar, çocuklarının ruhlarıdır. Sağdakiler cennetlikler ve sol tarafındakiler
ise cehennemliklerdir. Dolayısıyla sağ tarafina bakınca gülüyor, sol
tarafına bakınca da ağlıyor’ dedi.
Daha sonra Cebrâil beni daha yukanya çıkardı. Nihayet ikinci
kat semaya geldi. Onun bekçisine:
- ‘Kapıyı aç’ dedi.
İkinci kat semanın bekçisi de, ona, birinci kat semanın bekçisinin söylediğini söyleyip sonra da kapıyı açtı.
Enes der ki: Ebu Zerr, Peygamber (s.a.v.)’in göklerde Âdem,
İdris, İsa, Musa ve İbrahim’in -Allah’ın salâtı onların hepsinin üzerine olsun- bulduğunu anlattı. Fakat onların yerlerinin nasıl olduğunu tespit etmedi. Sadece Âdem (a.s)’ı birinci kat semada ve İbrahim (a.s)’ı da altıncı kat semada bulduğunu söyledi.
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Dedi ki: Resulullah (s.a.v.) ile Cebrâil, İdris (a.s)’ın yanına uğradıkları zaman İdris (a.s):
- ‘Salih Peygamber ve salih kardeş, hoş geldin!’ deyip onların
yanından geçip gitti. Cebrâil’e:
- ‘Bu kim?’ dedim. O da:
- ‘Bu, İdris’tir dedi.
- Daha sonra Musa (a.s)’a uğradım. O da:
- ‘Salih Peygamber ve salih kardeş, hoş geldin!’ dedi. Cebrâil’e:
- ‘Bu kim?’ dedim. O da:
- ‘Bu, Musa (a.s)’dır’ dedi.
Daha sonra İsa (a.s)’a uğradım. O da:
- ‘Salih Peygamber ve salih kardeş, hoş geldin!’ dedi. Cebrâil’e:
- ‘Bu kim?’ dedim. O da:
- ‘Bu, Meryem oğlu İsa (a.s)’dır’ dedi.
Daha sonra İbrahim (a.s)’a uğradım. O da (bana):
- ‘Salih Peygamber ve salih kardeş, hoş geldin!’ dedi. Cebrâil’e:
- ‘Bu kim?’ dedim. O da:
- ‘Bu, İbrahim (a.s)’dır’ dedi.
Resulullah (s.a.v.) (sözüne devamla) şöyle buyurdu: Sonra
Cebrâil beni daha yukarıya çıkardı. Nihayet öyle bir seviyeye çıktım ki, orada kalemlerin hışırtısını işitiyordum.
Yine Resulullah (s.a.v.) (sözüne devamla) şöyle buyurdu: Allah
ümmetime elli (vakit) namaz farz kıldı. Ben bunu alıp dönerken
Musa’nın yanına uğradım. Musa (a.s):
- ‘Rabbin ümmetine neleri farz kıldı?’ dedi. Ben:
- ‘Onlara elli (vakit) namaz farz kıldı’ dedim. Musa (a.s) bana:
- ‘Öyleyse Rabbine dön. Çünkü senin ümmetin buna güç yetiremez’ dedi.
Bunun üzerine Rabbime döndüm. O da, bu namazların bir
kısmını azalttı. Tekrar Musa (a.s)’a dönüp durumu ona anlattım.
Musa (a.s):
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- ‘Rabbine dön. Çünkü senin ümmetin buna güç yetiremez’
dedi. Bunun üzerine Rabbime (beşinci defa) döndüm. Rabbim
(sonunda):
- ‘Bu namazlar beş (vakit)tir. Fakat bu beş (vakit) namaz, (sevap itibariyle) elli (vakit sevaba eş değerde)dir. Ben de söz (bir olup
artık) değişmez’ buyurdu.
Bunun üzerine Musa (a.s)’a dön(üp durumu ona anlat)tım.
Musa (a.s):
- ‘Rabbine dön’ dedi. Ben de:
- ‘Artık Rabbimden utanır oldum’ dedim.
Daha sonra Cebrâil beni (daha ileriye götürüp) ta Sidretu’l-Müntehâ’ya vardık. Onu öyle bir renkler kaplamıştı ki, bunların ne olduklarını bilmiyorum. Sonra ben cennete girdirildim.
Bir de baktım ki, cennette inciden kubbeler var. Toprağı da misk
(gibiydi).”
(Buhári, Salât 1, Enbiya 5, Hac 76; Nesái, Salât 1; Ibn Máce,
İkametu’s-Salât 194 (1399))
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.114.)

Beş vakit namazın verildiği meşhur hadis. Bu hadisin her
cümlesi iftira niteliğindedir. Kur’an’daki bir âyetten yola çıkarak
uydurulan bu kadar hikâye Peygambere iltifat değil, hakarettir.
Bir önceki bölümde Buhârî’den alıntı yaptığımız namaz hadislerinin birinci hadisi de bununla aynı sayılır. Orada yorum
yaptığımız için burada aynı şeyleri tekrarlamıyoruz. Hatırlamak için orayı tekrar inceleyebilirsiniz.
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Hadis 2: Peygamber (s.a.v.)’in Miraç gecesi rabbini görüp görmediği meselesi

85 - Mesruk’tan rivayet edilmiştir:
“Âişe’nin yanında yaslanmış oturuyordum. Bana:
- ‘Ey Ebu Âişe! Üç şey vardır ki, kim bunlardan birini söylerse
Allah’a en büyük iftira etmiş olur’ dedi. Ben:
- ‘Bunlar nedir?’ dedim. Âişe:
1. Kim, Muhammed (s.a.v.)’in Rabbini gördüğünü söylerse
Allah’a en büyük iftira etmiş olur’ dedi.
Bu sırada yaslanmış vaziyetteydim. Hemen oturup:
- ‘Ey Müminlerin annesi! Beni bir dinle, acele etme. Yüce
Allah, “Doğrusu onu (Cebrâil’i) apaçık ufukta görmüştür” (Tekvir: 81/23), “Doğrusu onu (Cebrâil’i) bir inişinde daha görmüştü”
(Necm: 53/13) buyurmuyor mu?’ dedim. Âişe:
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- ‘Bu ümmetten, Resulullah (s.a.v.)’e bu meseleyi ilk soran
benim. Çünkü Resulullah (s.a.v.):
- O, Cebrâil’dir. Bu iki görmem dışında onu asli şeklinde bir
daha görmedim. Onu, vücudunun büyüklüğü yer ile gök arasını
kaplamış halde semadan inerken gördüm’ buyurdu.
Yüce Allah’ın, “Gözler O’nu görüp idrak edemez. O ise bütün gözleri görüp idrak eder. Ve O, Latif’tir, Habîr’dir” (En’âm:
6/103) buyurduğunu duymadın mı?. Yine Yüce Allah’ın, “Allah,
bir insanla ancak vahiy yoluyla ya da perde arkasından konuşur
veya bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O, Aliyy
(pek yüce)dir, Hakîm (hüküm ve hikmet sahibi)dir” (Şurá: 42/51)
buyurduğunu işitmedin mi?’ dedi.
(Âişe sözüne devamla şöyle) dedi:
2. Kim, Muhammed (s.a.v.)’in Allah’ın kitabından bir şey gizlediğini söylerse Allah’a en büyük iftira atmış olur. Çünkü Allah,
“Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun” (Mâide: 5/67) buyurmaktadır.
(Yine Âişe sözüne devamla şöyle) dedi:
3. Kim, yarın ne olacağını bildirebileceğini söylerse Allah’a
en büyük iftira atmış olur. Çünkü Yüce Allah, “De ki: Göklerde ve
yerde, Allah’tan başka kimse gaybı bilemez” (Neml: 27/65) buyurmaktadır.”
(Buhârî, Tefsiru Sûre-i Mâide 7, Tefsiru Sure-i 1. Tevhid 4:
Tirmizî. Tefsiru’l-Kur’an 7 (3068), 54 (3278)
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.118.)

Allah’ı gördük demek iftiradır hadisi.
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Abdest Hadisleri:
Hadis 3: Abdestin alınış şekli ve tam hali

109 - Hz. Osmân’ın azadlısı Humrân’dan rivayet edilmiştir:
“Osman, abdest almak için su isteyerek (şöyle) abdest aldı:
Ellerini üç defa yıkadı, sonra ağzına ve burnuna su çekti. Sonra
yüzünü üç defa yıkadı. Sonra sağ kolunu üç defa dirsekleriyle birlikte, sonra da sol kolunu üç defa dirsekleriyle birlikte yıkadı. Sonra başını mesh etti. Sonra sağ ayağını üç defa topuklarıyla birlikte,
sonra da sol ayağını üç defa topuklarıyla birlikte yıkadı. Sonra da:
- ‘Ben, Resulullah (s.a.v.)’i, şu benim abdestim gibi abdest aldığını gördüm. Sonra da Resulullah (s.a.v.):
- ‘Kim benim şu abdestim gibi abdest alıp, sonra ayağa kalkıp
aklından hiçbir şey geçirmeyerek iki rekât namaz kılarsa geçmiş
günahları bağışlanır’ buyurdu’ dedi.”
(Buhârî, Vudu’ 24, 28, Savm 27; Ebu Dâvud, Taharet 50
(106); Nesâî, Taharet 68, 69, 94)
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.138.)

Ağız, burun hariç diğerleri 3 defa yıkanıyor, iki rekât namaz
kılarsanız geçmiş günahlar affoluyor. Güzel bir abdest tarifin-
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den sonra mahşer gününü hiçe sayan bir vaat ile bitirilen hadis
en çok karşılaştığımız hadislerden. Peygamber’i çok sevdiğini
iddia eden, “Anam, babam senin yoluna feda olsun!” diyecek
kadar sevilen bir Peygamber’in bunu böyle yapın demesi yeterli
gelmiyor. Okuyanları ikna etmek için cennetten arsalar, sayısız
huri verildiği gibi en ufak bir ibadet karşılığında bile geçmiş günahların affedileceği mutlaka söyleniyor.
Hadis 4: Abdest almanın ve abdest aldıktan sonra namaz kılmanın fazileti

110 - Hz. Osmân (r.a.)’dan rivayet edilmiştir:
“Resulullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu işittim:
Kim namaz için yerli yerince abdest alır, sonra farz namazı
kılmak için gidip onu; insanlarla ya da cemaatle veya mescidde
kılarsa Allah o kimsenin günahlarını bağışlar.”
(Buhârî, Rikak 8: Nesâî, İmamet (52); Ahmed b. Hanbel,
Müsned, 1/64, 67, 71)
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.139.)

Yine günahların sıfırlandığı abdest, namaz hadisi. Her hadisin altına ilave edilen Allah o kimsenin günahlarını bağışlar
ibaresi öyle bir iftira ki namaz kılan kimse nasıl olsa biraz sonra
namaz kılacağım, günahlarım da silinecek diyerek küçük günahların önünü açıyor. Nasıl olsa tevbe ederim mantığı günah
işlemek için delil oluyor.
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Hadis 5: Büyük günahlardan kaçınmak suretiyle beş vakit namaz, iki Cuma ve iki ramazanın, kendi arasındaki küçük günahlara kefaret olması

111- Ebu Hureyre (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre, Resulullah
(s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:
“Büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe, beş vakit namaz,
iki Cuma ve iki Ramazan; aralarındaki günahlara keffarettirler.”
(Tirmizî, Salât 160 (214); İbn Mâce, İkametu’s-Salât 79
(1086); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/484: İbn Huzeyme, Sahih,
(314, 1814); İbn Hibbân, Sahih, (1733): Ebu Avâne, Müsned,
2/20); Beyha Sünenü’l- Kübrâ, 2/467)
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.139.)

Geçmiş bütün günahları siler hadisi burada geçersiz oluyor, küçük günahlar siliniyor. Çelişkinin rahmet diye verildiği
bu kitaplarda okuduğunuz bu çelişkide normalde Kur’an’a aykırı olmasına rağmen hadis savunucularına göre “Oh ne güzel!”
dedikleri bir hadis oluyor.
Hadis 6: Abdest alındıktan sonra okunması müstehab
olan dualar
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112 - Ukbe b. Âmir (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:
“Üzerimizde deve gütme nöbeti vardı. Nöbetim gelince, akşamleyin develeri ağıllarına götürdüm. (İşimi bitirdikten) sonra Resulullah (s.a.v.)’e ayakta insanlara bir şeyler söylerken yetiştim. Şu
sözüne yetişmiştim:
- ‘Bir Müslüman, abdest alıp abdestini de güzelce bir şekilde
yapıp sonra kalkıp iki rekât namaz kılar, kalbi ve yüzüyle bu iki
rekât namaza yönelirse kimseye vacip olur’ buyurdu. Ben:
- ‘Bu ne güzel bir şey?’ dedim. Bir de baktım ki önümde
biri: ‘Bundan önceki sözü daha güzeldi’ dedi. Baktım ki, (bu kişi)
Ömer. (Bana) dedi ki:
- ‘Az önce seni (buraya) gelirken gördüm. Resulullah (s.a.v.)
sen gelmezden önce şöyle buyurdu:
Eğer sizden bir kimse abdest alır, onu tastamam yapar ya da
yerli yerinde yapar, sonra da: “Eşhedu en lâ ilâhe illallah ve enne
Muhammeden abdullahi ve resuluhu” (Ben, Allah’tan başka ilah
olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın kulu ve Resulü olduğuna
şehadet ederim) derse o kimseye cennetin sekiz kapısı (birden)
açılır. Onların hangisinden dilerse ondan girer.”
(Ebu Dâvud, Taharet 65 (169), Salât 157-158 (906); Nesâî,
Taharet 109, 111; İbn Mâce, Taharet 60 (470))
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.140.)

Cennetin kapısı birden açılıyor, nereden istersen oradan gir
hadisi. Cennete girerken söylenmesi gereken Kelime-i Şahadet
biliyorsunuz ki Müslüman olmak için söylenen cümledir. Oysa
“La ilahe illallah” demek yeterli olmalıdır. Arkasından söylenen
“Muhammeden Rasûlullah” peygamberler arasında ayrım yapıldığını, sadece bir tanesinin özel olduğunu savunmaktır. Bu
da Bakara sûresi 285. âyete terstir. “La ilahe illallah, İbrahim
Rasûlullah” demek de aynı cümledir. Çünkü bütün peygamberler Allah’ın kulu ve elçisidir. Hepsi de İslam’dır. Günümüz Müslümanlarını şöyle test edebilirsiniz.
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- Peygamberler arasında ayrım yapıyor musun?
- Cevap: Hayır biz ayrım yapmıyoruz, hepsini kabul ediyoruz.
İkinci soruyu sorun.
- Peygamber’in mezarı nerede?
- Cevap: Medine
Yanlış cevap. Doğru cevap önce hangi peygamber diye
soracaktınız. Hangi Peygamber’in mezarını sorduğunu öğrenmeden direkt Medine denmesinin sebebi bilinç altındaki üstün
Peygamber algısıdır. Şöyle bir cümle ile karşılaşmanız gayet
normal. Bütün peygamberler eşittir, Muhammed (s.a.v.) hepsinden üstündür. Biz peygamberler arasında ayrım yapmayız,
ama son Peygamber en üstünüdür. Bu kurdukları cümlenin
problemli olduğunu anlamaları için zekâ seviyesi değil erdem
lazım.
Hadis 7: Hz. Peygamber (s.a.v.)’in abdest alış şekli

113 - Abdullah b. Zeyd b. Âsım (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:
“Ona:
- ‘Bize, Resulullah (s.a.v.)’in abdesti gibi al’ denildi.
Bunun üzerine Abdullah b. Zeyd, bir kap istedi. Ondan ellerine su döküp onları üç defa yıkamış, sonra elini kaba daldırıp

Bana Namazı Göster

.

215

ondan su almış ve bir avucundan, hem ağza vermiş ve hem de
buruna su vermiş. Bunu üç defa yüzünü üç defa tekrarladı. Sonra
elini (yine) kaba daldırıp su almış ve yüzünü üç defa yıkamış, sonra
elini (yine) kaba daldırıp su almış ve ellerini dirsekleriyle birlikte
ikişer ikişer yıkamış, sonra elini (yine) kaba daldırıp su çıkarmış ve
başına mesh etmiş, (mesh ederken) iki elini öne ve arkaya götürmüş, sonra ayaklarını topuklarıyla birlikte yıkamış, sonra da:
- ‘Resullulah (s.a.v.)’in abdesti işte bu şekildeydi’ dedi.”
(Buhârî, Vudû’ 22, 23, 38, 45; Ebu Dâvud, Tahâret 51 (118,
119, 120); Tirmizî, Tahâret 24 (32), 27 (35), 36 (47); Nesâî, Tahâret 80, 81, 82; İbn Mâce, Tahâret 51 (434); Ahmed b. Hanbel,
3/443, 4/237)
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.140.)

Eline su dökülmüyor, elini kaba daldırıyor. Eller dirseklere
kadar ikişer ikişer yıkanıyor. İşte bizim ispat etmek istediğimiz
burası. Yani Peygamber’den öğrendiğini iddia edene soruyoruz.
Siz neden ikişer kere yıkamıyorsunuz? Hadislerin arasından bir
tanesini seçip size bunu kabul ettiren kim? Hiç düşündünüz
mü?
Hadis 8: Abdest suyuyla birlikte günahların çıkıp gitmesi

117 - Ebu Hureyre (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:
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“Müslüman ya da mümin bir kul, abdest alıp yüzünü yıkarsa,
gözleriyle baktığı her günah suyla ya da suyun son damlasıyla yüzünden çıkar. Ellerini yıkadığı zaman ellerinin tuttuğu her günah
suyla ya da suyun son damlasıyla birlikte ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarının yürüyerek işlediği her günah, suyla
ya da suyun son damlasıyla birlikte çıkar. Nihayet o kul, günahlardan temizlenmiş olarak çıkar.”
(Tirmizî, Taharet 1 (2); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/303;
İbn Huzeyme, Sahih, (4); İbn Hibbân, Sahih, (1040))
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.142.)

Günahları silen abdest diye organlar tek tek yıkanması
ile tarif edilse de Bakara sûresi 284. âyet düşündüklerimizden
dolayı hesaba çekileceğimizi söylüyor. Yani kalbi de yıkamadığımıza göre son cümle olan günahlardan temizlenmiş olarak
çıkar kısmı Kur’an’ın bu âyetine ters oluyor. Kur’an’ın açıklaması
olarak bize verilen bu hadisler, hadis savunucuları tarafından
tevil edilerek Mâide sûresi 13. âyet kelimeleri bağlamından kopararak yerlerinden kaydırarak ya âyetleri çarpıtıyorlar ya da
hadiste geçen herkesin bildiği bir kelimeye takla attırıyorlar.
Hadis 9: Abdestte yüz, el ve ayaklardaki parlaklığı/nuru
uzatmanın müstehab olması
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118 - Nuaym b. Abdullah el-Mücmir’den rivayet edilmiştir:
“Ebu Hureyre’yi abdest alırken gördüm. Yüzünü yıkayıp abdesti yerli yerinde yaptı. Sonra sağ elini (omuz ile dirsek arasındaki
bölümde şişkince kas kitlesi olan) pazuya geçinceye kadar yıkadı.
Sonra sol elini (omuz ile dirsek arasındaki bölümde şişkince kas
kitlesi olan) pazuya geçinceye kadar yıkadı. Sonra başına mesh
etti. Sonra sağ ayağını, ta baldırlarına kadar yıkadı. Sonra sol ayağını da baldırını geçinceye kadar yıkadı. Daha sonra:
- ‘Ben, Resulullah (s.a.v.)’in işte böyle abdest aldığını gördüm’
deyip (devamla şöyle) dedi:
Resulullah (s.a.v.):
- ‘Siz abdesti yerli yerinde aldığınızdan dolayı kıyamet gününde alınlarınızda beyaz leke ve bacaklarınızda parlaklık olduğu halde (haşredileceksiniz). O halde sizden her kim yapabilirse,
alnındaki beyaz leke ile bacaklarındaki parlaklığı uzat(maya çalış)
sın’ buyurdu.”
(Buhârî, Vudû 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/523)
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.143.)

Peygamber’den abdesti öğrendiysek ve Ebu Hureyre iftira atmıyorsa şu anda sünnete göre abdest alan yok. Bu hadiste
ayaklar baldırlara kadar, kollar pazulara kadar yıkanması gerekiyor. Delil olarak sizlere sunuyorum. Belki de aranızdan bu
abdest daha güzelmiş deyip bu şekilde abdest alan da olabilir.
Diğer abdest alma şekillerinin uydurma olduğunu kabul etmek
şartıyla. Şayet Peygamber her şekilde abdest aldıysa (biz çelişkiyi gösterinde en fazla verilen cevap) gerçek sünnet her çeşit
yapmak gerektirir. Sadece bir çeşidi ile ömrünü bitirmek sünnete aykırı olur.
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Hadis 10: Zorluklara rağmen abdesti yerli yerinde tastamam almanın fazileti

120 - Ebu Hureyre (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:
“Resulullah (s.a.v.):
- ‘Size, Allah’ın, günahları neyle yok ettiğini ve dereceleri
neyle yükselttiğini göstereyim mi?’ buyurdu. Sahabiler:
- ‘Evet, ey Allah’ın resulü!’ dediler. Resulullah (s.a.v.):
- ‘Güçlüklere rağmen abdesti yerli yerinde almak, mescidlere
doğru çok adım atmak ve namazdan sonra (diğer) namazı beklemektir. İşte bu, sizin ribatınızdır’ buyurdu.”
(Tirmizî, Taharet 39 (51); Nesâî, Taharet 107; Ahmed b.
Hanbel, Müsned, 2/235, 277, 301, 303, 438; Beyhaki, Sünenü’l-Kübrâ, 1/82)
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.144.)

Abdest yine günahları siliyor ve daha vahimi bir namaz
bittikten sonra diğer namazı beklemek gibi bir tavsiyede bulunuyor. Müminlere tembel tembel oturun demenin hadisli yolu
bu oluyor herhalde. Sünnetten sonra farz namaza kadar oturun
bekleyin demiyor. O zaten peş peşe kılınıyor sünnet ile farz arası ticaret yapılacak değil tabii ki, bir vakit namazdan diğer vakit
namazına kadar beklemek günahları siliyor. İslam âlemi böyle
birkaç hadise iman ettikten sonra bu çağdaki netice ortaya çıkıyor, neden demeye bile gerek yok.
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Hadis 11: Misvak

121 - Ebu Hureyre (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:
“Eğer müminlere ya da ümmetime zorluk vermeseydim, her
namaz için misvak kullanmalarını onlara mutlaka emrederdim.”
(Buhârî, Cum’a 8, Temenni 9; Ebu Dâvud, Tahâret 25 (46);
Tirmizî, Tahâret 18 (22); Nesâî, Tahâret 7; İbn Mâce, Tahâret 7
(287); Ahmet b. Hanbel 2/245, 299, 429, 460, 509)
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.145.)

Bu misvak hadisini almamızın sebebi bir hadis tekniğini
örneklemektir. “Zorluk vermeseydim, mutlaka emrederdim”
Ne anlaşılıyor? Yani emretmemiş, neden bu hadis cemaate okunur? Misvak ne kadar önemli anlaşılsın diye. Kur’an’da geçmeyen misvak insanlara nasıl emir kıvamında verilir, işte böyle.
Sünneti inkâr eşittir Kur’an’ı inkâr. Sünnet ne diyorsa aslında
emrederdim ama emretmedim. Uygulama nasıl bir riyalden
100 riyale kadar misvak sektörü, misvaklı diş macunu gibi hadislerden kaynaklı sayısız ticari mal farklı fiyatlara satılıyor.
Herkesin bildiği bir örnek vereyim. Peygamber’in bu hurma
cennet hurmasıdır dediği Acve hurması normal hurmanın en
az iki katı. Sebebi bir hadis.
Hadis 12: Besmele namazda açıktan/sesli okunmaz diyenlerin delili
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212 - Enes b. Mâlik (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:
“Peygamber (s.a.v.)’in, Ebu Bekr’in, Ömer’in ve Osman’ın
arkasında namaz kıldım. Bunlar, namaza, (açıktan) “el-Hamdu lillâhi” ile başlarlardı. “Bismillâhirrahmânirrahîm”i, kıraatin başında
ve sonunda söylemezlerdi.”
(Buhârî, Ezân 89; Ebu Dâvud, Salât 121-122 (782); Tirmizî,
Salât 68 (246); Nesâî, İftitâh 21, 22; İbn Mâce, İkâme 4 (813);
Ahmed b. Hanbel, 3/101, 111, 114, 168, 178, 183 Dârekutnî,
Sünen, 1/316; Tahâvî, Şerhu Meâni’l-Asâr, 1/203)
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.190.)

Besmele’nin inkâr edildiği hadis. Dünyadaki bütün Arapça,
Kur’an-ı Kerim’in Fatiha’sının birinci âyeti Besmele’nin önünde
yine Arapça 1 yazdığını görürsünüz. Mümkünse burada kitabı
okumaya ara verip kontrol etmenizi tavsiye ederim. Buna rağmen Besmele’yi inkâr edenler Fatiha’yı 7 âyete tamamlayabilmek için son âyeti ikiye bölerek araya 7 yazıyorlar. Arapçasının
olduğu sayfanın hemen karşısına Türkçe’sini yazdıkları halde
Arapçasında Besmele’de 1 var. Yanındaki Türkçe’de Besmele’de
1 yok. Ama ikisi de 7 âyet. Örnek meal isterseniz Mustafa İslamoğlu mealine bakabilirsiniz. Bunu yapanların mutlaka bir gerekçesi vardır. Benim kabul edeceğim bir gerekçe bulamadım.
Hadis 13: Besmele, Tevbe sûresinin dışındaki her surenin başında bir âyettir diyenlerin delili
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213 - Enes b. Mâlik (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:
“Resulullah (s.a.v.) bir gün aramızda idi. Bir de baktık ki uykuya dalmış. Sonra gülümseyerek başını kaldırdı. Biz:
- ‘Ey Allah’ın resulü! Niye güldün?’ dedik. O da:
- ‘Biraz önce bana bir sure indirildi’ buyurdu.
Daha sonra “Bismillahirrahmanirrahim/Rahman ve Rahim
olan Adıyla: Gerçekten Biz sana Keser’i verdik. O halde Rabbin
için namaz kıl, kurban kes! Sana düşmanlık eden yok mu? İşte o,
soyu kesik olandır” (Kevser: 108/1-3) okudu. Sonra da:
- ‘Kevser’in ne olduğunu bilir misiniz?’ diye sordu. Biz de:
- ‘Allah ve Resulü daha iyi bilir’ dedik. Resulullah (s.a.v.):
- ‘O, Yüce Rabbimin bana verdiği bir nehirdir. Onun üzerinde
pek çok hayr vardır. O, bir havuzdur. Kıyamet gününde ümmetim ona gelecek, kapları yıldızların sayısıncadır. Derken bunların
içlerinden bir kul çıkarılıp atılacak. Bunun üzerine “Ey Rabbim!
O, benim ümmetimdendir’ diyeceğim. Yüce Allah’ta: Ümmetinin
senden sonra ne bid’atlar çıkardığını sen bilmezsin?’ buyuracak.”
(Ebu Dâvud, Salât 121-122 (784), Sünnet 22-23 (4747); Nesâî,
İftitah 21; Dârekutnî, Sünen, 1/308, 311; Hâkim, Müstedrek,
1/223)
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.190.)

Her surenin başındaki besmele âyettir diyen hadis. Biraz önce
Kur’an’da ıskonto yapıldığını gördükten sonra şimdi de Kur’an’a
yapılan zamma bir örnek geliyor. Âyeti silen hadisten sonra âyet
olmayan Besmelelerin âyet olduğunu iddia eden hadisi buluyoruz.
Hadisleri derleyip toplayan kişi adaletli bir biçimde ne bulduysa
yazmış. Şayet bir kriteri olsaydı bu hadis bu hadise ters diyerek elemesi gerekirdi. Yine de hadis savunucularının bunlara şükretmesi lazım. Çünkü bu hadis âlimleri kendi eserlerinde bu hadisleri
600.000 hadis arasından seçtiğini iddia ediyor. Seçilmişi buysa geride kalan 594.000 hadisten rabbim bizi korumuş!
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Hadis 14: Sabah namazında kıraat

250- Câbir b. Semure (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:
“Peygamber (s.a.v.) öğle namazında “A’lâ” sûresini, Sabah namazında ondan daha uzun (bir sure) okurdu.”
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/86, 88; İbn Huzeyme, Sahih,
(510) )
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.208.)

251- Ebu Berze el-Eslemî (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:
“Resulullah (s.a.v.) sabah namazında altmış ile yüz âyet arası
okurdu.”
(Buhârî, Mevâkitu’s-Salât 11; Nesâî, İftitah 42; İbn Mâce, İkametu’s-Salât 5 (818) )
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.209.)

252 - Cübeyr b. Mut’im (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:
“Resulullah (s.a.v.)’i, akşam namazında “Tûr” sûresini okurken işittim.”
(Buhârî, Ezan 99, Cihad 172, Meğâzî 12, Tefsiru Sure-i Tur
1; Ebu Dâvud, Salât 127-128 (811); Nesâî, İftitah 65; İbn Mâce,
İkametu’s-Salât 9 (832) )
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.209.)
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Sabah namazında okunan sureler. Hadislerden anladığınız
gibi böyle bir uygulama maalesef yok. Uygulamayı denerlerse
cemaat kalmaz. Biz hadisi yazalım da millet iman etsin, uygulamasa da farz değil gibi bir yaklaşım da olabilir. Bize göre
uygulamamak inkârdır. Borcum borç, ne veririm, ne de inkâr
ederim. Müslümanın söyleyeceği bir söz değildir. İman ediyorsan uygularsın. İman etmiyorsan uygulamak zorunda değilsin.
Hadisi inkâr edenlerin dinden çıkacağını fıkhın aldığı hüküm
olarak bize verenler iki rekâtta 90 âyet okumaya gelince Arapça kelimelerle “Tefrikaya sebebiyet vermeyelim, bilahare bunu
daha sonra münazara ederiz” türünden cümlelerle kaçtıklarını
görürsünüz.
Hadis 15: İmamların namaz kıldırırken hafif tutmaları

256 - Osmân b. Ebi’l-Âs es-Sekâfi (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:
“Peygamber (s.a.v.), kendisine:
- ‘Kavmine imam ol!’ buyurmuştu. Osman der ki:
- ‘Ey Allah’ın Resûlü! Ben kendimde bir şey hissediyorum’
dedim. Resulullah (s.a.v.):
- ‘Yaklaş!’ buyurup beni huzuruna oturttu. Sonra avucunu
göğsüme, iki mememin arasına koydu. Sonra da (bana):
- ‘Dön!’ buyurdu. Bu defa avucunu sırtıma, iki küreğimin arasına koydu, sonra:
- ‘Kavmine imam ol! Her kim bir kavme imam olursa namazı
hafif kıldırsın! Çünkü içlerinde yaşlı olanlar, hasta olanlar, zayıf
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olanlar ve hacet sahipleri vardır. Sizden birisi namazını yalnız başına kıl(mak iste)diği zaman ise nasıl isterse öyle kılsın’ buyurdu.”
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/21, 216)
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.210.)

Hadisin içindeki hadis tek başına kılan nasıl isterse öyle
kılsın. Aman kimse duymasın hadisi. Peygamber eliyle göğsüne ve sırtına dokunarak imam yapıyor. İmamın cemaate göre
iman ve takva açısından daha iyi olması gerektiğini herkes bilir.
Peygamber dokunarak bir sahabiyi imam yapıyor. Biz birisini
nasıl imam yapacağız? Diyanet’in imamı imtihan ile seçiliyor.
Böyle bir hadisin imam seçme metodunu öğrettiğini düşünürsek problem olur. Ayrıca uzun namaz kılmayı da yasaklıyor. Bir
önceki hadis ile çelişiyor. Yalnız başına namaz kılmayı tavsiye
ederek cemaatle namaz kılmanın 27 kat sevabının fazla olduğunu savunan hadisleri de yalanlıyor. Neticede her hadisin yalanladığı bir hadis mutlaka var.
Hadis 16: Rüku ve secde sırasında Kur’an okumanın yasak olması

263 - Abdullah b. Abbâs (r.anhümâ)’dan rivayet edilmiştir:
“Resulullah (s.a.v.) (vefat etmeden önceki hastalık sırasında
evinin) perdesini açmıştı. İnsanlar, Ebu Bekr’in arkasında saf olmuşlardı. (Bunu görünce:)
- ‘Ey insanlar! Doğrusu Müslümanın göreceği ya da ona gösterilecek salih rüYa dan başka Peygamberliğin müjdecilerinden
hiçbir şey kalmamıştır.
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Dikkat edin ki! Ben, rüku veya secde halinde Kur’an okumaktan nehy olundum. Rükuda, yüce Allah’ı ta’zim edin. Secde halinde ise dua etmeye çalışın. Çünkü secde halinde (iken yaptığınız)
duanızın kabul olunması pek uygundur’ buyurdu.”
(Ebu Dâvud, Salât 147-148 (876); Nesâî, İftitah 98, 152; İbn
Mâce, Ta’biru’r-Rü’ya 1 (3899))
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.213.)

Rüku ve secdede Kur’an okunmasının yasak olduğu hadisler. Fakat Kur’an yerine duayı tavsiye eden hadis. Acaba hiç
merak eden olmadı mı? Zaten insana lazım olan her duanın bir
âyeti var. İşte bu tür rivayetler İslam toplumunun ilim olarak
kabul ettiği hadisler yoluyla imanın gereği olarak verildi. Netice
Kur’ansız namaz. Secdede bir dua edeceksiniz, âyet olmayacak.
Nasıl bir İslam anlayışı buna delil alır. Hastanız varsa Şafii âyetleri, borcunuz varsa Rezzak âyetleri yok mu? Namazın içinde
Kur’an’ı yasaklayan bir hadis tabi ki Kur’an’da namazı göremez.
Peygamber’in, Peygamber olduğunun tek delili olan
Kur’an’ı kabul ettikten sonra hadisler sayesinde anlaşılması
imkânsız sünnete, icmaya, kıyas, fıkha, sadece birine değil, bir
sürü ilim dalına muhtaç olan kolu kanadı kırık, mahcup terk
edilmiş bir kitap haline getirildi. Peygamber’i takip ettiğini savunanlar Kur’an yerine hadisleri takip ederek Kur’an’ı terk etmiş oluyorlar ve hesap gününde Furkan sûresi 30. âyete “Elçi
de, ‘Rabbim, halkım Kur’an’ı terk etti,’ der.” muhatap olacaklar.
Hadis 17:

264 - Hz. Ali (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:
“Resulullah (s.a.v.) bana rüku ve secde sırasında Kur’an okumayı yasakladı.”
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(Ebu Dâvud, Libas 8 (4044, 4045, 4046); Tirmizî, Salât 195
(264), Libas 13 (1737); Nesâî, İftitah 97, 151; İbn Mâce, Libas 21
(3602) )
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.214.)

Genelde her hadisin tersi hadis vardır. Gördüğünüz rükû
ve secdede Kur’an okunmaz hadislerinde problem yok. Kur’an
okunmayacaksa ihtilafta rahmet var diyenlerde ihtilaf yok, rahmeti kaçırdık.
Hadis 18: Rüku ve secde sırasında okunacak dualar

265 - Ebu Hureyre (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:
“Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede bulunduğu haldir. Dolayısıyla (secde halindeyken) duayı çok yapın!”
(Ebu Dâvud, Salât 147-148 (875); Nesâî, İftitah 168; Ahmed
b. Hanbel, Müsned, 2/421; Ebu Avâne, Müsned, 2/180)
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.214.)

266 - Ebu Hureyre (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:
“Resulullah (s.a.v.) secde halindeyken: ‘Allahümme’ğfir lî zenbî kullehu dikkehu ve cillehu ve evvelehu ve âhirahu ve alâniyetuhu ve sirrehu (Allah’ım! Günahımın hepsini; küçüğünü büyüğünü,
önünü-sonunu, açık olanını gizli olanını bağışla!)’ derdi.”
(Ebu Dâvud, Salât 147-148 (878); İbn Hibbân, Sahih, (1931) )
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.214.)
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Mekkeli, İslam öncesi müşrikler helvadan put yaparlarmış.
Pazarda satılan satılır, satılmayan dönüş yolunda yenirmiş. Yıllardır azim ve ala sıfatlarıyla kılınan rükû ve secdeler Buhârî
ve Müslim’in sahihlerinde bol dua edilmesi gerektiğini söylüyor. Sizler bilirsiniz ve yaşıyorsunuz, özellikle teravih namazlarında secdedeki 1 saniyede imam sizce hangi duayı okuyor?
Gördüğünüz gibi bunların hadis ilmi kitapların arasında yazan,
ara sıra da takvim yapraklarını süsleyen, hat yazıları ile yazılan
tablolar halinde kalmış. Uygulaması yok, işlevi yok. Ama inkâr
eden dinden çıkar.
Hadis 19: Namaz kılan kimsenin önüne, enine doğru
yatmak

289 - Hz. Âişe (r.anhâ)’dan rivayet edilmiştir:
“Ben, Resulullah (s.a.v.)’in huzurunda ayaklarım kıblesine
doğru gelecek şekilde uyurdum. Secde ettiği zaman beni dürter,
ben de ayaklarımı çekerdim. O, secdeden kalktığı zaman ayaklarımı (yine onun kıblesine doğru) uzatırdım. O zaman evlerde henüz
kandiller yoktu.”
(Buhârî, Salât 22, 104, Amel fi’s-Salât 10; Ebu Dâvud, Salât
111 (713); Nesâî, Taharet 120)
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.223.)

290 - Peygamber (s.a.v.)’in hanımı Meymûne (r.anhâ)’ dan
rivayet edilmiştir:
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“Resulullah (s.a.v.) namaz kılardı. Ben de hayızlı/ay hali olduğum halde onun hizasında bulunurdum. Çok defa secde ettiği
zaman elbisesi bana değerdi.”
(Buhârî, Hayz 30, Salât 19, 107; Ebu Dâvud, Salât 90 (656);
İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât 63 (1028))
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.223.)

Kadın değdiğinde abdest bozulur hadisi. Namaz kılanın
önünden geçilebilir hadisi. Namazda iken başkasını dürtebilirsiniz hadisi. Kıbleye doğru ayak uzatılarak yatılır hadisi. Hepsi
bu hadisin içinde. Aile içinde yaşanan böyle bir olayın hadis
kitaplarına girip ilim meselesi olmasının gerekçesi olamaz. Bu
hadisten hiç kimsenin alacağı bir örneklik yoktur.
Hadis 20: Namazda çocuk taşımanın caiz olması

306 - Ebu Katâde (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:
“Resulullah (s.a.v.)’i, omzunda kendi kızı Zeyneb’in kız çocuğu olan Ümâme bint. Ebi’l-Âs olduğu halde cemaate imam olarak
namaz kıldırırken gördüm. Rükuya vardığında onu yere bırakıyor,
başını secdeden kaldırdığında ise onu tekrar (eski yerine) koyuyordu.”
(Buhârî, Salât 106, Edeb 18; Ebu Dâvud, Salât 164-165 (917,
918, 919, 920); Nesâî, İmame 37, Mesacid 19, Sehv 13)
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.234.)

Peygamber omuzunda kızı Zeynep ile beraber namaz kılıyor, kızını secdeye giderken indiriyor. Ne kadar güzel ve mer-
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hamet dolu bir örnek hadis. Bu hadisten yola çıkarak illa da
ensenize bir çocuk almak için uğraşmayın. Namazınıza konsantrasyonunuzu en üst seviyeye getirebilmek için mümkün
olduğu kadar dünya ile ilişkinizi kesin.
Hadis 21: Şiddetli sıcak olduğunda öğle namazını serinliğe bırakmanın müstehab olması

349 - Ebu Zerr (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:
“Resulullah (s.a.v.)’ in müezzini öğle namazı için ezan okumak istedi. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.), (müezzine):
- ‘(Namazı) serinliğe bırak, serinliğe bırak ya da bekle, bekle!
Çünkü sıcaklığın şiddeti, cehennemin kaynamasından dolayıdır.
Sıcak arttığında namazı serinliğe bırakın’ buyurdu.
Ebu Zerr: ‘Tepeciklerin gölgelerini görünceye kadar (bekledi.
Namazı öyle kıldık)’ dedi.”
(Buhârî, Mevâkitu’s-Salât 9, 10, Ezan 18; Ebu Dâvud, Salât 4
(401); Tirmizî, Salât 119 (158) )
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.255.)

Kur’an’da namaz vakitleri verildiği halde hadisler ve sünnet
yoluyla öğrendik diyenlerin hava şartları sebebi ile namaz ertelenebilir desek her halde hadisçi değil, inkârcı muamelesi görürüz. Sebebi Kur’an saygısına eş saygı duydukları Buhârî, Müslim
ertelenir diyor. Hadis ilminin temel felsefesi sağlam hadis âyeti
iptal eder ve Kur’an sünnete muhtaçtır inancı ehli sünnetin temel taşı olduğu için sünnetullah yerine sünnetül Muhammed
devreye giriyor ve Ebu Zer rivayet ediyor.
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Hadis 22: “Orta namazı, ikindi namazıdır” diyenlerin
delilleri

356 - Hz. Ali (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:
“Hendek savaşının yapıldığı gün Resulullah (s.a.v.) (kafirler
hakkında):
- ‘Allah, onların kabirlerini ve evlerini ateşle doldursun. Çünkü onlar, güneş batıncaya kadar bize engel olup orta namazı kılmaktan alıkoydular’ buyurdu.”
(Buhârî, Cihad, 97, Meğâzi 27, Deavât 57; Ebu Dâvud, Salât
5 (409); Tirmizî, Tefsiru Sure-i Bakara (2987); Nesâî, Salât 14; İbn
Salât 6 (684); Ahmed b. Hanbel,1/79, 154)
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.257.)

Orta namaz ikindi namazıdır hadisi. Orta namazın öğle olduğuna dair, akşam olduğuna dair, yatsı olduğuna dair, sabah
olduğuna dair rivayetler vardır. Namaz 5 vakit olduğu için hangi namaza 1 derseniz 3. namaz orta olacaktır.
Hadis 23: Namaza gitmekle günahların yok edilmesi ve
derecelerin yükseltilmesi

394 - Ebu Hureyre (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:
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“Kim evinde temizlenir, sonra Allah’ın evlerinden birine; Allah’ın farzlarından birini eda etmek için giderse adımlarının birisi
bir günah yok eder, diğeri de bir derece yükseltir.”
(Ebu Avâne, Müsned, 1/390; İbn Hibbân, Sahih, (2044); Beyhakî, Sünenü’l-Kübrâ, 3/62)
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.276.)

Her adım bir günah siler hadisi. İlk müslümanların bu kadar günah sildirme telaşı mı, yoksa 285 yıl sonra yazılan hadis
kitabının okuyucuları için bir reçete mi? Büyük ve lüks camilere ne kadar yakında oturuyorsanız ev o kadar pahalıdır. Uzaklaştıkça kiralarda ucuzlar. Fazla adım atmak günahları siliyor.
Ama zengin Müslüman uzaktan ev almıyor. Demek ki günahı
yok!
Hadis 24: Yolcuların namazı ve bu namazların kısaltılması

411 - Peygamber (s.a.v.)’in hanımı Hz. Âişe (r.anhâ)’dan rivayet edilmiştir:
“Namaz, yerleşik hayat halinde ve yolculukta ikişer rekât olarak farz kılınmıştı. Sonra yolculuk namazı olduğu gibi bırakıldı.
İkamet halindeki namaza ilave yapıldı.”
(Buhârî, Salât 1; Ebu Dâvud, Salâtu’s-Sefer 1 (1198); Nesâî,
Salât 3)
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.289.)

İlk önce namaz farz kılındığında iki rekâttı, sonra ilave yapıldı hadisi. Bu hadisteki yanlış ibare namaz 4 rekât iken yolculuk halinde 2’ye indirildi demek yerine; namaz iki rekâttı, ikamet halinde ilave yapıldı demesi normal namazların önceden

232

.

Cübbesiz Mahmut

2 olduğunu, daha sonradan 4’e çıkartıldığını ortaya koyuyor.
Peygamber’in Cebrâil’den öğrendiğini kabul edersek önceden
Cebrâil hata mı yaptı? Yoksa önce 2 kıldırıp, sonra 4’e çıkartması bir metot muydu?
Hadis 25:

413- Abdullah b. Abbâs (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:
“Allah, namazı, Peygamberimiz (s.a.v.)’in dilinden yerleşik
hayat halinde dört, yolculukta iki ve korku zamanında ise bir rekât
olarak farz kıldı.”
(Ebu Dâvud, Salâtu’s-Sefer 18 (1247); Nesâî, Salât 3, Taksiru’s-Salât fi’s-Sefer 1; İbn Mâce, İkametu’s-Salât 73 (1068))
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.290.)

Bir rekâtlık bir namaz var bilginiz olsun hadisi. Şu anda
uygulanmaya çalışılan bu hadiste maalesef mesafe yazmadığı
için kaç km’de namaz 2’ye düşecek belli değil. Hadislerde bulunamayanı mezhep imamları her biri kendisi bir mesafe şartı
koymuş. Delil bulmuş diyemem. Delil ile mesafe verilseydi tek
mesafe olurdu. Şart koşulan mesafeler farklı olduğuna göre Peygamber aynı Peygamber, raviler aynı ravi olduğuna göre dinde
aynı din ise mesafenin aynı olması gerekir. Burada şu soruyu
da sorabiliriz. Eğer rivayetleri bize nakleden sahabe ile Kur’an’ı
bize nakleden sahabe aynı kişiler ise Kur’an’ı bozulmadan tek
parça naklettikleri halde bu tür konularda neden tek fikir olmuyor?
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Hadis 26:

415- Enes b. Mâlik (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:
“Resulullah (s.a.v.) öğle namazını Medine’de dört rekât kılmıştı. İkindi namazını ise (Medine’den 6-7 mil uzaklıkta olan)
Zu’l-Huleyfe’de iki rekât kılmıştı.”
(Buhârî, Taksiru’s-Salât 5, Hac 24, 25, 27; Ebu Dâvud, Menasiku’l-Hac 24 (1796); Nesâî, Salât 17)
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.291.)

Sefer halindeyken aslında savaş hali bize yolculuk diye
veriliyor. Uygulama 80km. Diyanete göre bu hadiste 6-7 mil=
11km ediyor. Neticede Diyanet başka hadise itibar ediyor. Seç
beğen al türünden. Enes-bin Malik ruhsat olarak yeterli değil
demek ki. Bu hadisteki mesafe maalesef pek itibar görmemiş.
Sadece Malikiler uyguluyor.
Hadis 27:

416 - Yahyâ b. Yezîd el-Hunâi’den rivayet edilmiştir:
“Enes b. Mâlik’e, namazın kısaltılması meselesini sordum. O
da:
- ‘Resulullah (s.a.v.) üç mil ya da üç fersah mesafeye gitmek
üzere yola çıktığında namazı iki rekât kılardı’ diye cevap verdi.”
(Ebu Dâvud, Salâtu’s-Sefer 2 (1201))
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.291.)
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Enes bin Malik mesafeyi 3 mil yani 4800 metreye çekiyor.
Iskonto yapılmaya devam ediliyor. Bir saatlik yol namazı kısaltmaya yetiyor. Siz bu hadisler arasından hangisini isterseniz onu
uygulayın. Ama hepsine iman etmek zorundasınız. Fıkıh âlimlerinin icma ile aldığı karar bu yönde. Şayet bizim gibi “Allah
dinini tamamladı. Bu verdiğiniz hükmün Kur’an’daki delili nedir?” derseniz Allah dinini tamamladı ama bu konu âlimlerin
aldığı karar ile böyle hüküm verilmiştir diyeceklerdir.
Hadis 28:

417 - Cubeyr b. Nufeyr’den rivayet edilmiştir:
“Şurahbil b. Simt’le birlikte onyedi ya da onsekiz mil mesafede bulunan bir köye gitmek üzere yola çıktım. Şurahbil, namazı iki
rekât kıldı. Bunu (niçin yaptığını) ona sordum. O da şöyle cevap
verdi:
- ‘Ömer’i, Zülhuleyfe’de iki rekât kılarken gördüm. Ben de
ona (bunu) sordum.
Ömer:
- ‘Ben ancak Resulullah (s.a.v.)’den gördüğüm gibi yapıyorum’ dedi.”
(Nesâî, Taksiru’s-Salât fi’s-Sefer 1)
(İmam Müslim, Sahih-i Müslim Muhtasarı, s.291.)

Ravi değişiyor, Cübeyr b. Nufeyr. 17 mil ya da 18 mil diyor. 28,8 km. Buhârî’nin sahih hadisleri ile yaptığım derleme
Müslim sahih hadisleri ile destekledim. Genelde aynı hadislerin
türevleri olduğu için tekrar almaya gerek yok. Zaten hadis sa-
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yısının belli olmayışının en önemli sebebi tekrarları savunmak
için sağlam bir gerekçe, fakat tutarsız. İtibar edilen 6 hadis âlimi
var. Hepsinin her hadisini tek tek sayarsın, neticede bir sayı çıkacaktır. Aynı hadis 7 raviden geliyorsa toplamak çok mu zor?
Ravilerin adı belli, metin aynı, fakat kasıtlı bir sayı verilemez.
Kudsi hadis sayısı bile belli değil. 31 çeşit hadis türü var. Hepsi
de ciddi manada saygı görüyor.
Neden sayısı belli değil? Sebepleri:
1- Bütün hadis savunucuları her hadiste aynı fikirde değil.
2- Hepsine göre zayıf (aslında iftira kibarca zayıf deniliyor)
hadis var. İftira dediği uydurma, kibarca zayıf, ravisi unutkan,
emanete riayet etmeyen dedesi Kâbe’yi çıplak tavaf etmiş gibi
gerekçelerle üstü çizilen kişilerin diğer hadislerine itibar ettikleri için hiçbirini silemiyorlar. İnsan duymadığı bir söze inanır
mı? Günümüz ticarette, siyasette, mahkemede sadece duyduklarına göre hüküm verenler başkasından duyduğu ile hüküm
verir mi? Örneğin size birisi dese ki falanca milletvekili şöyle
dedi, onu duyan şoförü bana söyledi. Şimdi sen bana inanmıyor
musun? İnanırsın tabi ki tanıyorsan hem şoförü, hem de sana
söyleyeni. İnanırsan peki bu duyduğunla insan öldürür müsün?
Hadis ilmine göre ravisi senedi sağlam bir hadis olursa Kur’an’a
bakmadan uygulanır. Çocuklar namaz kılmıyor diye dövülür,
kadınlar aşağılanır ve dövülür, sayısız gerekçe ile insanlar öldürülür ve tek gerekçe Hureyre böyle işitmiş, delil bu! Masum
birkaç hadis ile açılan kapıdan “Temizlik imandan gelir (aslında
temizlik imanın değil insanlığın gereğidir)” içeri giren öldürün
hadisleri ya da “bir namaz bitince diğer namazı mescitte bekleyenin geçmiş günahları silinir” hadisi hem ahiretimizi hem de
bu dünyamızı perişan ediyor.
Bu bölümümüzün sonuna gelirken bütün hadis savunucuların muhatap olacağı en çarpıcı iki âyete dikkat çekmek istiyorum:
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11:18 Uydurduğu yalanı Allah’a dayandırandan daha
haksız kim olabilir? Onlar, Rabb’lerinin huzuruna çıkarılacaklar ve tanıklar da: “Rabb’lerine karşı yalan uyduranlar işte bunlardır.” diyeceklerdir. İyi bilin ki Allah’ın laneti
zalimlerin üzerinedir.
34:5 Âyetlerimizi etkisiz bırakmak için çalışanlar; işte onlar, onlar için elem verici kötü bir azap vardır.

Bu çarpıcı âyetlerden sonra hadisler hakkında diğer âyetleri de vererek bu bölümümüzün sonlandıralım. Artık biz susalım, gerçeği âyetler anlatsın.
4:82 Onlar, Kur’an üzerinde, gereği gibi düşünmezler
mi? Eğer, Allah’tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı,
onda birçok çelişki bulurlardı.
6:112 Böylece her nebiye ins ve cin şeytanları düşman
yaptık. Onların kimileri kimilerine aldatıcı yaldızlı sözler
vahyederler. Eğer Rabb’in dileseydi bunu yapamazlardı.
Onları iftiralarıyla baş başa bırak.
6:113 Böylece ahirete inanmayanların gönülleri ona yönelsin, ondan hoşlansınlar, işledikleri suçları işlemeye devam etsinler.
6:114 “O, size Kitap’ı ayrıntılı olarak indirmişken, Allah’tan başka bir hakem mi arayayım?” Kendilerine Kitap
verdiklerimiz, bilirler ki bu Rabb’inden hak olarak indirilmiştir. O halde, sakın kuşku duyanlardan olma!
6:115 Rabb’inin kelimesi doğruluk ve adaletçe tamdır.
O’nun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O, her şeyi
duyandır, her şeyi bilendir.
7:3 Rabb’inizden size indirilene uyun. Ondan başka evliyalara uymayın. Ne kadar az öğüt tutuyorsunuz!
7:185 Göklerin ve yerin egemenliğine, Allah’ın yaratmış
olduğu şeylere, sürelerinin yaklaşmış olabileceği ihtima-
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line hiç bakmazlar mı? Bundan sonra artık hangi hadise
inanacaklar?
12:111 Ant olsun ki; onların kıssalarında sağlıklı düşünen
temiz akıl sahipleri için ibretler, alınacak dersler vardır.
Bu uydurulan bir hadis değildir. Bilakis, kendinden öncekilerini onaylayan ve her şeyi ayrıntılı olarak açıklayan ve
aynı zamanda inanan toplumlar için bir yol gösterici ve
bir rahmettir.
21:45 De ki: “Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum.” Ne
var ki sağırlar uyarılsalar da çağrıyı duymazlar.
22:52 Senden önce gönderdiğimiz her rasul ve nebi, bir
şey dilediği zaman, şeytan onun bu dileğine bir şeyler katmak istedi. Fakat Allah, şeytanın kattığı şeyleri yok eder.
Sonra Allah, kendi âyetlerini sağlamlaştırır. Ve Allah, her
şeyi bilendir, en iyi hüküm verendir.
22:53 Kalplerinde hastalık olan ve kalpleri kararıp katılaşmış olanlara, şeytanın kattığı şeyi, sınav vesilesi kıldık.
Zalimler derin bir yanılgı içindedirler.
31:6 İnsanlardan, bilgisi olmadığı halde; Allah yolundan
saptırmak ve onu alay konusu edinmek için gerçeği boş
hadislerle değiştirenler vardır. İşte onlar için aşağılayıcı bir
azap vardır.
39:23 Allah en güzel hadisi, tutarlı ve ikişerli bir kitap halinde indirdi. Rabb’lerini sayanların tüyleri ondan dolayı
ürperir. Sonra benlikleri ve kalpleri ALLAH’ın mesajına
karşı yumuşar. Bu, ALLAH’ın yol göstermesidir; dilediğini
ve/veya dileyeni ona ulaştırır. ALLAH’ın saptırdığı bir kimseye rehber bulunmaz
39:27 Ant olsun ki Kur’an’da insanlar için her konudan
örnekler verdik. Umulur ki böylece öğüt alırlar.
39:29 ALLAH, çelişen ortaklara sahip bir adam ile bir tek
kişiye bağlı olan adamın örneğini verir. Bu ikisinin duru-
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mu hiç eşit olur mu? Övgü ALLAH’adır. Ancak çokları
bilmez.
39:36 Allah, kuluna yeterli değil mi? Onlar seni O’ndan
başkası ile korkutmaya çalışıyorlar. Allah, kimi sapkınlıkta
bırakırsa, onu doğruya iletecek yoktur.
41:10 Bu mesajın her hangi bir bölümünde anlaşmazlığa düşerseniz hüküm ALLAH’a aittir. Rabbim ALLAH işte
böyledir. Ben O’na güvendim ve O’na yönelirim.
42:16 Allah’ın çağrısını kabul ettikten sonra hala Allah
hakkında tartışanlara gelince, onların delilleri ve itirazları
Rabb’leri katında geçersizdir. Allah’ın gazabı onların üzerine çökecektir ve onlar için şiddetli bir azap vardır.
42:48 Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse, Biz, seni onların
üzerine bekçi olarak göndermedik. Senin üzerine düşen
yalnızca çağrıda bulunmaktır. Biz, insana tarafımızdan bir
rahmet tattırdığımız zaman, insan ona sevinir. Kendi yaptıklarından dolayı başına bir kötülük gelse, işte o zaman
insan kafir kesilir.
43:36 Kim Rahman’ın mesajına aldırış etmezse, ona bir
şeytanı sardırırız da onun arkadaşı olur.
43:37 Nitekim onları yoldan çıkarırlar. Buna rağmen onlar doğru yolda olduklarını sanırlar.
43:43 Sana vahyedilene sarıl; çünkü sen doğru yoldasın.
43:44 O senin için de halkın için de bir öğüttür. Siz ondan sorulacaksınız.
45:6 İşte bunlar, Bizim sana hakk olarak anlattığımız Allah’ın âyetleridir. O halde Allah’tan ve O’nun âyetlerinden sonra hangi hadise inanacaklar?
52:34 Doğru sözlüler iseler bunun benzeri bir hadis getirsinler.
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53:4 Onun size söyledikleri, kendisine vahyedilen vahiyden başkası değildir.
68:36 Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
68:37 Yoksa bir kitabınız var da bu bilgileri oradan mı
öğreniyorsunuz?
68:38 İçinde, “Beğendiğiniz şeyler sizindir.” yazan bir kitap.
68:39 Yoksa siz her ne hüküm verirseniz öyle olacak
diye, Kıyamet Günü’ne kadar geçerli verilmiş bir sözümüz mü var?
68:40 Onlara sor bakalım: “Böyle bir şeye hangisi garanti
verebilir?”
68:41 Yoksa ortakları mı var? Eğer doğru söylüyorlarsa ortaklarını getirsinler!
68:42 Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye çağrılacaklar, ancak buna güçleri yetmez.
68:43 O gün, gözlerini umutsuzca endişe bürüyecek,
yüzlerini aşağılanmışlık duygusu kaplayacaktır. Oysaki
onlar, fırsat varken secdeye davet olunmuşlardı.
68:44 O halde bu hadisi yalanlayanları bana bırak. Onları
bilmedikleri bir yerden yavaş yavaş yaklaştıracağız.
68:45 Onlara süre tanıyorum. Kuşkusuz, Benim planım
çok sağlamdır.
5:16 Onu aceleye getirip dilini oynatma.
75:17 Onu toplamak da okutmak da bize düşer.
75:18 Biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşunu
izle.
75:19 Sonra, onu açıklamak da bizim görevimizdir.
77:50 Artık bundan başka hangi hadise inanacaklar?
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B. HADISLERI DININ KAYNAĞI
OLARAK KABUL EDEN
EHL-I SÜNNET TARIKATLAR
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“Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır” uydurma hadisinin de
desteği ile insanlar kendilerini bir şeyh buldular.
Mahşerde, müritlerini kurtarma sözü veren bu şeyhler
kurdukları tarikatlar ile insanlara hükmetmeyi başardılar.
Müritler de şeylerini uçurmayı başardı. Siz Kur’an’ı anlayamazsınız bir Elif ’in bile 100 manası vardır söylemi ile hizipleşen bu tarikatların bazılarının isimleri:
1- Kadiri
2- Cerrahi
3- Rifai
4- Nakşibendi - İskenderpaşa, Erenköy, İsmailağa, Menzil
5- Bektaşi
6- Mevlevi
7- Üveysiyye
8- Melami
9- Halveti
10- Yesevilik
11- Bayramilik
12- Cevetiyye
13- Sadiyye
14- Nurculuk

244

.

Cübbesiz Mahmut

15- Süleymancılar
16- Selefiyye
17- Eşarilik
18- Maturidîlik
Hadis sünnet olmadan Kur’an anlaşılmaz diyen dinin kaynağı olarak Kur’an yeter diyenleri dinden çıkmakla itham eden
bütün tarikatları ayrıntılı bir şekilde gözler önüne serelim, okurlar arasında muhtemelen kendi tarikatınızı da göreceksiniz.
Buyurun madem Kur’an yeter o zaman bana Kur’an’da namazı göster diyen zihniyetin ayrıntılı olarak kuruluş yeri, tarihi,
liderleri, ibadet şekilleri, kıyafetleri ve tabii ki namazı kılış şekilleri nasıldır?
Sizlere “Kur’an’da namazın nasıl kılındığı yazmıyor, rekât
sayısı yazmıyor, kıyam var ama ne demektir, rüku var ama ne
demektir, secde var ama ne demektir biz bilmiyorduk, Peygamber uygulaması ile bunları öğrendik.” Diyenlerin çelişkilerle
dolu namazın kılınış şekli hakkındaki hükümlerini paylaşıyorum. Okuyucularıma sormak istediğim hangisini Peygamber
uyguladı? Hepsi birden doğru olur mu? Şayet hepsi doğru ise
birinin mekruh dediği diğerinde nasıl sünnet oluyor? Kitabın
konusu Kütüb-i Sitte’de namaz, 4 mezhepte namaz, tarikatlarda
namaz, İslam Ansiklopedisi’nde namazın hepsi nasıl aynı Peygamber’den geliyor?
Özellikle Peygamber’den birkaç yüzyıl sonra çıkan tarikatlar
namazın kılınışı ile ilgili hükümleri hadislerde olmadığı halde,
mezheplerde olmadığı halde nereden bulmuşlar? Düşünelim.
Örnek: “Son oturuşta eller dizin üstünden aşağıya doğru
sarkmaz, parmaklar arası açık olur.“
Kütüb-i Sitte’de yok, mezheplerde yok, tarikatta var.
Cem Yılmaz’ın meşhur esprisinde olduğu gibi birçok yeni
element uydurmayı gözler önüne seriyoruz.

KADIRI
Bağlı olduğu tekke Bağdat’taki Abdülkadir teknesidir.
İlkeleri = Kur’an ve sünnet hükümleri üzerine kurulu bir
hayat, Hindistan ve Mısır en yaygın olduğu ülkeler.
1 yıl iyi bir mürit olursanız Harakiye denilen üzerinde 18
gül işlemesi olan bir külahı takmaya hak kazanırsınız.
Sünnete uygun giyinme şartı yoktur. Giyim konusunda
baskı yapmazlar. İstanbul’da Tophane’deki İsmail Rumi tarafından yaptırılan dergâhta halen zikir çekilir. Genelde Fatiha
okunduktan sonra 166 defa kelime-i tevhid zikri çekilir. Tekke’nin son şeyhi birkaç yıl önce Misbah Ermenkul’du şu anda
kim var bilmiyorum. Kurucusu Abdülkadir Geylani 1166 yılında öldüğünde çocukları tarafından görüşleri yayıldığı biliniyor.
Birçok kolu olan Kadirilik, Gaziantep Bölgesi’nde Bilaliler kolu
güçlü durumdadır.
Namaz farklılıkları:
 Eller sadece ilk tekbirde kalkar.
 Eller göbek altından bağlanır.
 Ayaklar geniş açılır.
 Fatiha’dan önce besmele sessiz çekilir.
 Farz namazı kadar gece namazına önem verilir.
 Gece namazında kılınan 2 rekât namaz, Kâbe’de
kılınan namazdan bin kat kıymetlidir.
 Sabah namazından sonra zikir çekilir.

246

.

Cübbesiz Mahmut

CERRAHI
Aslında Halveti tarikatının kolu 1964 yılında Şeyh Muzaffer Özak’ın tarafından yayıldı. Ahlak merkezli bir tasavvuf yolu
izliyorlar. Nefis terbiyesi ana başlık, mutlaka bir meslek sahibi
olmanızı isterler, inzivaya çekilerek bir müddet yalnız ibadeti
tavsiye ederler.
1678 yılında Şeyh Nurettin Cerrahi tarafından kurulmuştur. Şeyh Tuğrul Baba (İnançer) devam etmektedir. Devran denilen halka şeklinde sağa sola yürüyerek yaptıkları zikir musiki
eşliğinde yapılır. Zikirde Tevhid mutlaka olur.
İstanbul Karagümrük’te kendi dergâhlarında toplanıyorlar,
gelenek olarak saray usulü namaz kılıyorlar. Tasavvufu koruma
vakıfları bile var. Şeyhleri siyah cübbe ve beyaz takke takar, yeni
dervişlere Dallı Arakiye denilen sarıksız taç giydirilir.
Meşhur Kurtlar Vadisi’nin bir bölümünde bu tarikatın
zikir töreni yayınlandı, çok da beğenildi. Kur’an yetmez, yetiyorsa bana namazı göster diyenlerin verdiği hadis deryasında
maalesef olmayan bu musikili halkaları müzik eşliğinde ibadet
ettiğini kabul ediyor. Amerika Kıtası’nda bile şubesi olan Cerrahi tarikatı İslam harici toplulukların daha çok dikkatini çektiği biliniyor. Yurdumuzda 10.000 civarı müridi olduğu tahmin
edilen bu tarikatın üyeleri arasında eski sanat müziği yeni ilahi
sanatçısı Ahmet Özhan olduğu iddiaları var.
Namaz farklılıkları:







Besmele sessiz okunur.
Ayaklar arası bir karış açılır.
Eller kalkarken göğüs hizasını geçer.
Kıyamda eller göbek altında bağlanır.
Oturuşta parmaklar kapalı, dizden aşağıya sarkmaz.
İşaret parmağı kalkmaz.

Bana Namazı Göster

.

247

 Ayaklar V şeklinde açılmaz.
 Her parmak kıbleyi göstermek zorunda.
 Namazda başın kapalı olması lazım (Takke, sarık).

RIFAI
1300 yılında Anadolu’nun ilk tarikatı olma özelliği
onda. Kurucusu Ahmet Rifai Abdülkadir Geylani’nin akrabası olduğu kesin bilgi. Temel ilkeleri; sabır, zorluklar karşısında
dayanma azmi, sıkıntılar karşısında tam bir şükür, teslimiyet ve
çevreye, halka, yetime hizmet etme çabası.
İbadetleri: Zikirde oturarak başlarlar, kendilerine özgü salavatı şerif okurlar, bol ve değişik çalgılar kullanırlar, zikir sırasında
vücutlarına şiş sokan o herkesin bildiği gösteri bu tarikata aittir.
Çorum’daki Mustafa Çorumi Dergâhı merkez olarak, diğer
bazı illerde de şubeleri mevcuttur. Başlarındaki tacın manaları
farklıdır. 24, 18, 12 dilimli taçlar giyerek manası 12 imam, 24
Peygamber, 18 Âlim olarak kabul görmüştür. Her yıl Muharrem
ayının 10 günü Hz. Hüseyin ve ailesinin katledilişinin yasını tutarlar.
1908 yılında İstanbul’da Kenan Rifai tarafından açılan dergâh, kadınlar tarafından aşırı takdir ve taraftar toplayınca Kenan Rifai’nin halifesi yazar Semiha Ayverdi oldu.
Namaz farklılıkları:







Rekâtlarda Fatiha şart değil.
Eller kalkarken koltuk altı görülmeyecek.
Parmak uçları kulak memesine değmek zorunda.
Topuklar arası 4 parmak olmalı.
Eller göbek üstünde bağlanır.
Besmele sessiz okunur.

 Oturuşta parmaklar açık ve dizden aşağıya doğru
iner.
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NAKŞIBENDI
Tarikatların en eskisi olduğu ortak kanaattir. Farsça nakış
yapan mânâsına gelen Nakşibent’tir. Nefis terbiyesi ve Tasavvuf
ekolünde Kur’an hadis ve sünnet eksenli güncel hayatını yaşayan
kişilerin katıldığı bir tarikattır. 11 temel esasları vardır. 14. yüzyılda Muhammed Bahauddin tarafından bu topraklara geliştirilmiştir. Abdulkadir Geylani’nin talebesi olduğu biliniyor. İbadetleri Allah’ın adını sürekli anarlar, zikirlerini gizli çekerler.
Hoca mürit ilişkisi tarikat içerisinde seviyelidir. Tarikatın 4
ana kolu mekanları ile anılır.
İskenderpaşa
Erenköy
İsmailağa
Menzil
Taşlı gümüş yüzük ve 99’luk tespih kullanırlar. Kadınlar siyah çarşaf giyer. Menzil ve İsmailağa yeşil ya da beyaz cübbe giyer. Türkiye’de siyaset en yakın tarikattır. Menzil genelde MHP
ağırlıklıdır. Diğerleri sağ partilere oy verir. İsmailağa Cemaati
Kur’an kurslarıyla yoksullara hizmet verirken, Erenköy ve İskenderpaşa Dergâhı orta ve üst kısma hitap eder.
Namaz farklılıkları:










Tek bir farz.
El kaldırmak sünnet.
Eller kulak ucuna değmeli.
İmamdan önce tekbir namazı bozar.
Ayaklar V şeklinde olmamalı, paralel olmalı.
Topuklar arası bir ayak mesafesinde olmalı.
Sandalyeye oturmak bid’attır.
Fatiha farz değil.
Sûreler mushaf sırasına göre okunur.
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Kıraat yavaş olmalı.
Komut ile tesbih çekmek yanlıştır.
Besmele sesli çekilir.
Eller göbeğin üstünde bağlanır.

BEKTAŞI
Tarihsel olarak iki döneme ayrılır. Teşekkür ve temsil dönemleri iki akımdan etkilenmiştir. Hurifi ve Şii 12 imamın kültürünü benimserler. Bektaşiliğin felsefesi 40’lar meclisi olarak
bilinen öğretidir. 1200’lü yılların başında Hacı Bektaşi Veli tarafından kurulmuştur. Zikirleri seslidir. Zikirden sonra Ali Sofrası
kurulur, Semah yapılır. Alevilerin semahından farklı olan tarafı
araya yabancı almazlar. Hacı Bektaşi Veli Türbesinde buluşurlar.
Bektaşiler’den ayrılma bir kol yoktur. 12 köşeli teslim taşı tarikat
mensubunun teslimiyetini temsil eder. Hacı Bektâşi Veli soyundan gelenlere “Bel evladı”, neslinden olmayanlara “Yol evladı”
ya da toplumun bildiği isim olan babalar denir. Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi ve çevresinde gayet normal olarak güçlüdür.
Namaz farklılıkları:
 Kıblesi 5 tane.
o Kâbe: Meydan Taşı
o Kalp Kıblesi
o Akıl Kıblesi
o İman Kıblesi
o Can Kıblesi
 Namaz 4 çeşittir
o Şeriat namazı
o Büyüğe karşı namaz
o Çıraklarla yaptığın namaz
o Takip namazı
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Gördüğünüz gibi diğer tarikatlarla aynı dünyadan değiller.
Hatta galaksileri farklı. Sorarsanız neticede müslüman bir tarikat.

MEVLEVI
Orta Asya kökenli tasavvufun en koyu halidir. Yalnızca Allah aşkı ile ve o aşka ulaşmanın yolları ile ilgilenirler. Mevlana
Celaleddin Rumi tarafından kuruldu. Mevlana’nın ölümünden
sonra Sultan Veled tarafından tarikatın ilkeleri yaygınlaştırıldı.
Semah yapılan yerin daire olması evreni, şeyhin olduğu kırmızı post Mevlana’nın makamını temsil eder. Atatürk tarafından
tekkeler kapatıldığında dokunulmayan ya da tam olarak kapatılmayan dergâhtır. Rütbeleri renkler temsil eder. Örnek, kabul
için sıra bekleyen mürit siyah postta oturur. Suyu bardakta öperek içerler, mutfak kutsaldır, yemeğe önce tuz yalayarak başlanır. Tarikata girmek isteyen 18 günlük bir çile çekmek zorundadır.
Mevlevi dergâhları İç Anadolu illerinde vardır. Celaleddin
Rumi dünyada hemen hemen her dile çevrilen mesnevinin yazarıdır. Orijinali Konya’da bulunan bu eser insanı dehşete düşürecek şekilde ahlaksız, edepsiz, porno içerikli sayısız menkıbe
ve hikâyeler ile doludur.
•
•
•
•
•
•

Oğlancı hikâyesi
Eşek ile ilişkiye giren halayık (hizmetçi) eşeğin aletine kabak takıyor hepsi girmesin diye
Resimdeki kıza aşık olan halifenin ilişki esnasında gergedan boynuzu kıssası
Karısını aldatan Sofu
Kocasının gözü önünde oynayışı ile sevişen kadının hikâyesi
İbnelerle ile ilgili hikâyeler
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İnternette Mesnevi’den müstehcen hikâyeler yazarak okuyabilirsiniz. Sesli okumanız imkânsız, sizi dinleyen biri size zarar verebilir.
Ayrıca Mevlana ismi Allah’ın esmasıdır. Mevla koruyucu,
Mevlana koruyucumuz demektir. Namaz kılanlar bilir, Bakara
sûresinin sonunda geçer.
Hadis ve sünnet savunucuları bana namazı göster derken
bu eserlere kör ve sağır kalmaları sadece münafıkça bir tutumdur. İman edenlerin, peygamberlerin ve şehitlerin mahkeme-i
kübrada sevaplar fazla gelenlerin müjdelendiği cennet özellikle
bu tarikatta (diğerlerinde itiraz etmezler) küçümseyerek “Cennet cennet dedikleri üç beş melek, birkaç huri! İsteyenlere ver onları, bana seni gerek seni!” diyerek nasıl bir ruh halinde olduklarını anlama açısından önemlidir. Diğer bir çelişki, bu kısmı bu
sözleri bir ruh halinin makamları olduğu, yeteri kadar yükselen
kişinin Hallacı Mansur gibi ben Allah’ım diyebileceğini aslında
Allah’ı içimde hissediyorum demek isterken söylenmiş bir söz
kabul ederek kraldan fazla kralcı olanlar.
Mehmet Zahit Kotku’nun Küfre Mucip Sözler ve Haller riselesinde her kim ki cennet nimetlerini küçümseyerek
“Ben yalnız Allah’ı istiyorum” derse küfre girer diyor. Tabii ki
kastettiği Yunus Emre kitabının ilk maddesini unutmayalım.
Küfre girmeyen birine küfre girdi dersen küfürde olan sensin.
Hadislere ihtiyaç duymayan, bana Kur’an yeter diyenlere küfre
giriyorsun, kafir oluyorsun diyenlerin kendi aralarındaki durumu ifşa etmeye devam edelim.
Namaz farklılıkları:





Semah ve zikir namaz kadar önemlidir.
Eller göbek altında bağlanır.
Eller kulak memesine değer.
Besmele içinden okunur.
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 Topuklar arası 4 parmak açıktır.
 Son oturuşta parmaklar açık, eller dizden aşağıya
doğru sarkık.

ÜVEYSIYYE
1720’li yıllarda İsmail Fakirullah tarafından kurulan tarikat Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından yayılmıştır.
Günümüzde bitme aşamasına gelen bu tarikat hadis ve sünnet
temelli bir oluşumdur. Bu tarikattan bize kalan Marifetname
adlı eser en çok satan dinî eserlerden biridir. Ömer Nasuhi Bilmen ilmihali, Mesnevi ve Marifetname 80’li yıllarda 30 kupona
her eve giren kitaplardır. Özellikle Marifetname din kitabından
ziyade bir seks öğreti ve tavsiye kitabı niteliğindedir. Kendisinden özür dileyerek adı andığım “Haydar Dümen” bu derece rahat kadın erkek ilişkisini anlatamadı.
Erkeğin aletinin boynun kişi üzerindeki etkisi ya da kadının burnu büyükse bilmem neresi büyüktür, hangi kadın daha
şehvetlidir, nerede ilişkiye girersen çocuk nasıl olur, hangi saatte cima edersen çocuk nasıl olur gibi. Yani doğan çocuğun
hırsız, altına kaçıran, kekeme, âlim, şehit hepsini anne babanın
cima saatine dayandıran test edilip gördüğünü iddia eden bu
topluma göre âlim.
Kur’an yetmez yetiyorsa haydi bana namazı göster diyen
yığınların lideri!
Namaz farklılıkları:







Elleri kulak memesine değdirmek şart değil.
Fatiha’nın ilk âyeti besmele kabul edilmez.
Ayak arası bir karış açılır.
Ayaklar V şeklinde açılmaz.
Eller göbek altında bağlanır.
Rükuda eğilirken doksan derece eğilirler.
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 Eller diz kapağında iken parmaklar açıktır.
 Oturduğunda parmaklar açık ve dizden aşağıya sarkar.
 Son oturuşta işaret parmağı kaldırılır.
 Ayak baş parmağı kımıldatılmaz.
 Baş açık olmaz.
 Dua ederken avuçlar birleştirilir.
 Sabah namazından sonra zikir çekmek yaygındır.
 Fatiha okunmadan namaz kılınır.
İstanbul’daki sorumlusu ile yaptığım telefon görüşmesinde
önemli olanın niyet olduğu, şeklin pek bir öneminin olmadığını
öğrendim. Namaz ile ilgili bu tespiti yaptıktan sonra kendileri
bana zikir tavsiye ettiler. Tavsiye edilen zikir içerisinde Peygamber’den başlayıp sadece kendi tarikatından geçip ölmüşlerimize
kadar giden bir hediye duası da mevcut.
Bismillâhirrahmânirrahîm.

HAZIRLIK :

 Sessiz olmalıdır. (Yüksek sesle değil, kendi duyacağın kadar sesle olmalı.)
 Yalnız olunmalı. (Müsaitseniz)
 Kimin huzurunda olduğunu unutmadan, edepli-terbiyeli olunmalı.
 Mutlaka abdestli olunmalı.
 Gündüzün aydınlığında ve akşamın karanlığında
olmak üzere (sabah ve akşam) günde 2 kere yapılmalıdır.
 Mutlaka şu saatte yapılacak diye zaman belirtilmez. Kişi kendini hazır hissettiği zamanda gerçekleştirilir.
 Ama yatarken ve sabah namazının öncesi ve
sonraları en uygun zamanlardır. Herkesin uykuda
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olduğu zamanda Rabbimiz; ”Kulum herkes gaflette
iken Beni ve Resulümü andı.” der ve zikir sahibini
çok sever.

UYGULANMASI :
EÛZU BİLLAHİ MİNEŞ-ŞEYTÂNİRRACîM. BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHîM.
100 DEFA TEVBE ESTAĞFURULLAH veya Sadece ESTAĞFURULLAH
–Başında Besmele Olmadan– SALÂT-I ŞERİFE (SALAVAT)
okuyoruz. (Sayı sınırı yoktur, dilediğiniz kadar istediğiniz kadar
okuyabilirsiniz. İlla bizden tavsiye isterseniz EN AZ 100 adedin
altına düşmeyin deriz. İsteyen, dileyen kardeşlerimiz hiçbir mecburiyet olmamakla birlikte tavsiye edilen diğer adet de 132’dir.
Neden 132 derseniz, Aşk-ı Üveysi 1 kitabımızı inceleyebilirsiniz.)
Yaklaşık 2000 adet Salât-ı Şerife var. Hangisi kolayına gelirse
o Salât-ı Şerifeyi söyle. İster uzun isterse kısa olsun hiç fark etmez.
İlle de tavsiye dersen biz; “Allahümme salli ve sellim ve barik ala
seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” deriz.
–Başlarında Besmele’yle– 11 İHLAS SÛRESİ (Kul Hüvallahu) ve 1 FATİHA SÛRESİ ( Elham )
Hediye : (Allah’ım senin rızan ve izninle okuduğum surelerin
sevabını ve salât-ı şerifleri şanlı Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav)’e, ehlibeytine, yüceâlisine, ashabına, sevdiklerine, tüm
meleklere ve peygamberlere, Hızır (as) ve sevdiği evliyalara, Veysel
Karani hazretleri ve tüm üveyslere, sıddık, şehit, arif, salih kullara,
himmet eden sultanlara, ders veren hocalarımıza ve onların hocalarına, tüm üveyslerinde hediye ettiği tüm sevgililere (istediğiniz
evliya ve ölmüşlerinize ve sevdiklerinizi de hediye edebilirsiniz)
1 Kere EÛZU BİLLAHİ MİNEŞ-ŞEYTÂNİRRACîM.
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHîM.
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“LA İLAHE İLLALLAH” okuyoruz. (Sayı sınırı yoktur dilediğiniz kadar istediğiniz kadar okuyabilirsiniz, illa bizden tavsiye
isterseniz saygıdan dolayı EN AZ 100 deriz.)
**Not: Zikri bitirdikten sonra 11 ihlas ve 1 Fatiha okunmayacaktır…**

MELAMI
Horasan ve Türkmen bölgesinde kuruldu. Diğer tarikatlardan etkilenmiştir. Gizlilik en önemli esaslarıdır. Nefsin kötülenmesi ve kendini herkesten aşağı görmek en önemli ilkedir.
Oğlundan soy bulamayanların kızından seyyid olduğu tarikattir.
1200’lü yıllarda kurulan tarikat Hz. Muhammed’in 17.
torunu Pir Muhammed Nurul Arabi döneminde Anadolu’ya
yayıldı. Zikir değil fikir önemlidir sözü bu tarikata aittir. İstanbul ve Trakya da etkindir. Bursalı Tahir Efendi’nin eserlerinin okunduğu yerler de toplanırlar. Şeyhleri ateşe atıldığında
kendisine bir şey olmuyor, sadece elbiseleri yanıyor. Bu yüzden
kıyafete pek önem vermezler. Bursa, Batı Anadolu ve İzmir’de
Tasavvuf Kültürünü Yaşatma Derneği ile aktif haldeler.
Tanımanız için kısa bir menkıbe vereyim. Bir melami dervişi nam yapmış sohbete çağrılmış. Ramazan günü uzun yol, köye
yaklaşmışlar. Sıcak ve oruç, köy halkı hocayı karşılayacak. Hocamız köyün girişine gelen kalabalığı görünce bir kibir içine doğuyor ben neymişim der gibi ve nefsinin elinden kurtulmak için
heybeden bir ekmek çıkartır yiyerek millete yaklaşır. Bunu gören köylü bu nasıl Müslüman der, kızarak döner giderler. Hocamız kendi kendine “Ey nefsim! Al sana ceza, ye aşı tut 60’ı” der.
İşte melamilik bu eyyy hadis sünnet olmadan İslam olmaz,
eksik kalır! Siz Kur’an yeter diyenler, madem Kur’an yeter, o zaman bana namazı göster diyenler; işte övündüğünüz zihniyet bu.
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Namaz farklılıkları:
 Bu tarikatın namazında her rekâtta Fatiha farz.
 Bir ayağı secdeye giderken yerden kesmek mekruh.
 İki ayağı secdeye giderken yerden kesmek namazı
bozar.
 Oturuşta parmak kalkmaz.
 Secdeye giderken en yakın yerden itibaren yere değer: Diz, el, alın.
 Oturuşta parmak araları kapalı olur.
 Kıyamda ayaklar omuz genişliğinde açılır.

HALVETI
1400’lü yıllarda Afganistan’da kuruldu. Günümüzde 4 kolu,
50’ye yakın şubesi vardır. Ömer Halveti tarafından kuruldu. Zikir çekerler, hadis ve sünnet savunurlar. Nefis terbiyesi, musiki
eşliğinde zikir çekerek ibadet ederler. 1925’te Atatürk tarafından kapatılan tekkeleri daha sonra tekrar faaliyete başladı. Basit
mütevazi giyinirler. Görünüşten varlıkları anlaşılmaz. Tarikata
girenlerin çile günü en fazla olanıdır. 40 gün çile şartı vardır.
Bu tarikatın bilinen en büyük şeyhi Denizli’de mesir macununu
bulan Merkez Efendi’dir.
Namaz farklılıkları:
 Tasavvuf ekolleri gibi namaz konusunda zayıflar.
 Zikir konusunda ısrarcılar.
 5 vakit namaz yerine iç temizliği savunuyorlar.
 Fatiha’daki besmeleyi âyet olarak kabul etmiyorlar.
 Eller göbek altında bağlanır.
 Topuk araları iki karış açılır.
 Eller kulak memesine değmeli.
 Rükuda eğildiği zaman eller dizlerde iken parmaklar açıktır.
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 Oturduklarında eller diz üstünde, parmaklar açık
ve dizden aşağıya sarkıktır.
 Aynı vakitte iki kere farz kılacaklarsa ikinci farzda
nafileye niyet eder.

YESEVILIK
1200’lü yıllarda Ahmet Yesevi tarafından kuruldu. Temel
ilke tasavvuf ışığında, hadis ve sünnet çerçevesinde İslam’ı yaşamak. 7 ilkeleri vardır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Allah aşkı ile yöneliş
Kadın erkek eşittir
Dil ayrımı yapılmaz
Irk ayrımı yapılmaz
Din ayrımı yapılmadan sevilir
Aşkı olmayanın dini olmaz
Aşkı olmayanın imanı olmaz

Namaz farklılıkları:
 Fatiha’nın birinci âyeti olarak besmeleyi kabul etmezler.
 Topuklar arası bir karış açıktır.
 Eller göbek üstünde bağlanır.
 Ayak baş parmağı yerinden kımıldatılmaz.
 Bütün parmaklar kıbleyi gösterir.
 Namazlardan sonra zikir çekilir.
 Toplu halde tesbihat yapılır.
 Bir tarafa selam vermek bitirirken yeterlidir.
 Fatiha okunmadan namaz olmaz.
 İmamdan önce tekbir verilirse namaz bozulur
 Başı açık namaz kılınmaz.
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BAYRAMILIK
1412 yılında Hacı Bayram Veli tarafından kuruldu. Himmediye tarikatının bir koludur. Fatih Çarşamba’daki Mehmet
Ağa Camii ve Şehzade Paşa’daki Helvai Yakup Tekkesi devam
etmektedir. Hadis ve sünnet merkezi tarikat, nefis terbiyesi
ağırlıklı bir hayat sürer. Etrafa ve hatta tanıdıkları kimselere bile
müdahale ya da tebliğ üzerine bir metotları yoktur.
Namaz farklılıkları:
 Diyanetin kıldığı namaza birebir uyarlar.
 Diğer tarikatlar gibi namaz konusunda kesin hüküm bildiren bir fetvaları yoktur.

CEVETIYYE
Aziz Mahmut Hüdai tarafından kuruldu. En önemli özelliği günün her saatinde zikir çekebilirler, bol bol zikir çekerler.
Yine hadis ve sünnet temelli bir tarikattır. Az konuşmayı, az
yemek yemeyi, dünya malından uzak durmayı, nefis terbiyesi
ağırlıklı bir hayatı tercih ederler. Fakat diğer tarikatlarda olduğu
gibi obezite problemi yaşadıkları görüntü olarak da bir hakikat. En azından fikir olarak az yemeği savunuyorlar. Bir hurma
bir hırka menkıbesinden kaplıcalarda, buhar odalarında göbek
eritme seanslarına doğru hızlı bir evrilme mevcut.
Namaz farklılıkları:
 Fatiha’nın besmelesini âyetten kabul etmezler.






Eller göbek altında bağlanır.
Sağ ayak başparmağı oynatılmaz.
Eller diz kapağında iken parmaklar açıktır.
Rükuda doksan derece eğilirler.
Sadece burun secdesi namazı bozar.
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 Sadece alın secdesi namazı bozar.
 Secde esnasında iki ayak havaya kalkarsa namazı
bozar.
 Sağ işaret parmağı son oturuşta kalkar.

SADIYYE
Yine hadis ve sünnet aşığı bir tarikattır. Saduddin Cibari tarafından kuruldu. Kendisi eski bir tevbekâr olarak bilinir
(eşkiya). 1300’lü yıllarda Havran’a yerleşen bu tarikat Suriye ve
çevresinde cinler konusundaki becerisi ile nam salmıştır.
Namaz farklılıkları:
 Sadece ismi kalan herhangi bir mensubunu bulamadığım bu tarikat tarihin tozlu sayfalarında kalmış gibi görünüyor.

NURCULAR
FETÖ terör örgütü dolayısıyla artık herkesin bildiği bir yapılanma olan bu tarikat, 1960 yılında ölen Said-i Nursi talebelerinin yürüttüğü bir akımdır. Cemaat yapı olarak iki kısımdır.
Okuyucular ve yazıcılar. Diğer tarikatlar ile ortak noktası tabii
ki hadis ve sünnet temelli bir inanışa sahip olmaları, peygamberleri sürekli rüyasında gören, sohbet eden bu cemaat, TV dizilerinde uydurma hikâyelerle evlerde okudukları Risale-i Nur
kitapları ile ölmeyi göze almış binlerce insan yetiştirdiler. Öyle
bir inanış düşünün, sivil halkın üzerine ateş eden pilot ve bu
emri veren general aldıkları bu dersler neticesinde bunu yapabiliyor.
Münafık bir hayat yaşayan ve bunu da yine hadis ve sünnetten delil bulan bu yapılanma mensupları belki halen yanımızda FETÖ konusunda bile evet haklısın diyen biri olabilir.
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İktidar eline geçtiği zaman o pembe yanaklı nur yüzlü sakallı
hacı abiler hadis ve sünnet gereği her cuma, cuma namazından
sonra kelle kesmeye başlayacaklar. İsterseniz sorabilirsiniz.
Örnek sorular:
Sizin istediğiniz İslam Devleti kurulursa sebepsiz yere namaz kılmayanın hükmü nedir?
Hadis ve sünneti inkâr etmenin hükmü nedir?
Zina eden evli ise hükmü nedir?
Ben Hristiyan olmak istiyorum diyenin hükmü nedir?
Namaz farklılıkları:













Elleri kulak memesine değdirmek şart değil.
Fatiha’nın ilk âyeti besmele kabul edilmez.
Ayak arası bir karış açılır.
Ayaklar V şeklinde açılmaz.
Eller göbek altında bağlanır.
Rükuda eğilirken doksan derece eğilirler.
Eller diz kapağında iken parmaklar açıktır.
Oturduğunda parmaklar açık ve dizden aşağıya
sarkar.
Son oturuşta işaret parmağı kaldırılır.
Ayak baş parmağı kımıldatılmaz.
Baş açık olmaz.
Her namazın sonunda tesbihattan sonra 1 kere
“Rabbim bizi ateşin azabından koru”, 3 kere “Rabbim bizi kadınların belası/fitnesi/şerrinden koru”
diyerek dua ederler.

SÜLEYMANCILAR
Osmanlı âlimi olan Süleyman Hilmi Tunahan tarafından
kuruldu. 1940 yılında Kur’an kurslarının tekrar açılması ile ya-
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yıldı. Süleyman Efendi’nin ölümünden sonra Kemal Kancar
liderliğe geçti. Mevcut Diyanet İşleri çoğunlukla cemaatin elindedir. Diğerleri gibi hadis ve sünnet eksenli bir inanış mevcuttur. Gurbetçiler tarafından benimsenmesinin sebebi Diyanet
bağlantılı olduğu içindir.
Namaz farklılıkları:















Elleri kulak memesine değdirmek şart değil.
Fatiha’nın ilk âyeti besmele kabul edilmez.
Ayak arası bir karış açılır.
Ayaklar V şeklinde açılmaz.
Eller göbek altında bağlanır.
Rükuda eğilirken doksan derece eğilirler.
Eller diz kapağında iken parmaklar açıktır.
Oturduğunda parmaklar açık ve dizden aşağıya
sarkar.
Son oturuşta işaret parmağı kaldırılır.
Ayak baş parmağı kımıldatılmaz.
Baş açık olmaz.
Dua ederken avuçlar birleştirilir.
Sabah namazından sonra zikir çekmek yaygındır.
Her rekâtta Fatiha okumak zorunludur.

SELEFIYYE
Selef önceki nesil, Selefiyye bu nesile mensup olanlar anlamına gelir. En fanatik hadis ve sünnet takipçileri diyebiliriz. Âyet
ve hadislerde ki ifadelerin zahiri ile yetinmeyip bunları aynen kabul eden, teşbih ve tecsime düşünmeyen ve tevili kabul etmeyen
bir ehl-i sünnet topluluğudur. Allah’ın zati, fiili sıfatlarını hepsini
tevilsiz nasılsa öyle kabul eder. Hz. Peygamber ve sahabelerin takip ettiği yolu doğrudan izlediği iddia edilen gruptur.
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Tabidin, Mezhep imamları, müctehidler, hadis âlimleri, Selefiyye’dendir.
İmam Şafii, Malik, Ahmet b Hanbel, bir kısım görüşleriyle Ebu Hanife, Evzai, Sevri gibi müctehid imamlar, Buhârî,
Müslim, Ebu Davud, Darimi, İbn Mente, İbn Kuteybe ve Beyhakî gibi hadisçiler Taberi, Hatip El Bağdadi, Tahavi bazı önde
gelen isimleridir. Bu isimlerin eserlerine bakıldığında birbirine
ters, hatta birbirine hakaret içeren yerler bulmak kolaydır. Birinin helal dediğine diğeri haram dediği halde aynı kişiler tarafından sevilmesi, ya eserleri okunmuyor ya da tek hüküm koyucu değil birçok hüküm koyucu kabul ediliyor olmasındandır.
Namaz farklılıkları:











Fâtiha’nın besmelesi âyet kabul edilmez.
Besmele sessiz okunur.
Ayaklar arası bir karış açılır.
Eller kalkarken göğüs hizasını geçer.
Kıyamda eller göbek altında bağlanır.
Oturuşta parmaklar kapalı, dizden aşağıya sarkmaz.
İşaret parmağı kalkmaz.
Ayaklar V şeklinde açılmaz.
Her parmak kıbleyi göstermek zorunda.
Namazda başın kapalı olması lazım (Takke, sarık).

EŞARILIK
Bu mezhep de aslında bir tarikattır. Tarikatın büyük şöhretlileri mezhep olur, şöhret olmayanlar tarikat kalır. 3. asrın
başlarında Ebu’l Hasan Ali b. İsmail tarafından çıkarılan bir ehli
sünnet hadis kökenli akımdır ve kelamcıdır. Tevile karşı çıkan
selefiliğin tersidir. İlginç olan bu hep beraber Ehli sünnetiz diyen tarikatlar birbirleri için fasık, zındık, kafir gibi hitapları çok
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rahat kullanırken hepsinin siyerden sahih senetli delilleri hadisleri mevcut. Biz ya da birileri bu çelişkiyi önlerine koyduğu
zaman gelen cevap daha vahim. Ulemanın ihtilafında rahmet
vardır. Bir örnek ile sadeleştireyim:
Hanefi: Tilki eti haram
Şafii: Tilki eti helal
Netice rahmet fakat aynı çelişkiyi Kur’an ile verelim.
Kur’an: Domuz haram
İncil: Domuz helal
Netice biri Allah’ın hükmüne karşı geldi. Bu sefer aynı ihtilaf
yani Allah’ın haram dediğine helal demek küfre girmek oldu. İkisi de aynı hata ama biri rahmet oluyor. Halbuki âyet Enam 145:
“De ki: Bana vahyedilende, yiyen birisi için şunların dışında haram edilmiş bir madde bulamıyorum.
1- Leş
2- Akıtılmış kan
3- Domuz eti
4- Allah’tan başkasına sapıkça adanmış yiyecekler
Zorda kalan bir kimse, istekli olmaz ve sınırı aşmazsa kuşkusuz senin Rabbin bağışlayandır, rahimdir.”
Ayrıca 10:59-60 16:112-113-114-116’ya bakılabilir.
İşte aklı eleştiren selefiliğe inat aklı kullanmak gerektiğini
söyleyen eşariye ilkeleri:
1- Marifetullah Allah’ı bilmek şeren vaciptir. Şeriat ve dinden haberi olmayan mesul değildir.
2- Nübüvvet: Kadından Peygamber olabilir, erkek olması
şart değil.
3- Cüzi irade: Müstakil değildir, Allah yaratır.
4- Kesb (Okudum, anlamadım. Merak eden kendisi okuyup anlamayı deneyebilir.)
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5- Hüsn ve Kubh: Akıl ile idrak olunamaz, ancak Allah’ın
emir ve yasağı bir şeyin iyi ya da kötü olduğu bilinebilir.
6- Tekvin: Kudret sıfatının bir taallukudur.
7- Sebep ve Hikmet: Allah’ın fiilleri bir hikmete ya da sebebe bağlı değildir.
8- Kur’an-ı Kerim mahlûk değildir. O Allah’ın kelamıdır.
Mushaf kağıt ve mürekkep mahlûktur.
9- Şefaat haktır. Kıyamet günü gerçekleşecek.
10- Rüyet: Allah ahirette gözle görülecek.
Günümüz Türkiye’sinde fazla bir Eşariye mensubu yok fakat ilkeleri birçok tarikat ile aynı olduğu için tanıtayım dedim.
Namaz farklılıkları:
Fatiha’nın besmelesini âyetten kabul etmezler.
Eller göbek altında bağlanır.
Sağ ayak başparmağı oynatılmaz.
Eller diz kapağında iken parmaklar açıktır.
Rükuda doksan derece eğilirler.
Sadece burun secdesi namazı bozar.
Sadece alın secdesi namazı bozar.
Secde esnasında iki ayak havaya kalkarsa namazı
bozar.
 Sağ işaret parmağı son oturuşta kalkar.
 Ayak arası bir karıştır.
 Her rekâtta Fatiha okunur.









MATURIDILIK
Kurucusu Ebu Mansur bin Mahmut el-Maturidi’dir. Savunucuları İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye dayandığını söylemekteler. Mezhep ya da tarikatın diğer adı Hanefiyye-Maturidiy-
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ye olarak isimlendirildiği söylenir. Bir ehli sünnet akımıdır.
Semarkant çıkışlıdır. İmam Maturidi’nin Kitabul Tevhid eseri
İmam Eşari’nin çok daha üstünde ayrıntılı detaylı fikirleri olduğu hadis ve sünnete bağlılığı ve uygulaması daha net olduğu
görülmektedir. Temel ilkelerinde aynıdır.
Namaz farklılıkları:















Elleri kulak memesine değdirmek şart değil.
Fatiha’nın ilk âyeti besmele kabul edilmez.
Ayak arası bir karış açılır.
Ayaklar V şeklinde açılmaz.
Eller göbek üstünde bağlanır.
Rükuda eğilirken doksan derece eğilirler.
Eller diz kapağında iken parmaklar açıktır.
Oturduğunda parmaklar açık ve dizden aşağıya
sarkar.
Son oturuşta işaret parmağı kaldırılır.
Ayak baş parmağı kımıldatılmaz.
Baş açık olmaz.
Dua ederken avuçlar birleştirilir.
Sabah namazından sonra zikir çekmek yaygındır.
Her rekâtta Fatiha okumak zorunludur.

Bu bölümümüzü de ilgili Kur’an âyetleri ile bitirelim:
6:65 De ki: “Sizin üstünüzden ve ayaklarınızın altından
azap göndermeye, sizi topluluklar halinde ayırıp kiminizin hıncını kiminize tattırmaya kadir olan O’dur.” Bak,
iyice anlasınlar diye âyetlerimizi nasıl her yönüyle açıklıyoruz.
6:159 Dinlerini parça parça edip, gurup gurup olanlar var
ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak
Allah’a kalmıştır. Sonra O, onlara yaptıklarını bildirecektir.
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10:19 İnsanlar, sadece tek bir ümmetti. Sonra anlaşmazlığa düştüler. Şayet Rabb’inin katında önceden verilmiş
bir hüküm olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri konularda
hemen karar verilirdi.
19:37 Bundan sonra gruplar kendi aralarında çekişmeye
başladılar. Büyük günde bütün gerçekler ortaya çıktığı zaman, o gerçeği yalanlayan nankörlerin vay haline.
21:92 Bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Çünkü hepinizin Rabbi Ben’im. O halde yalnızca Bana kulluk edin!
21:93 Emirlerini aralarında bölük pörçük ettiler. Oysa
hepsi yalnızca bize dönecekler.
23:53 Ama insanlar, aralarındaki inanç bağını keserek
kendi aralarında parça parça oldular. Her grup kendilerinde bulunan ile sevinip böbürlenmektedirler.
30:32 Dinlerini parçalara bölen, gruplara ayrılan ve her
grubun kendi yanındakiyle böbürlendiği kimselerden olmayın.
43:65 Sonra gruplar kendi aralarında anlaşmazlığa düştüler. Artık acı veren günün azabından dolayı haksızlık
yapanların vay haline!
54:44 Yoksa, ‘Biz, zafere ulaşacak bir cemaatiz’ mi diyorlar?
54:45 O cemaat bozguna uğratılacak; dönüp kaçacaklar.
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N
Allah’tan geldiğine inandığı okumamış ya da küçükken
Kur’an kursunda okumuş. Sonra iş, güç, ekmek... Unutmuş. Dinini sorduğun kişi babasının inandığını söyler hale gelmiş. Biz
müslümanız, biz halefiyiz. Neden Hanefisin? Babam Hanefi.
Sonraki cevaplar daha orijinal. En iyisi Hanefi. 4 mezhep bir
camide ise imam Hanefi olur. Neden? Babam öyle diyor. Mezhepler sonradan çıktığı için birini diğerinden üstün tutan hadis
olmamalı.
Birbirlerini öldüren mezhep fanatikleri devrin lideri tarafından birbirlerini hak ilan etmek zorunda kaldılar. Birinin
helal dediğine, diğeri haram dediği halde. Hepsi doğru kabul
edildi. Bir örnek ile anlatayım. Allah’ın haram dediğine ben helal dersem müşrik olurum. Aynı meseleyi mezhep yaparsa ne
olur? Örnek tilki eti Hanefi haram, Şafii helal diyor.
La ilahe illallah
İlah yoktur, Allah’tan başka. İlah=Yasa koyucu
Benim yaptığım hatayı helal ya da haram hükmü koymamı
mezhep imamı yaparsa ne olur? Cevap rahmet olurmuş. İhtilafta rahmet varmış. İhtilafta basit değil en büyük ihtilaflar adam
öldürme konusunda. Farklı kanaat biri öldürülür diyor, diğeri
hapse atılır diyor. Kan abdesti bozar mı meselesi değil. Çelişkinin normal karşılandığı mezhepler, çelişkilerle dolu hadisleri
savunurken kullandıkları metota gelelim.
1- Kişi için özel olarak söylenen hadisler: Kur’an’da ya da
diğer hadislere ters bir hadis gösterirseniz verilen cevaptır. So-
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rulması gereken soru madem sadece bir kişi için söylenmiş, neden Kur’an’ın tefsiri olarak kabul edilip yüzyıllardır camilerde
vaazlarda kullanılıyor? Aynı kişiden bir kişi daha çıkabilir mi?
Cemaat bu hadisi kendi üzerine olmalı mı?
2- Hadis âlimlerinin hadis kabul etme teknikleri böyle. Bir
hadis âliminin kitabına almadığı zayıf kabul ettiği (iftira) hadis
diğerine göre hüküm delili.
3- Devlet olmadan önce söyledi, devlet olduktan sonra söyledi. Hangi surenin Mekki, hangi surenin Medeni olduğu konusunda bile aynı fikirde olmayan hadis savunucuları hadisteki
çelişkiyi kapatmak için kullandıkları başka bir delildir. Ortak
oldukları konular ayrıca incelense ortak problemler çıkacaktır.
Peygamber’in kervanları götüren bir tüccar olduğu halde okuma yazma bilmediğini savunmak gibi.
Özellikle okuma düşmanı olan tarikatlar her fırsatta okul,
diploma, eğitim yerine bir din âliminin tayin ettiği bir kişiyi
“Adıyaman Menzil’in İstanbul Bağcılar vekili” gibi bir kişiyi
önünde diz çökmeyi ve onu dinleyerek (kitap okumazlar) ilim
almayı (menkıbe ve kıssalar) mevcut düzenin okullarında okumaktan daha üstün tutarlar. Örnek verdiğim Bağcılar vekili de
bu vekilliği “El Aldı” ile tabir edilen icazetten ibarettir.
Birde çok kitap okuyan hadisçiler var. Mevcut düzenin
içine sızmak için hep diplomaya ulaşan bu cemaatler aynı hadis âlimlerine inanmayı Kur’an’a eş gören gruplardandır. Fakat
cübbe giymezler, sarıkla dolaşmazlar, uzun sakal bırakmazlar.
Kendi aralarındaki bu farklar yan yana geldikleri zaman rahmet, bereket olarak siyasi bir dil kullanırlar. Fakat bir toplumda
sadece kendi cemaatleri olduğu zaman diğer cemaatlerin fasık,
zındık, kafir, cahil, batıl olduklarını rahat rahat söylerler ve
hepsi de 71,50 fırka vardır. Sadece biri hak yoldadır hadisini
kendi cemaati için kullanır. Bu açık bir münafıklıktır. Diyanetin
İran’dan gelen dini heyeti kabul edip iltifatlar etmesi gibi.
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Konu

Hanefi

Maliki

Hanbeli

Sebepsiz
yere namaz
kılmayanın
hükmü nedir?

3 gün
hapsedilir,
ısrar ederse öldürülür.

3 gün için3 gün içinde
Tevbe etmezse
de tevbe
tevbe etmezöldürülür.
etmezse
se öldürülür.
öldürülür.

Kur’an’a göre âyetler ile sabittir. Sadece kısas durumunda veya din için yapılan savaşta öldürme yetkisi vardır. 4 mezhebin aynı fikirde olduğu neredeyse tek konu öldürmek, dövmek ve zarar vermek konusunda oluyor.

2

Fatiha’nın
başındaki
besmele âyet
olarak kabul
edilir mi?

Âyet değildir

Âyet değildir

Âyettir

Âyettir

Nasih mensuhu (bir âyet başka âyetin hükmünü kaldırır) savundukları
halde iptal edilen, hükmü kalkan âyetler arasında bulunmayan Fatiha’nın
birinci âyeti olan besmele dünyadaki bütün Arapça Kur’an-ı Kerim’lerde bir olarak numaralanmasına rağmen Hanefi ve Maliki mezhebi âyeti
inkâr ediyor. Şayet iddialarında doğru iseler o zaman da Şafii mezhebi ve
Hanbeli mezhebi Kur’an’a bir âyet ilave ediyor. Bu kadar ciddi bir konuda
23 yıl Peygamber ile beraber namaz kılan sahabe nasıl oluyor da aynı fikirde olmuyor. 3. ve 4. maddede birinin mekruh (harama yakın) dediğine
diğeri farz diyor. Durumun ne kadar vahim olduğunu gösteren en güzel
örnek olarak sizlere sunuyoruz.

3

Fatihadan
önce besmele
çekmenin
hükmü nedir?

Sünnet

Mekruh

Farz

Farz
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4

Fatiha sûresini okumadan
namaz kılınır
mı?

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

5

Namazda
“ah” ve “oh”
demek namazı bozar
mı?

Evet

Hayır

Evet

Evet

6

Abdest’i ara
vermeden
almak farz
mıdır?

Hayır

Evet

Hayır

Evet

7

Cuma namazı en az kaç
kişiyle kılınabilir?

3

12

40

40

Din ile alakası olmayan uydurma uydurma konular sanki yapılan ibadeti
iptal edecekmiş gibi önce bir problem üretip sonra da bu problemi kendi
keyiflerine göre çözümler sunan mezhep kurucuları namazda ah oh demek, ya da abdeste ara vermek gibi lüzumsuz sorularla insanların kolay
yaşayacakları bir dini zorlaştırmak için ellerinden geleni yapmışlar.
Fakat Cuma namazı kaç kişiyle kılınır böyle uyduruk bir mesele değil.
Ciddi bir mesele. Peygamber Medine’de en az 10 yıl kendi kaynaklarına
göre Cuma namazı kıldı. Cuma mescidi diye adlandırılan özel bir mescid bile var. Peygamber’in izinden gittiğini iddia eden mezhepler öyle bir
çelişkiye düşüyorlar ki sanki hepsinin ravisi farklı, Peygamber’i farklı gibi
bir netice çıkıyor. Mezhebin birine göre 39 kişi ile Cuma kılınmaz, diğer
mezhebe göre 11 kişi ile kılınmaz, bir diğer mezhebe göre de 3 kişiyle dahi
kılınır. Ama Peygamber aynı, hatta hadis zincirinde aynı raviler var.
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Namazda Tadili Erkan’ın
şartı nedir?
(Namazda 4
yerde rükû,
secde, kavme
ve celsede
her uzvun
hareketsiz
durması)

Vacib

Farz

Farz

.
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Farz

Bu konuyla ilgili menkıbeleri dinlemişsinizdir. Hz. Ömer demiş ki:
“Mümkün olsaydı baş parmağımı seccadeye çivi ile çakardım.” Tersi
rivayeti de söyleyelim: “Namazda önünüzdeki saf boşalırsa namaz esnasında ilerleyebilirsiniz.” Ya da bir hadis ile konuyu sağlamlaştıralım:
“Peygamber ensesinde torunu ile beraber namaz kılardı. Rukuya giderken indirir, secdeden kalkarken tekrar ensesine alırdı.” Ama gördüğünüz gibi hepsi sahih, hepsi doğru, adı ihtilafta rahmet, kabul etmeyen
mürted.

9

Kilisede namaz kılınır
mı?

Helal

Mekruh

Mekruh

Mekruh

Yine lüzumsuz bir soruya verilen helal, mekruh kavramı. Allah’ın arşında namaz kılacak yer bulamamış, kilisede kılayım mı diye soruyor.

10

Namazda
elleri bağlaGöbek altı
ma yeri neresidir?

Salınır,
Nafilede göğüs üstü

Göbek üstü

Göbek
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Namazda iki
topuk arası
mesafe ne
kadar olmalıdır?

4 parmak

4 parmak

1 karış

2 karış

Kur’an yetmez, eğer şayet yetiyorsa namaz nasıl kılınıyor hadi bana göster diyenlerin gerçek yüzü bu tablo. Peygamber hangisini yaptı. Eğer
hepsini yaptı ise her çeşidini yapmak gerçek sünnet. Sadece bir çeşidi ile
ömrünü bitiren sünnete aykırı namaz kılmış olur.

12

İftidal
tekbirinin
hükmü
nedir?
(elleri kaldırma)

Başlarken
hariç kaldırılmaz

Başlarken
hariç kaldırılmaz

Hepsinde
kaldırılır

Hepsinde
kaldırılır

Yıllarca beraber namaz kıldıkları Peygamber’den namazı öğrenenlerin
çelişkiye düştüğü 100 konudan birisi.

13

Abdest’in
sünnetlerinin
sayısı kaçtır?

14

8

30

20

Kur’an’ı açıklayan sünnettir, fakat ne hikmetse çok basit bir şekilde anlatılan Mâide sûresi 6. âyetteki abdesti öyle bir hale getirmek için birbiri
ile çelişkili sünnet sayılarını görüyorsunuz. Şafii mezhebine göre diğer 3
mezhep 20 civarında sünneti inkâr ediyor. Ya da kendileri sünnet olmayan bir sürü şeyi ilave ediyor. Birinin sünnet dediğine diğeri hayır diyor.
Dikkat edin, yaşadıkları dönem aynı. Biri hoca iken diğeri de yaşıyor.
Aralarında 20-30 yıl gibi bir fark var.
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Delk’in hükmü nedir?
14

(Abdestte ve
gusülde yıkanan yerleri
ovmak)

Sünnet

Farz

Sünnet

Sünnet

Lüzümsuz bir soruya verilen cevap farz ve sünnet. Ovmak hangi boyutta olmalı? Kese atmak fazla mı gelir? Gördüğünüz gibi eğer makamınızı
yükseltmek istiyorsanız milyonlarca soru bulabilirsiniz.

15

Yeni suyla
kulakları
mesh etmenin hükmü
nedir?

Sünnet

Sünnet

Sünnet

Başla beraber tek
su ile farz

Lüzümsuz gibi görünen bu maddenin arkasında bir hadis var. Peygamber buyuruyor ki: “Su birikintisine idrar yapıp yıkanmayın.” Bu hadisi
duyunca şöyle bir netice çıkabilir. Demek ki o dönem o insanlarda böyle
bir uygulama varmış ki Peygamber yasaklıyor. Şahsi kanaatim diğerlerinde olduğu gibi burada da büyük bir iftira var.

16

Başın tamamını mesh
etmenin
hükmü nedir?

Sünnet

Farz

Sünnet

Farz

17

Başı 3 defa
mesh etmenin hükmü
nedir?

Mekruh

-

Sünnet

-
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Hadis ve sünnete eleştiri getirdiğimiz zaman en çok gelen sorulardan
birisi fazla namaz kılsan ne olur, zarar mı edersin? “Elini bir kere yıkayacağına üç kere yıkasan ne zararı var?” diyerek dine yapılan ilaveleri,
zamları normal bir şeymiş gibi, hatta iyi bir şeymiş gibi bize sunanlara
Hanefi mezhebi imamından bir cevap. Başı üç defa mesh etmek harama
yakın, yani mekruh. Ne zararı var diye itiraz edecek misiniz? Mezhep
mensubu olan kişiler duydukları cümlenin manasına değil söyleyen
kim diye bakarlar. Siz bir hüküm verin, o size soracak. Hangi mezhep?
Siz Hanefi derseniz o zaman kabul diyecek. Yani ne söylendiği önemli
değil, kimin söylediği önemli.

18

Mazmaza ve
İstinşak (ağız
ve burun
yıkama) hükmü nedir?

Sünnet

Sünnet

Sünnet

Farz

19

Abdest’e başlarken besmele çekmenin hükmü
nedir?

Sünnet

Sünnet

Sünnet

Farz

Sünnet diyenin mantığını anlamak kolay. Kur’an’da yok. Peygamber
yapmış. Biz de yaparız zihniyetinin gereği. Fakat farz nasıl oluyor?

20

Abdest’e niyet etmenin
hükmü nedir?

Sünnet

Farz

Farz

Farz

Farz ile sünnet arasındaki farkı bilen çelişkinin farkına varır. İkisi de
aynı şey diyorsanız, Peygamber farzlara da ilave yaptı demektir. Farz Allah’ın emri, sünnet Peygamber’in uygulamasıdır diyenler buradaki farzı
nasıl tarif ederler?
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21

Abdest’te
kulaklar kaç
defa mesh
edilmelidir?

1

1

3

1

22

Abdest’i bozan şeylerin
sayısı kaçtır?

12

3

5

8

Maliki ile Hanefi mezhebi arası 4 kat fark var. Aynı Peygamber’in izinden giden bu âlimlere göre bir çoğunun abdesti bozulmuş oluyor. Abdesti bozulan Maliki mezhebine geçerse en az 9 maddeden kurtuluyor.
Aynı kitap, aynı Peygamber, aynı abdest; bozulma sebepleri çeşit çeşit.

23

Cinsel organına dokunmak abdesti
bozar mı?

Hayır

Evet

Evet

Evet

24

Namazda
kahkaha ile
gülmek abdesti bozar
mı?

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

25

Deve eti yemek abdesti
bozar mı?

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Lüzümsuz sorulara ciddi ciddi uğraşıp cevaplar bulmuşlar. Deve yerine
sırayla yediğimiz bütün hayvanları ilave ederek abdest alabilirsin, ya da
alamazsın diyerek fetva verebilirsiniz.

26

Cenaze yıkamak abdesti
bozar mı?

Hayır

Evet

Hayır

Evet
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Cenaze yıkamaktaki kasıt ölüye gusül abdesti aldırmak. Cenazeye abdest aldırırken sadece Hanbelilerin abdesti bozuluyor.
27

Abdest şüphe
ile bozulur
mu?

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Yine Hanbeli mezhebinin bir takıntısı bir hüküm getirmiş. Yani şüphe
etti, abdest gitti. Hakikaten uygulaması ne kadar zor olduğunu düşünün. Bir an şüphe ediyorsunuz, acaba abdestim bozuldu mu? İşte o anda
abdestiniz bozuluyor. Hadi yeniden abdest almaya. Sakın itiraz etmeyin, buna düşünce suçu diyebiliriz.
28

Kan Abdest’i
bozar mı?

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

İslam tarihi boyunca Peygamber’in vefatına kadar savaş, kan, boykot,
yokluk, kıtlık ve 23 yıl abdest alıp savaşta namaz kılınıyor ve hakikat
öğrenilmeden Peygamber vefat ediyor. Sonra sahabe kendi arasında
ihtilafa düşüyor. Bir sahabe elini kesiyor. Tekrar abdest almaya niyetleniyor. Diğer sahabe itiraz ediyor. Ben resulü tekrar abdest alırken
gördüm, sebebi Hz. Âişe annemiz elini sarmıştı, o yüzden Peygamber
yeniden abdest aldı. Diğer sahabe de hayır, ben de o günü hatırlıyorum.
Peygamber elini kestiği için abdest almıştı diyor. Peygamber vefat ettiği için soramıyorlar. Buyrun biri Hanefi, diğeri Şafii oluyor. Bu vakayı
bilmeyen yoktur. Fakat herkesin unuttuğu Peygamber ümmeti ile sanki
birkaç gün kaldı gibi düşünmüyor. En ilginci Hanefi mezhebi Hz. Ali’ye
ait Hayber’deki ok saplandıktan sonra “Namaza durayım da öyle çıkartın” sözünü Hz. Ali öyle bir namaz kılıyordu ki sırtından oku çıkartsalar
hissetmiyordu. Böyle bir huşu içinde namaz. Ama o okun çıkartıldığı
yerden gelen kan Şafii’nin dikkatini çekmiş. Hz. Ali 150 yıl daha yaşasaydı Şafii mezhebine bağlı olurdu demek ki.
Şimdi biz sorumuzu soralım. Kur’an’da olmayanı Peygamber’in açıkladığını iddia ediyoruz. Hani açıklama?
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Delikli meshin üzerine
mesh etmek
caiz midir?

Evet

Evet

Hayır

.
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Hayır

Benim gibi birisi o dönemde yaşasaydı delikli mesh olur mu diye sorardı. Meshin amacı ayağı tam kapatmak. Lüzumsuz bir soruda bile aynı
fikirde olamayan büyük âlimler!

30

Gusül Abdest’i almayı
gerektiren
sebepler kaç
tanedir?

7

4

5

6

Buradaki çelişki farklarını yazmaya terbiyemiz müsaade etmiyor. Kişilerin derdi ne ise emek verdikleri konu orada yoğunlaşıyor. Kütüb-i
Sitte’de bu yüzden konu başlıkları arasında ADALET babı yok. Gusul ve
cima ile ilgili ansiklopedi yazılır.

31

Gusül Abdest’inin
farzı kaç
tanedir?

11

5

3

5

Farz Allah’ın emrettiği yapmakla yükümlü olduğumuz emirlere denir.
Sünnet Peygamber’in yaptığı ve ümmetine tavsiye ettikleri söz ve eylemlerdir. Sünnetteki ihtilafı kendi aralarında hak mezhep adı altında
normale çevirenler Allah’ın farzını nasıl farklı yorumluyorlar? Ya da Allah’tan başka hüküm koyan ilahları mı var?
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Namaz kılan
kimsenin
önünden
geçilmesinin
haram olduğu mesafe
nedir?

40 kulaç

1 kulaç

3 kulaç

3 kulaç

Gerçekten namaz kılan 30 kulaç önünden geçeni görüp namazını bozup
tekrar başlar mı? Özellikle mezheplerin bu hükümleri yaşadıkları bölge
olan Buhara, Semerkant gibi bölgelerde taraftar bulması normal olabilir.
Fakat ömründe bir defa Hacca ya da umreye giden birisi böyle bir uygulamanın olmasının imkânsız olduğunu ve pratikte de uygulanmadığını
yaşayarak görecektir. Fakat hacca gitmediği halde mezhep kuran bu insanların bu tür hükümler vermesi gayet normal.

33

Namaz içinde unutarak
konuşmanın
hükmü nedir?

Namazı
bozar

Bozmaz

Bozmaz

Namazı
Bozar

Böyle bir maddenin olmasının sebebi İsra sûresi 110. âyetin uygulanmadığından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü bu âyette Allah namazın sesini kısmayın diyor. Namaz kılan kişi içinden namaz kılmazsa
başka bir şey konuşması mümkün değildir. Her an bir âyet okuyordur.
Fakat sünnet diyerek öğle namazı, ikindi namazı ve akşam namazının
son rekâtını sessiz kılarsanız unutursunuz ve aklınıza gelen bir şeyi
konuşursunuz. Şayet işiticek kadar sesli âyet okursanız beyin başka bir
şeyi söyleyemez.

34

Namazda
selam almanın hükmü
nedir?

Namazı
bozar

Bozmaz

Bozmaz

Namazı
bozar
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Kalbi namazda olan kolay kolay selamı almaz. Ama böyle lüzumsuz sorulara ihtiyaç duyarsanız altına namaz kılana selam verilir mi diye soru
sormaya devam edebiliriz.

35

Tüysüz bir
delikanlıya
değen erkeğin
Abdest’i bozulur mu?

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Tüysüz diye kastedilenin ne olduğunu tahmin edersiniz. Zaten çocuk
demiyor. Tüysüz erkek diyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu dinin değil ahlaki problemi olanların ürettikleri problemli sorular. Zaten
erkek erkeğe omuz omuza namaz kılan bir cemaat böyle bir soruyu soruyorsa sorduğu kişi normal erkek değil. Bu mezheplerin 3 tanesinin
abdesti bozmaz dediği konu yüzünden helak edilen Lût kavmi Kur’an’da
üstüne basılarak anlatılır.

36

Vitir namazının hükmü
nedir?

Vacip

Sünnet

Sünnet

Sünnet

37

İlk iki rekâtta
Fatiha’dan
sonra sure
okumanın
hükmü
nedir?

Vacip

Mübah

Sünnet

Sünnet

38

Rükû ve
secdelerde
tesbih etmenin hükmü
nedir?

Sünnet

Sünnet

Sünnet

Vacip
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Namazın
kabul olması
için secdede
alın ve burnun durumu
ne olmalıdır?

Alın ve
burun
değmeli,
Vacip

Sadece alın
Alın ve buyeterli, sadece
run değmeli,
burun namazı
Farz
bozar

Alın ve
burnun
değmeli,
sünnet

Kur’an yetmez diyenler, eğer yetiyorsa hadi âyetleri göstererek namaz
kıl! Biz namazı Peygamber’in uygulamasından öğrendik...
Bu kitabın yazılma gerekçesi bu cümle. Bizim cevabımız da madem
sünnet ve hadislerden öğrendik, hangi mezhep Peygamber’den namazın şeklini doğru aldı? Hangi mezhepler geçersiz namaz kılıyor? Hepsi
birden doğru derseniz birinin farzı, ötekinin namazını nasıl bozuyor?
Çelişkilerin içinden din mi arıyorsunuz?

40

Sarık ve
benzerleri
üzerine mesh
etmenin
hükmü nedir?

Caiz değil

Caiz değil

Caiz değil

Caiz

Eskiden sarıklar şimdiki gibi şapka şeklinde dışı sabit, fabrikasyon değildi. Kefen olacak kadar bir bez başa sarılırdı. Kişi vefat ettiğinde başındaki sarık çözülerek kefen yapılırdı. Bu yüzden kişi ne kadar büyükse,
fizikliyse sarık da o kadar büyük olurdu. Araplarda olmayan Osmanlı
âdeti olan sarık dinin emriymiş gibi fıkıh konusu olunca o kadar sarığı
çıkart, abdest al, tekrar sar. Tabii ki zahmetli. Hanbeli mezhebi bu zahmete gelememiş. Osmanlı’nın sarığı için üretilen soru Peygamber’den
kaynakla çözüm bulmuş.

41

Namazları
cem etmenin
hükmü nedir?

Sadece
Hac’da
yapılır

Yolculuk, yağmur ve hastalıkta yapılır

Yolculukta
yapılır

Yolculuk,
yağmur
hastalıkta
yapılır
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Her konuda oldukları gibi sanki 4 Peygamber varmış gibi çok basit bir
konuda bile şahitli ispatlı 4 farklı cevap çıkabiliyor. 5 vakit namazın önemini anlata anlata bitiremeyen mezhep savunucuları yağmur yüzünden
bir namazı erteleyip diğer namazı öne çekebiliyorlar. Tek fikir olasalardı
Peygamber’i şahit tuttuklarına delil olabilirdi. Fakat birinin sadece hacda olur dediğine diğeri resmen her an olabilir diyor.

42

Kadınlara bir
kadın imamlık edebilir
mi?

Mekruh

Caiz

Müstehap

Caiz

Ben kendi cevabımı vermek yerine mezhep savunucularına şunu sormak istiyorum. Hanefinin harama yakın dediğine Maliki caiz diyor. Siz
ikisine birden doğru derken aslında bu insanların delilsiz, ispatsız, gelişi
güzel, kendi kanaatlerini ortaya koyduklarını görüyorsunuz. Sadece bir
tanesinin bile sağlam bir delili olsa diğer mezhep kurucusu onu kabul
etmek zorunda kalırdı. Ama hiçbirinin delili olmadığı için hepsi farklı
fikir verebiliyor. Ayrıca kadınlarla ilgili konuları erkekler daha fazla konuşuyor. İnşallah bir gün bacılarımızdan birisi çıkar ve bunları savunan
bir erkeğe sana ne diyebilir.

43

Teravih naTek selammazında kaç
la 20 rekât
rekâtta bir
mekruh
selam verilir?

4 rekâtta selam mekruh

2 rekâtta
selam farz,
kasıtlı 4
rekâtta selam namazı
bozar

Tek selamda 10 rekât
mekruh

Kur’an’da olmayan namazın, olmayan rekâtının, olmayan selamının
hükmünü sorarsınız netice birinde olan diğerinde olmaz. Birinde bozar,
ötekinde mekruh olur.

44

Bayram
namazının
hükmü nedir?

Vacip

Sünnet

Sünnet

Farz-ı
Kifaye
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Kur’an’da olmayan namazın hükmü de tabii ki farklı olacaktır. Birinin
farz-ı kifayesi diğerine vacip, ötekine sünnet olur. Ama bizim toplum
sabah namazının farzını kılmak yerine sünnet dediği bayram namazı
için her türlü fedakarlığı yapar, mutlaka kılar.

45

Kaza namazı
olan sünnet
namazı kılabilir mi?

Caiz

Haram

Haram

Haram

Kur’an’da kaza namazı da sünnet namazı da yoktur. Olmayan iki namazın birbiri ile kıyasından yine ihtilaf çıkıyor. Birinin caiz dediğine diğeri
haram diyor.

46

Uzak ülkede
ölenin ardından gıyaben
cenaze namazı kılınır mı?

Şehitse
kılınır,
değilse
kılınmaz

Kılınmaz

Herkesin
kılınır

1 ayı geçmediy-se
kılınır

Cenaze namazı dediğimiz ritüel aslında cenaze duasıdır. Çünkü rüku ve
secde yok. Kıyamda yapılan duadan ibarettir. Netice böyle olunca sorunun cevabı olsa da olur, olmasa da olur türünden çıkıyor.

47

Namaza başlama duası
nedir?

Sübhâneke

Fatiha

Veccehtu

Sübhâneke

Namazda ne okumamız gerektiğini Peygamber’den öğrendiğini zannedenlere 3 çeşit cevap. Üçünün de savunduğu Peygamber her zaman
böyle kılardı. Toplumun savunduğu tabii ki benim babamın mezhebi
doğrudur. Peygamber böyle kılmıştır. Bu mezhepte doğduğum için ne
kadar şükretsem az.
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48

İmamın
arkasından
Fatiha
okumanın
hükmü
nedir?

Tahrimen
mekruh

İmam sesli
ise mekruh,
sessiz ise
müstehap

Farz

.
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İmam
sesli ise
mekruh,
sessiz ise
müstehap

Üzülerek gösterdiğimiz sizin de görmenizi temenni ettiğimiz ayrıntı
birinin mekruh dediğine – yani harama yakın – diğeri mecburen
okuman lazım farz diyor. Lütfen hayatımızdaki putları İbrahim Peygamber gibi kıralım.

49

Namaza başlarken sesli
niyet etmenin hükmü
nedir?

Bid’at, kalbi tatmin
olmayana
dil ile caiz

Caiz

Sünnet

Sünnet

Nedendir bilinmez Hanefi mezhebi sesli niyete karşı çıkıyor. Bu kadar
basit bir konuda yapılan böyle bir hataya rağmen en fazla takipçisi olan
mezhep. Bunun sebebini ben anlayamıyorum.
50

İntikal
tekbirlerinin
hükmü
nedir?

Vacip

Sünnet

Sünnet

Sünnet

51

Sabah namazının vakti ne
zaman biter?

Hafif ışıyınca

Hafif ışıyınca

Karanlıkta

Karanlıkta

Kur’an’ın çok açık tarif ettiği namaz vakitlerine rağmen ihtilafa düştükleri çok basit bir konu. Hafif ışısa ne olur? Biraz karanlık olsa ne olur?
Zaten hiçbir konuda aynı fikirde değilsiniz. Diğerinin namazına geçersiz oldu demek için bahane aramaktan başka bir şey değil.
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Ezanın sözleri peş peşe
okunmazsa
geçerli olur
mu?

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Kur’an’da olmayan ezanı okuduğunuzda geçersiz olursa neye göre okumanız istendi de geçersiz oldu. Ya da geçersiz kabul eden kim. Bilal-i
Habeş’in sünneti Peygamber’in sünneti gibi kesin hüküm içeriyor. Tabii
ki ezan okunsun; fakat peş peşe okumadı geçersiz, makamı yanlış oldu
geçersiz, hızlı okudu geçersiz, yavaş okudu geçersiz gibi iddialar tutarsızdır.

53

Namazı bitirirken selam
vermenin
farz olduğu
miktar nedir?

Farz değildir

Bir tarafa
vermek farz

Bir tarafa
vermek farz

İki tarafa
vermek
farz

Kur’an’da olmayan konulara sünnet yoluyla açıklık getirdiğini iddia
eden zavallı durumundaki çelişki yığınına basit bir örnek.

54

Cenaze namazı, namaz
kılmanın
yasak olduğu
kaç vakitte
kılınmaz?

5

3

Her vakit
kılınır

3
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55

Namazın ilk
ve son oturuşlarında
tahiyyat duasının hükmü
nedir?

İlk ve son
oturuşta
vacip

İlk ve son
oturuşta
sünnet

İlk oturuşta
sünnet, son
oturuşta farz

.
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İlk
oturuşta
vacip, son
oturuşta
farz

Tahiyyat olarak bilinen namazda son oturuşta okunan, âyet olduğu zannedilen, fakat kesinlikle âyetle bir bağlantısı bile olmayan bu dua maalesef namazın şartı olarak müslümanlara verilmiş. Bu duanın içinde
Peygambere selam var. Yani sünnet olamaz. Bunu sünnet olarak kabul
etmek Peygamber kendi kendine selam verdi manasına gelir. İlle de
sünnet olarak kabul edilecekse her namaz kılan kişi kendisine selam
vermeli. Fakat okuduğunun manasını bilmeyen, ne dediğini bilmeden
namaza duran, babasından duyduğunu da maalesef âyet zannediyor. Bizim gibi gösterenlere de bu kadar âlim bilmiyor da sen mi biliyorsun
eleştirisi geliyor.

56

5 vakti cemaat ile kılmanın hükmü
nedir?

Sünnet

Sünnet

Sünnet

Vacip

Hadislerde cemaat ile kılmanın faziletleri saymakla bitmez. Örneğin bir
kişininki kabul oluyorsa, herkesinki kabul olur, rahmet yağar, 27 kat derece üstündür, attığın her adım için sevap alırsın, yüzlerce hurinin ve
cennetin verildiği cemaat ile namaza mezhepler farz diyemiyor. Oysa
bundan çok daha basit konularda farz derken, farzın ne olduğunu unutanlar buraya gelince sünneti geçemiyorlar.
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57

Seferde namazı 4 yerine
2 rekât
kılmanın
hükmü
nedir?

Vacip

Sünnet

İkisi de caiz

İkisi de
caiz

58

Namazda
seferi olma
mesafesi kaç
km’dir?

104 km

80 km

80 km

80 km

59

Seferi olarak
namaz kılma
süresi kaç
gündür?

15 gün

4 gün

4 gün

4 gün

Sefer halinde iken namazı kısaltın âyetini maalesef sefer kelimesini yanlış çevirerek savaş hali yerine (Ridaniye seferi, Mercidabık seferi) trafik
olarak aldıkları için (Seyrü sefer) tehlike anını km’ye çevirmişler. Biraz
düşünen şunu sormalı: “Ben iki rekât kıldım, Yasin sûresini okudum.
Bu kısa namaz olur mu?” Ya da “Ben 4 rekât kıldım, İhlas sûresini okudum. Uzun namaz mı oldu?”. Doğru olan rekât sayısını indirmek değil
sefer halinde iken (tehlike) kısa sure okumaktır. Böylece yukarıdaki çelişkilerde kalkar.

60

Tavaf için
abdest almanın hükmü
nedir?

Vacip

Farz

Farz

Farz

61

Abdest için
niyet etmenin hükmü
nedir?

Sünnet

Farz

Farz

Farz

Bana Namazı Göster

.

289

Kur’an’da olmayan bütün konular sünnette bulunur iddiası ile savunulan mezhepler aslında sadece birkaç kişinin kendi fikrinden ibaret olduğunu anlamak için bu tür çelişkileri net olarak anlamak lazım. Farz,
Allah’ın emri olmasına rağmen diğer mezhep imamı “Hayır! Bu farz
değil Peygamber’in kendi tercihidir.” diyerek hepsinin sadece zanda bulunduğunu ispat ediyor.

62

Müezzinin
maaş almasının hükmü
nedir?

Haram

Helal

Helal

Haram

Kur’an’da sizden ücret talep edenlerin peşinden gitmeyin âyetlerine rağmen imam, müftü, hatip gibi diyanet personelinin maaş alması normalmiş gibi müezzinin maaşı ihtilaf konusu olmuş. İmamdan hiçbir farkı
olmayan müezzinin maaş almasına haram diyenler imama maaş verilmesini normal görmesi ilginç.

63

Cenaze namazını kimin
kıldırması
gerekir?

Devlet
başkanı

Vasiyet edilen
kişi

Velisi

Vasiyet
edilen kişi

64

Arapça
bilmeyen
birinin ezanı
kendi dilinde
okumasının
hükmü nedir?

Haram

Haram

Helal

Haram

İslam dinine geçtikten sonra Allah’ın verdiği ana dilini, dinini yaşamaktan yasaklayan bu milliyetçi mantık Kur’an okurken mananın kayacağına
inanıyor. Sesler yanlış çıkarsa, harfler yanlış çıkarsa Kur’an’ın yanlış anlaşılacağını savunuyorlar. Ezanda böyle bir problem olma ihtimali yokken
o bölgenin insanı kendi dilinde camiye çağrılsa çok mu kötü olur. Günümüzde buna gerek yok. Çünkü ezan bütün dünyada mana olarak, makam
olarak tanınıyor. Başka bir dilde okunmasına artık gerek yok.
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65

Niyet alınmayan ezana
kabul olur
mu?

Evet

Hayır

Evet

Hayır

66

Ezan ve
kamet esnasında selam
almak caiz
midir?

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

67

Harpte şehit
olanın cenaze namazı
hükmü nedir?

Kefenlenir,
yıkanmaz,
namazı
kılınır

Kefenlenir,
yıkanmaz,
namazı kılınmaz

Kefenlenir,
yıkanmaz,
namazı kılınmaz

-

Dinini Kur’an’dan değil, Peygamber’den öğrendiğini savunan ehli sünnete basit bir soru: “Bizzat savaşlara katılan Peygamber cenazeleri nasıl
defin etti?” Bu kadar yaşandığı net olan bir olay niçin tek fikir değil.
Hadis denilen sözde Peygamber’in açıklamaları niçin günümüzde bize
net bir netice vermiyor?

68

Hatip
Arapça
Evet, fakat
biliyorsa
Evet, Arapça
hutbenin
cemaatin
olmalı. Hiç
Cuma hutbeHayır, başrükunları
bilmesi
kimse Arapça
sinin Arapça
ka dilde de
haricindeki önemli deolma hükmü
anlamazsa
olabilir
yerler farz ğil, Arapça
nedir?
Cuma namazı
değil, sadece bilmiyorsa
geçersiz olur
kendi disünnettir
linde okuyabilir
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Yine Arapçayı kutsal dil olarak kabul eden bakış açısı diğer dilleri aşağılamayı tercih ediyor. Kur’an’ın, Arapça olmasının sebebi âyetlerde Arap
bir topluma geldiği için onun dilinde geldiği belirtilmektedir. Allah’ın
yolladığı İncil ve Tevrat’ta yine o toplumun dili ile, yani İbranice gelmiştir. Bütün diller Allah’ın birer âyetidir.
69

Yatsı namazının vakti ne
zamandır?

Gecenin
1/2’si

Gecenin 1/3’ü

Gecenin
1/2’si

Gecenin
1/3’ü

70

Namazı bitirirken selam
vermenin
hükmü nedir?

Sünnet

1 taraf farz

1 taraf farz

2 taraf farz

71

Teyemmümün hükmü
nedir?

Ruhsat

Ruhsat

Ruhsat

Azimet

Normalde bir konu hakkında hükmü nedir sorusu sorulsa cevabı caiz,
caiz değil, helal, haram, sünnet, farz, vacip, müstehap gibi kelimeler, hükümler verilirken burada tercih edilen kelimeleri tam bir çaresizlik olarak görmek gerekiyor. Konu hakkında âyet olduğu halde ne farz, ne de
sünnet tercih edilmiyor. Ben de anlayamadığım için orijinalini yazdım.
Ne demek istendiğini anlayan birisi inşallah bizi de bilgilendirir.
72

Teyemmü-mün
şartı nedir?

Müslüman
olmalı

İslam devleti
olmalı

-

Müslüman
olmalı

Birçok hükümde uygulama mümkün olmadığı için bu nasıl uygulanır
sorusunun cevabı İslam devleti olunca uygulanması farzdır cevabını aldığımız sorulardan birisi de budur. Örnek birkaç konu:
• Zina edenin öldürülmesi (Recm)
• Namaz kılmayanın öldürülmesi
• Hırsızın kolunun kesilmesi
• Kısas
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Namaz vakti
girmeden
teyemmüm
alınır mı?

Alınır

Teyemmümde su arama
mesafesi
nedir?

1 mil
(1848
metre)
Daha
yakında
su çıkarsa
namazın
iadesi
gerekir

Alınmaz

2 mil. Daha
yakında su çıkarsa namazın
iadesi gerekir

Alınmaz

Alınmaz

6000 adım

Su uzakta ise
aranması
gerekmek,
yakın çıksa namaz
iade edilmez

Yine akıl sınırlarını zorlayan fıkhi bir konu. Susuzluğun ne olduğunu
bilen birisi böyle bir soru sorar mı? Susuz bir insan 6000 adım sayar mı?
Etrafında su yoksa teyemmüm edersin. Bu kadar basit bir cevaba bu
kadar coğrafya içeren bir cevap vermek dini bir ilim gerektiriyor.

75

Neyle teyemmüm edilir?

Tozlu toprak,
Tozlu topkum, taş,
rak, kireç,
çakıl, kireç,
çamur, arza
kum, alçı,
bitişik buz,
çamur,
yerinde olup
kaya tuzu,
naklediletuğla,
meyen altın,
topraktan gümüş ve mayapılmış
denler (yanmış kiremit ve
çömlek
kireç hariç)

Tozlu toprak, kum

Tozlu toprak, sert
toprak

Günümüzde mezheplerin şartları sadece bu kitapların tozlu sayfalarında kaldığı için önemli olmayabilir. Ama sizin görmeniz gereken Allah’ın
kitabında kolaylaştırdık dediği dini birtakım insanlar din adına ne hale
getirdiğini görmeniz açısından mükemmel örneklerdir.
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76

Teyemmüme
niyetin hükmü nedir?

Şart

Rükunlardan

Rükunlardan

Şart

77

Boynu mesh
etmenin
hükmü nedir?

Müstehap

Bidat

Bidat

Bidat

Dine sonradan sokulan yüzlerce bidat arasından kendi aralarında aldıkları kararlara da bidat diyecek kadar çelişkinin farkına varmayan
mezhep savunucuları müstehap diyeni de bidat diyeni de doğru kabul
etmeleri çelişki değil rahmet olduğunu savunacak kadar düşünmekten
uzak duran insanlardır.

78

Kusmak abdesti bozar
mı?

Bozar

Bozmaz

Bozmaz

Bozar

Tabii ki soruları istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Kusmak bozar, ama ne
kadar? Ağız dolusu kadar mı? Avuç dolusu kadar mı? Mide dolusu kadar mı?
79

Uyumak
Hafif uyku
abdesti bozar
bozar
mı?

Ağır uyku
bozar

Ağır uyku
bozar

Her uyku
bozar

Mezhep savunucuları samimi olsalar Kütüb-i Sitte’de Peygamber horlaya horlaya uyurdu, sonra kalkıp abdest almadan namaz kılardı hadisinden haberi yokmuş gibi kendilerince cevaplar uydurmazlardı. (İlgili
hadis bu kitabımızın abdest hadisleri bölümünde mevcut)

80

Kadına
dokunmak
abdesti bozar
mı?

Bozmaz

Şehvet varsa
bozar

Ölü bile
Ölü bile olsa
olsa
dokunulmaz
dokunmak
bozar
bozar
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Konu kadınlar olunca hadislerde sınır yok. Ölü bir kadına dokunmak
bile bu insanların beyninde nasıl bir yanıt buluyorsa ürpererek takip
etmekten başka bir şey elden gelmiyor.

81

Abdestte tahfız (sakalın
başı, favori)
yüze dahil
midir?

Dahil

Hariç

Dahil

Hariç

Ayrıntısı Kur’an’da olmadığı için Mâide sûresi 6. âyette yüzünüzü yıkayın emrine âdeta Bakara sûresinde sığırı kesin emrine inat rengini soran
Yahudiler gibi yüzünüzü yıkayın âyetine yüz neresi diye soran kişinin
bilinç altı aynı çalışıyor gibi.

82

Cenaze namazı kılmak
için mevtanın cinsiyetini bilmek
gerekir mi?

Gerekir

Gerekir

Gerekmez

Gerekmez

83

Tırnak arası
çamur ya da
hamur kalırsa su değmediği için
abdest olur
mu?

Olur

Olur

Olmaz

Olur

Sadece Şafii mezhebindeki bu aşırı hassasiyetten isterseniz diğer mezhebe geçerek kurtulabilirsiniz. Şafii mezhebi burada yanlış karar almış
demek yerine (aslında doğrusu budur) mantıksız problem varsa mantıklı çözüm vardır dersiniz.
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Abdestte
kulaklar yüze
dahil midir?

Dahil

Dahil

Dahil

.
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Değil

Bakara sûresinde ineğin rengi ile tatmin olmayanlar üstte bahsettiğimiz
sakal, favori sorusundan sonra peki kulak da dahil midir diyorlar. Neticede İsrailoğulları pes edip ineği kesiyorlar. Fakat bizim mezhep imamlarımız tek fikir olmadan göçüp gitmişler.

85

Abdest alırken yüzün
sınırı neresidir?

Saç bitiminden
çene altına
kadar, sakal hariç,
farz

Saç bitiminden çene
altına kadar,
sakal dahil,
farz

Saç bitiSaç bitiminminden
den çene
çene altına
altına kadar,
kadar, sasakal dahil,
kal dahil,
farz
farz

Gördüğünüz gibi Bakara sûresindeki ineği soranların sorusu bitiyor, fakat mezheplerimizin ravi zinciri sağlam olduğu halde neresi yüzümüz
tam olarak bilen yok.

86

Abdest niyeti
ne zaman alı- İstincadan
nırsa geçerli
önce
olur?

Yüzü yıkama
anında

Yüzün bir
bölümünü
yıkadıktan
sonra

İlk
besmele
anında

23 yıl boyunca Peygamber’in ne zaman niyet ettiğini tam tespit edemeyenler 185 yıl sonra kulaktan kulağa duyduklarını hadis kabul ederek 4
imam, 4 farklı rivayete itibar etmek zorunda kalmış.

87

Şerren
özürlü
birinin
abdesti
nerede
başlar,
nerede biter?

Vakit
girmeden
önce sahih, vakit
çıkınca
bozulur

Vakit girmeden önce
sahih, vakit
çıkınca sahih

Vakit girerken sahih,
çıkınca bozulur

Vakit girerse sahih, çıkarsa sahih
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Gasp edilen
suyla abdest
alınır mı?

Evet

Evet

Evet

Hayır

Bu soruya bir soru ile cevap vermek lazım. Bir müslüman başka bir
insanın (dini önemli değil) bir şeyini gasp edebilir mi? Üstteki soruda
sanki gasp normalmiş gibi abdest alınırken olur mu gibi çok sıkıntılı bir
tespit yapılmış.
89

Abdest almasını bilmek
şart mıdır?

Değil

Değil

Şart

Değil

Sayısız maddede şöyle yaparsan abdest olmaz, böyle yaparsan abdest
olmaz sözlerinden sonra bilmek şart mı diye sorana madem bilmek şart
değil, hatalı abdest alanın abdestini geçersiz sayan hükümleri nasıl veriyorsunuz.

90

Müslüman
olmak abdest
almanın şartı
mıdır?

Farz

Sahih

Farz, sahih

Farz, sahih

Abdestin alınma sebepleri:
• Namaz kılmak,
• Tavaf etmek,
• Kur’an okumak,
gibi gerekçeleri sayan mezhep âlimleri müslüman olmak şart mı diye
soru üretmeleri başlı başına ayrı bir soru olması gerekir.

91

Bir erkek
ölen karısının cenazesi- Yıkayamaz
ni yıkayabilir
mi?

Yıkar

Yıkar

Yıkar
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Günümüzde bir kadın defnedilirken kocasını hiçbir aşamada cenazeye yaklaştırmazlar. Hanefi mezhebi olduğumuz için nikah düştü kabul
edilir. Ahirette tekrar eşi ile beraber olacağını vaaz eden imamlar nikahla ilgili bir şey de söylemezler. Kadın cenazesi kabre indirilirken abisi,
kardeşi ya da babası indirir. Bu esnada birkaç kişi de çarşaf açarak görülmesini engellemeye çalışır.

92

Son teşehhütte salavat
okumanın
hükmü nedir?

Sünnet

Sünnet

Farz

Sünnet

Kur’an’da olmayan duanın namaza katılmasıyla aynı fikirde olmayan
mezheplerin Allah’ın emri mi (farz) ya da Peygamber’in sünneti mi karar veremedikleri basit bir konudur.

93

Tahiyyatta
şehadet
parmağını
kaldırmanın
hükmü nedir?

Şart değil

Şart değil

Sünnet

Sünnet

Kur’an’da olmayan ve Peygamber’in kendi kendine selam verdiğini kabul ederek okunan bu dua esnasında sağ işaret parmağı la ilahe derken
bir anlığına kalkar ve iner. Bazıları sürekli işaret parmağını ayrı tutması
da farklı bir ayrıntı.
94

Abdest’in
farzı kaçtır?

4

7

6

7
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Abdestin farzı Mâide sûresi 6. âyete göre net olarak 4’tür. Hanefi mezhebinin doğru sayıyı vermesi maalesef âyete göre değil, kendi kabul ettikleri hadislerden çıkan neticedir. Sakın Kur’an’dan gördü de 4 diyorlar
diye düşünmeyin. Sebebi uygulama yani sünnet âyeti nesh eder. Yani
iptal eder.

95

Abdest’i belli
bir sırayla
almak farz
mıdır?

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Abdesti bilmeden almak caiz midir sorusunu geçersiz hale getiren sorudur.

96

Cenaze namazını kılabilmek için
bedenin ne
kadarının olması lazım?

97

Namazda
Salâten Tüncina duası esnasında avuç
içleri ters
çevrilir mi?

Yarıdan
Yarıdan çoğuçoğunun
nun bulunmabulunması
sı gerekir
gerekir

Sadece
yağmur
duasında
el çevrilir

-

En az bir
uzvunun
olması şart

Bir kemik
parçası
yeterli

Duanın
korku manasında gelen
cümlesi
okunurken
eller çevrilir

-

Hadislerde ve sünnette olan bu dua Peygamber’in kendi adını üçüncü
şahıs olarak anıp kendine dua ettiğini söyleyen mezhep imamlarının,
yine zayıf rivayetlerle aldıkları uygulama olarak namaz esnasında dua
için açılan ellerin terse çevrilmesini anlatan hükümdür.
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Namaza
başlama yaşı
kaçtır?

15

15

15

.
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Namazın farz kılınma yaşı olarak verilen bu yaşlar maalesef evlenme
yaşının yıllar sonrası. Yani farkında olmadan diyorlar ki, namaz farz olmadan 5 sene önce evlenebilirsiniz. Herhalde bu aradaki 5 ya da 8 yıl
kıldıkları namazı sünnet ya da nafile olarak kılarlar.

99

Namaza başlarken “Allahü Ekber”
cümlesini
söylemenin
hükmü nedir?

100

Ka‘de-i Ahîre
denen namazların son
rekâtlarında
oturma süresi nedir?

Şart

Tahiyyat
okuyacak
kadar

Rükun

Rükun

Teşehhüd ve
Salli Barik
Selam cümle- dualarından
sini söylemeye
sonra bir
yetecek kadar tarafa selam
verecek kadar

Rükun

Teşehhüd
ve Salli
Barik duaların-dan
sonra iki
tarafa selam verecek kadar
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İSKAT-I SALÂT
N
Eski Diyanet İşleri Başkanı Ömer Nasuhi Bilmen yurdumuzun en önemli ilmihal yazarıdır. Ehli sünnet inancına bağlı
olan 4 mezhebi de kabul eden bu din adamımız topluma dinini öğretmek için Büyük İslam ilmihalini kaleme almıştır. Belli
başlı birkaç konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki seçtiğim bütün konular namazla ilgili. İlk konumuz kılınmayan namazların para karşılığında affedilmesini sağlayan bir uygulama.
Bu uygulamaya ehli sünnet İskat-ı Salât demektedir.
Medrese eğitimi almayan, tarikatlara bağlı olmayan sade
bir cami cemaatine ya da yoldan geçen sade bir müslümana
deseniz ki namazını kılmayan bir müslümanın kılmadığı namazların her vakit için belli bir bedel tespit edilse ve kılmadığı
bütün namazları bu meblağ ile çarparak sadaka olarak bir yere
bağışlasak namaz borcundan kurtulur mu?
Büyük bir çoğunlukla verilecek cevap “Olmaz öyle şey! İyi
o zaman, ben de vasiyet edeyim namaz kılmama gerek yok.”
Türünden cevaplar duymamız mümkün. Kur’an’a aykırı olduğu
belli olan sadece varislerin cebindeki mirasa ulaşmak için uydurulan bu yalan maalesef derinden ve sessizce cenaze olan evlerde tarikatların vekilleri tarafından talep ediliyor. Şayet sizin
başınıza ya da bir tanıdığınızın başına gelmediyse siz de şöyle
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düşünebilirsiniz. “Nasıl olsa uygulanmıyor, bu kitaplarda yazsa da önemli değil.” Bu düşüncenin hatalı tarafı bir gün bu insanlar yönetimi ele geçirirse bunlardan herkesin haberi olacak.
Çünkü ilmihal anayasadır.
N

Aşağıdaki bölüme kendi yorumlarımızı [...] parantezi ile
ekledik, ilmihal orijinaline dahil değildir. Farkına varmanız için
çelişkili olan yerleri sizler için derledik.

Büyük İslam İlmihali, İskat-ı Salât Bölümü:
Kazaya kalmış beş vakit farz namazlarla vitir namazlarının bağışlanması umudu ile yapılan bir sadaka verme işlemine “İskat-ı Salât”
denilmektedir. [Bu uygulamanın hadislerde ve hatta Kur’an’da bir

delili bulunmamaktadır.] Şöyle ki: Mükellef bir insan, farz ve
vitir namazlarını, ima ile dahi olsa yerine getirmeye gücü olduğu halde, eda veya kazayı yapmaksızın ölse, [4 mezhebe göre
sebepsiz yere namaz kılmayan öldürülür. Bkz. C bölümü Hadis
43] bunların düşürülmesi için (bunların manevî sorumluluğundan
kurtulması ümidi ile) bunlara karşı ödenmek üzere malının üçte
birinden harcama yapılmasını vasiyet etmesi gerekir. Buna göre ölünün geriye bıraktığı malın üçte birinden namazlar için fidye (bedel)
verilir. Böylece bağışlanması için Yüce Allah’a dua edilir.
İskat-ı Salât (namazların düşürülmesi) için vasiyette bulunmamış olan bir ölünün velisi (varislerinden biri) tarafından bağış
yolu ile verilecek bir mal ile de, bu “İskat” işlemi yapılabilir. Ölünün bu yüzden bağışlanması Allah’ın rahmetinden umulur.
Yabancı bir kimse tarafından yapılacak böyle bir bağışın bu konuda yeterli olup olmadığı üzerinde ihtilaf vardır. Her halde, yabancı
bir kimse tarafından ölü adına verilecek sadakadan da ölüye sevap
ulaşır. [Önce vasiyet şartı, sonra gerek yok akrabası ödeyebilir, o

da yoksa yabancı biri ödeyebilir. Neticede önce vasiyet şartmış
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gibi başlayan sonra yoldan geçenden alınacak paraya bile razı
olan bir fıkıh. Para gelsin de kim verirse versin!]
Bir kimse hastalığı sırasında kazaya kalmış namazlarını düşürmek için fidye ve sadaka veremez. Çünkü bunları kaza etmesi ihtimali vardır. Vereceği bu fidye hiçbir zaman namaz yerine geçemez. [Bir-

çok yerde umulur ki, ümit edilir ki derken burada kesin hüküm
ile hiçbir zaman geçmez deniyor. Sebebi kişi sağken pazarlık
sıkı olur, kılınanlar düşülür. Fatura az çıkar.] Fakat bu hastalık
halindeki namazlarını kaza etmek fırsatını bulamayacağını düşünerek vasiyette bulunsa, bu vasiyeti ölümünde, varisi varsa bırakmış

olduğu malın üçte birinden, varisi yoksa malının tamamından
(İskat-ı Salât olarak) yerine getirilir.

İskat-ı salât için ölünün miladi yıl olarak hayatı esas alınır.
Şöyle ki: Ölü erkek ise on iki, kadın ise dokuz yaşından sonraki
yaşadığı yıl hesab edilir. Bu zaman içinde namazlarını kılmış
olsa dahi, bunların kılınmasında noksanlar bulunacağı düşüncesi ile bütün bu müddet içindeki namazları için fidye verilmesi
tercih edilir. Örnek: Ölen bir erkeğin ömrü yetmiş yıl olsa, bunun elli sekiz senesi için her namaz karşılığında bir fitre miktarı
fidye verilir.
Namaz fidyesi için ayrılan para, ömre göre hesap edilen namazların karşılığı olarak yetmediği takdirde, bu para çoğunlukla on fakire
devir şeklinde verilebilir. [Ayrıntı olmadığı için sizlere izah ede-

lim. Devir şeklinde demek her ay için hesap edilen miktar -örnekleri altta yazılı- her ay için muhtaç kişinin eline verilir. O kişi
namaz parası olarak bunu alır. Kabul ettiğini söyler. Sonra her
ay için her şey tekrar söylenir. 50 yıllık bir borç için 50x12=600
kere bu uygulama yapılmak zorunda. Zaten eserin içinde acele
etmeden uygulanmalıdır diye ikaz ediliyor. Yani hesap numarasına havale namazı ödemiyor. Ayrıca sağ elin verdiğini sol el
görmeyecek hadisi de unutuluyor.]
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Örnek: Altmış iki yaşında ölen bir kimsenin elli senelik
hayatı için devir yapılmak istense, fitre elli kuruş olduğu kabul
edilerek namazların iskatı için de doksan lira ayrılmış bulunsa,
bir aylık devir yapılır. Şöyle ki: Vitir namazı dahil, bir aylık namaz, otuz gün itibarı ile yüz seksen vakit eder. Bunun fidyesi
de, elli kuruş fitre üzerinden doksan lira eder. Elli senede ise,
altı yüz ay vardır. Bu durumda bu doksan lira on fakire veya
birkaç birkaç fakire altı yüz defa devredilir. Eğer bu ayrılan para iki
misline (180 liraya) çıkarılmış olursa, üç yüz defa devir yeterli olur.
Eğer ayrılan para kırk beş lira olursa, o zaman bin iki yüz defa devir
gerekir. Böylece devir sayısı, ayrılan paranın miktarına göre değişir.
Fidyenin devri yapılırken acele etmemelidir. Usulüne göre alıp
verilmelidir. Şöyle ki: ölünün mükellef olan varisi (velisi), fidyeyi fakire verirken “Falan oğlu falanın namaz kefareti olmak üzere bunu al.”
deyip gerçekte fakire ait olarak bu parayı vermelidir. Fakir de: “Bunu
kabul ettim” deyip aldıktan sonra kendi rızası ile veliye hibe ve teslim
etmelidir. Veli de hibeyi kabul edip aldıktan sonra yine bu şekil üzere
o fakire veya başka bir fakire vererek kazaya kalan namazları karşılayıncaya kadar devir yapılıp bitirilmelidir.
Böyle bir paranın fakire bağışlanması, fakirin de şefkat duygusunu göstererek bunu bağışlayana hibe etmesi, [Taraflara şerri bir

hile tavsiye ediliyor. Fakir parayı aldıktan sonra parayı bağışlayana hibe etmesi tavsiye ediliyor. Acaba böyle bir hile ile Allah’ı
mı yoksa kendi nefislerini mi kandırıyorlar.] geçmişi düzeltmeye
gücü kalmamış olan din kardeşinin manevî sorumluluğunu azaltmak
gibi, çok hayırlı bir maksada yönelik bulunduğundan, bu işlem büyük
bir merhamet ve kardeşlik alametidir. Din kardeşleri arasındaki vefakarlık görevi unutulmamalıdır. [Aldım, verdim diyerek yapılan

bu akılsızca uygulama tatlı kelimelerle bu kadar yumuşatılmış.]

İhtilaftan kurtulmak için devir işlemini velinin kendisi
yapmalıdır. [Hani ihtilafta rahmet vardı, neden kurtulmaya çalışıyoruz?] Bunu kendisi yapamazsa, yerine başka bir kimseyi tam
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bir yetki ile vekil tayin etmelidir. Artık vekil olan kimse o parayı veli
adına fakire vermeli ve o parayı veli adına fakirden bir aracı sıfatı ile
o parayı hibe olarak kabul eylemelidir. Böyle olmazsa, o şahsın bu
parayı başkasının mülkiyetine geçirmeye ve veli adına mülk edinmeye
yetkisi olamaz.
Yabancının da ölü adına bağış yolu ile namaz için fidye verebileceğine inanan bazı fıkıh âlimlerine göre ise, böyle devamlı bir vekalet
alınmasına gerek yoktur. Başlangıçta fidyeyi vermeye veli tarafından
vekalet verilen kimse bunu başkasının mülkiyetine geçirir ve fakirin
de kendisine yapılan hibesini kabul ederek bunu kendi tarafından ölü
adına fakire tekrar temlik eder (mülkiyetine geçirir). Bununla beraber birinci görüş tercih edilmiştir. Devirden sonra velinin veya vekilin
eline hibe yolu ile gelen paradan, kendileri ile devir yapılan fakirlere,
kalplerini hoş tutmak için bir miktar verilir. [Din kardeşine mer-

hamet ve iyilik yaptığı için bir miktar sus payı layık görülmüş.]
Geriye bir miktar kalırsa, o da başka fakirlere sadaka olarak verilir.
Eğer bu para yerine mücevherattan bir şey konulmuş olursa, bunun
kıymeti üzerinden sadaka verme işlemi yapılır.
Namaz fidyesinden sonra oruç kefareti, sonra kurban kefareti,
sonra yemin kefareti için tekrar devir yapılır. Bir nafile olarak başlanıp da bozulduktan sonra kaza edilmemiş namazlar, adanmış olup
da getirilmemiş adak namazlar ve kurbanlar için de bir miktar devir
yapılır. Hatta yapılmamış tilavet secdesi de bir vakit namaz sayılarak
bundan dolayı da fidye verilir. [Kılınmayan namazları hesap eder-

ken 50 yılı hiç kılınmamış olarak kabul edip hesap yapan bu
zihniyet, kılınmayan namazların nasıl oluyorsa hatalı yapılmış
tilavet secdeleri için de para talep ediyor. Her tilavet secdesi bir
vakit namaz kabul ediliyor. Namaz kılmayanın tilavet secdesi
oluyor demek ki!] Namaz fidyesinin tümünü bir fakire bir günde
vermek caizdir. Fakat oruç ve yemin kefaretleri böyle değildir. Bu fidyeler bir günde bir şahsa toptan verilemez. [Meblağ ortalama bugü-

nün parasıyla 50 bin lira civarı olduğu için mantıklı bir tedbir.]
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Namaz fidyesinin vasiyet edilmesi, bunun varisler tarafından bağış yolu ile yapılmasından daha iyidir. Bir de bu fidye, daha
ölü gömülmeden yapılmalıdır. [Cenaze evini düşünün. Acı taze,

tam Anadolu tabiri ile koyun can derdinde, kasap et derdinde
denmez mi? Ama varislerin hakikaten dünya malına en soğuk
oldukları anı bildikleri için en zayıf anlarında hedefe ulaşıyorlar. Rahmetli yerinde huzur içinde uyusun!] Uygun olan budur.
Bununla beraber gömüldükten sonra yapılması da caizdir. Ölünün
velisi, ölü adına kazaya kalmış namazlarını kılamaz, [Ölünün ye-

rine namaz kılınamaz dediklerine aldanmayın. Ölünün yerine
hacca gidiliyor. Namaz kılmadan hacı olunur mu? Hedef para
ise hacca gidilir, namaz kılınmaz.] oruçlarını tutamaz. Fakat bu
gibi ibadetlerin sevabından ölmüş bir müslümana hediye yapılabilir.
Ölünün bundan faydalanacağı Allah’ın ihsanından beklenir.

İma ile de namaz kılamayan bir hasta, bu hal üzere ölse, bu
hastalığı müddeti içinde kılamamış olduğu namazlar için vasiyet etmesi gerekmez. Çünkü bunları kaza etmekten sorumlu
olacağı bir zamana ermemiştir. Bunun için bu namazlar, üzerine ödenmesi gereken bir borç olmamıştır. Bundan dolayı fidye
verilmesi yoluna gidilmez.
Namaz için fidye vermeye dair açık bir delil ve icma yoktur.

[Bizim gibi sadece Kur’an diyen müslümanlara “Zındık! Kafir!
Mürted! Katli vacip!” diyenlerin bize karşı argümanları hadis,
sünnet, icma, kıyas… Fakat gördüğünüz gibi delil yok, icma
yok. Ama uygulama var. İşte bu kitabın yazılış amacı budur.] Bu
usul, delil ile sabit olan oruç fidyesine kıyas yolu ile de kabul edilmiş
değildir. Bu bir ihtiyat işidir. Hanefî müctehidleri bunu güzel görmüşlerdir. Bunun kazaya kalmış namazlar yerine geçeceği kesin olarak
ileri sürülemez. Ancak böyle bir fidye vasiyeti, bir pişmanlık eseridir,
bir istiğfar nişanıdır. Bunun varis tarafından bağış yolu ile yapılması
da, bir şefkat ve hayırseverlik alametidir. Kaza için de bir imkân kalmamıştır. Bu yönden bu Fidyenin kabulü Yüce Allah’ın rahmetinden
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umulmaktadır. Bunun için bu usul, bazılarının sandığı gibi, sonradan İmam Birgivî merhum tarafından ileri sürülmüş bir şey değildir.
Doğrusu şudur ki, bu mesele Hanefî mezhebi üzere yazılmış en eski
kitablarda da bu şekilde mevcuttur. Deniliyor ki: Fidye ile oruç borcunun düşeceği üzerinde nass (kesin delil) vardır. Namaz da, Hanefî
fıkıh âlimlerinin istihsan görüşlerine göre oruç gibidir, oruçtan daha
önemlidir. Bunun için kaza edilmesine imkân kalmamış olan namazlardan dolayı da fidye verilerek Yüce Allah’ın mağfiretine sığınmak,
ihtiyatî bir iş olarak uygundur.

İmam Muhammed El-Şeybanî (Allah ona rahmet etsin)

ZiYa dat adlı kitabında “Namaz fidyesi” İnşallahü teala kifayet eder,

demiştir. Demek ki, bunun afv ve mağfirete bir vesile olacağı Yüce
Allah’tan umuluyor. Yoksa bunun üzerinde kesin bir delil yoktur. Eğer
bu fidyenin namazlara kifayet edeceği kesin bir delile veya kıyasa dayansaydı, böyle Allah’ın dilemesi şeklinde söz söylenmezdi.
Fahrül-İslâm Pezdevi’nun Usul kitabında şöyle deniliyor: Namaz
hakkında fidyenin cevazına (yeterli olacağına), oruç hakkında hükmettiğimiz gibi hüküm veremeyiz. Ancak namaz hakkında fidyenin
lütfen kabulünü Allah tarafından bir ihsan olarak isteriz. İbn’ül-Hümam gibi, içtihat derecesini kazanmış bir zatın da, Fethu’l-Kadir’deki
ifadesine göre namaz, Hanefî imamlarının istihsanı ile oruç gibidir.
Madem ki oruç ile fidye vermek, yemek yedirmek arasında bir denklik
şeriatça sabit olmuştur. Buna göre bu denklik namaz ile fidye arasında da sabit olabilir. Eğer böyle bir denklik varsa, netice elde edilmiş
olur. Değilse, namaz için fidye bir iyilik ve ihsandan ibaret kalır, iyilik
ve ihsan ise, günahları giderir. Bir âyeti kerimede buyrulmuştur. “İyilikler kötülükleri siler.” (Hud: 114). [İyilikler kötülükleri siler âye-

ti ile kastedilen fakirin eline parayı vereceksin, geri alacaksın.
Bunu 600 defa yapacaksın. Altına da bu âyeti yazacaksın.
5:13 Sözlerini bozdukları için onları lanetledik, kalplerini
katılaştırdık. Sözlerin anlamını bağlamından kaydırırlar.
Uyarıldıkları şeylerin bir kısmını unuttular. Onların ço-
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ğundan sürekli ihanet göreceksin. Onları affet ve aldırma.
ALLAH güzel davrananları sever.

İşte sizin muhatap olduğunuz âyet aslında budur.]
Fıkıh kitablarımızdan Kuhüstanî’de şöyle deniliyor: “Eğer ölü,
namaz için fidye verilmesini vasiyet etmemiş ise, velisinin bağış yapması caizdir. Bunun müstahsen bir iş olduğu görüşünde ayrılık yoktur. Bunun sevabı ölüye ulaşır.” Doğrusu, hiçbir zaman namaz fidyesi
ile namaz borçlarımızın ödenmiş olacağını ileri süremeyiz. Fakat acizane verilecek sadakalardan dolayı da, Allah’ın ihsanına ulaşmaktan
ümidimizi kesmeyiz. Hiç bir hayır ve iyilik Allah yanında boşa gitmez. Verilen sadakalardan ve yapılan vakıflardan dolayı müminin
amel defterine daima sevab yazılır durur.
Bir ölü vasiyet etmediği takdirde, onun varisleri, geriye bırakmış
olduğu maldan fidye vermek zorunda değildir. Hele varisler fakir bulunurlarsa, bir gelenek ve iyilik düşüncesi ile bu fakir varisleri fidye
vermeye yöneltmek uygun olmaz. Bilhassa varisler arasında çocuklar
ve yetimler bulunursa, bunların hisselerinden fidye verilmesi asla caiz
olmaz. Bir de kendileri ile devir yapılacak fakirler arasında çocuk,
bunak, deli, zengin ve gayri müslim bulunmamalıdır. Bu hususlara
dikkat etmelidir.
(http://www.namazzamani.net/turkce/iskati_salat.htm)

KORKU NAMAZI
N
Kur’an’da Nisa sûresinde geçen savaş halinde iken kılınan
namazın mezheplere yansıması yine kendi aralarında sayısız
çelişki barındıran, tutarsız, anlaşılması zor; fakat neticede dört
mezhebin her birinin farklı farklı anladığı bir namaz türü olan
salâtü’l-havf, yani korku namazı Mâide sûresi 13. âyeti ispat
edercesine kelime bağlamından koparılarak borçlu olduğunuz
kişiyi görünce bile kılacağınız bir namaz türüne nasıl döndüğünü ibretle okuyacaksınız.
Borcu olan kişiye karşı yüz yüze gelip, konuşup, akitleşip ve
hatta alacaklı olduğunuz kişileri sıkıştırmayın âyetini
2:280 Borçlu darlık içinde ise bir kolaylığa çıkıncaya kadar beklemek gerekir. Borcu karşılıksız yardım olarak bağışlarsanız sizin için daha iyidir, bir bilseniz.

hatırlatarak müslümana yakışır bir şekilde borcuna sahip
çıkmak yerine korku namazını tavsiye etmek Kur’an yetmez diyenlerin sünnetlerden çıkarttığı üzücü neticedir.
Kur’an yetmezi ispat edebilmek için uydurma hadislerin
haricinde âyetlerin çevirisinde de mecburen ilaveler yapmak
zorunda kalıyorlar. İnternetteki sorularla İslamiyet sitesinde verilen âyet aşağıda yazılı. Biz de âyetin doğrusunu alta yazdıktan
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sonra ilave yapılmış ya da çıkartılmış kelimelerin mevcut olduğu hadisçilerin âyetini veriyoruz. [..] ile yazılı kısımlar bizim
yorumlarımızdır.
Nisa 101-102-103: “Yolculuk ettiğinizde, kâfirlerin size bir
fenâlık yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir
sorumluluk yoktur. Zirâ kâfirler size apaçık düşmandırlar. Ey Mu-

hammed! [Ahlaklı bir İslam insanı meal yaparken Arapçasında olmayanı kendi kanaatiyle yazıyorsa parantez içinde yazmalıdır. Bu âyetin orijinalinde olmayan Muhammed ismini
Ey Muhammed diyerek âyetin içine montaj yapanlar Allah’ın
oraya o ismi koymayı unuttuğunu düşünüp eksik Kur’an’ı tamamlıyorlar. Orada kastedilen tabii ki Peygamber. Ama orijinalinde yazmıyorsa siz de yazamazsınız. Allah Kur’an-ı Kerim’de 4 yerde Muhammed ismini başında ve sonun Hz. S.A.V
olmadan kullanmıştır. Kontrol edebilirsiniz. (Âl-i İmran, 144;
Ahzab, 40; Muhammed, 2; Saf, 6)] Sen içlerinde olup da namaz-

larını kıldırdığın zaman, bu kısmı seninle beraber namaza dursun
ve silâhlarını da yanlarına alsınlar; secdeyi yaptıktan sonra onlar
arkanıza geçsinler; kılmayan öbür kısmı gelsin, seninle beraber kılsınlar, tedbirli olsunlar, silâhlarını alsınlar. Kâfirler size ansızın bir
baskın vermek için, silâh ve eşyanızdan ayrılmış bulunmanızı dilerler. Yağmurdan zarar görecekseniz veya hasta olursanız, silâhlarınızı bırakmanıza engel yoktur, fakat dikkatli olun. Allah, kâfirlere
şüphesiz ağır bir azap hazırlamıştır. Namazı kıldıktan sonra, Allah’ı
ayakta iken, otururken, yan yatarken de anın. Emniyete kavuştuğunuz zaman, namazı gereğince kılın. Namaz şüphesiz, inananlara
belirli vakitlerde farz kılınmıştır.”
4:101 Yeryüzünde yolculuğa çıktığınız zaman inkârcıların
size saldırmasından korkuyorsanız namazı kısaltmanızda
bir sakınca yok. Kuşkusuz inkârcılar sizin açık düşmanınızdır.
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4:102 Sen içlerinde olup onlara namaz kıldırdığın zaman,
onlardan bir grup sizi korumak için yanınızda bulunsun
ve silahlarını da yanlarına alsın. Namaza duranlar secdeye
vardıklarında arkanızda bulunsunlar. Sonra namaz kılmamış olan grup gelsin ve seninle birlikte namaza dursunlar,
diğer grup silahlarını alıp nöbet tutsunlar. İnkârcılar, silahlarınız ve eşyanız hakkında dikkatsiz davranmanızı ve
böylece sizi ani bir baskınla bozguna uğratmayı umarlar.
Yağmur ve hastalık gibi özürlerden ötürü silahlarınızı bırakmanızda bir sakınca yok. Ancak alarmda olun. ALLAH
kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırladı…
4:103 Namazı bitirdiğiniz zaman ayakta, oturarak ve
uzanarak ALLAH’ı anın. Güvene kavuştuğunuzda namazı
gözetiniz. Namaz, gerçeği onaylayanlar üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır.

Kur’an yetmez diyebilmek için bu verilen âyetler yetmiyormuş gibi hadisler ile destekleniyor. Yani muhattaba söylenen
aslında şu: “Size Allah’ın âyetlerini veriyoruz. Eğer anlamıyorsanız birkaç tane de hadis verelim. Âyetler ile ikna olmayanlar
Buhârî ile ikna olsun.”
“Rasûlüllah (s.a.s) ile birlikte Necid tarafına doğru gazaya gitmiştim. Düşmanın hizâsına geldik. Onlara karşı saf düzenine geçtik.
Namaz vakti gelince Rasûlüllah (s.a.s) Efendimiz bize, kıldırmak
üzere namaza durdu. Bir kısım ashab da onunla beraber namaza
durdular. Diğer kısım ise yönünü düşmana çevirdi. Rasûlüllah (s.a.s)
kendisiyle birlikte olanlarla beraber rükûa vardı ve iki defa secde etti.
Derken, beraber namaz kılanlar henüz kılmamış olan grubun yerlerine gittiler. Ötekiler de gelip Rasûlullah (s.a.s)’in arkasında durdular.
Rasûlullah onlarla da beraber rukûa varıp iki secde etti. Sonra selâm
verdi. Ondan sonra, o iki grubun her biri nöbetleşe namaza durup
kendi kendilerine birer defa rükûa varıp ikişer secde ettiler.”(Buhârî,
Havf, 11; Nesaî, Havf, 11; Dârimî, Salât, 185; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 150).

SALÂTÜ’L-HAVF
N
Korku ve tehlike hallerinde farz namazların tek imama uyarak
nöbetleşe kılınması anlamında fıkıh terimi.
Sözlükte “korku namazı” anlamına gelen salâtü’l-havf tabiri fıkıhta düşman, eşkıya, hayvan saldırısı yahut yangın, sel tehlikesi gibi
tehditler karşısında farz namazların tek imama uyarak nöbetleşe kılınmasını ifade eder. Deprem, yıldırım, kasırga gibi doğa olayları ya
da düşman istilâsı, salgın hastalık gibi felâketler karşısında Allah’a sığınmak amacıyla kılınması fakihlerin çoğunluğunca mendup sayılan
salâtü’l-feza‘ ise bir nâfile namaz çeşididir.
İslâm’ın beş şartından biri olan namazın belirlenmiş vakitleri
içinde eda edilmesi özel bir öneme sahip olduğundan (en-Nisâ 4/103)
bu ibadetin vakti geçirilmeden yerine getirilmesi için bazı durumlarda özel kolaylıklar tanınmıştır. Ayrıca savaş, tabii âfetler gibi fevkalâde durumlarda bile namazın cemaatle kılınmasının önemine vurgu
anlamı taşıyan tek imama uyarak nöbetleşe namaz kılma biçimine
Kur’an ve Sünnet’te yer verilmiştir. “Eğer -bir şeyden- korkarsanız
namazı yaya olarak veya binek üzerinde kılabilirsiniz. Güvenliğe kavuştuğunuz zaman Allah’ı daha önce bilmediğinizi size öğrettiği gibi
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anın” meâlindeki âyet (el-Bakara 2/239) başta olmak üzere ilgili delillerden hareketle fakihler düşmandan kaçmak zorunda kalan müslümanın farz namazları rükû, secde ve kıbleye dönme gibi şartları
yerine getirmeksizin ayakta veya binek üzerinde oturarak tek başına
kılabileceği hususunda fikir birliği etmişlerdir; Hanefîler dışındaki
üç mezhebe ve Hanefîler’den Muhammed b. Hasan’a göre bu şekildeki namaz cemaatle de kılınabilir. [Aynı cümle içinde tek başına na-

maz kılan için fikir birliği etmişlerdir, noktalı virgül koyduktan
sonra Hanefiler dışındaki üç mezhep cemaat konusunda fikir
ayrılığına düşüyorlar. Tek başına namaz kılarken fikir ayrılığın
olsa ne olur. Zaten tek başına kılıyorsun. Önemli olan cemaatle
namaz kılarken aynı fikirde olmak.] Hayvan, hırsız, eşkıya saldırısından endişe eden veya yangın, sel gibi bir tehlikeden kaçan kimse
bakımından da kıyas yoluyla aynı sonuca ulaşılmıştır. Ayrıca fakihlerin çoğunluğunca, fiilen düşmanla çatışma içinde olma veya düş-

man baskısının ağırlaşması gibi durumlarda namaz vecîbesinin
ima yoluyla yerine getirilebileceği belirtilmiştir. Ca‘ferîler’e göre
ima ile de kılınamazsa her rek‘at için Allah’ı yüceltme anlamı
içeren bir dua okunur. Hanefîler’e göre ise savaş devam ettiği
için vakit içerisinde namaz kılmaya fırsat bulamayan kişinin
namazını tehir etmesinde bir sakınca yoktur. [Bu kitabın yazılma gerekçesi Kur’an da olmayan konuların hadisler ve sünnet
sayesinde bize doğruyu gösterme iddiasına cevap niteliğindedir. Netice olarak görüyorsunuz ki Kur’an da olmayan bir konu
mezheplerde de çözüm bulamıyor. Hatta çok daha fazla soru
sorulmasına sebep oluyor. Bir mezhebin “namazı tehir edemezsin, ima ile bile olsa kılmak zorundasın” hükmünü verirken diğer mezhep “namaz tehir edilebilir” diyor. İkisinin de delili aynı
Peygamber’in hadisleri. Peygamber aynı, uygulama farklı farklı,
fakat nasıl oluyorsa en az 4 mezhebin aldığı bu kararlar doğru
oluyor.] Zira Hz. Peygamber, Hendek Gazvesi’nde çatışma gün boyunca devam ettiği için bazı namazları tehir etmiş ve geceleyin savaş
durunca kıldırmıştı (bazı Hanefîler’in bu görüşü amel-i kesîr ve kanın
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namazı bozmasıyla temellendirmesi hakkında bk. Tahâvî, I, 229-230;
İbnü’l-Hümâm, II, 101). Yine Hanefîler’e göre binekten inmenin tehlikeli ve imkânsız olduğu durumlarda namazın binek üzerinde ima
ile kılınması câiz ise de yerde hareket halindeyken (yürüyerek) ima ile
kılınması câiz değildir. Belirtilen durumlarda kılınan namaz da korku gerekçesiyle bağlantılı olduğu için fıkıh eserlerinde “salâtü’l-havf ”
başlığı altında incelenmekle birlikte dar anlamıyla salâtü’l-havf terimi savaş esnasında farz namazların tek bir imama uyarak nöbetleşe
kılınış biçimini ifade eder. Namazın bu şekilde kılınmasının delillerini
Nisâ sûresinin 102. âyetiyle Hz. Peygamber’in bu âyete açıklık getiren
uygulamaları teşkil eder.
Fakihlerin çoğunluğuna göre salâtü’l-havf Hz. Peygamber’e mahsus bir uygulama olmayıp bütün müslümanlar için geçerli bir ruhsat
hükmüdür (Mâlikî mezhebindeki sünnet mi ruhsat mı olduğu tartışması için bk. Hattâb, II, 561; Ali b. Ahmed el-Adevî, I, 338-339). Ebû
Yûsuf, Hasan b. Ziyâd ve İsmâil b. Uleyye, Nisâ sûresinin 102. âyetinde
Resûl-i Ekrem’in namaz kıldırmasından söz edildiğinden hareketle bu
hükmün gerekçesinin Resûlullah’ın imâmetine uyma arzusu olduğunu ve onun vefatıyla bu gerekçenin, dolayısıyla salâtü’l-havf hükmünün sona erdiğini, artık duruma göre ayrışacak her bir grubun ayrı
imamlarla namazlarını kılabileceklerini ileri sürmüştür. Şâfiî fakihi
Müzenî ise Hz. Peygamber’in Hendek Gazvesi’nde namazları tehir etmesiyle daha önce teşrî‘ kılınmış olan salâtü’l-havfın neshedildiği kanaatindedir. [Bu yazıyı incelerken yeni ne öğreneceğimi merak-

la beklerken Şafii fakihi Müzeni korku namazının hükmünün
kalktığını söylemesi tam bir şok etkisi yarattı. Sayfa sayfa anlattıkları korku namazı aslında hükmü kaldırılmış. Bunu söyleyen
4 hak mezhepten biri. Eğer siz kılmak istiyorsanız alacaklınızı
gördüğünüzde, yırtıcı bir hayvan gördüğünüzde ya da çok fazla
yağmur yağarsa hemen uydum Maliki mezhebine diyebilirsiniz. Böyle yaparken de İslam dini akıl dini değil nakil dinidir
diyen ehli sünneti hatırlamanız işinizi kolaylaştırır. Fakat bizim
gibi sadece Kur’an diyorsanız ilkeli olmanız gerekecek.
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Maalesef bazı uyanıklar “İslam dini kolaylık dinidir; Allah zorlaştırmamıştır, kolaylaştırmıştır” derken bir mezhebiniz
olsun ama sıkışınca işinize gelene geçin şeklinde bir kolaylık
olarak anlamış.] Cumhurun en güçlü delili, salâtü’l-havf uygulamasının Resûl-i Ekrem’in vefatından sonra da devam etmesi ve bu
konuda sahâbe icmâının oluşmasıdır. Nitekim Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’nin
İsfahan’ın fethi, Hz. Ali’nin Sıffîn Savaşı ve Huzeyfe b. Yemân’ın Taberistan’ın fethi sırasında bu şekilde namaz kıldırdıkları bilinmekte,
başka sahâbîler tarafından bu uygulamanın sürdürüldüğüne dair
rivayetler bulunmaktadır. Cumhurun yaklaşımına göre bu ruhsat
hükmünün konuluş amacı, zor şartlarda namazın cemaatle kılınması sayesinde müslüman askerlerin birbirine kenetlenmesini sağlamak
ve birlik beraberlik ruhunu pekiştirmektir (İbn Kayyim el-Cevziyye,
İʿlâmü’l-muvaḳḳıʿîn, III, 145; Bedreddin ez-Zerkeşî, III, 170).
Hz. Peygamber’in salâtü’l-havf uygulamalarının sayısı ve şekilleri hakkında farklı rivayetler bulunmaktadır. [Aynı Peygamber’den

sayısı belli sahabeden farklı rivayetler gelmesi artık o kadar
normal ki hiçbir ehli sünnet buna şaşırmıyor. Birinin beyaz dediğine, diğeri gri, diğeri siyah hatta bir ravi de bu renk değildir
dese bizim ehli sünnet rahmet deyip baş tacı ediyor.] Bu rivayetlerin hepsinde gazvenin adından söz edilmediği veya aynı gazve için
farklı isimler kullanıldığı, daha da önemlisi bunların kronolojik sırası
hakkında farklı görüşler bulunduğu için [Süslü kelimelerle yazılanı

ben size açayım. Savaşın olduğu yerin isimleri farklı, tarihleri
farklı, bu yüzden ilk nerede başladığı hangi şartlarda yapıldığı
bilinemez.] salâtü’l-havf uygulamasının ilk defa ne zaman teşrî‘ kılındığını ve bu namazların hangi şartlar altında eda edildiğini belirlemek güçtür. Konuya ilişkin rivayetler incelendiğinde Resûl-i Ekrem’in
Usfân, Zâtürrikā‘, Zûkared (Gābe) ve Tâif gazvelerinde salâtü’l-havf
kıldırdığı konusunda kesin bir kanaate ulaşılabilmektedir. Nisâ sûresinin 102. âyetinin Usfân Gazvesi’nde nâzil olduğu belirtilmekle birlikte
ilk salâtü’l-havf uygulamasının Usfân’da mı yoksa Zâtürrikā‘ Gazvesi’nde mi yapıldığı tartışmalıdır. [Önce nisa 102’ye nuzul sebebi
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veriliyor, ama kesin olmadığı için tartışmalıdır deniyor.] Hâkim
kanaat Resûlullah’ın salâtü’l-havf uygulamalarının altı şekil altında toplanabileceği yönünde olup (İbn Kayyim el-Cevziyye, Zâdü’l-meʿâd, I, 529-532; Bedreddin el-Aynî, VI, 256-257;
Şevkânî, III, 316-322) bu farklılıklar izah edilirken daha ziyade
Hz. Peygamber’in savaşlarda karşılaşılan değişik tehlike hallerine en
uygun ve en güvenli biçimde namazı kıldırmış olduğu yorumu yapılmıştır (Şirbînî, I, 301; Şevkânî, III, 317). Resûl-i Ekrem’in savaş dışında bir gerekçeyle salâtü’l-havf kıldırmadığı bilinmekle birlikte (İbn
Abdülber en-Nemerî, XV, 275) fakihler, Bakara sûresinin 239. âyetinde genel olarak korku halinden söz edilmiş olduğunu dikkate alıp
hayvan, hırsız, eşkıya saldırısı, yangın, sel gibi can veya mal kaybına
sebep olabilecek korku ve tehlike hallerinde salâtü’l-havfın kılınabileceğine hükmetmişlerdir. [Kıldığınız namaz vakit namazı ise her

vaktin süresi var. Yangın varken, sel baskını varken, namaz mı
kılmak lazım, yangını mı söndürmek lazım? Namazla beraber
sürekli zikredilen infak (yardımlaşma) maalesef konu başlığı
bile olmuyor. Fakat birileri bize yangın varken nasıl namaz kılacağımızı ayrıntılı bir şekilde anlatmayı din kabul ediyor.]
Dört mezhep imamının dahil olduğu çoğunluğa göre korku dolayısıyla namazın rek‘atlarında bir eksilme söz konusu olmaz; dört
rek‘atlı namazların iki rek‘at kılınması seferîlik haliyle ilgilidir. Ca‘ferî
mezhebinde tercih edilen görüşe göre ise mukim de olsalar cemaatle kılınan salâtü’l-havfta dört rek‘atlı namazların iki rek‘at kılınması gerekir. Kaynaklarda İbn Abbâs’tan nakledilen ve salâtü’l-havfın
bir rek‘at olarak kılınacağını ifade eden bir rivayet de vardır. [Dört

mezhepteki çelişkiler yetmiyormuş gibi Caferilerden de fikir
alınması konunun ne kadar çelişkili olduğunun delili olmalı.
Gördüğünüz gibi rekât sayılarında da 1, 2 ve 4 var.]
Fakihler Resûlullah’ın sahih rivayetlerle aktarılan farklı şekillerdeki salâtü’l-havf uygulamalarından herhangi birine uyulabileceğini
birlikte farklı ölçütleri esas alarak bunlardan bir veya birkaçını tercih
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etmişlerdir. İbn Ömer yoluyla gelen rivayeti esas alan Hanefîler’in
tercihine göre salâtü’l-havfın kılınış şekli şöyledir: İmam cemaati iki
gruba ayırır; birinci grup imamla beraber namaza başlar, diğer grup
düşman karşısında nöbet tutar. İlk grup birinci rek‘atı kıldıktan sonra
selâm vermeden nöbet mahalline yürüyerek gider ve ikinci grup gelir.
Namazın ikinci rek‘atında imama uyan bu grup secdelerden sonra tahiyyata oturmadan kalkıp nöbet mahalline döner ve imam tek başına tahiyyata oturup selâm verir. Bu arada ilk grup gelip ikinci rek‘atı
kendi başına ve kıraatsiz şekilde tamamlar, çünkü lâhiḳ hükmündedir. Ardından ikinci grup gelerek ikinci rek‘atı kendi başına ve kıraatli olarak tamamlar; çünkü mesbûk hükmündedir. Eğer dört rek‘atlı
bir namaz kılınıyorsa ilk grubun ayrılıp ikinci grubun gelmesi ikinci
rek‘atın tamamlanmasından sonra olur. Bu şekil Evzâî’nin yanı sıra
bazı Mâlikî ve Şâfiî âlimleri tarafından da benimsenmiştir. Fakihler,
savaş vb. durumlarda iki ayrı cemaate ayrılarak ve ayrı imamlara
uyarak normal zamanlardaki şekilde namaz kılınabileceği hususunda ittifak etmişlerdir. Hatta salâtü’l-havfın usulüne uygun biçimde kılınamaması ihtimalini dikkate alan Hanefîler, belirli bir imama uyma
hususunda ihtilâf çıkmayacaksa iki ayrı imamla iki grup halinde kılmanın efdal olacağını belirtmişlerdir. [Hanefi mezhebinden çözüm

önerisi: “İki grup, iki cemaat, daha efdal olacak.”]

Korku namazı ile ilgili bu bilgi ve hükümlerden sonra sahih hadislerden korku namazının nasıl uygulandığını, yaşanmış savaşlardan ve olaylardan örnekler ile inceleyelim. Altını
çiziyoruz, SAHİH HADİSLERDEN inceliyoruz. Çelişkili yerleri
[..] parantezinin içine belirteceğimiz yorumlar ile dikkatinize
sunamaya çalışacağız. Bazılarınız rahmet derken, bazılarınız
iftira olduğunun farkına varacaktır. Şayet bu sahih hadisleri
inkâr ederseniz ehli sünnet tarafından mürted ilan edileceğinizi
bilmeniz gerekiyor.
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), birçok savaşta değişik şekillerde korku namazı kıldırmıştır. Batn-ı Nahle, Usfan, Zî Kared ve
Zatu’r-Rıka gibi savaşlar o savaşlardan birkaç tanesidir.
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Savaşın kızıştığı anlarda, mücahidlere cemaat halinde namazlarını kılmaları mümkün değilse münferiden her fert kendi yerinde
olduğu gibi namazını kılabilir. İster kıbleye yönünü dönebilsin ister
dönemesin fark etmez. Ruku ve secde etme imkânları olmadığı anlarda da rüku ve secdelerini ima ile yapmaları kendileri için meşrudur.

Şeyh Safiyyurrahman Mubarekfurî (Rahmetullahi Aleyh) bu konuyla ilgili olarak şöyle demektedir:
“Savaş kızışıp iki ordu, tüfekle, topla, tankla, birbirine girdiği ve
uçaklarla bombardıman saldırısı başladığı anlarda [Sizinde tahmin

edeceğiniz gibi uçak son yüzyılın icadı. Yani bu yazılan hadis
değil, bir Allah dostunun kanaati olsa gerek. Fakat delil alırken
ya da camilerde cemaate nasihat verirken zaten kaynak vermeye
gerek yok. “Ey cemaat! Resul buyurdu ki” ya da “Bir Allah dostu eserinde yazıyor ki” dediğinde zaten akan sular durur. Bizim
gibi sadece Kur’an diyenler bir hadis sorarsa bu hadisi ben kabul
etmiyorum, ravisi zayıf der ve susar. İnternette arama motoruna
korku namazı sahih hadisler yazıp başlığı da sahih hadisler olan
sayfaya girdiğinde bunlarla da karşılaşırsınız.] askerlerin cemaat
olarak veya fert olarak, oturarak veya ayakta yapabildiklerinin dışında
korku namazının her hangi bir şekli yoktur.”
Bulugu’l-Meram Ta’lik İthafu’l-Kiram 133

(1) Korku Namazının Keyfiyeti
(1) Ebu Ayyaş Zurakî (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Usfan’da beraber
idik. Halid bin Velid müşriklerin başında bulunuyordu. Biz öğle namazını kıldık.
Müşrikler:
− Gerçekten aldatıldık, gerçekten gaflete düştük! Müslümanlar
namazdayken keşke onlara hücum etseydik, dediler. Bunun üzerine
öğle ile ikindi arasında savaşta namazları kasr etme âyeti indi. İkindi
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vakti gelince Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kalktı kıbleye yö-

neldi, müşrikler tam önünde idiler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi

ve Sellem)’in arkasında bir saf oluştu, ondan sonra başka bir saf daha

oluştu.
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) rükû etti, arkasındaki

safların hepsi de rükû ettiler. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi
ve Sellem) secde etti hemen arkasında oluşan saf da secde etti,
bunların arkasında oluşan saf ise secde etmedi ayakta durup
önceki safa bekçilik ettiler. Önceki saf iki secdeyi tamamlayınca
ayağa kalktılar. Sonra onların arkasında oluşan saf secde ettiler
onlar da secdeleri tamamlayınca ayağa kalktılar.
Sonra önceki saf arkadaki safın yerine arkadaki saf da önceki safın yerine geçtiler. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) rükû

etti, arkasındaki safların hepsi de rükû ettiler. Sonra secde etti
ve hemen arkasındaki saf da secde etti. Bunların arkasında oluşan arkasındaki saf ise secde etmedi ayakta durup önlerindeki
safa bekçilik ettiler.
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve arkasındaki saf sec-

deden kalkınca bunları bekleyenler secde ettiler. Sonra hepsi
birlikte teşehhüt için oturdular. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hepsine birlikte selam verdirdi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi
ve Sellem) korku namazını Usfan’da ve Beni Suleym günü iki kez
işte bu şekilde kıldırmıştır.”
Ebu Davud 1236, Nesei 1548, Tayalisi 1347, Darekutni 2/59,
Hâkim 1/337, Beyhaki 3/254, Begavi 3/289, İbnu’l-Carud 233,
İbni Hibban 2875, İbni Ebi Şeybe 2/351, Ahmed bin Hanbel
Müsned 4/59

Not: Bu korku namazı Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in
kıldığı ilk korku namazıdır. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve SelHicri 6. senede umre yapmak için Mekke’ye gelmek istediğinde müşrikler bunu öğrendiler ve Rasulullah (Sallallahu Aleyhi
lem)
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ve Sellem) ile savaşmak için Halid bin Velid komutasında iki yüz

atlı gönderdiler.

Müşrikler, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Mekke’nin

kuzeyinde oraya 80 km. uzaklıkta Usfan denen yerde karşılaştılar. Orada öğle vakti girdiğinde Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve
Sellem) ashabına öğle namazını kıldırdı. Müşrikler, Müslümanlara namazda iken saldırma fırsatını kaçırdıklarına pişman
olarak fırsat kollayıp ikindi namazının vaktini beklemeye başladılar. Bunun üzerine vahiy geldi ve korku namazı meşru kılındı. [Vahiy ile farz kılındığı iddia edilen korku namazı daha
öncede yazdığımız gibi hangi savaş olduğu konusunda üç farklı
fikir var. Vahiy gelmesine rağmen Kur’an’da korku namazı ya
da Arapçası ile Salât’ül-Havf Kur’an’da yok. Soran yok, merak
eden de yok. İnanmayan dinden çıkar hükmü var.] Bu olay da
Hudeybiye’de yapılan sulh anlaşmasıyla savaşsız olarak tamamlandı.
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Usfan’da kıldığı korku namazı şu şekilde olmuştu:
Düşman ordusu, Müslümanların kıble cihetinde olması sebebiyle Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), insanları iki saf olarak dizdi.
Birinci saf Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in hemen arkasında,
ikinci saf ise birinci safın arkasında durdular. Rasulullah (Sallallahu

onların hepsiyle birlikte namaza başladı. Birinci rekâtın kıraatinden sonra hepsi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve
Sellem) ile birlikte rüku ettiler. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi
ve Sellem) ve arkasındaki birinci saf secde ettiler, ikinci saf secde
etmeden ayakta olduğu gibi kaldı ve birinci safı düşmana karşı
korudu.
Aleyhi ve Sellem)

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve birinci saf ikinci rekât
için ayağa kalktığında ikinci saf secde etti. İkinci saf secdeyi tamamladıktan sonra ayağa kalktı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve
Sellem) ikinci rekâtın kıraatini tamamladı ve rüku etti, arkasındaki saflar da topluca onunla beraber rüku ettiler. Sonra Rasu-
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lullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) secde etti bu kez ikinci saf Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber secde etti, birinci
saf secde etmedi onları korudu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve
Sellem) ve onunla beraber secde edenler teşehhüt için oturduğunda, secde etmeyen saf secde etti. Sonra Rasulullah (Sallallahu
Aleyhi ve Sellem) ve her iki saf birlikte selam verdiler.
(2) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) kendisine
korku namazı sorulduğu zaman şöyle derdi:
“İmam öne geçer, insanlardan bir taife de onun arkasında saf
durur. İmam onlara bir rekât namaz kıldırır. Onlardan bir taife de
namaz kılanlarla düşman arasında bulunur, namaz kılmayıp onları
korurlar. İmamla beraber olanlar bir rekât kıldıkları vakit selam vermezler ve namaz kılmayanların yerine çekilirler. Namaz kılmayanlar,
kılanların yerine geçer ve imamın arkasında imamla birlikte bir rekât
namaz kılarlar.
Sonra imam iki rekât kılmış olarak selam verip namazdan çıkar.
İmam namazdan çıktıktan sonra o iki taifeden her biri kendileri için
birer rekât daha namaz kılarlar. Böylece iki gruptan her biri iki rekât
namaz kılmış olur. Korku bundan daha çok olursa, ister yaya olup
ayakların üzerinde durarak, ister binili olarak, ister kıbleye yönelebilmiş, ister ona yönelememiş olarak kılar.”
Malik 1/184/4, Buhârî 4230, Müslim 839/306, İbni Mace 1258,
İbni Ebi Şeybe 1/350, İbni Huzeyme 980, İbni Hibban 2887,
Begavi 1093, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/132, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 588

Not: Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma)’nın tarif ettiği bu namaz, bizzat Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile kıldığı korku namazının kendi ifadesiyle izah şeklidir. Abdullah ibni
Ömer (Radiyallahu Anhuma) bu namazı Rasulullah (Sallallahu
Aleyhi ve Sellem) ile beraber Necd tarafına yaptıkları savaşta eda
etmiştir.
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Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma)’nın açıklamasından bu namazda düşmanın kıble tarafında olmadığı anlaşılmaktadır.
Düşman kıble tarafında olmadığı zaman, komutan veya insanlara namaz kıldırması için tayin ettiği kimse askeri iki gruba ayırır. İki gruptan birincisi düşman tarafında durup nöbet bekler. İkinci grup imamın
arkasında saf tutar. İmam bunlara bir rekât namaz kıldırır. Bunlar
ikinci rekâta kalktığında namazlarını bozmadan birinci grubun yerine
gider nöbet bekler. Birinci grup imamın arkasına gelir saf yapıp imama
uyarlar. İmam bunlara da bir rekât namaz kıldırır. Sonra imam tek
olarak teşehhüt eder ve namazdan selam vererek çıkar. Sonra birinci
grup namazlarını bozmadan tekrar nöbet yerine döner, ikinci grup ise
namazlarını tamamlamak için ilk rekâtı kıldıkları yere gelirler ve her
fert kendi başına bir rekât daha namaz kılarak namazlarını tamamlarlar. Sonra bunlar diğerlerinin nöbet yerine gider, onlar da bunların
namaz kıldığı yere gelerek kalan bir rekâtı her fert kendi başına kılarak
tamamlar. İki gruptan her grup, imamla beraber bir rekât ve tek olarak
da bir rekât daha kılarak iki rekât namaz kılmış olur.

(3) Sehl bin Ebi Hasme (Radiyallahu Anh) şöyle demiştir:
“Korku namazında imam yönü kıbleye çevrili olarak namaza
durur. İnsanlardan bir grup imamla beraber namaza durur. Bir grup
da düşman tarafında olup yüzleri düşmana doğru dururlar. İmam
beraberindekilerle bir rekât namaz kılar.
Sonra bunlar ayağa kalkar, kendi başlarına bir rekât kılar ve oldukları yerde iki secde yaparlar. Sonra bunlar düşman tarafında bulunan kimselerin yerine gider, düşman tarafında bulunanlar da imamın yanına gelirler. İmam onlara da bir rekât namaz kıldırır. Böylece
imamın iki rekât namazı olmuştur. Sonra bu yeni gelenler kendileri
rükû ve iki kere secde ederler.”
Sehl bin Ebi Hasme (Radiyallahu Anh), bu hadisin benzerini Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e isnad ederek rivayet etti.
Buhârî 3862, Müslim 841/309, Ebu Davud 1239, Nesei 1535,
1552, Tirmizî 563, Darimi 1/357, Malik 1/183, İbni Ebi Şeybe
2/352, İbni Hibban 2886, İbni Huzeyme 1360
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(4) Salih bin Havvat (Radiyallahu Anh), Zatu’r-Rıka günü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında hazır bulunup korku
namazı kılan kimselerden şöyle nakletti:
“Bir taife Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber saf

yaptı. Bir taife de düşman cihetinde saf yaptılar. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kendisiyle beraber olanlara bir rekât namaz
kıldırdı. Sonra kendisi ayakta sabit durdu. Kendisi ile beraber
namaz kılanlar bir rekât daha kılarak namazlarını tamamladılar. Sonra gidip düşmanın karşısında saf yaptılar.
Düşmanın karşısında önceden saf yapan diğer taife gelerek Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in arkasında saf yaptılar. Rasulullah (Sal-

namazından baki kalan ikinci rekâtı onlara
kıldırdı. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) teşehhüt için
tahiyyâtta oturdu ve namazda kalıp oturmakta devam etti. Bunlar
da bir rekât daha kılıp namazlarını tamamladılar. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunlarla beraber selam verdi.”
lallahu Aleyhi ve Sellem)

Buhârî 3861, Müslim 842/310, Ebu Davud 1238, Tirmizî 564,
İbni Mace 1259

Not: Salih bin Havvat (Radiyallahu Anh)’ın “Zatu’r-Rıka günü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında hazır bulunup korku
namazı kılan kimseler diye bahsettiği şahıs Sehl bin Ebi Hasme (Radiyallahu Anh)’dır ve naklettiği hadis de Zatu’r-Rıka günü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kıldırdığı namazın keyfiyetidir.
Bu savaşın Zatu’r-Rıka diye anılmasının sebebi, yürümekten sahabelerin ayakkabılarının delinmesi; delik ayakkabılarını deri ve bez
parçalarıyla sarmalarından dolayıdır. Zatu’r-Rıka savaşı, Medine’nin
kuzey doğusunda 100 Km. uzaklıkta Batn-ı Nahl denen yerde Gatafan kabilesine karşı olmuştur.
Bu savaşta düşman kıble tarafında olmadığı için, Rasulul-

lah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) burada kıldığı korku namazını ha-

diste geldiği vecih üzere kılmıştır. Bu namazın şekli;
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Komutan askerini iki grup yapar. Onlardan bir grup imamla beraber namaz kılar, diğer grup düşman tarafında durup Müslümanların saldırıya uğramasından onları korur.

İmam onlardan birinci gruba bir rekât namaz kıldırır.
İmam ikinci rekâta kalkar ve ayakta bekler. Arkasında namaz
kılanlar ise bir rekât daha namaz kılarak namazlarını tamamlar
ve selam vererek diğer namaz kılmayan grubun yerine nöbet
beklemeye giderler. İkinci grup imamın arkasına gelip namaza
durur. İmam bunlara da bir rekât namaz kıldırır. Bu imam için
ikinci rekât ikinci grup için birinci rekâttır. Sonra imam teşehhüt için oturur ve bekler. İkinci grup kalkar ikinci rekâtı kılar.
Sonra teşehhüt için oturur, teşehhüdü bitirdikten sonra imam
bunlarla beraber selam verir ve namazdan çıkarlar.
Sehl bin Ebi Hasme (Radiyallahu Anh) bu hadisi biraz değişik

olarak şöyle de rivayet etmiştir:

“Korku namazında imam yönü kıbleye çevrili olarak namaza
durur. İnsanlardan bir grup imamla beraber namaza durur. Bir grup
da düşman tarafında olup yüzleri düşmana doğru dururlar. İmam
beraberindekilerle bir rekât namaz kılar. Sonra bunlar ayağa kalkar,
kendi başlarına bir rekât kılar ve oldukları yerde iki secde yaparlar.
Sonra bunlar düşman tarafında bulunan kimselerin yerine gider, düşman tarafında bulunanlar da imamın yanına gelirler. İmam onlara
da bir rekât namaz kıldırır. Böylece imamın iki rekât namazı olmuştur. Sonra bu yeni gelenler kendileri rüku ve iki kere secde ederler.”
Buhârî 3862, Müslim 841/309, Ebu Davud 1239, Nesei 1535,
1552, Tirmizî 563, Darimi 1/357, Malik 1/183, İbni Ebi Şeybe
2/352, İbni Hibban 2886, İbni Huzeyme 1360

(5) Abdullah ibni Abbâs (Radiyallahu Anhuma) şöyle demiştir:
“Allah namazları hazarda dört, seferde iki ve harb halinde de
bir rekât olarak kılınmasını, Nebiniz Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve
Sellem)’in dili üzere farz kılmıştır.”
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Müslim 687/56, Ebu Davud 1247, Nesei 1531, İbni Mace 1068,
İbni Ebi Şeybe 2/350, İbni Huzeyme 1346, Tabarani Mucemu’l-Kebir 11041, Beyhaki 3/135, Ahmed bin Hanbel Müsned
1/237

Abdullah ibni Abbâs (Radiyallahu Anhuma)’nın rivayet ettiği
bu hadis, korku namazının başka bir şekline işaret etmektedir. Hadis,
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in iki rekât kıldığına, arkasında
namaz kılan gruplardan her iki grubun sadece birer rekât kıldığına
sarih olarak dalalet etmektedir. Abdullah ibni Abbâs (Radiyallahu
Anhuma)’nın yukarıdaki:
“Allah namazları hazarda dört, seferde iki ve harp halinde de
bir rekât olarak kılınmasını, Nebiniz Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve
Sellem)’in dili üzere farz kılmıştır,” sözü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi

ile beraber kıldığı korku namazının kendi ifadesiyle
anlatım şeklidir.
ve Sellem)

Abdullah ibni Abbâs (Radiyallahu Anhuma)’nın bu rivayetini, Huzeyfe (Radiyallahu Anh)’ın rivayet ettiği hadis teyit eder. Salebe
bin Cahdam (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Said bin El-Âs ile Taberistan’da savaşta bulunuyorduk.
Said bin El-Âs:
−Hanginiz Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber

korku namazı kıldı? dedi.

Huzeyfe (Radiyallahu Anh):
−Ben, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber korku

namazı kıldım, dedi.

Sonra Huzeyfe (Radiyallahu Anh), (Mücahideri iki grup yaptı)
bunlara bir rekât namaz kıldırdı ve diğerlerine de bir rekât namaz
kıldırdı. İki gruptan hiçbiri başka namaz kılmadılar!”
Bu görüş aynı zamanda birçok sahabe ve tabiinin görüşüdür.

Nesei 1529, Ebu Davud 1246
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[Savaş halinde kılınan ve âyette geçtiği şekilde hadislerde
de geçen nöbetleşerek birer rekât namaz kılmak meselesi aynen
hadislere de yansımış görünüyor. Zaten âyetlerde mevcut olan
bu sefer hali namazı sanki Kur’an’da yokmuş gibi Ebu Dâvud’un
hadisleri ile tekrarlanıyor. Yeni bir şey ilave etmediği halde
âdeta âyet namaz kıldılar dediğinde anlamayanlar, Peygamber
namaz kıldı dendiğinde aynı salât kelimesini hemen anlıyorlar.
Aslında âyetleri aynı kelimelerle verdiğimizde yüzü anlamayanlar, eli anlamayanlar, kolu anlamayanlar hadislerde Peygamber
yüzünü yıkadı dediğinde kulaklar dahil mi diye sormamışlar.
Vefatından 185 yıl sonra çıkan mezhep çelişkilerinden bunu
anlıyoruz. Peygamber’in Kur’an’ın açıklayıcısı olduğunu savunan hadis ve mezhep âlimleri aslında hiçbir konuda aynı fikirde
olmadıklarını bildikleri için kendi savunduklarını öğreten, uygulayan bir Peygamber’in olmadığını sadece zanda bulunduklarını farklı farklı rivayetlerin aynı sahabilerden geldiğini savunarak net bir çelişkiye düştüklerini sizler görün yeterli.]
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N
Hadislerde namaz, ehli sünnet tarikatlerde namaz, 4 mezhepte namazı inceledikten sonra incelememiz gereken son yer
eğitim kurumlarındaki namaz ansiklopedileridir. Tarikatlar,
tekkeler, cemaatlerin haricinde normal dini eğitimi okullarda
alan çocuklarımız namazı İslam Ansiklopedisi’nden inceledikleri zaman acaba nasıl bir namaz ile karşılaşıyorlar?
Yurdumuzun en muteber İslam Ansiklopedisi’nin namaz
bölümünü sizler için inceledik. Bu bölümden sonra son olarak
namaz yoktur diyenlerin iddialarına da yer verdikten sonra sizin bütün delillerle önünüze serdiğimiz kâinatın biricik yaratıcısı Allah Zul Celal’in ne kadar güzel kusursuz bir kitap ile bizi
uyardığını görmüş olacağınızı düşünüyorum.
Bu bölümde de yorumlarımızı [...] parantezi içinde bulabilirsiniz.
Farsça’da “tâzim için eğilmek, kulluk, ibadet” anlamına gelen
namâz, sözlükte “dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek, yalvarmak” mânalarındaki Arapça salât kelimesinin (çoğulu salavât)
karşılığı olarak Türkçe’ye geçmiştir. Terim olarak salât tekbirle başlayıp selâmla son bulan, belirli hareket ve sözlerden oluşan bedenî
ibadeti ifade eder. Namaz ibadetindeki rükünlerin aynı zamanda fiilî
ve sözlü bir dua niteliğinde olması salât kelimesinin terim ve sözlük
anlamları arasındaki ilişkiyi teyit etmektedir. Salât kelimesiyle aynı
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kökten türeyen musallî “namaz kılan kişi” ve musallâ “namaz kılınan
yer” anlamına gelir. Kur’ân-ı Kerîm’de namazı ifade etmek üzere zikr
kelimesinin yanı sıra (meselâ bk. el-Ankebût 29/45; el-Cum‘a 62/9)
tesbîh kelimesinin türevleri de kullanılmıştır (er-Rûm 30/17). Diğer
taraftan İslâmî literatürde, İslâm’ın beş rüknünden biri olan ve bu dinin müntesiplerinin en önemli ortak paydalarından birini teşkil eden
namaz ibadeti esas alınarak bazı inanç meselelerinde farklı yorumları
benimseyen değişik mezheplere bağlı müslümanları ifade etmek üzere
“ehlü’s-salât” (ehl-i salât: namaz ehli) tabirinin kullanıldığı görülmektedir. Salât kelimesi ve türevleri Kur’an’da sözlük (meselâ bk. et-Tevbe
9/103) ve terim (meselâ bk. el-Bakara 2/43, 238; Hûd 11/114) anlamında doksan dokuz yerde geçer (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem,
“ṣlv” md.). Ahzâb sûresinin 56. âyetinde müminlere yöneltilen Hz.
Peygamber’e salât etme buyruğu, ona olan saygı ve bağlılığı gösterme amacıyla okunan dua ile ilgili olup bunun şeklini bizzat Resûl-i
Ekrem ashabına öğretmiştir (Buhârî, “Tefsîr”, 33/10). [Ansiklope-

dinin tam bu bölümünde namazın şeklini bizzat Rasul-i Ekrem
ashabına öğretmiştir, cümlesini görüyorsunuz. Kitabın diğer
bölümlerinde size deliller ile ispat ettiğimiz namazın şeklinin
farklı farklı kılındığı, el bağlama yeri, topuklar arası mesafe,
arada el kaldırılır mı, tahiyyata oturduğunda parmak kalkar mı
gibi namazın her bölümü ile ilgili farklı farklı şekilleri hadisler
ile ispat ettik. Şayet namazın şeklini Peygamber’den öğrenseydik 4 mezhepte ve 6 hadis âliminde farklı farklı namaz kılma
şekillerinin olmaması gerekirdi. Sadece şekli değil namazın
tüm detaylarında farklı farklı hükümler veren mezhep ve hadis
âlimleri kendi içlerindeki bütün çelişkilere rağmen hala ısrarla
“biz nasıl kılacağımızı Peygamber’den öğrendik” demeleri boş
bir iddiadır. Namaz önceden de süre gelen bir ibadettir. Çeşitli
şekillerde kılınmıştır. Değişmeyen kıyam, rükû ve secdedir. Ne
okunması gerektiği, sesini komple kısmamamız gerektiği ve namazla ilgili tüm detaylar verilmiştir. Rekât sayısının verilmeyişi
detaylı Kur’an’a göre bir eksik değil, bir ruhsattır. Herkes istediği

Bana Namazı Göster

.

335

rekât kadar kılabilir. Toplumsal dinamik açısından kabul gören
rekât sayılarına cemaat ile kılarken uymakta bir sakınca yoktur.] Hadislerde de salât kelimesinin sözlük ve terim anlamlarında
sıkça kullanıldığı görülür (Wensinck, el-Muʿcem, “ṣlv” md.).
Namazın Tarihçesi. Kur’ân-ı Kerîm’den hemen bütün ilâhî dinlerde namaz ibadetinin mevcut olduğu anlaşılmaktadır. [Tarikat ve

cemaatlerin kızacağı bu cümle aslında bir hakikattir. Önceden
kılınan namazın şimdiki namazdan çok farklı olduğunu el çırpmak gibi bir âdette mevcut namazı biz Peygamber’den öğrendik
iddiası tutarsızdır. Doğrusu “Yazıklar olsun o namaz kılanlara,
yetimin hakkını gözetmezler” âyetini hatırlarsanız ilk müslümanların böyle bir âyete muhatap olmayacağı gerçeğini düşünürsek inanmayan mevcut toplumun namaz kıldığını fakat
yetimlere karşı duyarlı olmadığını görmüş oluruz. Yine diğer
bir âyette “Onlar hacılara su dağıtmayı marifet mi biliyorlar?”
âyetinden inkârcı toplumun haccı bildiğini ve uyguladığını da
anlıyoruz. İnsan inanmadığı bir ibadet için hizmet etmez.] Hz.
Âdem, Nûh ve İbrâhim’den sonra namazı terk eden nesillerin geleceği
(Meryem 19/59), Hz. Zekeriyyâ’nın namaz kıldığı (Âl-i İmrân 3/39),
Hz. Îsâ’nın beşikteki mûcizevî konuşmasında namaz vecîbesine atıfta
bulunduğu (Meryem 19/31), Hz. İbrâhim’in yanı sıra Lût, İshak ve
Ya‘kūb’a namaz emrinin vahyedildiği (el-Enbiyâ 21/73), Hz. İsmâil’in
halkına/ailesine namazı emrettiği (Meryem 19/55), Hz. Lokman’ın
oğluna namazı hakkıyla kılmasını öğütlediği (Lokmân 31/17), Hz.
İbrâhim’in namazı yalnız Allah rızâsı için kıldığını söylediği (elEn‘âm 6/162), kendisini ve neslini namazı dosdoğru kılan kullarından
eylemesi için dua ettiği (İbrâhîm 14/40), Hz. Mûsâ’ya Allah’ı anmak
üzere namaz kılmasının emredildiği (Tâhâ 20/14) ifade edilmekte, Allah’ın İsrâiloğulları’ndan yerine getirme sözü aldığı görevler arasında
namazın da yer aldığı görülmektedir (el-Bakara 2/83; el-Mâide 5/12).
Yine Ashâb-ı Kehf kıssası anlatılırken mescid kelimesinin zikredilmesinden (el-Kehf 18/21) o dönemde namaz ibadetinin var olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür.
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Hadis ve tarih eserlerinden, İslâm öncesi Hicaz-Arap toplumunda Hz. İbrâhim’in tebliğ ettiği tevhid dininin etkilerinin ve bazı ibadet
türlerinin şekil ve mahiyet değiştirerek de olsa devam ettiği, Ebû Zer
el-Gıfârî ve Zeyd b. Amr b. Nüfeyl gibi bu dine tâbi olup Hanîf diye
isimlendirilen kimselerin Kâbe’ye yönelerek namaz kıldıkları anlaşılmakta (Müslim, “Feżâʾilü’ṣ-ṣahâbe”, 132; Cevâd Ali, VI, 473-475),
buna karşılık Câhiliye Arapları arasında muayyen bir namaz şeklinin
bulunduğu bilinmemektedir. “Onların (müşrikler) salâtı ıslık çalmak
ve alkışlamaktan ibarettir” meâlindeki âyette geçen (el-Enfâl 8/35)
“salât” kelimesi, daha çok müşriklerin müslümanların Kâbe’deki ibadetlerine karşı ibadet görüntüsü verdikleri bir engelleme hareketi olarak yorumlanmıştır. İbn Abbâs’ın bir açıklamasına dayandırılan bir
yoruma göre ise Kureyş kabilesinin ıslık çalıp el çırparak Kâbe’yi tavaf
etme şeklinde bir ibadetleri vardı (Taberî, XIII, 521 vd.).
Kaynaklarda, İslâm’ın ilk dönemlerinden itibaren namaz ibadetinin mevcut olduğu ve beş vakit namaz farz kılınmadan önce sabah
ve akşam olmak üzere günde iki vakit namaz kılındığı belirtilmektedir. Kur’an’daki bazı âyetlerin (Tâhâ 20/130; el-Mü’min 40/55) bu
iki vakit namaza işaret ettiği görüşünde olanlar da vardır (Tecrid
Tercemesi, II, 279; Şevkânî, IV, 497). Vahyin başlangıç döneminde
-bazı kaynaklara göre Müddessir sûresinin 1-3. âyetleri nâzil oluncaCebrâil, Hz. Peygamber’i Mekke’nin yakınlarındaki bir vadiye götürmüş, orada fışkıran su ile önce kendisi, sonra Resûl-i Ekrem abdest
almış, ardından Resûlullah’a namaz kıldırmıştır. Bunun üzerine Hz.
Peygamber sevinçli bir şekilde eve gelmiş, Hz. Hatice’nin elinden tutarak oraya götürmüş ve aynı şekilde onunla birlikte abdest alıp iki
rek‘at namaz kılmışlardır (İbn Hişâm, I, 243-245). Üç yıl kadar süren gizli davet ve daha sonraki açık davet döneminde Resûl-i Ekrem
evinde, ıssız dağ eteklerinde, öğle tenhalığı sırasında Harem’de namaz
kılmıştır. Zaman zaman Hz. Ali’yi de yanına alarak Mekke dışındaki vadilerde akşam namazını kıldığı ve hava karardıktan sonra döndüğü nakledilir. İlk müslümanlar da Mekke içinde gizli yer bulamadıklarında şehir dışına çıkıp ıssız yerlerde ve zaman zaman mescid
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haline getirdikleri Erkam adlı sahâbînin evinde namaz kılmışlardır.
Bazı rivayetlere göre, “Namazda yüksek sesle okuma!” meâlindeki
âyet (el-İsrâ 17/110) gizli namaz dönemiyle ilgili olup Hz. Peygamber’in ashabıyla namaz kılarken âyetleri yüksek sesle okuduğu için
müşriklerin Kur’an’a hakaret etmeleri üzerine inmiş, Resûl-i Ekrem’in
sesini alçaltması, fakat yanında bulunanların duyamayacağı kadar
da gizli okumaması istenmiştir. [Nüzul sebebi denilen tarihi olay-

lardan alınan deliller başlı başına büyük bir tehlike ve âyetlere
karşı o olay olmasa sanki o âyet gelmeyecekmiş gibi bir inanışa
sebep olmaktadır. Nüzul sebebine inanmak korunan Kur’an-ı
Kerim’i korunmayan çelişkilerle dolu menkıbelere muhtaç etmektedir. En basit örneği ile İran’daki Şia’nın aynı ilim dalı ile
ileriye sürdüğü nüzul sebepleri yine senetli, delilli, bol miktarda
raviden nakil ile gelmiş olan rivayetler herkesin bildiği gibi Hz.
Âişe annemize iftiralarla doludur. Bizim nüzul sebebimiz bize
göre güzel ve mantıklı, onların nüzul sebepleri de onlara göre
doğru addedilmektedir. Netice Allah ve Rasulüne iftira boyutuna geldiği ortadadır. Zaten bizdeki nüzul sebepleri de incelerseniz bazıları farklı yer, farklı zaman ve farklı kişiler olduğunu
iddia eder. Nüzul sebebini yazanlar da normalmiş gibi bunu
farklı düşünen sahabeler de olmuştur, kabul etmeyen de vardır,
deliller ile tersini iddia eden de vardır gibi cümleleri hepsinin
altında görmek mümkündür. Kitabımızda hadis bölümünde
bol miktarda örneğini göreceksiniz.] Bu iki vakit namazın dışında Müzzemmil sûresinin ilk âyetleriyle gece namazına kalkılması ve
bunun belli bir vakit içinde eda edilmesi emredilmişken aynı sûrenin
20. âyetinde, Allah Teâlâ’nın bu hususta yaşanan zorluğu bildiği ve
müminleri bağışladığı haber verilmiştir. Bu âyetin Medine’de indiği
rivayet edildiği gibi âyetten çıkan sonuç hakkında farklı yorumlar da
vardır (bk. TEHECCÜD). [Bir önceki parantezde bahsettiğimiz

konu hemen denk geldi. Buyrun işte, rivayet vardır, farklı yorumlar da vardır. Bu ilim öyle bir ilim ki maalesef herkes her
istediğini bulabiliyor.]
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İslâmiyet’te bugün bilinen şekliyle beş vakit namaz hicretten
bir buçuk yıl kadar önce Mi‘râc gecesinde farz kılınmıştır (Buhârî,
“Bedʾü’l-ḫalḳ”, 6; Müslim, “Îmân”, 259; Tirmizî, “Ṣalât”, 213). Hadis mecmualarında yer alan bilgilerden namazların önce ikişer rek‘at
olarak farz kılındığı, hicretten kısa bir süre sonra öğle, ikindi ve yatsı
namazlarının farzlarının dörder rek‘ata çıkarıldığı anlaşılmaktadır
(Buhârî, “Ṣalât”, 1; Müslim, “Ṣalâtü’l-müsâfirîn”, 1, 3; geniş bilgi için
bk. Bedreddin el-Aynî, III, 287).
Kur’an ve Sünnet’te Namaz. Kur’ân-ı Kerîm’de mutlak biçimde
namaz emrine defalarca yer verildiği gibi bazı âyetlerde çeşitli üslûplarla namazın önemine işaret edilerek namaz kılanlardan övgü ile
söz edilmiş (el-En‘âm 6/92; el-Mü’minûn 23/9; el-Meâric 70/22-35),
namazı ciddiye almayıp özünden uzaklaşanlar yerilmiştir (el-Mâûn
107/5). Birçok âyette “salât” ile birlikte “ikāme” kelimesi ve türevleri
kullanılarak (meselâ el-Bakara 2/110, 277; el-Mâide 5/55; el-Enfâl
8/3) namazın vaktinde eksiksiz bir biçimde erkânına riayet edilerek
ve devamlı olarak kılınması gereğine dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte “namazı ikāme etmek” ifadesinin bazı âyetlerde “namazı tasdik
etmek” anlamına geldiği de belirtilmektedir (Mukātil b. Süleyman, s.
139). Diğer taraftan Kur’an’da salât kelimesinin sıkça zekât ve zekâta
yakın mânadaki infak kelimesiyle birlikte kullanılmasının (meselâ
el-Bakara 2/83; et-Tevbe 9/18; en-Nûr 24/56) namaz ibadetinin ruhu
arındırma işleviyle zekât ibadetinin malı arındırma özelliği arasındaki paralelliğe vurgu anlamı taşıdığı söylenebilir.

[Bu bölümde dikkatinizi çekmek istediğim konu sadece
Kur’an diyenlere yapılan eleştiri, sadece Kur’an okumakla anlayamazsınız, Kur’an’ın açıklaması olan sünnetlere muhtacız.
Herkes âyetleri kendi kafasına göre anlarsa hatalı hüküm verir.
Çok güzel bir örnek olması açısından bu yorumu kitabın
bu bölümüne koymaya karar verdik. İslam Ansiklopedisi birçok
âyeti Türkçe olarak buraya yazmış. Yazdığını aynı sizin, bizim
gibi okuyup anlamış ve neticesini âyet böyle diyor diyerek bitir-
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miş. Şimdi sorumuzu soralım. Âyet aynı âyet, meal aynı meal,
hangi anlaşılmayan kelimeyi hangi hadis bize açıklıyor? Okuduğunuz gibi hadislerde var. Açıklama değil, benzer cümleler.
Âyette anlatılanın aynısını hadis olarak farklı cümle ile vermek
âyette anlamadığımız bir kelime varmış da onu bize izah ediyor
değil. Yani muhattaba aslında şunu söylemek istiyorlar. Âyetler
açık ve nettir. Allah namazın vaktini, sesini Kur’an bize veriyor.
Ama bize yetmiyor, siz de anlayamazsınız zaten, bunun yanına
iki tane de hadis yazalım o zaman anlarsınız manasına geliyor.
Hiçbir hadiste Peygamber şu âyeti kerimenin şu kelimesinin
gerçek manası böyledir dediğini okuyamazsınız. Üstteki hadislerde âyetten sonra verilen bir hadis Peygambere miraç gecesi farz namaz iki rekât verilmiş, daha sonradan Peygamber 4’e
çıkartmış. Gördüğünüz gibi asıl hadise ihtiyaç duyulma sebebi
âyeti açıklamak değil, Kur’an’a olmayan bir şeyi ilave etmek için
kullanılıyor. Aralarındaki çelişkinin sebebi kimin ne kadar zam
yapacağına karar veremedikleri için her mezhep kendi ilavesini
yapıyor.]
Bir âyette namazın müminler için vakitleri belli bir farîza olduğu belirtilmiş (en-Nisâ 4/103), kılınacağı vakitlere de Kur’an’ın
kendine özgü üslûbu içinde sarih biçimde veya işaret yoluyla değinilmiştir. Meselâ sabah (salâtü’l-fecr) ve yatsı (salâtü’l-işâ) namazları
ismen zikredilirken (en-Nûr 24/58) diğer vakit namazlarına işaretlerde bulunulmuştur. Tefsir kaynaklarında Rûm sûresinin 17 ve 18.
âyetlerinde “akşam vaktine eriştiğinizde” ifadesinin akşam ve yatsı
namazlarına, “sabah kalktığınızda” ifadesinin sabah namazına, “akşam üstü” ifadesinin ikindi namazına, “öğle vaktine ulaştığınızda”
ifadesinin de öğle namazına işaret ettiği; ayrıca namazın farz kılındığı mi‘rac olayının ardından inen İsrâ sûresinin 78. âyetinde geçen
“dülûkü’ş-şems”in öğle ve ikindiyi, “gasaku’l-leyl”in akşam ve yatsıyı,
“kur’ânü’l-fecr”in sabah namazını ifade ettiği belirtilmektedir. Bu iki
âyetin dışında; “Gündüzün iki tarafında ve gecenin -gündüze- yakın
saatlerinde namaz kıl” meâlindeki âyette (Hûd 11/114) gündüzün iki
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tarafında kılınması emredilen namazlardan biri sabah namazı, diğeri ise güneş batmadan önceki kısım (taraf) olarak alındığında öğle
ve ikindi, battıktan sonraki taraf olarak alındığında akşam ve yatsı
olarak yorumlanmıştır. Âyette geçen zülef (gündüze yakın saatler) kelimesinin gecenin gündüze yakın olan ilk saatlerini ifade ettiği dikkate
alınarak bu saatlerde kılınması emredilen namazın da yatsı namazı
olduğu görüşü benimsenmiştir. Âlimlerin çoğunluğu, Bakara sûresinin 238. âyetinde yer alan “orta namaz” (es-salâtü’l-vüstâ) ifadesiyle
ikindi namazının kastedildiği kanaatindedir; Hz. Peygamber’in bir
hadisi de (Buhârî, “Cihâd”, 98; Müslim, “Mesâcid”, 202, 205, 206)
bu görüşü desteklemektedir. Özellikle namazın fazileti hakkındaki bazı rivayetlere dayanarak bu namazın sabah namazı olduğunu
söyleyenler de vardır (bk. SALÂT-ı VÜSTÂ). Hadis kaynaklarında,
mi‘rac hadisesini takip eden günlerde Cebrâil’in Kâbe’de Hz. Peygamber’e imamlık yapmak suretiyle beş vakit namazı kıldırdığı, her bir
namazın başlangıç ve bitiş vakitlerini uygulamalarıyla gösterdiği ve
bunları ayrıca sözlü olarak da açıkladığı kaydedilmiştir (Müslim,
“Mesâcid”, 176, 179). Cum‘a sûresinin 9. âyetinden beş vakit namaz
dışında cuma günü (öğle namazı yerine) kılınacak namazın da farz
olduğu ve cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Teheccüd namazıyla ilgili âyet (el-Müzzemmil 73/20) ve bayram namazına delâlet ettiği belirtilen âyetin (el-Kevser 108/2) hükmü hakkında ise farklı
yorumlar vardır.

[Bu bölümde Kur’an yetmez, şayet yetiyorsa hadi bana vakitlerini göster diyenlere inat bu ansiklopedimiz 5 vakti âyetler
ile göstermektedir. Âyetlerde vakitleri gösteren ansiklopedimiz
Kur’an’da olmayan namazları izah etmeye gelince gördüğünüz
gibi bunların hükmü hakkında farklı yorumlar vardır demek
zorunda kalıyor.]
Namazın kılınış şekline dair Kur’an’da ayrıntılı bilgi verilmemekle birlikte çeşitli âyetlerde kıraat (el-Müzzemmil 73/20), kıyam
(el-Bakara 2/238), ka‘de (Âl-i İmrân 3/191), kıble (el-Bakara 2/144),
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abdest (el-Mâide 5/6), rükû ve secde (el-Hac 22/77) gibi namazın
bazı şartlarına ve rükünlerine işaret edilmiştir. Ayrıca yolculukta ve
düşman tehlikesinin bulunması hallerinde namazın nasıl kılınacağı
hususuna yer verilmiştir (en-Nisâ 4/101-103). [Öncelikle bu ansik-

lopedinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim.
Âyetleri tarafsız bir şekilde alarak okuyucusuna ulaştırmaları
çok güzel bir davranış. Maalesef âyetlerde olmayan hurafeleri
mecburen almak ihtiyacı duymaları ehli sünnet bir toplumun
âyetleri yetersiz görmekten kaynaklandığını biliyoruz. Dikkatli
okursanız âyet haricindeki bütün konular tek fikir değil. Tek fikir olması da mümkün değil. Çünkü kendileri uydurmuşlar. Sahabe kanalıyla Peygamber’den sağlam bir şekilde gelmiş olsaydı
birinin mekruh dediğine diğer farz diyemezdi.] Hz. Peygamber

namazın İslâm’ın beş şartından biri (Buhârî, “Îmân”, 1, 2; Müslim,
“Îmân”, 19-22; Tirmizî, “Îmân”, 3) ve amellerin en faziletlisinin vaktinde kılınan namaz olduğunu (Buhârî, “Tevḥîd”, 48), kulun kıyamet
günü ilk olarak namazdan hesaba çekileceğini (Ebû Dâvûd, “Ṣalât”,
145; Tirmizî, “Ṣalât”, 188) bildirmiş, yeni müslüman olan birine her
gün beş vakit namaz kılması gerektiğini söylemiştir (Buhârî, “Îmân”,
34; Müslim, “Îmân”, 8, 10, 29, 31). Ayrıca, “Namazı benden gördüğünüz gibi kılınız” diyerek (Buhârî, “Eẕân”, 18; Dârimî, “Ṣalât”, 42)
namazların rek‘at sayılarını ve kılınış şeklini uygulamalarıyla öğretip
açıklamış, kendisine bu konuda soru soran bir kişiye, “İki gün bizimle
kıl” diyerek onu uygulamalı olarak öğrenmeye yönlendirmiştir (Müslim, “Mesâcid”, 178; İbn Mâce, “Mevâḳītü’ṣ-ṣalât”, 1; Nesâî, “Mevâḳītü’ṣ-ṣalât”, 7). [Bu bölümde yazan hadislerin daha güzellerini

sizin için Arapçası ile beraber derledik. Kur’an’a aykırı, Allah’a
ve Peygambere hakaretlerle dolu bu iftiraları Kur’an ışığında
sizlere sunduk.]
Fıkıh Literatüründe Namaz. Ashap döneminden itibaren namaz
ibadeti, bütün çeşitleriyle Hz. Peygamber’in uygulama ve açıklamalarına uygun şekilde nesilden nesile dinî hayatın canlı bir parçası olarak
intikal ettirilmiş, bütün müslümanlar ve İslâm âlimleri namazın farz
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olduğu hususunda görüş birliği içinde olmuştur. [Maalesef böyle

yazdığı gibi değil. Namazın birçok bölümünde farzlar farklıdır.
Örneğin Fatiha’dan önce sesli besmele çekmek Hanefi, mekruh;
Şafii, farzdır. Genel olarak hepsi namaza farzdır. Uygulamada
birbirlerinin namazının geçersiz olduğunu sahabe kanalıyla
inandıkları hadislerle inkâr ederler.] Bu sebeple fıkıh eserlerinde
namazın farziyetinin kitap, sünnet ve icmâ delillerine dayandığı ve
bu ibadetin en kuvvetli dinî vecîbelerden biri olduğu belirtilir. Ayrıca hadis kaynaklarında yer alan Resûl-i Ekrem’in namazla ilgili fiilî,
kavlî ve takrirî sünnetleri fakihler tarafından fıkıh metodolojisi çerçevesinde değerlendirilerek namazın çeşitleri, rek‘at sayıları, vücûb ve
sıhhat şartları, rükünleri, kılınış biçimleri ve benzeri konular ayrıntılı
şekilde incelenmiştir. Fıkıh eserlerinde namazla ilgili konular, tahâret
kısmından sonra ibadetlerin ilki olarak “kitâbü’s-salât” başlığı altında ele alınır. [Fıkıh dediğimiz ilim dalı kendi arasında çelişki,

inkâr ve iftira dolu tespitlerdir. Önce dinin konusu olmayan bir
meseleyi alırsınız, dinin derdiymiş gibi tartışırsınız. Birkaç tane
farklı fikir çıkar. Buna da rahmet dersiniz. İhtilaf yerini sevap
kazandığınız bir eyleme döner.]

Namazın ibadetler içindeki özel konumu ve önemi sebebiyle olağan dışı durumlarda namazın terk edilmesine izin verilmesi yerine
eda edilmesi hususunda bazı kolaylıklar sağlanması cihetine gidilmiştir. Genel olarak zorluk ve sıkıntı söz konusu olduğu için hastalık ve yolculuk halleri namazda bir kolaylaştırma sebebi sayılmıştır.
Hastanın namazı kendi gücüne göre belirlenmiş, hastalığın ağırlaşması ölçüsünde namazın eda şeklinde kolaylık sağlanmıştır. Yolculuk halinde bulunan kimse için dört rek‘atlı namazların kısaltılması
(kasr-ı salât) ve bazı mezheplerde iki namazın bir vakitte kılınması
(cem‘) başta olmak üzere bazı ruhsat hükümleri söz konusudur (bk.
SEFER). [Ruhsatı veren Allah değil. Üstteki cümlelerden anladı-

ğınız gibi bazı mezhepler böyle karar aldı diyerek farz olan bir
ibadetin uygulanması konusunda kendi hükümlerini veriyorlar. Bu metot Kur’an’a aykırı değilse, günümüzde aynı metotla
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neden başka birisi başka bir hüküm koymasın? Eğer ictihat kapısı kapandıysa (çözümü böyle bir şeyle bulmuşlar) bu kararları alan insanların özelliği ney? Aslında hangi konuda detaya
giderseniz tehlikeli olduğu için tek bir isim bulamıyorsunuz.
Çok güzel bir siyasi edebiyatla icma ile karar alınmıştır, ekseriyet böyle düşünmektedir, önceden beri böyle uygulanmaktadır,
sahabenin çoğunluğu bu fikri savunmuştur gibi cümlelerle bu
hükümler uygulanmıştır. Gördüğünüz gibi hiçbir hüküm için
tek bir isim bulmak mümkün değildir. Hükmü veren mezhep
imamı bile her verdiği hükmün arkasına bu cümlelerden birini
koyarak kendisini masum hale getirmiştir.]
Namaz sırf bedenî bir ibadet olduğu için bu ibadeti kişinin bizzat ifa etmesi gerekir, dolayısıyla bir başkasının yerine namaz kılmak
câiz değildir (öldüğünde üzerinde namaz borcu bulunan kimseyle
ilgili bir uygulama için bk. ISKAT). İslâm âlimleri namaz vecîbesini bilerek terk etmenin büyük günah olduğu hususunda müttefiktir.
Namazı alenen terk edenlere bazı dünyevî müeyyideler uygulanmasıyla ilgili hükümlerin dinî hayata müdahale amacı taşımayıp sosyal düzen mülâhazalarına dayalı olduğu anlaşılmaktadır. [Kibarca

büyük günah olduğu konusunda müttefiktir diye yazan bölüm
bu eseri yazanların münafıklık (iyi yüzlülük) yaptığı yerlerden
biridir. Buraya kadar dürüst bir şekilde namazı anlatan İslam
Ansiklopedimiz sebepsiz yere namaz kılmayanların 4 mezhepte de öldürüldüğünü saklayarak aslında bu uygulamanın yanlış
olduğunu düşündüklerini ortaya çıkartıyor. Okullarda kullanılan İslam Ansiklopedisi’ne sebepsiz yere namaz kılmayan öldürülür yazılırsa o okuldaki çocuğun ruh halini düşünün. Normal olarak Milli Eğitimin de böyle bir şeyi onay vermeyeceği
tahmin edildiği için camilerde tekkelerde tarikatlarda bağıra
bağıra söyledikleri ansiklopediye girince ceza konusunda hepsi anı fikirde diyerek hakikat saklanır. Nedir bu aynı fikir diye
bir öğrenci sorsa öğretmen gerçeği söyler mi? Allah’ın böyle bir
emri olsaydı Kur’an’da yazardı. 4 mezhebin aynı fikirde olduğu
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öldürme konusu ansiklopediye yakışmadığı için görmezden geliniyor. (Hanefi mezhebi direkt öldürmez, 3 gün hapseder, ısrar
ederse öldürülür. Neticede Hanefi mezhebinde namaz kılmadığı için öldürülme cezası hiç uygulanmamıştır. Çünkü öleceğini
bilen kişi hemen namaza başlıyor ve kurtuluyor. Fıkhi olarak
caiz. Bize göre kendi elinizle din yazıyorsunuz ve münafık üretiyorsunuz.)]
Namaz Çeşitleri. Namaz denilince ilk hatıra gelen günlük beş vakit farz namaz olmakla birlikte hüküm bakımından değişik namazlar
bulunmaktadır. Hanefî mezhebi dışındaki fakihler, namazı hüküm
bakımından genel olarak farz ve nâfile olmak üzere iki grupta ele almaktadır. Hanefî fıkhında ise çeşitli tasnifler söz konusudur. Bunlardan birine göre namazlar farz, vâcip, nâfile (tatavvu) olmak üzere üç
grupta ele alınırken bir diğer tasnif Allah’ın farz kıldığı (mektûbe) namazlar, Hz. Peygamber’in sünnetiyle sabit olan (mesnûn) namazlar
ve nâfile namazlar şeklindedir; Resûl-i Ekrem’in sünnetiyle sabit olan
namazlar da vâcip olan ve vâcip olmayan kısımlarına ayrılır (Debbusi’nin “el-Esrar fi’l-Usul ve’l-Furu‘” Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili,
I, 1, 151).
1. Farz Namazlar. Bunlar farz-ı ayın ve farz-ı kifâye olmak üzere
iki gruba ayrılır. Farz-ı ayın olanlar, yükümlülük çağına gelmiş her
müslümanın yerine getirmekle mükellef olduğu namazlardır. Günde
beş vakit namaz ve cuma günleri kılınan cuma namazı bu grupta
yer alır. Beş ayrı vakitte kılınan günlük farz namazlar, sabah namazı
iki rek‘at, öğle namazı dört rek‘at, ikindi namazı dört rek‘at, akşam
namazı üç rek‘at ve yatsı namazı dört rek‘at olmak üzere toplam on
yedi rek‘at, cuma günü öğle namazının vaktinde cemaatle kılınan
cuma namazının farzı iki rek‘attır. Farz-ı kifâye olan namaz ise ölen
bir müslüman için cemaatle kılınması gereken cenaze namazıdır. Bir
grup bu görevi yerine getirince diğer müslümanların üzerinden sorumluluk kalkar. Rükûlu ve secdeli bir namaz olmadığından bu namazda rekât söz konusu değildir.
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2. Vâcip Namazlar. Vâcip oluşu kulun fiiline bağlı olmayan
(li-aynihî vâcip) ve vâcip oluşu kulun fiiline bağlı olan (li-gayrihî vâcip) şeklinde iki kısımdır. Hanefîler’e göre, bu mezhepte vâcip kabul
edilen vitir namazı ile ramazan ve kurban bayramı namazları birinci
grupta yer alır. İkinci grupta ise bozulan nâfile namazın kazâsı ve dinen yüklenmiş bir görev olmamakla birlikte bir vesileyle kişinin kendi
iradesiyle kılmayı adadığı nezir namazı bulunur. Vitir namazı ile bayram namazları Hanefîler’in dışındaki fakihlere göre sünnet namazlar
arasında yer almaktadır. Öte yandan tilâvet secdesi de Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde bir namaz çeşidi olarak kabul edilir. [Fakihler ve

mezhep imamları her konuda aynı fikirde değillermiş.]

3. Nâfile Namazlar. Farz veya vâcip namazların dışında kalan
namazlar genel olarak nâfile namaz olarak adlandırılır. Bu sebeple
farz namazlardan önce ve sonra kılınan sünnet namazlar nâfile namazlara dahildir. Kaynaklarda Hz. Peygamber’in günlük beş vakit
farz namazlardan başka değişik zamanlarda ve değişik vesilelerle nâfile namazlar kıldığı ve bu namazlara önem verdiği ifade edilmektedir.
Nitekim bir hadiste kişinin kıyamet gününde ilk olarak namazından
hesap sorulacağı ve farzlarında bir eksikliğin bulunması durumunda
Allah’ın meleklere bunu nâfilelerle tamamlamalarını emredeceği ifade
edilmektedir (Nesâî, “Ṣalât”, 9). [En üzücü hadisler içine Allah’ı

kattıkları “Allah dedi ki, Allah emretti” gibi cümlelerle Allah’tan
geldiğini iddia ettikleri âyet hükmündeki sözleri hadis adı altında dine sokmaları. Düşünün konuşan Allah, ama âyet değil.
Böyle şey olur mu? Çok meşhur bir hadisle örnek vereyim, ne
demek istediğimi anlarsınız. “Ey habibim! Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım.”]

Nâfile namazların fıkıh kaynaklarında çeşitli açılardan tasnife
tâbi tutulduğu görülür. Hanefîler’e göre nâfile namazlar farz namazlara tâbi olup olmamaları açısından ikiye ayrılır. Farz namazlara
tâbi nâfile namazlar belli bir düzen içinde beş vakit farz namazlarla
birlikte kılındığı için “revâtib”, farzlara tâbi olmayanlar ise “regāib”
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şeklinde isimlendirilir. Revâtib nâfile namazlar müekked sünnet (Hz.
Peygamber’in devamlı kıldığı) ve gayri müekked sünnet (Hz. Peygamber’in ara sıra terk ettiği) [Peygamber’in ara sıra terk ettiği
değil çoğunlukla kıldığı denmesi lazım.] şeklinde iki kısma ayrılır. Diğer taraftan Hanefî literatüründe müekked sünnet olan nâfile
namazlar sünnet, gayri müekked olanlar ise müstehap ya da mendup
şeklinde adlandırılmıştır. Hanefî mezhebine göre farz namazlara tâbi
namazlar sabah namazının farzından önce iki; öğlenin farzından

önce dört, sonra iki; ikindinin farzından önce dört; akşamın
farzından sonra iki; yatsının farzından önce dört ve sonra iki
rek‘at olmak üzere toplam yirmi rek‘attır. Cuma namazının farzından önce ve sonra kılınan dörder rek‘at sünnet namazlar da
farzlara tâbi nâfile namazlardır. Sabah, öğle, akşam ve cuma namazlarının sünnetleriyle yatsı namazının son sünneti sünnet-i
müekkededir. Nâfile namazların en kuvvetlisi sabah namazının
sünnetidir. Bazı âlimlere göre bundan sonra en kuvvetli olanları
sırasıyla akşamın sünnetiyle öğle namazının ilk sünnetidir. Bazı
âlimlere göre ise sabah namazından sonra en kuvvetli sünnet
öğle namazının ilk sünneti olup geri kalanlar aynı derecededir.
İkindi namazının sünnetiyle yatsı namazının ilk sünneti ise
gayri müekked sünnettir. Revâtib sünnetler dışında regāib olarak isimlendirilen nâfile namazlar, Hz. Peygamber’in uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle kılınan ya
da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah’a yakınlaşmak
ve sevap kazanmak amacıyla kıldığı namazlardır. Herhangi bir yükümlülük olmaksızın gönüllü olarak kılındığı için tatavvu namazlar
olarak da adlandırılır. Teheccüd, kuşluk (duhâ), istihâre, yağmur duası, husûf (ay tutulması), küsûf (güneş tutulması), tahiyyetü’l-mescid,
evvâbîn, tesbih, ihrama giriş ve hâcet namazlarıyla abdest ve gusülden sonra kılınan namaz regāib türünden nâfile namazlardır. [Bu

bölümde gördüğümüz gibi birçok farklı karar, farklı hüküm,
hem de farz niteliğinde; ama netice farzda da aynı fikirde değiller, sünnette de aynı fikirde değiller, vacipte de aynı fikirde
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değiller, ama ravileri de peygamberleri de aynı. Nasıl oluyor
derseniz “İslam dini akıl dini değil, nakil dinidir” derler. Üzücü
olan nakilde de sağlam bir yer yok.]
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre nâfile namazlar cemaatle
kılınmasının sünnet olup olmamasına göre iki grupta ele alınır. Farz
namazlara tâbi olan nâfile namazlarla kuşluk, tahiyyetü’l-mescid,
evvâbîn vb. namazlar cemaatle kılınması sünnet olmayan nâfile namazlardır. Küsûf, teravih gibi namazlar ise cemaatle kılınması sünnet
olan nâfile namazlar arasında yer alır. Şâfiîler’e göre müekked sünnetler sabah namazının farzından önce iki, öğle namazının farzından
önce iki, farzından sonra iki, akşamın farzından sonra iki, yatsının
farzından sonra iki olmak üzere on rek‘attır. Cuma namazının farzından önce ve sonra kılınan iki rek‘atlık sünnetler de müekked sünnetlerdendir. [Sayfalar dolusu şu namaz farzdır, bu namaz sünnet-

tir, Şafii böyle der, Hanefi şöyle kabul eder... Gördüğünüz gibi
Kur’an yetersiz diyenlerin yeterli gördükleri ilmin iç yüzü bu.
Aklını kullanan 4 mezhep imamı normal, bizlerin aklımızı kullanmamız yasak. Şöyle bir iddia da var. İmamı Şafii bulunduğu
coğraf ya da böyle karar vermesi normaldir. Farklı karar alan
Hanefi imamı bulunduğu bölgeden dolayı farklı karar almıştır,
normaldir. Bir din düşünün, farzı bölgeye göre değişiyor. Buradaki çelişkinin adı da tekrar söyleyelim rahmet oluyor.]
Mâlikî fakihleri mendup namazlar için sünnet, fazilet ve nâfile
şeklinde üçlü bir tasnif yaparlar (İbn Rüşd, I, 96, 214). Vitir namazı,
sabah namazının sünneti, bayram namazları, küsûf namazı sünnet
namazlara dahildir. Abdest aldıktan sonra kılınan namaz, kuşluk namazı, öğle namazından önce ve sonra, ikindiden önce ve akşam namazından sonra kılınan namazlar fazilet olarak isimlendirilir. Nâfile
olarak adlandırılan namazlar ise herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın kılınanlar ve bir sebebe bağlı olarak kılınanlar (yolculuğa çıkmadan ya da yolculuktan döndükten sonra kılınan namaz, istihâre
namazı, hâcet namazı gibi) şeklinde ikiye ayrılır. Mi‘rac gecesi, Regaib
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gecesi, Mevlid kandili gecesi, Berat gecesi, bayram geceleri ve Kadir
gecesi gibi mübarek gecelerde kılınması tavsiye edilen özel bir namaz
şekli bulunmamaktadır; fakat bu gecelerde Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla nâfile namaz kılınabilir. [Maliki fakihleri

mendup namazlar için sünnet .... diye başlıyor ve Kur’an’da olmayan ilk kimin başlattığı belli olmayan sayısız namaz 5 vakit
namaza ilave olarak günümüze kadar geliyor. Peygamber’den
gelmediğini birbirlerine ettikleri itirazlardan anlıyoruz.]
Başlanmış nâfile namazın bozulması durumunda kazâsı Hanefîler’e göre vâcip, Mâlikîler’e göre farzdır. Şâfiîler’e göre ise nâfile bir
ibadeti bozan kimsenin o ibadeti kazâ etmesi gerekmez. Şâfiî mezhebine göre sünnet namazlarda iki rek‘atta bir selâm verilmesi sünnettir.
Hanefîler’e göre ise iki veya dört rek‘atta bir selâm verilebilir. Namaz
kılmanın mekruh olduğu vakitler dışında istenildiği kadar nâfile namaz kılınabilir. Nâfile namazların bütün rek‘atlarında kıraat farzdır.
Bu tür namazların ayakta kılınması daha faziletli sayılmakla birlikte
oturarak da kılınabilir. Farz namazlara bağlı sünnet namazların camide eda edilmesi, diğer nâfile namazların evde kılınması daha faziletli görülmüştür. Müslümanların ibadet telakkisinde özellikle farz
namazların öncesinde veya sonrasında kılınan sünnet namazlar farz
namazlara hazırlayıcı ve onları koruyucu ibadetler olarak değerlendirildiği, ayrıca Hz. Peygamber’e bağlılığın bir göstergesi kabul edildiği için olabildiğince bu namazların kılınması tavsiye edilmiş ve terk
edilmesi hoş karşılanmamıştır.
Namazın Vücûb Şartları. Namaz ibadetiyle mükellef sayılmak
için gerekli olan şartlara namazın vücûb şartları denir. Bir kimseye
namazın farz olması için müslüman, âkıl ve bâliğ olması gerekir. Âkıl
olmak Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre hem vücûb hem sıhhat
şartıdır. Diğer taraftan bütün mezheplere göre hayız halinde bulunmama ve lohusa olmama da namazın vücûb şartlarındandır. Buna
göre bir kadın âdet halinde veya lohusa iken geçen namazları kazâ
etmekle yükümlü değildir. Bunların dışında Mâlikî ve Şâfiî fıkıh eser-
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lerinde vücûb şartı olarak sayılan başka hususlar da vardır. Hz. Peygamber, çocukların yedi yaşına gelince velisi tarafından yavaş yavaş
namaza alıştırılmasını, on yaşına ulaştığında bu hususta daha titiz
davranılmasını, hatta hafif zorlayıcı tedbirlere başvurulmasını tavsiye etmiştir (Müsned, II, 180, 187; Ebû Dâvûd, “Ṣalât”, 26). [Sebepsiz

yere namaz kılmayanların öldürüleceği hükmünü veren mezheplerin konusunu yazarken bu güzel ansiklopedi öldürülme
kısmını nasıl sakladıysa hadislerde geçen yedi yaşında namazı
kıldırmaya başlayın, on yaşına ulaştığında kılmıyorsa dövün
hadisini okullarda gösterilen bir kitap olduğu için HAFİFÇE
ZORLAYICI TEDBİRLER diyerek güzel bir münafıklık örneği
sergiliyorlar. Âdeta hakikati saklamak için dillerini eğip büküyorlar.]

Namazın Farzları (Sıhhat Şartları ve Rükünleri). Farz, vâcip
veya nâfile türünden herhangi bir namazın geçerli sayılması için
aranan şartlara sıhhat şartları denir. Bunlar namazın mahiyetinden
bir cüz olmadıkları ve namaza hazırlık özelliği taşıdıkları için şart
olarak isimlendirilir. Namaz ibadetini meydana getiren unsurlar ise
namazın mahiyetini oluşturdukları için namazın rükünleri şeklinde
ifade edilir. Bir namazın geçerli olması için aranan şartların ve rükünlerin yerine getirilmesi zorunlu olduğu için hepsi aynı zamanda
namazın farzlarıdır. Öğretim kolaylığı sağlamak amacıyla namazın
farzları Hanefî fıkhında namazın dışındaki şartlar ve namazın içindeki şartlar olarak iki grup halinde sayılmıştır. Bazı eserlerde ikinci
grup rükünler, birinci grup rükünlerin şartları olarak anılır. [Son

cümle bazı eserlerde rükunların yeri değişiyor. Neticede inanın
çelişkiye düşmedikleri bir konu kalmamış.]

Namazın şartları şunlardır: 1. Hadesten Tahâret. Hades kelimesi, “abdestsizlik ya da cünüplük sebebiyle meydana geldiği kabul
edilen hükmî kirlilik” anlamındadır. Namazın geçerli olabilmesi için
abdesti olmayan bir kişinin abdest alması, cünüplük halindeki kişinin de gusül abdesti alması gerekir. Âdet ya da lohusalık durumları
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devam eden kadınlar namaz kılamaz. Bu halleri sona erdikten sonra
namaz kılabilmeleri için gusül abdesti almaları icap eder. Gusül abdesti veya abdest alabilecek su bulamayan yahut su bulduğu halde
kullanma imkânı olmayan kişi teyemmüm eder. 2. Necâsetten Tahâret. Vücut, elbise ve namaz kılınacak yerde bulunan ve namazın geçerliliğine engel olan maddî pisliklerin temizlenmesi gerekir. Hanefî
mezhebinde benimsenen görüşe göre namaz kılınacak yerin temizliğiyle ilgili asgari şart ayakların, ellerin, dizlerin ve alnın konacağı
yerlerin temiz olmasıdır; burnun konacağı yer necis olursa -mekruh
olmakla birlikte- namaz geçerli olur. [Toplum arasında bir değim

vardır. “Burnu bo...n çıkmıyor” Bu hadisi okuyan bu deyimi
hatırlar herhalde. Alnın değdiği yer temiz, burnun değdiği yer
necis olur mu? Arası kaç km? İnsan beyni ile alay edercesine
verilen bu tür hükümler tartışılmaz insanların tartışılmaz eserlerinde bulunmaktadır. Bizim yaptığımız iftira atmak değil,
sadece size kendi kitaplarından göstermektir. Bu yüzden özellikle bu eserlerin içine girerek size ifşa ediyoruz.] 3. Setr-i Avret.

“Vücutta dinen örtülmesi gereken ve başkasının bakması haram olan
yerler” anlamındaki avret mahallinin namazda örtülmesi şarttır. İmkân olduğu halde örtünmeden kılınan namaz geçerli olmaz. Namazın
bozulmasına sebep olan açık yerin ölçüsü konusunda fakihler arasında farklı görüşler vardır (bk. SETR-i AVRET). Namazda giyilen
kıyafetin vücudun rengini göstermeyecek şekilde olması gerekir. Vücut
hatlarını belli eden elbise ile kılınan namaz -mekruh olmakla birlikte- geçerlidir. [Vücut hatlarını belli eden elbise mekruh, namaz
geçerli. Yorum size ait.] 4. İstikbâl-i Kıble. Bu şart namaz kılarken
kıbleye (Kâbe) yönelme gereğini ifade eder. Mescid-i Harâm’da namaz
kılan kimsenin yüzünü ve yönünü bizzat Kâbe binasına çevirmesi şarttır. Kâbe’den uzakta bulunan kişi Kâbe’nin bulunduğu tarafa
yönelir. Kâbe’ye uzak bölgelerde kıblenin belirlenmesi, Kâbe’ye yönelmenin nasıl gerçekleşeceği konusunda değişik görüşler mevcuttur
(bk. KIBLE). 5. Vakit. Farz namazlar, bu namazların öncesinde ya da
sonrasında kılınan sünnet namazlar, vitir namazı, teravih namazı ve
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bayram namazlarının kılınabilmesi için vaktin girmiş olması şarttır.
Vakit aynı zamanda namazın vücûb sebebidir. Farz namazları genellikle vaktin ilk girdiği anda kılmak daha faziletlidir. Yatsı namazını
ise gecenin ilk üçte birlik bölümüne kadar geciktirmenin faziletli olduğu kabul edilmiştir. Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan
zaman diliminde, güneş tam tepe noktasındayken ve güneşin batma
zamanında namaz kılmak mekruhtur. Bazı özel durumlarda öğle
ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarının birleştirilerek kılınması câiz
görülmüştür [Her konuda 4 mezhebin fikirlerini yazan ansiklo-

pedimiz gerekçelerini vermeden caizdir, caizdir diyerek okuyucusuna İslam öğretiyor.] (bk. CEM‘). Fıkıh âlimlerinin çoğunluğu,

vakitlerin tamamının ya da bir kısmının oluşmadığı bölgelerde yaşayan müslümanların vakitleri takdir ederek namaz vecîbelerini yerine
getirmeleri gerektiğini ifade etmiştir (bk. Karaman, İslâm’ın Işığında
Günün Meseleleri, I, 110-120). Bir namazın vakti içinde kılınması
edâ, vakti çıktıktan sonra kılınması kazâ olarak adlandırılır. Vakti
girmeden kılınan namazın vaktinde yeniden kılınması gerekir. Vaktinde kılınamayan namaz “fâite” diye isimlendirilir. Herhangi bir namazın özürsüz olarak vaktinde kılınmaması ve kazâ edilmek üzere
ertelenmesi günahtır. Hanefîler dahil olmak üzere fakihlerin büyük
çoğunluğu bilerek namaz kılmama halinde kazâ, ayrıca tevbe edilmesi gerektiği görüşündedir. Düşman korkusu veya bir hastanın tedavisiyle meşguliyet gibi meşrû bir mazeret sebebiyle namazın kazâya
bırakılması günah olmaz (ayrıca bk. EDÂ; KAZÂ; VAKİT). [Savaş

halinde iken bile nöbetleşerek kılınan namaz nasıl oluyor da
meşru bir mazeretle kazaya bırakılabiliyor?] 6. Niyet. “Yalnızca

Allah rızâsı için namaz kılmayı istemek ve hangi namazı kılacağını
bilmek” anlamına gelen niyet fakihlerin çoğunluğuna göre namazın
sıhhat şartı, Şâfiîler ve bazı Mâlikîler’e göre namazın rüknüdür. Niyetin kalple yapılması esas olup dille söylenmesi şart değildir. Ancak
dille niyet etmek müstehaptır. Niyetin başlangıç tekbiriyle birlikte yapılması faziletli kabul edilmiştir. Nâfile namazlarda yalnızca namaza
niyet etmek yeterli olup hangi namaz olduğu konusunda belirleme
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yapmak şart değildir. Cemaatle kılınan namazlarda imama uymaya
niyet etmek gerekir. [Yalnız Allah rızası için namaz kılmak şartı

ile başlayan niyet bölümü yazarlarına şunu sormak lazım: “Sünnet adı altında kıldığınız namazı Peygamber kılmasaydı kılar
mıydınız?” Niyet ettim sünnete diyerek kıldığınız namaz Allah
rızası için mi? Yoksa Peygamber kıldı diye mi? Peygamber kıldı diye kılınıyorsa Peygamber’in nasıl niyet ettiğini düşünelim.
Seçenekler:
1. Niyet ettim akşam namazının son sünnetini kılmaya.
2. Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya

Sizce Peygamber hangisini söyledi? Kendisi Peygamber olduğu için sünneti diyemez. Büyük bir ihtimalle ikincisi olması
lazım. Yani siz akşam namazının farzından sonra Allah rızası için 2 rekât namaz kılarsanız yine sizin inancınıza göre bu
gerçek sünnet olur. Allah rızası için namaz kılan Peygamber’in
izinden gitmiş olursunuz. Fakat niyet ettim sünnete derseniz
amaç Allah’ın rızası olmadığı ortada. Gerçi günümüz müslümanları bunun farkında değiller. Farkında olsalar tahiyyata
oturdukları zaman sünnet diyerek Peygambere selam vermezler. Düşünseler Peygamber bunu okuduysa kendi kendine mi
selam verdi derler.]
Namazın Rükünleri. 1. İftitah Tekbiri. Namaza başlarken “Allahü Ekber” cümlesini söylemektir. “Tahrîme” olarak da adlandırılır.
Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf ’a göre namazın şartı, İmam Muhammed
ile diğer üç mezhebe göre namazın rüknüdür. Tâzim ifade etmeyen
dua cümleleriyle namaza başlandığında tekbir yerine getirilmiş olmaz. Tekbir cümlesinde Allah kelimesinin ilk harfini uzatarak Âllah
şeklinde okumak mânayı bozacağı için namazı geçersiz kılar (ayrıca
bk. TEKBİR). [Bu son yazan cümleye göre yurdumuzdaki mev-

cut kılınan namazların tümü geçersiz. Ya da Hanefiyiz diyorlar
ama aslında Malikiler, haberleri yok.] 2. Kıyam. İftitah tekbiri ve
her rek‘atta Kur’an’dan okunması gerekli asgari miktar süresince ayak-
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ta durmayı ifade eden kıyam, farz ve vâcip namazlarda ve Hanefî
mezhebinde benimsenen görüşe göre sabah namazının sünnetinde
bir rükündür; gücü yeten kişi bu rüknü yerine getirmeden (meselâ
oturarak) farz veya vâcip bir namaz kılarsa namazı geçerli olmaz.
Bu asgari süre, kıyam tanımı ve kıyamdayken ellerin nerede ve ne
şekilde bağlanacağı hususunda mezheplere göre farklılıklar vardır
(bk. KIYAM). [Hiçbir önemi olmadığı halde rükunlar arasındaki

bekleme süresi bile farklı görüş, farz farklı, vacip farklı, sünnet farklı. Çok basit bir detay olan asgari bekleme süresi bile
birbirlerinin peşi sıra yaşayan aynı devrin 4 mezhep imamı bir
tanesi bile benden önceki imam ne dediyse kabulüm demiyor.
İlla kendisi farklı bir süre söyleyecek. Basit görülebilir, fakat
içinde çok derin bir mana saklayan ayrıntı bence.] Hasta veya

ayakta durmaya gücü yetmeyen kişiden kıyam yükümlülüğü düşer,
bu durumdaki kişiler namazı oturarak kılar. Nâfile namazlarda kıyam rükün sayılmadığı için bunlar bir özür bulunmasa da oturarak
kılınabilir, ancak ayakta kılmak daha faziletlidir. 3. Kıraat. “Kıyamdayken Kur’ân-ı Kerîm’den okunması gereken asgari miktarın okunması” demektir. Kıraatin iki rek‘atlı farz namazların, sünnet ve nâfile
namazlarla vitir namazının her rek‘atında farz olduğu konusunda
görüş birliği vardır. Hanefî mezhebine göre, kıraatin farz olduğu her
rek‘atta kısa üç âyet veya buna denk düşen bir uzun âyet okumak
gerekir. Diğer üç mezhepte kıraatin asgari miktarı her rek‘atta Fâtiha
sûresinin okunmasıdır. Hanefîler’e göre kıraat üç ve dört rek‘atlı farz
namazların herhangi iki rek‘atında farz, ilk iki rek‘atta yerine getirilmesi ise vâciptir. Şâfiî ve Hanbelîler’e göre kıraat farz namazın üç
ve dördüncü rek‘atında da rükündür. Kıraat vecîbesinin dayanakları,
imama uyan kimsenin kıraat yükümlülüğü, Kur’an’ın Arapça lafzının
yerine bu lafızların meâlinin okunması halinde kıraat şartının yerine gelmiş olup olmayacağı konularında görüş farklılıkları vardır (bk.
İBADET; KIRAAT). [Her konuda olduğu gibi 23 yıl peygamber-

lik yapan, namaz kılan ve bunu sahabeler yoluyla sadece sözlü
olarak nakleden, yazılmayan hadislerle günümüze kadar gelen
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Kıraat, yani okuma. Netice olarak 4 mezhep kabul edildiği için
4 çeşit gelmiş. Biz biliyoruz ki kabul edilmeyen diğer mezhepleri incelerseniz (şia gibi) mezhep sayısı arttıkça çelişkiler de artacak. Çelişki ile beraber hepsi doğrudur diye kabul edenlerin çok
basit bir tehdit ile korkutulduğunu hatırlatalım. Bu tehdit şöyle
zikrediliyor: “Kur’an’ın bize gelme metodu ile hadislerin bize
gelme metodu aynı sahabe tarafından gerçekleşmiştir. Hadisleri inkâr ederseniz âyetleri nakleden insanları da inkâr etmiş
olursunuz. Kur’an’da tehlikeye girer.” Gördüğünüz gibi korunan
Allah’ın kitabını korunmayan kul sözlerine muhtaç edebilmek
için uydurulan tehdit.] 4. Rükû. Her rek‘atta eller dizlere varacak
derecede sırtın eğilmesini ifade eder. Hz. Peygamber’in uygulamasında en uygun rükû şekli sırt ve baş düz bir satıh meydana getirecek
ölçüde eğilmektir. Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre rükûa giderken
ve rükûdan kalkarken elleri kaldırmak sünnettir. [Namazı Peygam-

ber’den öğrendik, Kur’an yetmez, Peygamber namazda ellerini
kaldırırdı diyen Şafii ve Hanbeli; hayır sadece başlarken kaldırırdı diyen Hanefi ve Maliki... Hepsi doğru ise gerçek sünnet
hepsini yapmaktır. Bir tanesi doğru ise diğeri iftira mı atıyor.
Unutmayın Kur’an’ı da bize nakleden aynı insanlar. Ne olacak
şimdi?] 5. Secde. “Her rek‘atta vücudun belirli uzuvlarını yere veya

yere bitişik bir mahalle koyarak iki defa kapanmak” demektir. Resûl-i
Ekrem’in uygulamasına en uygun secde yüz, eller, dizler ve ayak parmakları olmak üzere yedi organ üzerine yapılan secdedir. Bunlardan
sadece bir kısmı yerine getirildiğinde secdenin geçerli olup olmayacağı
konusunda mezhepler arasında farklı görüşler vardır (bk. SECDE). 6.
Ka‘de-i Ahîre. Namazların son rek‘atlarında belli bir süre oturmayı
ifade eder. Üç veya dört rek‘atlı namazların ikinci rek‘atında yapılan
oturuşa “ka‘de-i ûlâ” denir. Hanefîler’e göre Tahiyyat okuyacak kadar,
Mâlikîler’e göre selâm cümlesini söylemeye yetecek kadar, Şâfiîler’e
göre teşehhüd ve “Salli Bârik” dualarını okuyup namazdan çıkmak
için verilen iki selâmdan ilkini vermeye yetecek kadar, Hanbelîler’e
göre ise teşehhüdü ve Salli Bârik dualarını okuyup iki tarafa selâm
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verebilecek kadar bir süre oturmak gerekir. Ka‘dede oturuş şekli, asgari süresi, ka‘delerde okunan teşehhüdün sözleri ve hükmünde görüş
ayrılıkları vardır (bk. KA‘DE; TEŞEHHÜD). [Hiçbir konuda aynı

fikirde olmayan tahiyyata oturduğu zaman bekleyeceği süre
konusunda bile inat ile sonradan gelen mezhep imamı âdeta
benim de bir mezhep kuruculuğum var, mutlaka bu konuda da
benim fikrim farklı olsun der gibi bu kadar basit bir konuda bile
farklı zaman veriyorlar.]
Namazın esasını oluşturan şartlar ve rükünler bunlardan ibaret olmakla birlikte ta‘dîl-i erkân ve namazdan kendi fiiliyle çıkmak
fakihlerin bir kısmına göre namazın farz veya vâcipleri arasında yer
alır. Ta‘dîl-i erkân “rükünleri düzgün, yerli yerinde ve düzenli olarak
yapmak” demektir. “Yerine getirilen rüknün tam yapıldığına kanaat
getirilmesi” anlamında olmak üzere “tuma’nîne” kelimesi ile de ifade
edilmektedir. Namazda ta‘dîl-i erkân rükûda, rükûdan doğrulma sırasında, secdede ve iki secde arasındaki oturuşta söz konusudur. Ebû
Yûsuf ’a ve Hanefîler’in dışındaki üç mezhebin fakihlerine göre rükün
kabul edilmiştir. Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre ise vâciptir.
“Kişinin namazın sonunda kendi isteğiyle yaptığı bir fiille namazdan
çıkması” anlamına gelen “hurûc bi-sun‘ih” Ebû Hanîfe’ye göre namazın bir rüknüdür. Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre ise teşehhüd
miktarı oturmakla namaz tamamlanmış olur. Diğer taraftan farzlar
arasında sıraya riayet etmek (tertip) Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine
göre namazın rükünlerindendir. Şâfiî ve Mâlikîler’e göre namazdan
çıkmak için birinci selâmın verilmesi, Hanbelî mezhebine göre iki tarafa selâm verilmesi farzdır. [Yine ihtilaf, yine çelişki. Birine göre

rükun, diğerine göre farz oluyor. Bu kadar rahat birisinin farz
dediği diğerinde farz olmuyor. Yani mealen imamın birisi bu
Allah’ın emridir (farz), diğeri hayır diyor. Birisi iftiracı mı? İkisi
de hak mı?]

Namazın Vâcipleri. Hanefî fıkıh âlimlerinin terminolojisine göre
vâcip kabul edilen hususların bir kısmı fakihlerin çoğunluğuna göre

356

.

Cübbesiz Mahmut

farz, bir kısmı da sünnet olarak nitelendirilmiştir. [Kim olduğunu

bilmediğimiz bu fakihler farza sünnet, bir kısmı da sünnete farz
diyor. Mahşerde bu fakihlerden bunun cevabı istendiği zaman
nasıl cevap verecekler? İcma ile mi aldık bu kararı diyecekler.
“Rabbim! Senin yerine biz ortaklarımızla beraber farz yaptık.”
mı diyecekler?] Bazı hususlarda ise üç mezhep arasında farklı görüşler söz konusudur. Hanefîler’e göre namazın vâciplerinden birini
unutarak terk eden ya da geciktiren kimsenin sehiv secdesi yapması vâciptir. Vâciplerden birinin kasten terk edilmesi durumunda ise
namazın yeniden kılınması gerekir. Hanefî mezhebine göre namazın
başlıca vâcipleri şunlardır: 1. Namaza Allahü Ekber gibi tekbir ifade
eden bir cümle ile başlamak (diğer üç mezhebe göre farzdır). 2. Namazların bütün rek‘atlarında Fâtiha sûresini okumak (fakihlerin çoğunluğuna göre farzdır). 3. Farz namazların ilk iki rek‘atında, vâcip ve
nâfile namazların her rek‘atında Fâtiha sûresinden sonra Kur’an’dan
bir miktar okumak (çoğunluğa göre sünnettir). 4. Farz olan kıraati ilk
iki rek‘atta yerine getirmek. 5. Fâtiha sûresini Kur’an’dan okunacak
âyetlerden önce okumak. 6. Secdede alınla birlikte burnu da yere koymak. 7. Üç ve dört rek‘atlı namazlarda ikinci rek‘atın sonunda oturmak. 8. Namazların ilk ve son oturuşlarında teşehhüdde bulunmak.
9. Namazın sonunda sağ ve sol tarafa selâm vermek (çoğunluğa göre
farzdır). 10. Farz olan fiilleri sırayla yapmak. 11. Farz olan fiili geciktirmemek. 12. Ta‘dîl-i erkâna riayet etmek (Hanefîler’den Ebû Yûsuf ’a
ve diğer mezheplere göre farzdır).
Namazın Sünnetleri ve Âdâbı. Fıkıh literatüründe namazın geçerlilik şartlarını oluşturan farzlara ve vâciplere ilâve olarak yapılması tavsiye edilen veya uygun görülen birtakım davranışlar vardır.
Mezheplere göre farklı şekillerde gruplandırılan bu davranışlar Hanefî
fıkıh literatüründe sünnet ve âdâb, Mâlikî eserlerinde sünnet ve mendup şeklinde tasnif edilmiştir. Genel olarak sünnet ve mendup terimlerini aynı anlamda kullanan Şâfiîler namazın sünnetlerini “eb‘âz” ve
“hey’ât”, Hanbelîler ise kavlî ve fiilî sünnetler şeklinde iki grupta ele
almıştır. Hanefîler’e göre sünnet, Hz. Peygamber’in devamlı şekilde
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yaptığı ve bir mazeret olmaksızın terk etmediği, âdâb ise ara sıra yaptığı ve zaman zaman terk ettiği davranışlardır. Namazın sünnet ve
âdâbının önemli kısmı namazdaki fiillerin belli bir düzen içinde yerine getirilmesini sağlar. Bunların yerine getirilmesi sevap kazanılmasına vesile olur, terk edilmesi herhangi bir cezayı gerektirmez. Sünnetlere riayet edilmesi Resûl-i Ekrem’e bağlılığın bir göstergesi olarak kabul
edilmiştir. Sünnetleri terk etmek namazı bozmaz, ancak kınamayı gerektirir. [Sünnetleri terk etmek namazı bozmaz, ancak kınamayı

gerektirir. Maalesef kendi hurafelerine kendileri iman etmiyor.
Sünnetleri terk etmek ehli sünnete ve 4 mezhebe göre dinden
çıkmaktır. Peygamber’i inkârdır. Şefaatten mahrum olmaktır. Bunların hocaları ehli sünneti icat ederken Peygamber’in
en çok sevdiği kabak yemeğine pistir diyen, diğer bir rivayette
yemeğe hakaret eden, başka bir rivayette sadece ben o yemeği
sevmiyorum diyen birisi sen Peygamber’in en çok sevdiği yemeği nasıl yemezsin diye linç edilerek öldürülüyor. Başka bir
üstadları ömrü boyunca Peygamber’in nasıl yediğini bilmediği
için karpuz yemiyor. Şimdi bizim İslam Ansiklopedimiz kabağı
karpuzu bir kenara bırakalım, sünnet namazı bırakmak, kılmamak namazı bozmaz diyor. Dinden çıkıyor, ama namaz geçerli.]
Daha çok Hanefî mezhebi esas alınmak suretiyle namazın belli
başlı sünnetleri şöylece sıralanabilir: 1. Beş vakit farz namaz ve cuma
namazı için ezan okunması ve kāmet getirilmesi. 2. İftitah tekbiri için
erkeklerin ellerini kulak hizasına, kadınların omuz hizasına kadar kaldırması. Mâlikîler ve Şâfiîler’e göre erkekler ellerini omuz hizasına kadar kaldırırlar, Hanbelîler’e göre muhayyerdirler. 3. Kıyamda erkeğin
sağ elini sol elinin üzerine koyarak göbek altında bağlaması, kadının
aynı şekilde göğsünün üstünde bağlaması. Mâlikîler’e göre namazda
iki elin yana salıverilmesi menduptur. 4. İftitah tekbirinden sonra Sübhâneke duasının okunması (Mâlikîler’e göre mekruhtur). 5. Fâtiha
sûresinin sonunda âmin demek. Hanefîler’e ve Mâlikîler’e göre âmin
ifadesi gizli söylenir. Şâfiîler ve Hanbelîler’e göre kıraatin gizli yapıldığı namazlarda gizli, açıktan yapıldığı namazlarda açıktan söylenir. 6.
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Hanefî ve Hanbelî mezheplerine göre birinci rek‘atta, Şâfiîler’e göre her
rek‘atta kıraate başlarken besmeleden önce istiâze cümlesini söylemek.
7. Kıyamdayken ayakların arasında mesafe bırakmak. 8. Hanefîler’in
dışındaki mezheplere göre her namazın birinci ve ikinci rek‘atında Fâtiha sûresinden sonra Kur’an’dan bir miktar okumak (Hanefîler’e göre
vâciptir). 9. Rükûda iki eli diz kapaklarına koymak ve rükûda en az bir
kere “sübhâne rabbiye’l-azîm” demek. 10. Farz namazların üçüncü ve
dördüncü rek‘atlarında Fâtiha sûresini okumak (Şâfiîler’e göre farzdır).
11. Rükû ve secde yaparken tekbir almak. [Biz namaz kılmasını Pey-

gamber’den öğrendik diyenler bu kitabı okuduktan sonra şunu
anlayacaklarına eminim: “Biz namaz kılmasını mezhep imamlarından öğrenmişiz. Duruşundan, okuduklarından, bozan şartından bozmayan şartlara kadar 4 çeşit namaz kılınıyor. Sebebi de 4
mezhebimiz var.Üzücü olan 4 mezhebin imamı da aynı Peygamber’in izinde gittiklerini iddia ediyor.”]

Namaz kılarken yerine getirilmesi faziletli kabul edilen ve namazın âdâbı olarak isimlendirilen bazı davranışların Hanefî literatüründe mendup (müstehap) şeklinde adlandırıldığı görülür. Namazın
en önemli âdâbı, Allah’ın huzurunda durulduğunun farkında olarak
huşû ve kalp huzuru içinde bulunmaktır (aş.bk.). Namazda huşûun
sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla kıyamdayken secde yapılacak
yere, rükûda ayakların üzerine, secdede burnun iki yanına, otururken kucağa, selâm verirken omuz başlarına bakmak namazın âdâbı
arasında zikredilmiştir. [Namazda gözlerimizin sırasıyla nereye

bakacağını tek tek yazan bu âlimlerimiz bunun gerekçesi olarak
sünnet değil, farz değil, namazın adabı olarak veriliyor. Hakikaten olması gereken güzel bir adap. Keşke uygulansa. Günümüzde camilerde namaz kılarken maalesef pek uygulandığını
göremiyoruz. Özellikle camide kamera varsa, çekim yapılıyorsa
imamdan çok kameraman seyrediliyor.]
Namazın Mekruhları. Namazı bozmamakla birlikte namaz için
gerekli saygı, tâzim ve sükûnet haline aykırı olan ve ibadetin gerektir-
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diği kalp huzuruna ve huşûa engel olacak davranışlar mekruh olarak
nitelendirilmiştir. Namazın faziletini azaltan bu durumların başlıcaları şunlardır: Namazın vâciplerinden veya sünnetlerinden birini
terk etmek, ikinci rek‘atta birinci rek‘ata göre kıraati uzun tutmak, bir
rek‘atta bir sûreyi tekrarlamak veya farz namazlarda iki rek‘atta aynı
sûreyi okumak, Kur’an’ın tertibine aykırı kıraatte bulunmak, kıyam
halinde okunan sûreyi rükûda iken tamamlamak, namazı bozacak
ölçüde çok olmamakla birlikte namaz dışı hareketlerde bulunmak,
vakit müsait olduğu halde abdesti sıkışık durumda namaz kılmak, esnemek, verilen selâmı el veya baş işaretiyle almak (tahrîmen mekruh
olan bu fiille bazılarına göre namaz bozulur), huşû hali dışında gözleri yummak, gözleri sağa sola veya aşağı yukarı çevirmek, başı hafifçe bir tarafa çevirip bakmak, cemaatle namaz kılınırken imamdan
önce rükûa veya secdeye gitmek ya da ondan önce rükû veya secdeden
doğrulmak. Namazın vâciplerinden birini kasten terk etmek tahrîmen mekruhtur. Böyle bir namaz geçerli olup kişiden namaz borcunu
düşürür, ancak yeniden kılınması vâciptir. [Sayısız hüküm cümle-

leri! Bunu yaparsan mekruh, bunu yaparsan tahrimen mekruh,
bunu yaparsan caiz değil. Neticede hiçbirisi namazı bozmuyor.
Ama yeniden kılarsanız çok iyi olur, vaciptir. Bir miktar Kur’an
bilgisi olan bunları okuduğu zaman bir şok yaşama ihtimali var.
Âyetleri bilen birisi bu kadar rahat nasıl hükümleri verildiğini
birkaç âyetle desteklemek isteyecektir. Neticede taraflardan birisi verdiği bir farz hükmünü âyet ile ispat ederse diğer mezhep
imamı o âyeti inkâr etmiş durumuna düşecek.]
Namazı Bozan Durumlar. Fıkıh literatüründe şart ve rükünlerine uygun olarak kılınan namaz sahih, şart ve rükünlerinden herhangi
biri eksik olan veya bunlara uygun olarak başladığı halde namaza
aykırı bazı davranışlar sebebiyle bozulan namaz fâsid ya da bâtıl şeklinde nitelendirilir. Rükün ve şartların eksikliği dışında ayrıca kaçınılması gereken bazı durum ve davranışlar vardır ki bunlar namazı
bozan şeyler (müfsidâtü’s-salât) olarak adlandırılır. Bozulan bir namazın tekrar kılınması gerekir. Namazı bozan durumların başlıcaları

360

.

Cübbesiz Mahmut

şunlardır: Abdestin bozulması, namazda konuşmak, dışarıdan bakan
kişide namazda olunmadığı izlenimi verecek davranışta bulunmak
(amel-i kesîr), kıbleden başka bir yöne dönmek, bir şey yiyip içmek,
özürsüz olarak öksürmeye çalışmak, huşû halinin dışında inlemek,
gülmek. Hanefîler’e göre kişinin sadece kendisinin duyabileceği kadar
gülmesi namazı bozar. Hem kendisinin hem yanındakilerin duyacağı şekilde gülenin namazla birlikte abdesti de bozulur. Ayrıca sabah
namazını kılarken güneşin doğması, bayram namazını kılarken zeval
vaktinin başlaması, cuma namazını kılarken ikindi vaktinin girmesi
gibi namaz kılan kişinin kendi iradesi dışında meydana gelen bazı
durumlarda da namaz bozulur. [Namazı bozmayan halleri abdest

ile ilgili bölümde yazdım. Bazılarını bu bölümde hatırlatmam
gerekiyor.
1. Peygamber horlayarak uyudu, uyandı, abdest almadan
namaz kıldı.
2. Yellendiğiniz esnada koku ve ses yoksa abdest bozulmaz.
3. Peygamber ensesinde torunu ile namaz kılardı. Secdeye
giderken indirir, secdeden kalkarken tekrar ensesine alırdı.
Namazı Peygamber’den öğrendik diyenlere bu hadisleri
verdiğim zaman Peygamber’in özel durumudur, bizi bağlamaz
diyorlar. Kütüb-i Sitte’de niçin yazıyor dediğim zaman öğrenmemiz için diyorlar. Öğrenin ama uygulamayın hadisleri.]
Namazın Kılınışı. Namazların kıyam, rükû ve iki secdeden oluşan her bir bölümüne rek‘at adı verilir. Şartlarına, rükünlerine, vâciplerine, sünnet ve âdâbına uygun biçimde tek başına iki rek‘atlı bir
namaz Hanefî mezhebine göre şu şekilde kılınır: Namaz kılacak kişi
gerekli temizlik hazırlığını yaptıktan ve örtülmesi gereken yerleri örttükten sonra kıbleye dönerek kılacağı namaz için niyet eder. Ellerini
başparmaklar kulak yumuşaklarına değecek şekilde kaldırır (kadınlar ellerini parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde kaldırırlar).
“Allahü Ekber” diyerek namaza başlar. Sağ elini sol elinin üzerine koyar, sol bileğini sağ elinin serçe ve başparmaklarıyla kavrar ve ellerini
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bu şekilde göbeğinin altında tutar (kadınlar sağ ellerini sol ellerinin
üzerine koyup göğsün üzerinde tutarlar). Başlangıç tekbirinden sonra
Sübhâneke duasını okur, eûzü besmele çektikten sonra Fâtiha sûresini okur ve âmin der. Ardından Kur’an’dan bir miktar okur ve Allahü
Ekber diyerek rükûa gider. Rükûda parmakları aralıklı haldeyken elleriyle dizlerini kavrar, dizlerini ve dirseklerini bükmeden dik tutar.
Başının ve sırtının aynı hizada olmasını sağlar (kadınlar parmakları aralıklı olmaksızın ellerini dizlerinin üzerine koyarlar, dizleri ve
sırtı düz tutmazlar). Rükûda en az üç kere “sübhâne rabbiye’l-azîm”
der. Daha sonra “semiallahü li-men hamideh” diyerek doğrulur. “Allahü Ekber” diyerek secdeye gider. Secdeye giderken -bir özrü olmadıkça- yere önce dizlerini, ardından ellerini daha sonra yüzünü -iki
elinin arasında bulundurarak, alnı ve burnu değecek şekilde- koyar.
Secdede kollarını yere koymaz (kadınlar koltukları yapışık vaziyette
olmak üzere kollarını yere koyarlar). Bu esnada el parmaklarını araları açık olmaksızın kıbleye yönelik olarak tutar, ayak parmakları da
yere değer. Secdede en az üç defa, “sübhâne rabbiye’l-a‘lâ” der. Sonra
“Allahü Ekber” diyerek oturur. Daha sonra “Allahü Ekber” diyerek
ikinci secdeye gider; bu da birinci secde gibi yerine getirildikten sonra “Allahü Ekber” diyerek ayağa kalkar. Secdeden kıyama kalkılırken
önce baş, sonra eller, daha sonra dizler kaldırılır. Kıyamda ellerini
bağlayıp sadece besmele çeker, Fâtiha sûresini ve ayrıca Kur’an’dan bir
miktar okur. İlk rek‘atta olduğu gibi rükû ve iki secde yapıp oturur.
Tahiyyat, Salli Bârik ve dua okur. Ardından “esselâmü aleyküm ve
rahmetullah” diyerek önce sağ, sonra sol tarafa selâm verir ve namazı bitirir. Namazdan sonra Allah’ı anmak, O’ndan mağfiret dilemek
ve Hz. Peygamber’den nakledilen duaları okumak sünnettir. Namaz
sonrası yapılan dualar namazın eksikliklerini karşılama, Allah’a yaklaşarak sevap elde etme amacına yöneliktir. Sahih hadis kaynaklarında Resûl-i Ekrem’in namazlardan sonraki zikir ve tesbihleri yer
almaktadır (meselâ bk. Buhârî, “Eẕân”, 155; Müslim, “Mesâcid”, 135146). [Namazın kılınış şekline dikkat ettiyseniz sadece Hanefi

mezhebine göre tarif etti. Diğer konular gibi diğer mezheplerin
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namazını anlatmadı. Ansiklopedimizin yazarının Hanefi mezhebinden olduğunu bu şekilde anlamış oluyoruz.]
Namazların tek başına kılınması mümkün olmakla birlikte Hz.
Peygamber, cemaatle kılınan namazın tek başına kılınan namazdan
yirmi yedi veya yirmi beş derece daha faziletli olduğunu belirtmiş
(Buhârî, “Eẕân”, 30; Müslim, “Mesâcid”, 245-250), kendisi cemaate
imamlık yapmış, hastalık halinde ise cemaate katılarak Hz. Ebû Bekir’in arkasında namaz kılmıştır. Bu konunun önemine dair hadislerden ve ilgili âyetlerden hareketle Hanbelîler’e göre cemaatle namaz
kılmak erkekler için farz-ı ayın, Şâfiîler’e göre farz-ı kifâyedir. Hanefî
ve Mâlikîler’e göre ise cuma dışındaki farz namazları cemaatle kılmak
gücü yeten erkekler için müekked sünnettir. Diğer taraftan cemaatle
kılınan namazda, namazı kıldıran kişinin imamlığının sahih olması
için bazı şartları taşıması ve namaz esnasında bazı hususlara riayet
etmesi gerektiği gibi imama uyan kimsenin de namazının geçerli olması için riayet etmesi gereken hususlar vardır (bk. CEMAAT; İKTİDÂ; İMAM). [Namazın şekli bittikten sonra yine 4 mezhebimiz

oldu. Her mezhebin farklı farklı hükümleri aynı Peygamber’in
kıldığı namazın hükmü olarak babadan oğula okuyarak değil,
düşünerek değil, soydan soya geçmeye devam ediyor. Çevrenizdeki insanlara mezhebiniz nedir diye sorarsanız birisini söyler.
Hangi eseri okudun da 4 hak mezhep arasından bu mezhebi
seçtin diye sorarsanız alacağınız cevabı yazmaya bile gerek yok.]
Namazın Hikmeti. İmandan sonra en faziletli amel sayılan
(Müslim, “Îmân”, 137-140) ve kelime-i şehâdetten sonra İslâm’ın en
önemli rüknü olan namazın aynı zamanda mükemmel bir dua niteliğinde olduğu söylenebilir. Belli davranışlar ve özel rükünlerle Allah’a
kulluk etmenin ifadesi olan namazın dış görünüşü birtakım şekiller ve
zikirden ibaret olmakla birlikte gerçek mahiyeti yaratıcıya yakarmak,
O’nunla konuşmak ve O’na yakınlaşmaktır. Namaz kişinin bedeni,
dili ve kalbiyle, kısaca bütün varlığıyla Allah’a yönelmesi halidir. Bu
özelliğinden dolayı diğer bütün ibadetlerin özü sayılmıştır. Hz. Pey-
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gamber bir hadisinde, “Namaz dinin direğidir” (Müsned, V, 231, 237;
Tirmizî, “Îmân”, 8) demiş, namazın en önemli rüknü durumundaki
secdeyi ise kulun Allah’a en yakın olduğu durum olarak nitelendirmiştir (Müslim, “Ṣalât”, 215; Nesâî, “Mevâḳītü’ṣ-ṣalât”, 35). [Kulun

Allah’a en yakın olduğu secde halinde Allah’a dua etmek yerine
3 kere aynı kelimeyi söyleyerek ve bunu bir ömür yaparak en
yakın olduğumuz hali ziyan etmekte ısrar ediyoruz.]
Kur’an’da kurtuluşa eren müminlerin vasıfları sayılırken namazda huşû duyma özelliği de zikredilmiştir (el-Mü’minûn 23/1-2).
Namazı huşû içinde kılmak, kulun Allah’ın huzurunda olduğu şuuruna varıp O’nun azametini kalpte hissederek bu ibadeti yerine getirmesi demektir. Kalple (zihin-duygu iş birliği) yapılan ve bir âyette
(el-Bakara 2/238) “kunût” kelimesiyle ifade edilen huşû, namaz kılan müminin huzurunda bulunduğu rabbinin büyüklüğüne yaraşır
bir saygı, kulluk ve itaat duygusu şeklinde gerçekleşir. Namaz hem
şekil hem muhteva olarak kulluğun derinden yaşanmasına ve hareketlerle ifade edilmesine en uygun ibadettir. Sembolik yönü de olan
namazın bu mânevî derinliği kazanabilmesi için bedensel hareketler,
dilin âyetlerin ve duaların lafızlarını okuması yeterli olmayıp bu şeklî
kalıpların kalpteki kulluk niyeti ve Allah’a saygı bilinci ile bütünleştirilmesi gerekir. [Bu kadar güzel sözler arasına okuduğun âyetin

manasını bilmelisiniz ve sosyal hayatınızda ihtiyacınıza göre
hastanız varsa şafii âyetleri, borcunuz varsa rezzak âyetlerini
okumamız gerektiğini yazsak olmaz mıydı?]
Gazzâlî, namazdaki şeklî unsur ve uygulamaların gerçek ibadet
vasfını kazanabilmesi için şu psikolojik süreçlerin gerekli olduğunu
belirtir: Kalp huzuru, okuduğunu anlamak, anladığına saygı göstermek, Allah’ın yüceliğini ve O’nun karşısındaki sorumluluğun büyüklüğünü hissederek bu şuur içerisinde korkup titremek, bununla
birlikte her şeye rağmen kulluk görevini yerine getirmekten dolayı
Allah’ın vaad ettiği mükâfata kavuşma ümidini taşımak ve Allah’a
karşı kulluk görevinde her zaman kusurlu olduğunu göz önünde bu-
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lundurarak bundan dolayı mahcubiyet duymak (İḥyâʾ, I, 214-217).
Şah Veliyyullah ed-Dihlevî namazı insanın Allah’a olan bağlılığını,
O’nun yüceliği karşısındaki eksiklik ve küçüklüğünü, neticede Allah’a
duyulan minnettarlığı ve şükran duygularını dile getiren beden duruşu, sözler ve hareketler bütünü olarak açıklar. Ona göre kıyam, kıraat,
rükû, secde, ka‘de ya da iftitah tekbiri huşûun işareti ve bedendeki
tâzim hissinin ifadesi olması bakımından namazın farzları olarak belirlenmiştir. Kalpte huşû ve bedende tâzim hissi olmaksızın kılınan
namaz gerçek anlamda namaz değildir. Hasta ve güç yetiremeyen
kimselerin bazı bedenî hareketleri yerine getirmeksizin namaz kılmalarının câiz olması namazın özünün kalpteki huşû hissi olduğunu
göstermektedir (Ḥüccetullāhi’l-bâliġa, I, 152-153). [Baştan sonra

onaylayacağımız nadir bölümlerden biri.]

Bütün ibadetlerin esasını teşkil eden Allah’ı anmanın en güzel
şekli namazdır. Nitekim bir âyette, “Beni anmak için namaz kıl” (Tâhâ
20/14) buyurulmuştur. Günün belirli vakitlerinde yerine getirilmesi
gereken namaz, günlük hayatın yoğun meşguliyetleri içinde kişinin
Allah’ı hatırlamasını ve Allah’ın yaptıklarından haberdar olduğunu
fark etmesini sağladığı gibi ona Allah’ı unutturacak durumlara karşı
koruyucu bir siper vazifesi görür. Diğer taraftan namaz Allah’ın ihsan
ettiği nimetlere karşı kulun şükrünün bir ifadesidir. [Bu kadar derin

ve ayrıntılı bir namaz tarifinin içinde nihayet bir âyet gördük.
O da Hz. Musa’nın âyeti. Elinizde makas, önünü kesin, arkasını
kesin. Gazzali’den aldığınızın altına Taha 14 âyetini delil alın.
Nasıl olsa ansiklopedi, çocuklar okulda okuyor.]
Namaz sadece ferdî boyutu olan bir ibadet olmayıp özellikle farz
namazların cemaatle kılınması müminleri ırk, renk, dil, sosyal statü ayırımı gözetmeksizin Allah’a karşı kullukta aynı safta toplama,
bütünleşme, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayarak kolektif şuuru
pekiştirme açısından ayrı bir öneme sahiptir. Aynı amaç ve idealleri
paylaşan bir cemaat ortamında fertler arasındaki ayrılıkları önemli ölçüde gideren, eşitlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren dinî bir
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coşku yaşanır. Namaz aynı zamanda müminin hayatında bir denge
unsurudur. Her gün belirli vakitlerde eda edilen bu ibadet kişiyi disipline ve düzenli bir hayata alıştırır. Kişiyi ruhen arındırıp yüceltmesi
yanında namazın beden, elbise ve namaz mahalliyle ilgili temizlik
şartı gereği maddî temizliğe vesile olduğu, ayrıca vücudun çeşitli organlarının hareket etmesine, eklemlerin bükülmesine ve kasların gerilip gevşemesine imkân sağlayarak vücuda zindelik verdiği göz ardı
edilmemelidir. [Irk, renk, dil, sosyal statü ayrımı gözetmeksizin

derken başka bir dünyadan bahsediyor olmalı. Herkes de biliyor ki birinci saf prokole aittir. İnşallah bir gün dediğiniz şekilde saf tutmak nasip olur.]

Namaz bütün varlıkların ibadet şekillerini içinde toplayan bir
ibadettir. Kur’ân-ı Kerîm göklerde ve yerde olan her şeyin kendi varlık tarzına ve ifade biçimine göre Allah’ı andığını, O’na boyun eğerek
secde ettiğini, O’nu övgü ile anıp yücelttiğini, dua ve ibadetle O’na yakınlaşmaya çalıştığını bildirmektedir (er-Ra‘d 13/15; en-Nahl 16/48,
49; el-İsrâ 17/44; el-Hac 22/18; en-Nûr 24/41). Metafizik bir bakışla
dağların dikey, hayvanların yatay durumda, besinleri kökleriyle aldıkları için bitkilerin başları aşağı vaziyette kendi varlık tarzlarına
göre Allah’a ibadette bulundukları dikkate alındığında insan da namaz sırasında kıyam, rükû ve secde hallerinde bu tesbihata katılmış
olur (Hamîdullah, İslâm’a Giriş, s. 60).
Namaz aynı zamanda hata ve günah kirlerinden arınmanın bir
yoludur. Zira şuurla kılınan her namaz aynı zamanda bir tevbe niteliği taşır. Günlük farz namazlara işaret eden Hûd sûresinin 114. âyetinde iyiliklerin kötülükleri gidereceği ifade edilir. Dolayısıyla beş vakit
namaza devam edildikçe arada meydana gelebilecek küçük günahlar
silinir. Nitekim Hz. Peygamber, beş vakit namazın iki namaz arasındaki küçük günahlara kefâret olduğunu (Buhârî, “Mevâḳītü’ṣ-ṣalât”,
4, 6; Müslim, “Ṭahâret”, 14, 15) ve güzel bir şekilde abdest alıp beş vakit namazı vaktinde kılan, rükû, secde ve huşûunu tam olarak yerine
getiren kimseyi Allah’ın affedeceğini belirtmiştir (İbn Mâce, “Ṣalât”,
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94; Ebû Dâvûd, “Ṣalât”, 9). Diğer taraftan namazı “gözümün nuru”
diye nitelendiren Resûl-i Ekrem (Müsned, III, 128, 199) günlük farz
namazları bir insanın kapısının önünden akıp giden bir ırmağa, namaz kılmayı da bu ırmakta her gün beş defa yıkanmaya benzeterek
nehirde günde beş defa yıkanan kimsede kir kalmayacağı gibi beş vakit namaz kılan kimsenin günahlarını Allah’ın sileceğini ifade etmiştir
(Buhârî, “Mevâḳītü’ṣ-ṣalât”, 6; Müslim, “Mesâcid”, 282). [Uydurma

hadislerle bir önceki paragrafta yazdığı âyetlere nasıl ters düştüğünün farkında olmayan hadis âlimlerinin her söylediğini âyet
gibi kabul eden bu fikirler maalesef iki namaz arası her hatayı
yapmaya müsait oluyor. Nasıl olsa biraz sonra günahlar silinecek.]
Namaz Allah ile kul arasındaki ilişkiyi bir ömür boyu amelî
olarak sürdüren, insanın eylemlerini dinî ve ahlâkî hükümler çerçevesinde geliştirmesine yardımcı olan bir ibadettir. Nitekim Kur’ân-ı
Kerîm’de namazın ahlâkî tesirlerine ve kötülüklere karşı koruyucu
özelliğine işaret edilerek, “Şüphesiz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten meneder” buyurulur (el-Ankebût 29/45). Hem zâhirî şartlarına
ve rükünlerine hem ihlâs, huşû, takvâ gibi mânevî şartlarına özen
gösterilerek kılınan namaz hayâsızlık ve kötülük olarak değerlendirilen tutum ve davranışlarla uyuşmaz. Namaz âdeta bir nasihatçı ve
uyarıcı gibi kişiyi bu davranışlardan meneder (M. Tâhir İbn Âşûr,
XX, 259). Namaza devam edildikçe genellikle kötülüklere ve günahlara karşı koyma duygusu gelişir. Böylece kişi büyük günahlardan
uzaklaşmaya başlar, alıştıklarından pişmanlık duyarak tevbe etmeye
yönelir. Bazı müfessirler, yukarıdaki âyeti tefsir ederken Hz. Peygamber’in namazın bu özelliğini açıklayan bir hadisine yer verirler
(Müsned, II, 447; Zemahşerî, III, 207).
(https://islamansiklopedisi.org.tr/namaz)
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Yüzlerce çelişkinin arasından yaşanılacak bir din arayanlara Allah’ın kullarına yolladığı biricik kitap olan Kur’an cevap
versin:
5:48 Kendinden önceki kitapları doğrulayan, onların yerine geçen bu kitabı, gerçekleri kapsayıcı olarak sana indirdik. ALLAH’ın sana indirdiğiyle aralarında hüküm ver.
Sana gelen gerçekleri bırakıp onların hevesine uyma. Her
biriniz için bir yasa ve yöntem belirledik. ALLAH dileseydi
hepinizi bir tek toplum yapardı. Ancak, size verdikleriyle
sizleri sınıyor. İyilikte yarışın. Hepinizin dönüşü ALLAH’adır. Ayrılığa düştüğünüz konuları size bildirecek.
5:49 Aralarında ALLAH’ın indirdiği ile hüküm vermelisin.
Onların keyfine uyma. ALLAH’ın sana indirdiklerinin bir
kısmından sakın seni şaşırtmasınlar. Yüz çevirirlerse, demek
ki ALLAH bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak
istiyor. Gerçekten insanların çoğu yoldan çıkmıştır.
5:50 Yoksa cahillik dönemindeki yasaları mı arıyorlar?
Kuşkusuz bir bilgiye sahip olanlar için ALLAH’tan daha
güzel yasa koyucu olabilir mi?

Özellikle 5:50 âyetindeki soruya dikkat edin.
6:148 Ortak koşanlar, “ALLAH dilemeseydi, ne biz, ne
atalarımız ortak koşmaz ve hiçbir şeyi de haram etmezdik“ diyeceklerdir. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar aynı şekilde yalanlamışlardı. De ki: “Yanınızda bize göstereceğiniz herhangi bir bilgi var mı? Siz
ancak kuşkulu ve çelişkili rivayetlere (zanna) uyuyorsunuz
ve siz sadece tahminde bulunuyorsunuz.”
12:40 “O’ndan başka hizmet ettikleriniz, sizin ve atalarınızın uydurduğu isimlerden ibarettir. ALLAH onlara herhangi bir güç vermemiştir. Hüküm ancak ALLAH’ındır.
Yalnızca kendisine hizmet etmenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Ne var ki halkın çoğu bunu bilmiyor.”
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12:111 Onların tarihinde, bilinç sahipleri için bir ders
vardır. Bu, uydurma bir hadis değil; fakat kendisinden
öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin detaylı açıklaması ve
gerçeği onaylayanlar için bir hidayet ve Rahmettir.
45:6 Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz ALLAH’ın
âyetleridir. ALLAH’tan ve âyetlerinden sonra hangi hadisi
onaylıyorlar?
52:34 Doğru sözlüler iseler bunun benzeri bir hadis getirsinler.

Son olarak da Peygamberimiz için Allah’ın söyledikleri ile
bölümümüzü bitiriyoruz:
69:44 O bize bazı sözler yakıştırsa,
69:45 Biz onu kuvvetle yakalar,
69:46 Sonra, ondan vahyi keserdik.
69:47 Ve sizden kimse de buna engel olamazdı.
69:48 Kuşkusuz bu, erdemliler için bir hatırlatmadır.
69:49 İçinizden yalanlayanlar olduğunu iyi biliyoruz.
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Mevcut toplum namazın sadece günümüzdeki müslümanların ibadeti olduğunu düşünebilir. Fakat hakikati dini eğitim
almış herkes biliyor. Yahudilik ve Hristiyanlık günümüzde namazı terk etmiş gözükse de bizim çeşit çeşit mezheplerimiz olduğu gibi onların da mezheplerinden bazıları halen günümüzde namazlarını kılıyorlar. Ayrıntılı bilgi ya da video görmek
isteyen internete konuyu araması yeterli olacaktır. 2000 yıllık
Hristiyanlık ve ondan daha eski olan Yahudilik, namazı bizden
öğrenmiş olamaz. Aklın gereği olarak kabul etmemiz gereken
gerçek Kur’an’da yazdığı gibi namaz ibadetinin İbrahim Peygamber’den itibaren tüm toplumlara farz kılındığıdır.
2:125 Kâbe’yi halk için bir odak noktası ve bir güven yeri
kıldık. İbrahim’in makamını bir namaz yeri olarak kullanın. ‘Ziyaretçiler, kendini ibadete verenler ve eğilip secde
edenler için ikiniz Evimi temiz tutun,’ diye İbrahim ve İsmail’i görevlendirmiştik.

Bu âyette görüyoruz ki İbrahim Peygamber zamanında namaz ibadeti yapılıyordu. O zaman hadisleri dinin içine katmak
için yapılan en büyük delil olan namazı nereden öğrendik sorusunun cevabı da yine Kur’an içinden kendine yanıt bulabiliyor.
Yaptığım incelemede en sade, anlaşılır ve açıklayıcı olan bir
makaleyi seçtim. Murat Kayacan kardeşimize bu vesile ile teşekkürlerimi arz ederim. Çalışmasını beraber inceleyelim.
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İslam, ilk peygamberden son peygamber Hz. Muhammed’e
kadar gönderilen ilahî mesajların ortak adıdır. Bu nedenle gönderilen her risaletin ortak yönlerinin bulunması doğaldır. Bu
yazıda, Yahudilik ve Hristiyanlık’ta yapılan duaların namaza
benzer yönlerinin olup olmadığı konusu ele alınacaktır.
Yahudilik’te, ibadete başlamadan önce eli takdis edilmiş suya
daldırarak veya bileğe kadar yıkayarak bir nevi abdest alınır. Ayrıca
gerekli durumlarda vücudu tamamen suya daldırmak veya yıkanmak suretiyle gusledilir. İbadetler günlük, haftalık ve yıllık olarak ferdî veya cemaat halinde icra edilmektedir. Günlük ibadet; evde ferdî
yahut mâbedde cemaat halinde, sabah, öğleden sonra ve güneş battıktan sonra dua etmekten ibarettir. Tanrı’nın huzurunda başın örtülmesi gerektiği için diğer vakitlerden farklı olarak sabah duasında “dua
atkısı” örtülmekte, ayrıca sol pazuya ve alna Tevrat’ın Çıkış ve Tesniye
bölümlerinden bazı kısımların yazılı bulunduğu muska şeklinde “dua
kayışı” takılmaktadır. Dua sırasında doğu tarafına, Kudüs’e dönülür,
ayaklar bitişik olarak ayakta durulur, eller semaya doğru uzatılır, baş
öne eğili vaziyette huşû içinde Tanrı’ya yakarılır. Dua eden kişi şükür
ve tâzim esnasında rükûa varır ve dua okuyarak kalkar, üç adım geri
giderek sağa sola eğilir. Bu şekliyle günlük ibadet, Müslümanların namaz ibadetine benzemektedir.1
Kur’an’ın şu âyetinde geçen salavât hakkında farklı görüşler vardır: “Onlar sırf, ‘Rabbimiz Allah’tır.’ dediklerinden dolayı hak-

sız yere yurtlarından çıkarılmışlardır. Eğer Allah’ın insanların
bazılarını bazılarıyla savması olmasaydı şüphesiz içlerinde Allah’ın adı çokça anılan manastırlar, kiliseler, havralar (salavât)
ve mescidler yıkılırdı. Allah kendine yardım edenlere elbette
yardım edecektir. Şüphesiz Allah güçlüdür, yücedir.” (Hac, 22:
40). İbn Abbâs, bu âyetteki salavâtın kilise olduğu görüşündeyken
Dahhak Yahudilerin havraları olduğunu çünkü onların havralarına
1

Küçük, Abdurrahman, “İbadet” TDV İslâm Ansikl., İst., 1999, XIX,
239.
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salûtâ dediklerini belirtmiştir. Katade de salavâtın havra olduğu ka-

naatindedir. Mücahid ise “Müslümanların ve Ehl-i Kitab’ın yol
üstünde bulunan mescidleridir.” demiştir.

Hristiyanlık’ta namaza gelince Ashab-ı Kefh ile ilgili olarak
Kur’an’da geçen “mescid” kelimesi ilk Hristiyanların2 namaz kıldıklarını gösterir: “Böylece, Allah’ın vaadinin hak olduğunu ve kıya-

metin geleceğinde şüphe olmadığını bilmeleri için (insanlara)
onları buldurduk. Onların durumlarını aralarında tartışıyorlardı. (Bazıları) ‘Üzerlerine bir bina yapın.’ dediler. Rabbleri onları daha iyi bilir. Sözü geçenler de ‘Mutlaka onların yanlarında
bir mescid edineceğiz.’ dediler.” (Kehf, 18: 21). Nabatî ve Süryani
dillerinde, tapınılan ve kutsal varlıklar önünde diz çökülen yer anlamında “Masgeda” kelimesi kullanılmıştır.3 Süryânî kilisesinde iba-

detlerin başında namaz ve oruç gelir. “Sıloto” (sıloso) denilen
namaz Hz. Îsâ ve havârilerden kalma bir ibadettir. Havâriler
döneminde namaz ferdî olarak kılındığı gibi cemaatle basit bir
evde de kılınıyordu. Evde kılmak isteyen bekârsa tek başına, değilse
aile efradıyla beraber kılardı. Önceleri günde üç vakit namaz kılınırdı. Namazlarda Zebûr’dan bazı âyetler okunur, ilâhiler söylenirdi. Kilisede namaz, bir ruhanî başkanlığında diyakozların yardımıyla icra
edilirdi. Namaz bitince vaaz verilir, âyin yapılır, insanlar komünyondan tadıp birbiriyle selâmlaşarak dağılırlardı. Pazar günleri ve Îsâ’nın
kıyam gününden itibaren elli gün süreyle Pantikos bayramına kadar
namazlarda secde yapılmazdı. Kadınlar namazda en arka safta yer
alır, gerek kilisede ibadet esnasında gerekse dışarıda günlük hayat2

3

Ashab-ı Kehf konusunda sorular sormak için Kureyşlilere gelenlerin Yahudiler oldukları da rivayet edilmektedir. Seâlebî, Ebu İshak Ahmed, elKeşf ve’l-Beyân an Tefsiri’l-Kur’an, 10 c., Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabî,
Beyrut, 2002, VI, 130. Bu rivayet doğru kabul edildiğinde bu kıssanın
Hristiyanlık’tan da önceki bir döneme ait olduğu söylenebilir bkz. İbn
Kesir’den naklen Hamidullah, Muhammed, Aziz Kur’an, (çev: Abdülaziz Hatip, Mahmut Kanık), Beyan Yay., İst., 2000, s. 441-442.
Rodinson’dan naklen bkz. Soysaldı, Mehmet, “Kur’an’da Salât Kavramının Semantik Analizi”, Yalova Üniversitesi Yalova Sos. Bil.
Derg., S. 1, Ekim 2010-Mart 2011, s. 50.
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ta tesettüre riayet ederlerdi. Sonraları bu üç vakit namaz altı, bir
müddet sonra da yediye çıkarılmıştır. Günümüzde bütün Süryânî ve
Nestûrî manastırlarında yedi vakit namaz kılınmaktadır.4 Hz. İsa’nın
sözlerini içeren şu Kur’an âyeti de, Hristiyanlıkta salât denilen bir ibadetin olduğunu bize göstermektedir: “Her nerede olursam (olayım)

beni mübarek kıldı. Bana yaşadığım sürece namaz kılmamı ve
zekât vermemi emretti.” (Meryem, 19: 31).
Sonuç olarak şöyle diyebiliriz: İslam öncesi ilahi dinlerde
namaz ibadeti vardı. Fakat her bir toplumda namaz vakitleri ve
yapılış şekillerinde birtakım farklılıklar bulunmaktaydı.
(https://www.haksozhaber.net/yahudilik-ve-hristiyanlikta-namaz-31181yy.htm)

Namazı Peygamber’den öğrendiğini iddia eden günümüz
Müslümanları; Hristiyanların ve Yahudilerin el yazması, İslam’dan önce yazılma tarihinin olduğu inkâr edilemeyen nüshalarına bakarlarsa hadisler yoluyla öğrendiklerini düşündükleri birçok konunun Yahudilikten ya da Hristiyanlıktan İslam’a
geçtiğini göreceklerdir. Örneğin namaz kılarken kadınların en
arkada durması gibi tüm coğrafyalarda kabul gören uygulamanın İslam’dan önce diğer dinlerde uygulandığını görmüş olurlar.
Yahudi ve Hristiyanların kıblesinin Kudüs olması ile Müslümanların ilk zamanlardaki kıldıkları namazlarda kıblelerinin
Kudüs olması tesadüf değil, ilk namazı zaten bilinen şekilde kıldığımızın delilidir. Abdest ve gusül aynı şekilde bilinen kelimelerdi. Allah kuluna bilmediği bir kelime ile yükümlü kılamaz.
Âyet zina yapmayın diyorsa, faiz yemeyin diyorsa aynı şekilde
namazı ikame edin dediğinde de muhatap olan insanlar ne dediğini anladıkları kesindir. Zaten dilde bir kelime mevcutsa anlamı da var demektir.

4

Çelik, Mehmet, “Süryaniler”, TDV İslâm Ansikl., İst., 2010, XXXVIII,
178.
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Diğer bir tabir ile basitçe anlatırsak “Yokun adı olmaz!”.
Eğer bir isim var ise o mevcuttur ve bilinir. 1400 sene evvel bize
şöyle bir emir gelseydi “arabaya binmek yasaktır”, ilk duyan
muhatap anlamayacak, araba nedir diyecektir. O güne kadar o
dilde hiç duyulmamış olan bir kelime ile bir cümle kurulamaz.
Ama araba yerine bilinen bir kelime gelseydi (örneğin deve)
muhatap “İşittik ve itaat ettik ya Rabbi!” diyecektir.
Allah bir dil kullanarak insanlara sesleniyorsa, muhakkak
ki o dildeki kelimeleri kullanarak bize bir şeyler anlatacaktır.
Olmayan bir kelime ile bize seslenmez.
Bunun en büyük örneğini yine Kur’an’ın içinden bulabiliriz. Bize cennetteki nimetleri anlatırken dünyadaki nimetlerine benzetmeler yaparak anlatıyor ve bunların isimleri bizim
dilimizde olmadığı için söylemiyor. Söylese de bizim için bir
anlamı olmayan, anlamsız bir kelime olurdu. Namaz da bunun
gibi dilimizde mevcut olduğu ve fiziksel bir karşılığı olduğu için
Kur’an’da bize bu kelime ile seslenip emrini verebiliyor. Zaten bu
emri de namaz kılmaya başlayın şeklinde değil, namazı ikame
edin şeklinde veriyor. Yani o mevcut kıldığınız namazı düzeltip
koruyun diyor. Bu da namazın o toplumda önceden var olan bir
ibadet olduğunun en önemli delilidir. Bu delil de hadislerin en
büyük dayanağı olan namazı Peygamber’den öğreniyoruz iddiasını çürütmektedir.
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NÜ
İlk önce söylememiz gereken şudur ki salât kelimesini ritüel namazdan kopararak sadece desteklemek anlamını vermenin bir sonucu olarak dinin emri olan ve Kur’an’da geçen bütün
ritüel ibadetlere (Hac, Oruç, İtikaf, Abdest vs.) soyut anlamlar
yükleyerek gerçek manalarından uzaklaştırarak yok hükmüne
gelmesi kaçınılmaz bir neticedir. Başlangıçta sadece namaza itiraz eden kişi uygulanan metot neticesinde diğer ibadetleri de
fiziki şekillerinden sadece ideolojik kelimelere çevireceği bir
yola girmiş olur.
Bu bölümde salât kelimesinin bir diğer manası olan destek
kelimesinden yola çıkarak ritüel olarak uygulanan namazın olmadığını savunan kitlenin zamanla artmakta olduğunu biliyoruz.
Namaz kılmak istemeyenlerin âyetlerden deliller ile buldukları
salât anlamı sayesinde namazı yok kabul edip sadece Allah’ın davasını desteklemek olarak alanların delillerini sizlerle paylaşmak
istiyorum. Delil olarak verilen âyetlerin hepsi doğru kanaatindeyim. Âyetlerde geçen salât kelimeleri gerçekten namaz manasına
gelmez. Fakat yapılan hata sadece işlerine gelen âyetlerin delil
olarak verilmesi ve namazın ritüel uygulamasını gösteren âyetleri
görmezden gelerek bunlara bir açıklama yapamamalarıdır.
Örneğin Mâide sûresi 6. âyet salât için kalktığınızda diyerek
abdesti tarif eder. Kur’an’da namazı kaldırabilmek için mecburen
birçok kelimenin ve kavramın manası ile oynamak zorunda kalıyorlar. Kendilerine “Allah’ın davasını desteklemek için ellerimizi
neden dirseklerimize kadar yıkayalım?” diye sorulduğu zaman

380

.

Cübbesiz Mahmut

verilen cevap aslında el o manada değil, dirsek o manada değil,
yıkamak o manada değil diyerek mecburen dubur yapmak zorunda kalıyorlar. Diğer bir örnek ise salâtın belirlenmiş vakitlerde olduğunu söyleyen âyeti gösterdiğimiz zaman sorumuz şu
oluyor: “Allah’ın davasını desteklemek için belli bir zaman aralığı
mı lazım? Diğer zamanlarda desteklenmez mi?”. Kitabımızın bu
bölümünde salâtın destek manasını en güzel biçimde incelemekte olan bu alıntı yaptığımız sunum ve bize verdiği bilgiler için
emeği geçen arkadaşa teşekkür ederiz.

24:41 Diziler halinde uçan kuşlar dahil, göklerde ve yerde bulunan herkesin Allah’ı yücelttiğini görmez misin?
Her birisi kendi Salâtını ve yüceltme yöntemini bilir. Allah
onların yaptıklarını iyi bilir.

Rabbinden kuşlara vahyedilen/desteklenen fıtrat:
1) Göç eden kuş grupları V dizilimi yaparak birbirlerinin yüklerini azaltır, birbirlerine destek olurlar.
2) Dizilim sırasında uçarak bağlarını koparmaz destek/toplumsal dayanışma içinde olurlar.
74:42 “Sizi bu cezaya sokan nedir?”
74:43 Diyecekler ki, “Desteklemezdik/namaz kılmazdık”
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98:5 Oysa onlardan, dini sadece Allah’a ait kılan tek tanrıcılar (monoteist) olarak O’na kulluk etmeleri, Salâtı ikame etmeleri ve zekâtı vermeleri istenmişti. İşte dosdoğru
din budur.
98:6 Kitap halkının inkârcıları ve putperestler, cehennem
ateşinin içindedirler ve orada ebedi kalıcıdırlar. Onlar, yaratıkların en kötüsüdür.
98:7 İnanıp erdemli davrananlar ise yaratıkların en iyisidir.
98:8 Rableri katındaki ödülleri, içinden ırmaklar akan
cennetlerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah onlardan hoşnut olmuş, onlar da O’ndan hoşnut olmuşlardır. Rabbine saygı gösterenin ödülü işte böyledir.
19:58 İşte bunlar, Allah’ın nimetlendirdiği Peygamberlerin bir kısmıdır. Âdem’in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim’in ve İsrail’in soyundan... Doğruya
ulaştırdığımız ve seçtiğimiz kimselerdir onlar. Kendilerine
Rahman’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye
varırlar.
19:59 Onlardan sonra gelenler Salâtı yitirdiler ve heveslerine uydular. Nitekim, felakete uğrayacaklar.
19:60 Tevbe eden, inanan ve erdemli davrananlar hariç.
Onlar en ufak bir haksızlığa uğramadan cennete girerler.
19:61 Rahman’ın kulları için söz verdiği, duyular ötesi
Adn cennetlerine... O’nun sözü, kuşkusuz yerine gelecektir.

Bu Âyetlere Yapılan Yorum: Önermeleri birleştirdiğimizde görüyoruz ki Salâtı yitirmeyenler, inanan ve erdemli davrananlardır. O zaman şöyle bir argüman sunabiliriz: İnanıp erdemli
davrananlar aslında Salâtı gerçekleştirebiliyorlar. 98.5’de Allah’ın insanlardan sadece istediği şeyi açıklıyor ve 98.7 de inanıp erdemli davrananların bunu başardığını görebiliyoruz. Özet
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şu ki inanıp erdemli davranma ile Salât yakın ilişkili, iç içe geçmiş
kavramlardır. İnanıp erdemli davranmayı bir mekanizma olarak düşünürsek; SALÂT bu mekanizmanın sağlıklı çalışmasını sağlayan bir
sistemdir. Sürekli olarak ayakta tutulması gerekmektedir.
107:1 Dini yalanlayanı gördün mü?
107:2 İşte, öksüze kötü davranan odur.
107:3 Yoksulları doyurmaya da yanaşmaz.
107:4 Yazıklar olsun o salât edenlere
107:5 Onlar ki salâtlarından tümüyle habersizdirler.
107:6 Onlar ki gösteriş yaparlar.
107:7 Ve yardımı da engellerler.

Bu âyetler kendi iddialarını çürütüyor. Yani salât kavramı
burada gördüğünüz gibi kişinin erdemli davranmadan da salât
edebileceğini söylüyor. Kişi salât ediyor ve erdemli değil. Namaz
yoktur, salât erdemli davranış neticesinde davayı desteklemektir, argümanı ağır yara alıyor. Erdemli davranışla beraber geçen
âyetleri delil olarak alan bu fikrin savunucuları aynı kelimeyi
erdemsiz bir davranış ile beraber geçince görmemezlikten geliniyor. Buraya yapılan yorum Allah rızası için yapılan yardım
değil, gösteriş için yapılan maddi yardımı kastediyor şekilde
olup Allah’ın davasını desteklemeyi de sadece maddi yardıma
indirgiyor ve maddi yardımı yapan kişilerin hatalı yaptığını,
gösteriş için verdiklerini aslında yetimi ihmal ettiklerini söyleyerek âyeti tevil etmeye çalışıyorlar.
Aslında hakikat Salât önceden gelen bir ritüeldir, namaz
kılıp Allah’ın emir ve yasaklarından habersiz yaşayan Peygamber döneminin toplumunun durumunu gözler önüne seren bir
âyettir. Bu âyet halen taptaze günümüzde bile görülmektedir.
Cami içinde namaz kılan milyonlarca müslüman aç komşusunun farkında bile değildir. Ya da farkındadır ama umursamıyor.
Diğer bir âyette “Siz hacılara su dağılmayı marifet mi biliyorsunuz?” yazıyor. Buna rağmen Mekke’de, Medine’de gelen hacılara
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her biri 5000 avro vererek gidenlere, tırlar dolusu su dağıtarak
sevaba girmeye çalışanlar, 500 km uzağındaki açlıktan ölen çocukların hesabını tabii ki mahşerde verecekler.
İddia Edilen Salâtı Anlama Yöntemi: Salât konusunun geçtiği
herhangi bir surenin ilgili âyeti de dahil olmak üzere, öncesi ve sonrasındaki âyetlerde tekrarlanan birtakım kelimelerin tekrarlanmasının
yoğun olması, bu kelimelerin diğer surelerde belli bir ilişkiye göre grup
grup toplanması dikkat çekicidir. Bizde tekrarlanması yüksek olan bu
anahtar kelimeleri not aldık ve bu kelimelerin özellikle birlikte geçtiği
olayları tek tek inceleyerek Salât’ın ne anlama geldiğini çözümlemeye ve
bunu resmetmeye çalıştık. Bu modelin en güzel taraflarından biri “Tahmin edilebilirlik/ön görebilme” yani sure içinde bahsettiğimiz anahtar
kelimelerden birkaçını gördüğümüzde diğer anahtar kelimelerinde birazdan geleceğini veya yine bu olayı anlatan başka bir sure içinde karşımıza çıkabileceğini önceden tahmin edebilmedir.
Olumlu Kelimeler:

 Salla
 Salât
 Saddaka
 Hidayet
 Takva
 Secde
 Tezkiye /Arınma
 Zikr/Öğüt /Hatırlatma
 Haşyet duyma / Huşû
•

Olumsuz Kelimeler:

 Azgın
 Kendini yeterli görme
 Yalanladı ve Yüz Çevirdi
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SALÂT ANLAMA MODELİ
Küçük
Resimden

200x100 pixel
(Kıyame Suresi Salâtı)
300x200 pixel
(Alak Sûresi Salâtı)
500x400 pixel
(Leyl Sûresi Salâtı)

1000x800 pixel
(Taha Sûresi Salâtı)

Büyük Resime

ALAK SÛRESİ SALÂTI
ۙ َف َل َص َّد َق َو َل َص ّٰل
ى
75-31 Fe lâ saddeka ve lâ sallâ
Fakat o ne doğruladı ne destekledi / Namaz kıldı.
ۙ َو ٰل ِك ْن َك َّذ َب َو َت َو ّٰل
ى
75-32 Ve lâkin kezzebe ve tevellâ
Ve lâkin yalanladı ve yüz çevirdi.
* “Tevalla” yani yüz çevirmek/sırtını dönmek sözcüğü Salla’nın zıt
anlamına sahiptir. Bu durumda Salla anlam olarak Desteklemek,
Sırtlamak gibi anlamlara gelmektedir.
200x100 pixel
(Kıyame Sûresi Salâtı)
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ALAK SÛRESİ SALÂTI
1. Yaratan Rabbinin adıyla oku/çağır!

Salât Yapan

2. İnsanı, embriyodan yarattı.
3. Oku! Rabbin Ekrem’dir/en büyük
cömertliğin sahibidir.

Salâtı Engellleyen

4. O’dur kalemle öğreten!
5. İnsana bilmediğini öğretti.
6. İş, sanıldığı gibi değil! İnsan gerçekten azar:
Salât eden
(salât yapan)
Hidayet üzeri
Takva emreden
Secde eden

7. Kendisini yeterli görerek.
8. Oysaki, dönüş yalnız Rabbinedir!
9. Gördün mü o yasaklayanı,
10. Bir kulu Salla/Desteklerken/namaz kılarken;
11. Gördün mü! Ya o hidayet üzerinde
ise?!

Azgın
Kendisini
Yeterli gören
Yalanlayan ve
yüz çevirdi.

12. Ya o, takvayı emrediyorsa!
13. Gördün mü! Ya şu yalanlamış, yüz
çevirdi!
14. Bilmedi mi ki Allah gerçekten görür!
15. İş, sandığı gibi değil! Eğer vazgeçmezse yemin olsun, o alnı mutlaka tutup sürteceğiz!
16. O yalancı, o günahkâr alnı.
17. Hadi çağırsın derneğini/kurultayını!
18. Biz de çağıracağız zebanileri!
19. Sakın, sakın! Ona boyun eğme;
secde et ve yaklaş!

300x200 pixel
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LEYL SÛRESİ SALÂTI
92:5 Kim verir ve erdemli davranır,
َۙف َا َّما َم ْن َا ْع ٰطى َو َّات ٰقى

92:6 Ve iyiyi, güzeli doğrularsa,
َۙو َص َّد َق بِا ْل ُح ْس ٰنى

92:7 Ona iyice kolaylaştırırız.
92:8 Fakat kim cimrilik edip zenginlik taslar,
ِ
ۙاس َت ْغ ٰنى
ْ َواَ َّما َم ْن َبخ َل َو
92:9 Ve iyiyi, güzeli yalanlarsa,
َۙو َك َّذ َب بِا ْل ُح ْس ٰنى

92:10 Onu da zora yöneltiriz.
92:11 Düştüğü vakit kurtaramaz
parası/malı onu.
92:12 Doğruyu biz iletiriz;
ِۘا َّن َع َلي َنا َل ْل ُه ٰدى
ْ
92:13 Sonu da ilki de biz kontrol
ederiz.
92:14 Ben sizi alevli bir ateşe karşı
uyardım.
92:15 Oraya talihsiz olandan başkası girmez.
92:16 O ki yalanladı ve sırtını döndü.
َّۜل ۪ذي َك َّذ َب َو َت َو ّٰلى
92:17 Erdemli ise ondan uzak tutulacaktır.
َۙو َسي َج َّنب َها ْالَ ْت ٰقى
ُ ُ
92:18 O ki malını vererek temizlenir;
ۚاَ َّل ۪ذي يُ ْؤ ۪تي َما َل ُه َي َت َز ّٰكى

92:19 Hiç kimseden de buna karşılık bir iyilik beklemez.
92:20 Sadece En yüce olan Rabbinin rızasını gözetir.
92:21 Kendisi de yakında mutlu
olacaktır.
* Surede Salât ifadesi kullanılmadan, Salât kavramı mali/zihinsel
yönüyle anlatılmıştır.
* Alak Sûresinde ve Kıyame Sûresindeki bahsedilen Salâtın anahtar kelimelerin bu surede de özellikle geçtiğine dikkat ediniz.
* Zihinsel yönüyle iyinin ve güzelin (el hüsna) doğrulanması yani
ahiret inancının ve tevhid inancının sağlanarak arınma eyleminin
gerçekleşmesi.
* Mali yönüyle de öğütlerden en
kritik olanlardan biri olan yardımlaşma salâtının gerçekleştirilerek
Takva lı olunması gerektiği vurgulanmaktadır. 19-20 âyetlerinde
de bu Salât’ın gösterişten uzaklığı
dikkati çekmektedir.

500x400 pixel
(Leyl Sûresi Salâtı)

Bana Namazı Göster
20-14 Ben, evet Ben Allah’ım; Benden
başka tanrı yoktur. Bana kulluk et ve
Hatırlatmam/Öğüdüm için Salâtı ikame et.

MUSANIN
SALÂTI
TAHA
SÛRESİ

اعب ْد ۪نيۙ َواَ ِق ِم
ِان ۪ني انا الل ٓل ِاله ِا ٓل انا۬ ف
ُ ْ َ َ َ َّ َ ٰ َ ُ ّٰ َ َ ٓ َّ
الص ٰلو َة ِل ِذ ْكر۪ ي
َّ

20:15 Dünyanın sonu elbette gelecektir.
Herkes yaptığının karşılığını görsün diye
Ben nerdeyse onu gizleyeceğim.
20:16 Ona inanmayıp hevesine uyanlar seni
ondan saptırmasın, sonra başüstü düşersin.
20:17 “şu elindeki nedir, Musa”
20:18 “O, benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim
ve bana daha başka yararları da dokunmaktadır,” dedi.
20:19 “At onu Musa!,” dedi.
20:20 Onu atınca, hareketli bir yılana dönüşüverdi.
20:21 Dedi, “al onu, korkma. onu ilk durumuna sokacağız.”
20:22 “Bir başka delil olarak, elini koltuğunun altına koy; lekesiz bembeyaz olarak
çıksın”
20:23 “Böylece sana en büyük mucizelerimizden bazılarını gösterelim.”

20-44 “Firavun’a git, çünkü o azdı.”

۟ط ٰغى
َ ِا ْذ َه ْب ِا ٰلى ِف ْر َع ْو َن ِا َّن ُه

20:25 “Rabbim,” dedi. “gögsümü aç.”
20:26 “Bana işimi kolaylaştır.”
20:27 “Dilimdeki düğümü çöz.”
20:28 “Ki sözümü anlasınlar.”
20:29 “Ailemden bana bir yardımcı ata.”
20:30 “Kardeşim Harun’u...”
20:31 “Beni onunla destekleyip güçlendir.”
20:32 “Bu işimde onu bana yap.
20:33 Ki seni çokça yüceltelim/tespih edelim/senin eksikliklerden tenzih edelim/
ismine yakıştırılmış lekeleri temizleyelim.

20:34 Seni çokça Zikredelim/analım/Hatırlatalım.

َۜو َن ْذ ُكر َك َك ۪ثيرا
ً
َ

1000x800 pixel
(Taha Sûresi Salâtı)
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20:35 “Sen, elbette bizi Görensin.”
20:36 Dedi ki: “Dilediğin sana verildi,
Musa.”
20:37 “Sana bir kez daha lütufta bulunduk.”
20:38 “Hani annene şu vahyi vahyetmiştik.”
20:39 “Onu bir sandığa koyup ırmağa at. ırmak da onu ................onu alsın.
diye........................... sevgimi yağdırmıştım.”
20:40 “Hani kız kardeşin gidip,.....................
yıllarca kaldıktan sonra belli bir plan gereği
şimdi geri gelmiş bulunuyorsun, Musa.”
20:41 “Seni kendim için yarattım.”
20:42 “Sen ve kardeşin mucize ve âyetlerimi
iletin. Beni anmakta/hatırlamakta/öğüdümde gevşek olmayın.”
20:43 “İkiniz Firavun’a gidin, çünkü o azdı.”

20-44 “Ona yumuşak bir dil kullanın;
olur ki öğüt alır veya saygı duyarr.

ول َل ُه َق ْو ًل َلي ًِنا َل َع َّل ُه َي َت َذ َّكر َا ْو َي ْخ ٰشى
َ َف ُق
ّ
ُ

20:45 Dediler ki: “Rabbimiz, onun bize karşı
saldırı ve taşkınlıkta bulunmasından korkuyoruz.”
20:46 “Korkmayın,” dedi, “Ben sizinle birlikteyim; görüyorum ve işitiyorum.”

20-47 “Ona varın ve deyin ki, ‘Biz ikimiz Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarına yaptığın işkenceye son ver ve onları
bizimle gönder. Biz sana, Rabbinden bir
âyet ile geldik. Doğru yolu izleyenlere/
hidayet selam (barış) olsun.

ٓ َ َف ْأ ِتياه َف ُق
ول َر ّب َِك َفاَ ْر ِس ْل َم َع َنا
َ ول ِا َّنا َر ُس
ُ َ
َب ۪نٓي ِا ْس ٓر ۪اء َيل َو َل تُ َع ِ ّذ ْب ُه ۜم َق ْد ِج ْئ َنا َك ِب ٰا َي ٍة
ْ
َ
الس َل ُم َع ٰلى َم ِن َّاتب َع ا ْل ُه ٰدى
ِك َو
ۜ َ ِم ْن َر ّب
َّ
َ

20-48 “‘Bize vahyedildi: Yalanlayıp yüz
çevirenler cezalandırılacaktır.’

ِ ِ
ِ
اب َع ٰلى َم ْن
َ ا َّنا َق ْد اُوح َي ا َل ْي َنٓا َا َّن ا ْل َع َذ
َك َّذ َب َو َت َولّٰى

FİRAVUN SALÂTI ENGELLİYOR/PLANLAR KURUYOR

20-70 Büyücüler, “Harun’un ve Musa’nın Rabbine inandık” diyerek secdeye kapandılar.

الس َحر ُة ُس َّج ًدا َقالُٓوا ٰا َم َّنا بِر ِّب
فال ِقي
َ
َ َّ َ ْ ُ َ
وسى
َ ٰه ُر
ٰ ون َو ُم
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MUSA’NIN SALÂTI
28:34 Ayrıca, kardeşim Harun benden daha iyi konuşur. Onu
benimle birlikte, beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder.
Beni yalanlamalarından korkarım.”
ِ اف َا ْن ي َك ِ ّذب
ون
ُ َو َا ۪خي ٰه ُرو ُن ُه َو َا ْف َص ُح ِم ۪نّي ِل َسا ًنا َف َا ْر ِس ْل ُه َم ِع َي رِ ْد ًءا يُ َص ِّد ُق ۪نيۘ ِا ۪نّٓي َا َخ
ُ ُ
14:5 Musa’yı, “Halkını karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah’ın günlerini hatırlat.” diye mucizelermizle gönderdik.
Sabreden ve şükreden herkes için elbette bunda dersler vardır.
ِ و َل َق ْد اَرس ْل َنا موسى ِب ٰاي ِات َنٓا اَ ْن اَ ْخرِ ج َقوم َك ِمن الظُّ ُلم
ِۜ ّٰ النورِ َو َذ ِّكر ُهم ِباَ َّي ِام
الل
ُّ ات ِا َلى
َ
َ ْ ْ
َ
َ
ٰ ُ َ ْ
َ
ْ ْ
ٍ لي
ِ ِا َّن ۪في ٰذ
ٍات ِل ُك ّ ِل َصبارٍ َش ُكور
ك
ل
ٰ
َ
َ
َ
َّ
26:10 Bir zamanlar Rabbin Musa’ya seslenmişti: “O zalim topluma git.”
ۙ َ وسى اَ ِن ا ْئ ِت ا ْل َق ْو َم الظَّ ِال ۪م
ين
ٓ ٰ َو ِا ْذ َن ٰادى َر ُّب َك ُم
26:11 “Firavun’un halkına; dinleyip takva sahibi olmayacaklarmı?”
ون
َ َق ْو َم ِف ْر َع ْو َنۜ اَ َل َي َّت ُق
26:12 Dedi ki, “Rabbim, onların beni yalanlamalarından korkuyorum.”
ۜ ِ اف اَ ْن يُ َك ِ ّذ ُب
ون
ُ َق َال َر ِّب ِا ۪نّٓي اَ َخ
26:13 “Göğsüm daralıyor, dilim açılmıyor; kardeşim Harun’u
gönder.”
ون
َ َو َي ۪ض ُيق َص ْدر۪ ي َو َل َي ْن َط ِل ُق ِل َس ۪اني َفاَ ْر ِس ْل ِا ٰلى ٰه ُر
* Taha Sûresinde, MUSA ile ALLAH’ın 20:14-44 arasında gerçekleşen bir takım görüşmelerinin alt detaylarını yukarıdaki
âyetlerde görebiliyoruz. Böylece Alak ve Kıyame Surelerinde
olan Salâtla ilgili anahtar kelimeleri (saddaka ve takva) bu âyetlerin içinde görmemiz tesadüf değil. Zaten bu kelimelerin bir
yerlerde olması gerektiği MODEL ile direkt olarak uyumlu.

Bana Namazı Göster
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SALÂT’IN GAYESİNİN YANLIŞ ANLAŞILIYOR
OLMASI MESELESİ - ZİKRİ-ZİKR
* Kur’an’da Salât’ın amacının gayesinin tek geçtiği yer 20:14 nolu
âyettir. Bu kelime meallerde Salât’a anlam olarak verilen namaz
kabulünden dolayı yanlış çevrilmiş olsa gerek. eğer ki bir kavramın “amacı” yanlış anlaşılıyorsa, bu durumda kavramı doğru
anlamak ile ilgili çok ciddi sıkıntı var demektir. Amacı yanlış
bilinen kavramı yanlış anlamak ve sırf yanlış anladığımız kavrama uysun diye ona “amaç” uyarlamak gayet doğaldır. Çünkü
en başında hata yapılmıştır. Bir örnek vermek gerekirse sağlıklı
hayat için spor yapılır. Ancak kel kalmamak için spor yapmak
abestir. Bu durumda spor kelimesi bir anda spor olmaktan çıkar ve saçını havalandırmaya dönüşüverir. Örnek belki çok iyi
olmadı ama maksat anlaşıldı diye umuyoruz. İşte Salât’ın sadece ve tek gayesinin belirtildiği 20:14 de yapılan hata da buna
çok benzemektedir. Kavrama ilk baştan verilen yanlış anlam ve
bu kabul ile yapılan kelime uyarlamaları sorunu içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Biraz daha detaya inersek;
20:14 Ben, evet Ben Allah’ım; Benden başka tanrı
yoktur. Bana kulluk et ve Hatırlatmam/Öğüdüm
için salâtı ikame et.
ِ۪
۪ الل َ ٓل ِا ٰله ِا َّ ٓل اَ َنا۬ َف
ِِ
الص ٰلو َة ِل ِذ ْكر۪ ي
ْ
َ
ُ ّٰ ا َّننٓي اَ َنا
َّ اع ُب ْدنيۙ َواَقم
20:14 Ben, evet Ben Allah’ım; Benden başka tanrı
yoktur. Bana kulluk et ve Beni anmak için Namaz kıl.
ِ۪
۪ الل َ ٓل ِا ٰله ِا َّ ٓل اَ َنا۬ َف
ِِ
الص ٰلو َة ِل ِذ ْكر۪ ي
ْ
َ
ُ ّٰ ا َّننٓي اَ َنا
َّ اع ُب ْدنيۙ َواَقم

HANGİ ÇEVİRİ DOĞRU?
* Birinde Allah’ın öğüdü için birinin (Musa, Şuayb) salâtı ikame
etmesi, halkını aydınlatması.
* Diğerinde ise birinin bireysel bir tapınma/meditasyon eylemini gerçekleştirmesi.
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SALÂT’IN GAYESİNİN YANLIŞ ANLAŞILIYOR
OLMASI MESELESİ

Salâtın gayesi arapça olarak “ZIKRI”dir. Şeklinde yazılır:

(20:14:11)
lidhik’rî
for My remembrance

P - prefixed preposition lâm
N - genitive masculine verbal noun
PRON - 1st person singular possessive pronoun

http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=20&verse=14

Bu kelimeyi corpus.quran.com’dan incelediğimizde kelime
ZKR kökünden türemiştir. Kelimenin sonundaki arapça (y)
harfi (1. şahış aitlik eki) kelimenin tür olarak isim olmasını sağlamıştır. Meallerde kelimeye fiil anlam (beni anmak) verilmiştir. Ancak kelime tür olarak isim formundadır. Kelimenin asıl
anlamı öğüdüm/zikrim/mesajım/hatırlatmam’dır. İngilizcesi
my remembrance kelimesidir.
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SALÂT’IN GAYESİNİN YANLIŞ ANLAŞILIYOR OLMASI MESELESİ
Kur’an’da “ZİKRİ” formu tam 6 yerde geçmektedir. İstatistik olarak en fazla (%50) yine
Salât’ın amacının bahsedildiği Taha Sûresinde geçmektedir. Ayrıca kelime Allah ile Musa’nın
Tuva vadisindeki diyaloglarında geçmektedir. Aynı diyalog içerisinde aynı kelimenin farklı
bir âyette tekrar edilmesi kelimenin aynı anlamda geçme ihtimalini çok daha fazla arttırıyor.
Diğer bir ilginç hususta “ZİKRİ” kelimesinin Kur’an’da geçen diğer tüm âyetlerde bizim düşündüğümüz şekilde öğüdüm/zikrim/mesajım/hatırlatmam olarak çevrilmesi. Türünün
isim olmasıdır. Eğerki diğer âyetler “beni anmak” şeklinde fiil olarak çevirilirse ciddi anlam
bozuklukları olacağından mealcil’er burada türünü isim olarak kullanmayı tercih etmişler.
Aslında bu ciddi bir tutarsızlıktır. Bu âyetler 20:14-42-124, 18:101, 38:8, 23:110

SALÂT’IN GAYESİNİN YANLIŞ ANLAŞILIYOR OLMASI MESELESİ

Kur’an’da “ZİKRİ” formu tam 6 yerde geçmektedir.
20-14 Ben, evet Ben Allah’ım; Benden başka tanrı yoktur. Bana kulluk et ve
Beni anmak için Namaz kıl.
ِ۪
۪ الل َ ٓل ِا ٰله ِا َّ ٓل اَ َنا۬ َف
ِِ
الص ٰلو َة ِل ِذ ْكر۪ ي
ْ
َ
ُ ّٰ ا َّننٓي اَ َنا
َّ اع ُب ْدنيۙ َواَقم
20-14 Ben, evet Ben Allah’ım; Benden başka tanrı yoktur. Bana kulluk et ve
Hatırlatmam/Öğüdüm/Mesajım için salâtı ikame et.
ِ۪
۪ الل َ ٓل ِا ٰله ِا َّ ٓل اَ َنا۬ َف
ِِ
الص ٰلو َة ِل ِذ ْكر۪ ي
ْ
َ
ُ ّٰ ا َّننٓي اَ َنا
َّ اع ُب ْدنيۙ َواَقم
20-42: Sen ve kardeşin mucize ve âyetlerimi iletin. Beni anmaktan gevşek olmayın.
ِۚا ْذ َه ْب اَ ْن َت َواَ ُخو َك ِب ٰا َي ۪اتي َو َل َت ِنيا ۪في ِذ ْكر۪ ي
َ

20-42: Sen ve kardeşin mucize ve âyetlerimi iletin. Öğüdümde/Mesajımda
gevşek olmayın.
ِۚا ْذ َه ْب اَ ْن َت َواَ ُخو َك ِب ٰا َي ۪اتي َو َل َت ِنيا ۪في ِذ ْكر۪ ي
َ
20-124: Kim Öğüdümden/Mesajımdan yüz çevirirse sıkıntılarla dolu bir hayata mahkum olur. Diriliş günü de onu kör olarak meydana çıkarırız.
يش ًة َض ْن ًكا َو َن ْح ُشر ُه َي ْو َم ا ْل ِقي َم ِة اَ ْع ٰمى
َ َو َم ْن اَ ْع َر َض َع ْن ِذ ْكر۪ ي َف ِا َّن َل ُه َم ۪ع
ٰ
ُ

18:101 Onlar ki Mesajıma/Öğüdüme karşı gözleri perdeliydi, dinleyemezlerdi
de...
ٍ ٓ ِ ۪
۪
ِ
۪
۟ون َس ْم ًعا
َ يع
َ اَ َّلذ
ُ ين َكا َن ْت اَ ْع ُينُ ُه ْم في غ َطاء َع ْن ذ ْكر۪ ي َو َكانُوا َل َي ْس َتط
38:8 Mesaj neden aramızdan ona indirildi? Aslınsa, onlar Mesajımdan/Öğüdümden kuşku içindedirler. Hayır, onlar azabı henüz tatmadılar.
ۜ ِ َءاُ ْنزِ َل َع َلي ِه ال ِ ّذ ْكر ِم ْن َبي ِن َناۜ َب ْل ُهم ۪في َش ٍّك ِم ْن ِذ ْكر۪ يۚ َب ْل َل َّما َي ُذو ُقوا َع َذ
اب
ْ
ْ
ْ
ُ

23:110 Siz onları alaya aldınız. Öyle ki, Zikrimi/Kur’an’ımı/Öğüdümü size
unutturdular. Siz onlara hep gülüyordunuz.
ون
َ وه ْم ِس ْخرِ ًّيا َح ّٰتٓى اَ ْن َس ْو ُك ْم ِذ ْكر۪ ي َو ُك ْن ُت ْم ِم ْن ُه ْم َت ْض َح ُك
ُ َف َّات َخ ْذتُ ُم
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ZİKR NEDİR?
15:9 Hiç şüphesiz, zikri (Kur’an’ı)/öğüdü/hatırlatmayı biz indirdik biz; onun koruyucuları da gerçekten biziz.
İnnâ nahnu nezzelnâz zikre ve innâ lehu le hâfizûn
ون
َ ُِا َّنا َن ْح ُن َن َّز ْل َنا ال ِ ّذ ْك َر َو ِا َّنا َل ُه َل َح ِافظ
54:22 Andolsun Biz Kur’an’ı zikr(öğüt) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen
var mı?
۟ ٍلذ ْكرِ َف َه ْل ِم ْن ُم َّد ِكر
ّ ِ  َو َل َق ْد َي َّس ْر َنا ا ْل ُق ْر ٰا َن ِلVe lekad yessernâl kur’âne liz zikri fe hel min muddekir.
88:21 Artık sen, öğüt verip hatırlat. Sen, yalnızca bir öğüt verici, bir hatırlatıcısın.
َف َذ ِّكر ِا َّن َ ٓما اَ ْن َت ُم َذ ِّك ۜر
Fe zikkir innemâ ente muzekkirun.
ْ
ٌ
* Kur’an aslında bir Zikrdir yani öğüt/Hatırlamadır. Peygamber de bu zikri/öğüdü
toplumuna sunmakla yükümlüdür.

ZİKR-SALÂT ÖRNEĞİ
2-45 Sabır ve Salâtla/namazla yardım dileyin. Bu, şüphesiz, huşû duyanların dışındakiler için ağır (bir yük) dır.
۪ ِ
ِ
ِ ۜ ِ واست ۪عينُوا بِالصبرِ والص ٰل
ۙين
َْ َ
َ وة َوا َّن َها َل َكب۪ َير ٌة ا َّل َع َلى ا ْل َخاشع
َّ َ ْ َّ
20-3 Ancak Huşû sahipleri için bir öğüttür/zikrdir.
ِۙا َّل َت ْذ ِكر ًة ِل َم ْن َي ْخ ٰشى
َ
10:71 Onlara nuh’un haberini oku. Hani kavmine demişti ki: “ey kavmim, benim
makamım ve Allah’ın âyetleriyle hatırlatmalarım/zikr eğer size ağır geliyorsa ben,
şühesiz allah’a tevekkül etmişim.
ِ ّٰ الل َفع َلى
ِ ِ
۪
۪
ت
ۢ ٍ َُو ْات ُل َع َليهِ م َنباَ ن
َ وح ِا ْذ َق َال ِل َق ْو ِم ۪ه َيا َق ْو ِم ِا ْن َك
ُ الل َت َو َّك ْل
َ ّٰ ان َك ُب َر َع َل ْي ُك ْم َم َقامي َو َت ْذكير۪ ي ِب ٰا َيات
َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ َفاَج ِم ٓعوا اَمر ُكم و ُشر َكٓاء ُكم ثُم َل ي ُكن اَمر ُكم ع َلي ُكم ُغم ًة ثُم ا ْق ُ ٓضوا ا َلي و َل تُ ْنظر
ون
َ َّ
َّ َّ ْ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
ُ
* İlgili 3 âyetin sunmuş olduğu önermeyi incelediğimizde âyetlerde kullanılan kelimelerin arasında bir bağ bulunmaktadır. Bağları birleştirdiğimizde şu çıkarımı
yapabiliriz.
Daha önce de söylediğimiz (20:14) gibi salâtın amacı Allah’ın zikridir !!!
2:45’e göre Salât yani sunduğu Zikr huşu duymayanlara ağırdır. ancak huşu duyanlara öğüt/zikrdir yani ağır değildir. bu durumda Nuh’un salâtı yani sunduğu zikir/
öğüt toplumuna ağır gelmedkte demek doğru bir önerme olabilir. Zaten 10:71 de
Nuh’un kavmi onun Salâtından ağır geldiği için yalanlayıp yüz çevirmektedir. Çünkü onlar huşu sahipleri değildir.
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ZİKR-SALÂT ÖRNEĞİ
10:71 Onlara Nuh’un haberini oku. Hani kavmine demişti ki: “Ey
kavmim, benim makamım ve Allah’ın âyetleriyle hatırlatmalarım
eğer size ağır geliyorsa ben, şüphesiz Allah’a tevekkül etmişim. Artık
siz ortaklarınızla toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz
size örtülü kalmasın (veya tasa konusu olmasın), sonra hakkımdaki
hükmünüzü -bana süre tanımaksızın- verin.
ِ ّٰ ات
ِ ِ
ِ ۢ ٍ ُو ْات ُل ع َليهِ م َنباَ ن
ِ۪ ِ
ِ ان َكبر ع َلي ُكم م َق ۪امي و َت ْذ ۪كير۪ ي ِب ٰاي
الل
َ
َ ْ ْ َ َ ُ َ وح ا ْذ َق َال ل َق ْومه َيا َق ْوم ا ْن َك
َ
َ
َ ْ ْ َ
ِ ّٰ َفع َلى
ت َف َا ْج ِم ُ ٓعوا َا ْمر ُكم َو ُشر َك َٓاء ُكم ثُم َل َي ُك ْن َا ْمر ُكم َع َلي ُكم ُغ َّم ًة ثُم ا ْق ُ ٓضوا
الل َت َو َّك ْل
ُ
َ
ْ ْ ْ ُ
ْ َ
َّ
َّ ْ
َ
ِ ِا َلي و َل ُت ْن ِظر
ون
َ
ُ
َّ
10:72 Eğer yüz çevirecek olursanız, ben sizden bir karşılık istemedim. Benim ecrim, yalnızca allah’a aittir. Ve ben, müslümanlardan
olmakla emrolundum.
ِ۪
ِ َ ت َا ْن َا ُك
ين
ِۙ ّٰ َف ِا ْن َت َو َّلي ُتم َف َما َس َا ْل ُت ُكم ِم ْن َا ْجرٍ ۜ ِا ْن َا ْجرِ َي ِا َّل َع َلى
ُ الل َواُ ِم ْر
َ ون م َن ا ْل ُم ْسلم
ْ
ْ ْ
10:73 Fakat onu yalanladılar; bizde onu ve gemide onunla birlikte
olanları kurtardık ve onları halifeler kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanların nasıl bir sonuca uğratıldıklarına
bir bak.
ِ
ِ
ِ
۪
ۚين َك َّذ ُبوا ِب ٰا َي ِات َنا
ُ وه َف َن َّج ْي َن ُاه َو َم ْن َم َع ُه في ا ْل ُف ْلك َو َج َع ْل َن
َ اه ْم َخ َ ٓلئ َف َواَ ْغ َر ْق َنا ا َّلذ
ُ َف َك َّذ ُب
ِ
۪ر
ين
ذ
ن
م
ل
ا
ة
ب
اق
ع
ان
ك
ف
ي
ك
َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َفا ْنظُ ْر
* Nûh’un ikame ettiği Salât’ın gayesi olan öğüdün/zikrin/erdemli eylemlerin kavmine ağır gelmesi... Dolayısı ile kavminin zikrden sırt
çevirmesi ve yalanlamaları. Nûh’un salâtı bu 3 lü âyet gurubunda
net bir şekilde görülmektedir.
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ALLAH, MELEKLER, PEYGAMBER VE
İNANANLAR ARASINDAKİ “SALÂT” İLİŞKİSİ

57:9 Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık âyetleri indiren o’dur. Kuşkusuz allah size karşı şefkatlidir, Rahimdir.
ٍ ات بي َِن
ٍ هو ال ۪ذي ين ِزل على عب ِد ۪ه اي
ِ ات ِلي ْخرِ ج ُكم ِمن الظُّ ُلم
ِكم َلر ُؤ ٌ۫ف َر ۪حيم
ات ِالى النورِ ۜ و ِان الل ب
َ ْ َ ُ
َ
ّ َ َ ٰ ٓ ْ َ ٰ َ ُ ّ َ ُ َّ َ ُ
ٌ
َ ْ ُ َ ّٰ َّ َ ُّ َ
33:43 O ki sizi karanlıklardan ışığa çıkarmak için melekleri ile birlikte sizi
destekler. o, inananlara karşı Rahimdir.
۪
ِ۪
ِ ُهو ا َّل ۪ذي يص ۪ ّلي ع َلي ُكم وم ٰلٓ ِئ َكته ِلي ْخرِ ج ُكم ِمن الظُّ ُلم
يما
َ النورِ ۜ َو َك
ُّ ات ِا َلى
َ ان بِا ْل ُم ْؤمن
َ ْ َ ُ ُُ َ َ ْ ْ َ
َ ُ
َ
ً ين َرح
َ
33:56 Allah ve melekleri peygamberi desteklemektedir. Ey inananlar siz de
onu destekleyin, gereken satgı ve itaati gösterin.
۪
ِ
ِ
۪
يما
ۜ ِ النب
ِان الل وملٓ ِئكته يصلُّون على
َ ِي َيٓا اَ ُّي َها ا َّلذ
ً ين ٰا َمنُوا َصلُّوا َع َل ْيه َو َس ّل ُموا َت ْسل
ّ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ٰ َ َ َ ّٰ َّ
9:103 Onları temizlemek ve yüceltmek için paralarından bir sadaka al ve
onları özendir/destekle, zira senin desteğin onları memnun eder. Allah
işitendir. Bilendir.
ِ
۪ ّٰ وت َك س َكن َله ۜم و
۪
ِ
ِ
يع َع ۪ليم
ٌ اللُ َسم
َ ْ ُ ٌ َ َ ُخ ْذ م ْن اَ ْم َوالهِ ْم َص َد َق ًة ُت َط ِ ّه ُر ُه ْم َو ُت َز ّكيهِ ْم ب َِها َو َص ّ ِل َع َل ْيهِ ْ ۜم ا َّن َص ٰل
ٌ
2:151-153 Nitekim, size âyetlerimi okuyacak, sizleri temizleyecek, size
kitap ve bilgeliği öğretecek, bilmediklerinizi bildirecek bir elçiyi aranızda
seçip gönderdik. Beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. Bana teşekkür
edin; nankörlük etmeyin. İnananlar! Güçlüklere karşı sabır ve Salât ile yardım dileyin. allah sabredenlerle beraberdir.

396

.

Cübbesiz Mahmut

Ritüel olarak namaz ibadetinin olmadığını savunan kişilerin mevcut en güzel çalışması, yaptığım inceleme neticesinde
alıntıladığım bu çalışma oldu. Dikkatli ve özenle emek vererek
yapılan bu çalışma, maalesef birçok soru işareti barındırıyor.
Yola çıktıkları nokta, kelimenin etimolojik kök manasında olan
destek manasıdır. Ayrıca bu kelime nerede geçerse geçsin aynı
manayı vermek zorunda olduklarını düşünüyorlar. Bu da başlı
başına ayrı bir problem.
Kur’an’da birçok kelime farklı manalarda kullanılır. Bu
Arapçanın değil tüm dillerin özelliğidir. Bu iddiayı savunanların kendi özel hayatlarında savunduklarını yaşadıkları taktirde
(namazı savunanlar namaz kılmalı, desteği savunanlar da davasını fiili olarak desteklemelidir) anlattıkları iddialar muhataplar
tarafından daha ciddiye alınır. Örneğin namazın vaktini gösteren âyeti o saatler arasında ders yapılmalı diyorsanız o zaman
o dersi yapmalısınız. Fakat sadece amaç ritüelleri kaldırmaksa
maalesef bunu başarmanız mümkün değil. Çünkü siz Allah’ın
davasını desteklerseniz haccı, orucu iptal ederek sadece dini
sohbetlere indirgeyerek Allah’ın bizim eğilip kalkmamıza, aç
kalmamıza ihtiyacı mı var, Allah’ın bizim bol bol sohbet etmemize ihtiyacı var demiş olursunuz. Gidip bir fakiri doyurmuyorsanız sadece salât yok diyerek geçirdiğiniz yıllar boşa gidecektir.
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A. SALÂT KAVRAMI
Salât kelimesi SLV (
) kökünden toplam 99 defa
Kur’an’da kullanılmıştır. Aşağıdaki tabloda Arapçası, okunuşu,
Türkçe manası ve Kur’an’da geçtiği yeri şema halinde verdik.
Amacımız birçok tarikat ve cemaatlerin yaptığı gibi kendi doğru kabul ettiğimizi tek doğru buymuş gibi kitap halinde okurların önüne sunmak ve buna inanmazlarsa hadisler ile tehdit
etmek değildir. Herkes peygamberler dahil sadece Kur’an’dan
sorguya çekilecek.
43 Zuhruf : 44 Bu, sana ve halkına bir mesajdır; ondan
sorulacaksınız.
7 Araf : 6 Kendilerine mesaj gönderilenleri de sorguya
çekeceğiz, elçileri de sorguya çekeceğiz.

Gördüğünüz gibi dininizi yaşamakla ilgili her şey biricik
Kur’an’da mevcuttur. Erdemli bir hayat yaşayarak Kur’an’ı anlayarak okursanız ve anladığınız ilk âyeti hayatınıza geçirerek
yaşarsanız sonraki âyeti anlamanız kolaylaşacak, hem de âyetleri anlamak için daha fazla erdemli işler yapacaksınız. Konuyla
ilgili Ahmet Murat Sağlam’ın “Neden Müslüman Olamadılar?”
kitabını ısrarla tavsiye ederiz. Bu ve buna benzer kitaplarını internetten ücretsiz olarak PDF halinde indirebilirsiniz.
Kelimenin etimolojik kök manasından yola çıkarak oluşturulmuş aşağıdaki tablo kelime manasını size ayrıntılı bir biçimde verecektir. Fakat aynı kelime kullanıldığı cümle içinde farklı
manalara gelmesi her dilin değişmez özelliğidir. Tek başına bir
kelimeye cümle içine koymadan bir mana vermek mümkün değildir. Her dilde çok kullanılan genel kelimelerin birçok farklı
anlamları olur. Türkçe için birkaç örnek verelim.
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Derisini YÜZ.
YÜZünü yıka.
Doksandokuz, YÜZ,
YÜZmeyi öğren
Canını OKUrum.
İsmin OKUndu mu?
Kitap OKU.
Bize bir türkü OKUr musun?
Buradaki bir kelimeyi cümle içinde kullanmadan hangi
manaya geldiğini iddia edemeyiz. Salât kelimesinin de birçok
farklı anlamı olup, cümle içinde farklı anlamlar kazanmaktadır.
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Geçtiği Yer

Kök

Arapça

Okunuş

Türkçe

صل
ṦLV|و

أصالتك

eSalātuke

SaLâT’ın mı?/Desteğin
mi?(Zikrullah)

صل
ṦLV|و

أصالتك

eSalātuke

SaLâT’ın mı?/Desteğin
mi?(Zikrullah)

11:87

صل
ṦLV|و

الصالة

S-Salāte

SaLâT’den-/Destek’den-

58x

صل
ṦLV|و

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

2:3

صل
ṦLV|و

الصالة

S-Salāte

SalâTe/Desteğe

2:43

صل
ṦLV|و

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

2:83

صل
ṦLV|و

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

2:110

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

2:177

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

2:277

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe (Allahın
desteği Zikrullah MESAJ)

4:43

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

4:77

الصالة

S-Salāti

SaLâT/Destek

4:101

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

4:102

الصالة

S-Salāte

SaLâTı / Desteği

4:103

الصالة

S-Salāte

SaLâTe / Desteğe

صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و

1x

4:103
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صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و

الصالة

S-Salāte

SaLâTe / Destek

الصالة

S-Salāti

SaLâTe/Desteğe

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

الصالة

S-Salāti

SaLâTe / Desteğe

5:6

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

5:12

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

5:55

الصالة

S-Salāti

SaLâTı/Desteği

5:58

الصالة

S-Salāti

ve SaLâT’ten/Destek’ten

5:91

الصالة

S-Salāti

SaLâT’den-/Destek’den-

5:106

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe-

6:72

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

7:170

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

8:3

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

9:5

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe-

9:11

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe-

9:18

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

9:54

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe-

9:71

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/desteğe

10:87

4:103

4:142

4:162
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الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

11:114

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

13:22

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe(MESAJ)-

14:31

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

14:37

الصالة

S-Salāti

SaLâTe/Desteğe-

14:40

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe-

17:78

الصالة

S-Salāte

SaLâtT/Destek

19:59

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

20:14

الصالة

S-Salāti

SaLâTe/Desteğe

21:73

الصالة

S-Salāti

SaLâTe/Desteğe

22:35

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

22:41

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe-

22:78

الصالة

S-Salāti

SaLâTe/Desteğe-

24:37

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe-

24:56

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe-

27:3

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

29:45

الصالة

S-Salāte

SaLâT/Destek

29:45

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe-

30:31
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صل
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صل
ṦLV|و
صل
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صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe-

31:4

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe-

31:17

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe-

33:33

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

35:18

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

35:29

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe-

42:38

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

58:13

الصالة

S-Salātu

SaLâTı/Desteği

62:10

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

73:20

الصالة

S-Salāte

SaLâTe/Desteğe

98:5

الصلوات

S-Salevāti

destekler-

الصلوات

S-Salevāti

destekler-

ي ن
�المصل

l-muSallīne

Destekleşenler

2x

ي ن
�المصل

l-muSallīne

Destekleşenler

70:22

ي ن
�المصل

l-muSallīne

Destekleşenler-

74:43

بالصالة

biS-Salāti

Ks.(kastedilen) SaLâT/
Destek ile

3x

بالصالة

biS-Salāti

SaLâT ile/Destek ile

19:31

بالصالة

biS-Salāti

SaLâT ile/destek ile

19:55

1x
2:238
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بالصالة

biS-Salāti

Ks.(kastedilen) SaLâT/
Destek ile

20:132

بصالتك

biSalātike

SaLâTın/Desteğin ile

1x

بصالتك

biSalātike

SaLâTın/Desteğin ile

17:110

تصل

tuSalli

destekleşmesin

1x

تصل

tuSalli

destekleşmesin

9:84

صالة

Salāti

desteğinden

صالة

Salāti

desteğinden

24:58

صالة

Salāti

SaLâtından/Desteğinden-

24:58

صالتك

Salāteke

desteklemen

1x

صالتك

Salāteke

desteklemen

9:103

صالته

Salātehu

desteklediğini

1x

صالته

Salātehu

desteklediğini

صالتهم

Salātihim

destekleri-

صالتهم

Salātihim

SaLâTlerini/desteklerini

6:92

صالتهم

Salātuhum

SaLât’leri / Destekleri

8:35

صالتهم

Salātihim

SaLâtları/Destekleri-

23:2

صالتهم

Salātihim

desteklerinde

70:23

صالتهم

Salātihim

desteklerinde

70:34

2x

24:41

6x
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صل
ṦLV|و
صل
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صل
ṦLV|و
صل
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صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
فص
FṦL|ل
فص
FṦL|ل
فص
FṦL|ل
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و

صالتهم

Salātihim

destekleri-

ت
�صال
ي

Salātī

SaLâTım/desteğim

ت
�صال
ي

Salātī

SaLâTım/desteğim

صلوا

Sallū

-destekleşin

صلوا

Sallū

-destekleşin

صلوات

Salevātun

destek

1x

صلوات

Salevātun

destek

2:157

107:5

1x
6:162

1x
33:56

صلواتهم

Salevātihim SaLâT’larını/Desteklerini

1x

صلواتهم

Salevātihim SaLâT’larını/Desteklerini

23:9

صىل

Sallā

Desteklediği-

2x

صىل

Sallā

desteklemedi

75:31

صىل

Sallā

Desteklediği-

96:10

فصل

feSalli

zira destek

1x

فصل

feSale

aralandı

2:249

فصل

feSSale

açıklamıştır

6:119

فصل

feSlun

ayırdedici

86:13

فصل

feSalli

zira destek

108:2

فصىل

fe Sallā

destekle

1x

Bana Namazı Göster
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و
صل
ṦLV|و

.

407

فصىل

fe Sallā

destekle

فليصلوا

fe lyuSallū

zira destekleşsinler

1x

فليصلوا

fe lyuSallū

zira destekleşsinler

4:102

للصالة

liSSalāti

SaLâT/Destek için

1x

للصالة

liSSalāti

SaLâT/Destek için

62:9

ي ن
�للمصل

lilmuSallīne

destekleşmelerine

1x

ي ن
�للمصل

lilmuSallīne

destekleşmelerine

107:4

مصىل

muSallen

destekleyen/destekleyici

1x

مصىل

muSallen

destekleyen/destekleyici

2:125

والصالة

ve SSalāti

والصالة

ve SSalāti

والصالة

ve SSalāti

ve SaLâT’le / destekle

2:153

والصالة

ve SSalāti

ve SaLâTın/Desteğin

2:238

وصل

ve Salli

ve -destekle

وصل

ve Salli

ve -destekle

وصلوات

ve Salevāti

ve -destekleri

2x

وصلوات

ve Salevāti

ve -destekleri

9:99

وصلوات

ve Salevātun

ve desteğe

22:40

ve destekle(zikrullah/
mesaj)
ve destekle(zikrullah/
mesaj)

87:15

3x
2:45

1x
9:103
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صل
ṦLV|و
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ṦLV|و
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VṦL|ل
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ṦLV|و
وص
VṦL|ل
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VṦL|ل
وص
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ṦLV|و
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يصلوا

yuSallū

destekleşmeyen

1x

يصلوا

yuSallū

destekleşmeyen

4:102

يصلوا

yeSilū

desteklemeyecekler

11:81

يصلون

yuSallūne

-desteklemektedirler

1x

يصلون

yeSilūne

destekleşen-

4:90

يصلون

yeSilūne

destekleyen-

13:21

يصلون

yeSilūne

desteklemezler

28:35

يصلون

yuSallūne

-desteklemektedirler

33:56

يصل
ي

yuSallī

desteklemektedir

يصل
ي

yuSallī

desteklerler

3:39

يصل
ي

yuSallī

desteklemektedir

33:43

Sözlüğe baktığımız zaman tek manası olmayan salât kelimesi maalesef Kur’an’da hemen hemen her geçtiği yere namaz
olarak çevirilince örneğin (9) Tevbe 5 “Haram aylar çıkınca bu
Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları
yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tevbe ederler, namazı kılıp zekâtı verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok
merhamet edicidir.”
Gördüğünüz gibi iman kelimesi geçmeden kıldırılan namaz kişiyi sadece münafık yapar. Ölmemek için kılınan namaz
Allah’ın bizden istediği namaz olamaz. O halde bu namaz keli-

2x
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mesi Kıyamet sûresi 31 ve 32’deki manası ile anlaşılmalı. Destek
vermek, dini yasaları gözetmek. Yani cümle içinde “Tevbe eder,
dini yasaları gözetir ve zekât verirlerse” anlamı Kur’an’a uygun
çeviri olacaktır.
Ayrıca kitabın konusu değil fakat bu âyetle ilgili olduğu
için en baştaki öldürün fiilide büyük bir hatadır. Önce öldürün
dedikten sonra; yakalayın, tutuklayın derseniz sizi hiç kimse
anlamaz. Şayet düşünürseniz sizde hatayı görürsünüz. Aslında
doğru manayı aynı kelimede Bakara 54’de kullanıyoruz ve öldürün mecaz oluyor, kontrol edersiniz.
Tevbe 5’deki öldürün “bulduğunuz yerde etkisiz hale getirin” olmalı. Hatırlarsanız haberlerde öldürülen teröristler için
de kullanılan bir deyimdir.
Ahzab sûresi 56. âyeti için “Allah ve melekleri Peygambere
çok salavat getirirler, ey müminler sizde ona salavat getirin ve
tam bir teslimiyetle selam verin.” şeklinde yapılan çeviri Diyanet vakfının yaptığı çeviri olup en çok rağbet görendir. Allah ve
meleklerinin Peygambere selam verdiğini yazan bu âyet aslında
Mâide sûresi 13. âyette geçen onlar kelimelerin manalarını kaydırırlar dediği zümreye uymaktadır. Peygambere (s.a.v.) diyebilmek için Allah ve meleklerine aynı şeyi söyletmeye çekinmeyen
bu ehli sünnet âlimlerinin bazıları bu çelişkinin farkına vardıkları için aynı kelimeyi aynı âyet içinde iki farklı mana vererek
Allah ve meleklerinin salâtı duadır, mü’minlerin salâtı selamdır
diyerek çelişkiden kurtulayım derken daha büyük bir çelişkiye
düşmüşlerdir. Aynı surenin 43. âyeti mushafta aralarında sadece 1 sayfa var. Bizim kendini uyanık zanneden hadis âlimi ehli
sünnet hocaları bu âyeti diğer birçok âyet gibi saklarlar. Hiçbir
sohbette duyamazsınız. Sebebi Allah ve melekleri müminlere salât ediyor. Salavat dese yani selam veriyor dese problem.
Namaz kılıyor dese haşa deriz. Bir sonraki sayfaya selam verin
diye çevirilen âyet burada o kadar çok farklı çeviriliyor ki, bu
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kitabımızın ilgili bölümünde isim isim 41 tane mealden nasıl
çevirdiklerini sizin için hazırladım.
“O ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için melekleri ile birlikte size salât edenler o inananlara karşı merhametlidir.”
Buradaki SALÂT kelimesine yapılan çeviriler şöyle:
Abdülbaki Gölpınarlı: Rahmetler ihsan eden sözde Türkçe’ye çeviri (Arapça salâta Arapça 2 kelime).
Diyanet : İstiğfar
Elmalı : Rahmet bereket (sözde Türkçe’ye çevrildi)
Muhammed Esed : Nimetlerini bahşeder
Suat Yıldırım : Allah = Feyiz ve rahmet, Melekleri = Dua
(Âyet Allah ve meleklerinin beraber yaptığı bir şeyden bahsediyor. İşin içinden çıkamayan Allah’a ayrı, meleklere ayrı çeviri
yapıyor. Ama kelime bir tane. )
Abdullah Aydın : Rahmet eden
Mustafa Hizmetli : Allah = Rahmet, Melekler = Dua
Mustafa Öztürk : Üzerinize titrer
Hasan Tahsin Feyizli : Rahmet eden (Melekler hariç)

Ali Özbek,
Hayrettin Karaman,
Ali Turgut,
Mustafa Çağrıcı,

:

Allah = Rahmet
Melekleri = İstiğfar

İbrahim Kafi Dönmez,
Sadrettin Gümüş

Mustafa Özel : Allah = Feyiz ve bereket, Melekler = Bağışlama
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En sonuncusu en ilginç olanı. Sebebi ise renk renk kelime
karşılığı yazılmış. Problem Kur’an’da her geçen yere namaz yazılınca net olarak uymayan bir âyet önüne çıkınca mecburen
şahsi kanaat devreye giriyor. Her biri bence diyerek yazılan mealler yaptıkları hatayı düzeltmek yerine Arapça onlarca kelime
koymak zorunda kalıyorlar. Haksızlık olmaması açısından tek
kelime salâtı tek kelime destek olarak çeviren mealler de var ki
doğrusu da bu. Bu çeviriyi yapan kişileri ise:
- Erhan Aktaş,
- Ali Rıza Safa,
- Yaşar Nuri Öztürk,
- Edip Yüksel,
- Sonia Cihangir,
- Mustafa İslamoğlu,
- Mustafa Yıldız.
Aynı surenin 56. âyeti bir imtihan vesilesi olmuştur. Allah
ve melekleri müminleri destekler diyenler aynı kelimeye farklı
mana vermek zorunda kalmamışlar. Fakat diğer mealler bakın
nasıl çeviriyor.
Azhab 56: Allah ve melekleri Peygambere çok salavat getirirler, ey müminler sizde ona salavat getirin ve tam bir teslimiyet ile selam verin.
Böyle çeviren mealciler:
- Ali Özbek,
- Hayrettin Karaman,
- Ali Turgut,
- Mustafa Çağrıcı,
- İbrahim Kafi Dönmez,
- Sadrettin Gümüş,
- Hasan Tahsin Feyizli,
- Abdullah Aydın.
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Netice olarak Peygambere ismi anıldığı zaman söylenen
(s.a.v.) bu âyetten çıkarılıyor. 43. âyet konu bile edilmez. 56.
âyetin ön kısmı saklanır, selam verin bölümü uygulanır. İsim
anıldığı zaman dikkat edilmesi gereken Allah olması lazım iken.
Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen,
kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğu zaman imanlarını arttıran ve yalnız rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Enfal 2.
âyette maalesef yürekleri titreten Allah değil, Peygamber oldu.
Sadece selam vererek değil, sağ el kalbe konur, oturuş düzeltilir
ve saygı ile anılır.
Peki ya Allah? Şaşırınca Allah Allah! Sakarlık yapınca Hay
Allah! Alay ederken uzatarak Allahhh Allahhh! Beddua ederken Allah Kahretsin! İmkânsızı tarif ederken Senin İşin Allah’a
Kalmış! Güzel birini görünce Allah Özenmişte Yaratmış! (Kendisi normal yaratılan özensiz). Eğlence olsun diye şarkıların
içine konmuş Allah isimlerini yazmaya gerek yok. Allah kulunu ateşte yakan, Peygamber’i de farkında olmadan daha fazla
merhamet sahibi yaparak şefaat ile kurtarıcı gören günümüz ve
geçmişin müslümanları dil ile bunu kabul etmeseler bile eylem
ile bunu söyler hale geldiler.
Her ramazan ayında iki minare arasına yazılan “Şefaat ya
Rasûlallah” yazısı bunun ispatı olmalı.
Dinini yaşama konusunda Allah bana yeter demek Kur’an
okuyan birisi için kolay olacaktır. Fakat tuvalete hangi ayağı ile
gideceğini dinin konusu zanneden biri normal olarak Kur’an’ı
yetersiz, eksik kabul edecektir. Neticede kendisini birilerine
muhtaç görmesi kaçınılmaz neticedir.
Kur’an’da her salât geçen yere namaz dersek Nur sûresi 41.
âyette dizi dizi kuşlara namaz kıldırmak zorunda kalırız. Farklı
manalarda kullanılan salât kelimesi yüzlerce mealde kes, kopyala, yapıştır yöntemi ile geldiği için birçok yasanın desteklenmesi manasındaki salât maalesef namaz olarak çevrilince bu
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hatayı gören ve hayatında zaten ibadet olmayan, namazdan da
uzak olan kişiler namazın kökten olmadığını, hepsinin davayı
desteklemek olduğunu söyleyerek seccadeyi kaldırırlar.
Kopya meallerin en meşhuru Elmalı Hamdi Yazır olmalı.
Kendi adı ile meal yapsa, satılma ihtimali az olan bir ilahiyat
profesörü alır meali, İhata’yı kuşatma yazar, Kadem’i ayak yazar,
kapağa da sadeleştirilmiş, tam sadeleştirilmiş yazar ve piyasaya
Elmalı meali olarak girer. Şu anda kaç çeşit Elmalı meali var
bilmiyorum.
Mevcut salât kelimeleri arasında ritüel olarak kıldığımız
namazın manasında kabul ettiğimiz 29 âyet aşağıda sırasıyla
verilmiştir. Namazın rükunları ve şartları ile ilgili başka âyetler
de mevcuttur. Bu âyetler salât kelimesinin geçtiği âyetler değil,
öncesindeki ya da sonrasındaki bağlamı devam eden âyetlerin
içinde de deliller vardır. Birileri çıkıp da madem Kur’an’da namaz sadece bu 29 âyette var, o zaman bana şu meseleyi bu 29
âyet içinde göster iddiası tutarsız olur. Ve hatta salât kelimesinin kullanılmadığı bir pasajda Meryem, Musa, İbrahim gibi
kıssaların olduğu âyetlerde namaz ile ilgili deliller mevcuttur.

B. KUR’AN’DA NAMAZ ANLAMINDA
KULLANILAN SALÂT KELIMESININ
GEÇTIĞI ÂYETLER
Kur’an’da geçen salât kelimesinin kılınması gereken namaz
olarak gördüğümüz âyetler:
Âyet 1:
2:43 Namazı gözetin, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin.
Âyet 2:
2:45 Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz o Allah’a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor
ve ağır gelen bir görevdir.
Âyet 3:
2:125 Evi halk için bir odak noktası ve bir güven yeri kıldık. İbrahim’in makamını bir namaz yeri olarak kullanın.
“Ziyaretçiler, kendini ibadete verenler ve eğilip secde
edenler için ikiniz Evimi temiz tutun“ diye İbrahim ve İsmail’i görevlendirmiştik.
Âyet 4:
2:153 Gerçeği onaylayanlar! Güçlüklere karşı sabır ve namaz ile yardım dileyin. ALLAH sabredenlerle beraberdir.
Âyet 5:
2:238 Namazlarda ve orta namazda devam edin. Allah’a
saygı ve bağlılık içinde namaz kılın.
Âyet 6:
3:39 Tapınakta durmuş namaz kılıyorken melekler ona,
“ALLAH seni, ALLAH’ın sözünü doğrulayacak, onurlu, if-
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fetli ve erdemli bir Peygamber olan Yahya ile müjdeliyor“
diye seslendiler.
Âyet 7:
4:43 Ey iman edenler! Sarhoş iken ne dediğinizi bilene
kadar ve cünup iken yolcu olan müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir
yolculuk üzerinde bulunursanız, yahut sizden biriniz tuvaletten gelmişseniz yahut kadınlara dokunup da su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin,
yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır.
Âyet 8:
4:101 Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafirlerin size
kötülük etmelerinden endişe ederseniz namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık
düşmanınızdır.
Âyet 9:
4:102 Sen onların aralarında bulunup da onlara namazı
kıldırdığında, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza
dursun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Secde ettiklerinde diğer grup arkanızda dursun, sonra namaz kılmamış
olan grup gelsin, seninle beraber namazlarını kılsınlar. Korunma tedbirlerini ve silahlarını da alsınlar. Kafirler silahlarınızdan ve mühimmatlarınızdan gafil olmanızı ve size
ani bir baskın yapmayı arzularlar. Yağmurlardan dolayı bir
zorluk olursa ya da hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de korunma tedbirlerinizi alın. Şüphesiz Allah kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.
Âyet 10:
4:103 Namazı kılarken, ayakta otururken ve yanlarınızın
üzerinde Allah’ı zikredin. Güvenliğe kavuştuğunuzda ise
namazı gereği gibi kılın. Şüphesiz namaz müminlere vakitleri belirli olarak yazılmış bir yasadır.
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Âyet 11:
4:142 İkiyüzlüler ALLAH’ı aldattıklarını zanneder. Halbuki O, onları aldanmış bırakır. Onlar namaza kalktıklarında
üşene üşene kalkar. Çünkü insanlara gösteriş yaparlar ve
ALLAH’ı pek az anarlar.
Âyet 12:
5:6 Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi ve
dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı meshedip,
topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp oldunuz
ise boy abdesti alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız ve bu halde su bulamamışsanız temiz
toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve ellerini onunla
mesh edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat sizi tertemiz kılmak ve size nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredesiniz.
Âyet 13:
5:58 Namaz için çağrıldığınızda onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu şüphesiz onların akıl yürütmeyen bir
toplum olmalarındandır.
Âyet 14:
5:106 Gerçeği onaylayanlar, birinize ölüm yaklaşınca, vasiyet anında aranızdan iki adil şahit tanık bulunsun. Yolculuk anında size ölüm gelirse, sizden olmayan iki kişi…
Kuşkulanıyorsanız, namazdan sonra tanıkları alıkoyup ALLAH adıyla: “Akraba dahi olsa tanıklığımızı hiçbir değerle
değiştirmeyeceğiz, ALLAH’ın tanıklığını gizlemeyeceğiz.
Aksi taktirde, günahkarlardan oluruz“ diye yemin ettirin.
Âyet 15:
8:35 Onların, Ev’deki namazları hile ve menetmekten
başka bir şey değil. İnkârınızdan dolayı azabı tadın.
Âyet 16:
9:84 Onlardan ölen birisini destekleme, mezarı başında
da durma. Çünkü onlar ALLAH’a ve elçisine karşı geldiler
ve yoldan çıkmışlar olarak öldüler.

Bana Namazı Göster

.

417

Âyet 17:
10:87 Musa’ya ve kardeşine: “Halkınız için Mısır’da evler
hazırlayın. Evlerinizi odak noktası yapın ve namazı gözetin. Gerçeği onaylayanları müjdeleyin“ diye vahyettik.
Âyet 18:
11:114 Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl! Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu algılanması olanlara bir öğüttür.
Âyet 19:
17:78 Güneşin kaymasından gecenin kararmasına kadar
namazı gözet. Sabah namazını da gözet. Çünkü sabah
namazı şahitlidir.
Âyet 20:
17:110 Deki: “İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye.
Hangisiyle çağırırsanız çağırın, O’nundur en güzel isimler.
Kıldığın namazı duyurmada gizlemede, ikisi arası bir yol bul.”
Âyet 21:
22:40 Onlar, sadece “Rabb’imiz Allah’tır.” dedikleri için
haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah, insanların
bazılarını bazılarıyla savmasaydı, içinde Allah’ın isminin
çokça anıldığı manastırlar, kiliseler, namazlar, mescitler
mutlaka yıkılırdı. Allah, kendisine yardım edene* mutlaka yardım eder. Kuşkusuz Allah, Mutlak Güç Sahibi’dir,
Mutlak Üstün Olan’dır.
Âyet 22:
23:2 Ki onlar namazlarında huşu içindedirler.
Âyet 23:
24:58 Ey iman edenler! Sözleşmeleriniz altında bulunanlar ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar günde
3 defa, sabah namazı girmesinden önce, öğleyin giysilerinizi çıkardığınız vakit ve akşam namazının zamanı bittik-
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ten sonra sizden izin istesinler. Zira bu üç vakit sizin halvette bulunacağınız özel vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında
ne size, ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanında
girip çıkıp dolaşabilirsiniz. Âyetleri size böyle açıklar. Zira
Allah âlim iyi bilendir, hakim hikmet sahibidir.

Âyet 24:
29:45 Sana vahyetmiş olduğumuz kitaptan oku ve namazı gözet. Çünkü namaz, iğrenç ve kötü şeylerden vazgeçirir. ALLAH’ı (namaz yoluyla) anmak en önemlidir. ALLAH
ne yaptığınızı bilir.
Âyet 25:
62:9 Ey gerçeği onaylayanlar, cuma (toplantı) günü namaza çağrıldığınızda ALLAH’ı anmak için acele edin ve
alışverişi bırakın. Bilseniz, bu sizin için daha iyidir.
Âyet 26:
62:10 Namaz bitince, yeryüzüne yayılarak ALLAH’ın lütfunu arayın ve ALLAH’ı sürekli anmaya devam edin.
Âyet 27:
70:34 Namazlarına özen gösterirler.
Âyet 28:
107:4 Yazıklar olsun o namaz kılanlara
Âyet 29:
107:5 Onlar ki namazlarından tümüyle habersizdirler.

Salât kelimeleri içinden ibadet olarak namaz anlaşılan
âyetler bunlar yorumlanırken ilave edebileceğiniz âyet ya da
çıkartmak istediğiniz âyet olabilir. Her kişi kendi anladığının
hesabını verir.

C. KUR’AN’DAN
NAMAZI ÖĞRENME
Öncelikle Allah’a güvenmemiz gerekiyor. Tam bir teslimiyet ile âyetleri okursak kalbimizde bir şüphe hasıl olursa “Rabbim ilmimi arttır!” diye dua etmemiz lazım. Bir âyeti anlamakta zorluk çekiyorsak bunu zamana bırakmamız lazım. Önemli
olan anladığımız âyetleri yaşıyor muyuz? Okuduğumuz ve anladığımız âyeti yaşarsak bir sonraki âyeti anlamamız için Rabbim bizi destekleyecektir. Ayrıntılı, detaylı, kolay, bir kitap olan
Kur’an bize dinimizi yaşamak için yeterlidir. Kur’an’da Mâide
sûresi 3. âyetinde Allah’ın buyurduğu “Dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam’ı beğendim.” âyetine iman ederek tamamlanmış dinin hiçbir söze muhtaç olmadığını kabul etmek lazım.
İlgili âyetler eşliğinde Kur’an’da namazı inceleyelim.
dır.

Namaz müslümanları günah işlemekten alıkoyması lazım29:45 Sana vahyetmiş olduğumuz kitaptan oku ve namazı gözet. Çünkü namaz, iğrenç ve kötü şeylerden vazgeçirir. ALLAH’ı (namaz yoluyla) anmak en önemlidir. ALLAH
ne yaptığınızı bilir.

şur.

Namaz kılan kişide toplumsal bir sorumluluk bilinci olu2:43 Namazı gözetin, zekâtı verin ve eğilenlerle birlikte
eğilin.
107:1 Dini yalanlayanı gördün mü?
107:2 İşte, öksüze kötü davranan odur.
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107:3 Yoksulları doyurmaya da yanaşmaz.
107:4 Yazıklar olsun o namaz kılanlara,
107:5 Onlar ki namazlarından tümüyle habersizdirler.
107:6 Onlar ki gösteriş yaparlar.
107:7 Ve yardımı da engellerler.

Namaz kılan namazını kılarken dünya ile ilişkisini en aza
indirmelidir.
4:101 Yeryüzünde yolculuğa çıktığınız zaman inkârcıların
size saldırmasından korkuyorsanız namazı kısaltmanızda
bir sakınca yok. Kuşkusuz inkârcılar sizin açık düşmanınızdır.
4:102 Sen içlerinde olup onlara namaz kıldırdığın zaman,
onlardan bir grup sizi korumak için yanınızda bulunsun
ve silahlarını da yanlarına alsın. Namaza duranlar secdeye
vardıklarında arkanızda bulunsunlar. Sonra namaz kılmamış olan grup gelsin ve seninle birlikte namaza dursunlar,
diğer grup silahlarını alıp nöbet tutsunlar. İnkârcılar, silahlarınız ve eşyanız hakkında dikkatsiz davranmanızı ve
böylece sizi ani bir baskınla bozguna uğratmayı umarlar.
Yağmur ve hastalık gibi özürlerden ötürü silahlarınızı bırakmanızda bir sakınca yok. Ancak alarmda olun. ALLAH
kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırladı…
4:103 Namazı bitirdiğiniz zaman ayakta, oturarak ve
uzanarak ALLAH’ı anın. Güvene kavuştuğunuzda namazı
gözetiniz. Namaz, gerçeği onaylayanlar üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır.

Namaz kılarken kıblemiz/yönümüz bir olmalıdır.
2:115 Doğu da Batı da ALLAH’ındır. Nereye yönelirseniz
ALLAH’ın yüzü oradadır. ALLAH her şeyi kuşatan ve her
şeyi bilendir.
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2:125 Hani Biz, Beyt’i insanlar için toplanma yeri ve güvenli bir yer kılmıştık. “İbrahim’in makamından kendinize
bir salât yeri edinin.” dedik. İbrahim ve İsmail’den, “Evimi
tavaf edenler, ibadet amacıyla orda toplananlar, rükû ve
secde edenler için temiz tutun.” diye söz almıştık.
2:143 Böylece sizi açık fikirli bir toplum kıldık ki halkın
arasında tanıklar olabilesiniz ve elçi de aranızda tanık olabilsin. Elçiye uyanlarla topukları üzerinde geriye dönenleri birbirinden ayırmak için eskiden yöneldiğin kıbleyi
değiştirdik. ALLAH’ın yol gösterdiği kimseden başkasına
elbette bu ağır gelir. ALLAH onayınızı boşa çıkarmaz. ALLAH insanlara Şefkatlidir, Rahimdir.
2:150 Her nereden yola çıkarsan çık, yüzünü sınırlanmış
Mescide doğru çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü
onun tarafına çevirin ki halkın size karşı bir eleştiri malzemesi olmasın. Zalimlere gelince, onlardan çekinmeyin,
benden çekinin ki size olan nimetimi tamamlayayım ve
siz de doğruya ulaşabilesiniz.
22:26 İbrahim’i Beyt’ine yerleştirmiştik: “Bana hiçbir şeyi
ortak etme. Beyt’imi de ziyaretçiler, orada yerleşenler,
rüku ve secde edenler için temizle.”

Yardım namaz ile istenmelidir.
2:45 Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz o Allah’a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor
ve ağır gelen bir görevdir.
2:153 Gerçeği onaylayanlar! Güçlüklere karşı sabır ve namaz ile yardım dileyin. ALLAH sabredenlerle beraberdir.

Namaz Allah’ın anmak için kılınmalıdır.
4:142 İkiyüzlüler ALLAH’ı aldattıklarını zanneder. Halbuki O, onları aldanmış bırakır. Onlar namaza kalktıklarında
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üşene üşene kalkar. Çünkü insanlara gösteriş yaparlar ve
ALLAH’ı pek az anarlar.
22:40 Onlar, sadece “Rabb’imiz Allah’tır.” dedikleri için
haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah, insanların
bazılarını bazılarıyla savmasaydı, içinde Allah’ın isminin
çokça anıldığı manastırlar, kiliseler, namazlar, mescitler
mutlaka yıkılırdı. Allah, kendisine yardım edene* mutlaka yardım eder. Kuşkusuz Allah, Mutlak Güç Sahibi’dir,
Mutlak Üstün Olan’dır.

Namaza hazırlık ve abdest:
5:6 Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi ve
dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı meshedip,
topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp oldunuz
ise boy abdesti alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız ve bu halde su bulamamışsanız temiz
toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve ellerini onunla
mesh edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat sizi tertemiz kılmak ve size nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredesiniz.

Cenaze namazı kılınır.
5:106 Gerçeği onaylayanlar, birinize ölüm yaklaşınca, vasiyet anında aranızdan iki adil şahit tanık bulunsun. Yolculuk anında size ölüm gelirse, sizden olmayan iki kişi…
Kuşkulanıyorsanız, namazdan sonra tanıkları alıkoyup ALLAH adıyla: “Akraba dahi olsa tanıklığımızı hiçbir değerle
değiştirmeyeceğiz, ALLAH’ın tanıklığını gizlemeyeceğiz.
Aksi taktirde, günahkarlardan oluruz“ diye yemin ettirin.
9:84 Onlardan ölen birisini destekleme, mezarı başında
da durma. Çünkü onlar ALLAH’a ve elçisine karşı geldiler
ve yoldan çıkmışlar olarak öldüler.
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Her namaz kılan gerçek müslüman olmayabilir.
8:35 Onların, Ev’deki namazları hile ve menetmekten
başka bir şey değil. İnkârınızdan dolayı azabı tadın.
107:1 Dini yalanlayanı gördün mü?
107:2 İşte, öksüze kötü davranan odur.
107:3 Yoksulları doyurmaya da yanaşmaz.
107:4 Yazıklar olsun o namaz kılanlara,
107:5 Onlar ki namazlarından tümüyle habersizdirler.
107:6 Onlar ki gösteriş yaparlar.
107:7 Ve yardımı da engellerler.
70:34 Namazlarına özen gösterirler.

Cuma namazı:
62:9 Ey gerçeği onaylayanlar, cuma (toplantı) günü namaza çağrıldığınızda ALLAH’ı anmak için acele edin ve
alışverişi bırakın. Bilseniz, bu sizin için daha iyidir.
62:10 Namaz bitince, yeryüzüne yayılarak ALLAH’ın lütfunu arayın ve ALLAH’ı sürekli anmaya devam edin.

D. NAMAZIN FIZIKSEL ŞEKILLERI:
1. Kıyam:
2:238 Namazlara, özellikle orta namaza dikkat edin.
Kendinizi tümüyle ALLAH’a vererek namaza durun.
3:39 Madedde durmuş (Kaimun=Kıyam) namaz kılıyorken melekler ona, “ALLAH seni, ALLAH’ın sözünü doğrulayacak, onurlu, iffetli ve erdemli bir peygamber olan
Yahya ile müjdeliyor“ diye seslendiler.
4:102 Sen içlerinde olup onlara namaz kıldırdığın zaman,
onlardan bir grup sizi korumak için yanınızda bulunsun
ve silahlarını da yanlarına alsın. Namaza duranlar secdeye
vardıklarında arkanızda bulunsunlar. Sonra namaz kılmamış olan grup gelsin ve seninle birlikte namaza dursunlar,
diğer grup silahlarını alıp nöbet tutsunlar. İnkârcılar, silahlarınız ve eşyanız hakkında dikkatsiz davranmanızı ve
böylece sizi ani bir baskınla bozguna uğratmayı umarlar.
Yağmur ve hastalık gibi özürlerden ötürü silahlarınızı bırakmanızda bir sakınca yok. Ancak alarmda olun. ALLAH
kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırladı.

2. Özel durum halinde hareket edilir:
2:239 Bir kaygı ve endişeniz varsa, yaya veya binmiş olarak (namazı kılın.) Güvene kavuştuğunuz zaman, bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği gibi ALLAH’ı anın.

3. Rükû ve Secde:
3:43 “Meryem, Rabbine teslim ol, secdeye kapan, eğilenlerle birlikte eğil.”
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4:102 Sen içlerinde olup onlara namaz kıldırdığın zaman,
onlardan bir grup sizi korumak için yanınızda bulunsun
ve silahlarını da yanlarına alsın. Namaza duranlar secdeye
vardıklarında arkanızda bulunsunlar. Sonra namaz kılmamış olan grup gelsin ve seninle birlikte namaza dursunlar,
diğer grup silahlarını alıp nöbet tutsunlar. İnkârcılar, silahlarınız ve eşyanız hakkında dikkatsiz davranmanızı ve
böylece sizi ani bir baskınla bozguna uğratmayı umarlar.
Yağmur ve hastalık gibi özürlerden ötürü silahlarınızı bırakmanızda bir sakınca yok. Ancak alarmda olun. ALLAH
kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırladı.
22:26 İbrahim’i Beyt’ine yerleştirmiştik: “Bana hiçbir şeyi
ortak etme. Beyt’imi de ziyaretçiler, orada yerleşenler,
rüku ve secde edenler için temizle.”
38:24 Dedi ki, “Senin koyununu kendi koyunlarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiştir. Doğrusu, ortakçıların çoğu birbirinin hakkına el uzatır. Gerçeği onaylayıp
erdemli davrananlar bunun dışındadır, onlar ise sayıca ne
kadar azdır!“ Davud, kendisini sınadığımızı sanarak bağışlanma diledi, rüku ederek tevbe etti.
48:29 ALLAH’ın elçisi Muhammed ve beraberinde bulunanlar inkârcılara karşı sert ve kendi aralarında ise merhametlidirler. Onları, eğilip secde ederek ALLAH’tan lütuf
ve hoşnutluk dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. Bu, onların Tevrat’taki nitelikleridir. İncil’deki
nitelikleri ise, filizini çıkarıp güçlendirmiş ve kalınlaşıp
gövdesi üzerine dikilerek ekincileri sevindiren bitki gibidir. O, onlarla inkârcıları öfkelendirir. ALLAH, onlardan
gerçeği onaylayıp erdemli davrananlara bağışlanma ve
büyük bir ödül söz vermiştir.

4. Namazda Kıyafet
7:31 Âdemoğulları, mescitlere giderken süsleniniz. Yeyiniz içiniz; ancak oburluk ve savurganlık yapmayınız. O,
oburları ve savurganları sevmez.
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24:31 Gerçeği onaylayan kadınlara da söyle, gözlerini
sakınsınlar, iffetlerini korusunlar ve açıkta olması gereken
yerleri hariç, alımlı yerlerini göstermesinler. Örtülerini göğüslerinin üzerine kapasınlar. Vücutlarının alımlı yerlerini
kimseye göstermesinler; ancak kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, kardeşleri,
erkek kardeşlerinin oğulları, kızkardeşlerinin oğulları,
diğer kadınlar, cinsel iktidara sahip olmayan erkek hizmetkarlar ve işçiler ve kadınların cinsel yönlerini henüz
anlamayan çocuklar hariç. Gizledikleri alımlı bölgelerini
sergilemek/bildirmek için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey
gerçeği onaylayanlar, topluca ALLAH’a yöneliniz ki başarılı olasınız.
33:59 Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve inananların
kadınlarına söyle, üzerlerine cilbablarını örtünsünler. Bu,
onların tanınmaları ve eziyet edilmemeleri için daha uygundur. Allah, Çok Bağışlayıcı’dır, Rahmeti Kesintisiz’dir.

İslam’da kıyafet ibadet için özel, günlük hayat için özel olmak üzere iki farklı kıyafet olmamalıdır. Bir müslüman hayatının her aşamasında her zamanında aynı ahlak çerçevesinde
toplumun örfüne uygun giyinmelidir. Allah’ın sadece mescidlerde ve kabristanda olduğunu zannedenler nedendir bilinmez
buralarda kıyafetlerini değiştirirler. Aslında her an bizimle olan
Allah bilinci hakkıyla bilinse iki farklı kıyafetin olmayacağı anlaşılır. Yukarıda yazdığımız âyetlerde okuduğunuz gibi normal
zamanda olması gereken kıyafet şekilleridir. Maalesef günümüz
toplumları Allah’ı mabedlere kapalı kabul ettikleri için ibadethanelerde farklı kıyafet, dışarıda farklı kıyafet kullanmaktalar.

E. NAMAZDA OKUNMASI GEREKENLER:
4:43 Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye
kadar; cünüpken -yolculukta olmanız hariç- yıkanıncaya
kadar salâta yaklaşmayın. Eğer hastaysanız veya yolcuysanız; tuvaletten gelmişseniz, kadınlarla ilişkiye girmişseniz
ve su da bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla ellerinizi ve yüzünüzü mesh ederek teyemmüm edin. Kuşkusuz Allah, Çok Affedici’dir ve Çok Bağışlayıcı’dır.

Namazımız esnasında okuduğumuz duaların manasını bilmek zorundayız. Maalesef yukarıdaki âyeti sarhoşlar için geldiğini zannederek milyonlarca müslüman ne dediğini bilmeden
namaz esnasında âyet okuyorlar. Örneğin “Elin kolun kurusun
Tebbet!” derken beddua ettiğinin farkında olmayan yurdumun
insanı babasının mezarına gidip bu Tebbet sûresini geçmişlerine okumayı da ihmal etmiyor.
Kur’an’ın Arapça bir kitap olmasının sebebi Arapçanın üstün olması değil, Kur’an’ın geldiği toplumun Arap olmasıdır.
Bunun en basit delili diğer kitapların İbranice ya da Aramice
gelmiş olması her kitap hangi topluma geldi ise onun diliyle inmiştir.
Arapça, Kur’an’ı yanlış anlayan Araplar olduğu halde Türkçe çevirisini okumaya korkan Türkler, Arapça Kur’an okuma
yarışması yaparak manaya değil, makama değer vererek Kur’an’ı
terk edilmiş bırakmışlardır.
25:30 Elçi de “Rabbim, halkım Kur’an’ı terk etti“ der.

• Namazın Allah ile konuştuğumuzun bilincinde olursak
dünyadaki imtihanlarımızın ihtiyacı olan âyetleri dua olarak
okumamız gerekir. (4:43)
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4:43 Gerçeği onaylayanlar! Sarhoşken, ne dediğinizi bilinceye kadar, yolcu olanlar hariç cinsel ilişkiden sonra
yıkanıncaya (gusül) kadar namaza durmayın. Hasta veya
yolcu iseniz, yahut biriniz tuvaletten gelmişse, yahut kadınlarla cinsel ilişkiye girmiş olup da su bulamamışsanız,
temiz ve kuru bir toprağa niyetlenin. ALLAH Affeder, Bağışlar.

• Namazları saygı çerçevesinde kılmalıyız. (23:2)
23:2 Nitekim onlar namazlarında saygılıdırlar.

• İhtiyacımıza ve içinde bulunduğumuz duruma uygun olarak Allah’ın esmasını (isim ve sıfatlarını) zikretmeliyiz. (17:111)
17:111 Ve de ki: “Övgü, ALLAH’adır. O çocuk edinmemiştir, yönetimde ortağı ve zayıflıktan ötürü de bir yardımcısı yoktur.” O’nu alabildiğine yücelt.

• Namazda Allah’tan başkası anılmaz ve övülmez. (1:2,
29:45, 72:18)
1:2 Övülmeye değer olan yalnızca âlemlerin Rabb’ı Allah’tır.
29:45 Sana vahyetmiş olduğumuz kitaptan oku ve namazı gözet. Çünkü namaz, iğrenç ve kötü şeylerden vazgeçirir. ALLAH’ı (namaz yoluyla) anmak en önemlidir. ALLAH
ne yaptığınızı bilir.
72:18 Mescidler sadece ALLAH’a aittir; öyleyse ALLAH
ile birlikte hiç kimseyi çağırmayın.

• Sesiz namaz kılınmamalı.
17:110 De ki: “İster Allah diye çağırın ister Rahman diye
çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın en güzel isimler
O’nundur. Salâtında sesini ne fazla yükselt, ne de fazla
kıs. Bu ikisi arasında bir yol tut.

F. KUR’AN’DA NAMAZ VAKITLERI
1- Sabah ve Yatsı namazı, 24:58
Ellerinizin altındaki köleleriniz ve cariyeleriniz, sizin henüz ergenliğe ulaşmamış çocuklarınız üç yerde sabah namazından önce, öğlen sıcağında elbiselerinizi çıkarttığınızda, akşam
namazından sonra izin istesinler. Bu üç vakit sizin üstünüzün
başınızın açık olduğu vakittir. Bunların dışında ne size ne de
onlara birbirinizin yanına gelip gitmede bir günah vardır. Allah
âyetleri size işte böylece açıklamaktadır. Allah her şeyi bilendir.
İşi sağlam yapan ve yaptığında hikmet bulunandır.
2- Öğlen namazı, 17:78
Güneşin zirveyi aşıp ağırmasından gecenin karanlığının
iyice çökmesine kadar namazı hakkını vererek kıl ve bir de sabah okuyuşunu, unutma ki sabah okuyuşu oldu olası algıyı açık
hale getirir.
3- İkindi namazı, 2:238
Namazlarınızı özelliklede orta namazı kılmaya gayret edin
ve Allah’ın huzurunda gönülden bir bağlılıkla durun.
4- Akşam namazı, 11:114
Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz
kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu algılaması olanlara
bir öğüttür.
5- Bütün vakitler, 20:130
O halde söylenen şeylere sabret! Ve Rabb’ini, Güneş’in
doğmasından önce (sabah) ve batmasından önce (akşam) ve
gecenin bir kısmında (yatsı) ve gündüzün iki tarafında (öğle ve
ikindi) hamd ile tesbih et. Umulur ki böylece O’nun hoşnutluğunu kazanırsın.
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1. Sadece Kur’an Yeter Diyenler Kitap
Yazarsa Çelişki Olur mu?
Bize Kur’an yeter söylemi bazı çevrelerce şöyle anlaşılıyor
olmalı. Güncel hayatını yaşarken bir sıkıntı olursa aç Kur’an’ı,
oku bize her konuda, Kur’an yeter, cep telefonundan tuvalete
hangi ayağınla gireceğine kadar Kur’an’da vardır iddiasında olduklarını düşünüyorlar. Bunun neticesi olarak aklına ilk gelen
şeyi haydi Kur’an’da bunu göster sorusunu soruyorlar.
Tabii ki gösteremiyoruz. Hatta şöyle bir eleştiri meşhurdur.
Kur’an yeter başka kitaba gerek yok diyenler (biri de benim)
neden kitap yazıyorsunuz, bu bir çelişki değil mi?
Tabii ki çelişki değil!
Çünkü Kur’an yeter demek başka; kitap okuma, yazma demek değildir. Kur’an yeter demek, hüküm koyucu olarak Allah’tan başkasını kabul etmemek demektir.
Kur’an Allah’ın kullarına yolladığı yasalar bütünüdür. Klavuzdur, siyere, icmaya, kıyasa, hadise, fıkha muhtaç değildir.
Korunan Kur’an korunmayan kul sözlerine muhtaç olamaz.
Kur’an yeter diyenlerin kitapları hüküm koymaz. Sadece
âyeti verir, âyete sorar, âyete davet eder, âyetle ikaz eder. Bizim
yazdığımız kitaplar her fırsatta sözlü olarak anlattıklarımızın
iki kapak arasında kitap haline getirilmiş halidir.
Çevremizi sürekli olarak sözlü uyarmak yerine kalıcı eserle
uyarmak demektir. Konuşmamız nasıl normal ise bu konuştuklarımızı kitap yapıp dağıtmak aynı şeydir. Bizim kitaplarımızda huri dağıtılmaz, cennetten köşkler verilmez, günahları silen
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formüller olmaz. Çörek otu mucizesi gibi kitaplar bizim kitaplarla kıyaslanması üzücüdür. (Arifan Yayınları, Çörek Otu Mucizesi). Her derde deva diyerek bir bitkiyi dinî eser olarak içine
âyet ve hadislerle doldurarak satarsanız tabii ki Kur’an yetmez
demeniz lazım. Ben böyle bir botanik kitabına kalpten inansam
o kitabın yazarı gibi hastaneye gidip serum taktırmazdım. Mutlaka takılacaksa içine biraz çörek otu koydururdum. Allah ve
Peygambere iftiralar atan bu tür eserlerin yazarlarının sorusudur. Madem Kur’an yeter sen neden kitap yazıyorsun?
Biz kitabımızda bunları deşifre etme gayretindeyiz. Anlattıklarımızı yazılı eser haline getirmekten başka gayretimiz
yok. Dinden para kazanılmaz âyetlerine iman ettiğimiz için bu
kitaptan maddi bir beklentimiz yok, elhamdülillah! Bu kitaba
ödediğiniz ücret yayın evinin baskı maliyetleri ve ticaretidir.

2. Hem hadisi kabul etmiyorsunuz hem de kitaplarınızda hadis kullanıyorsunuz. Bu çelişki olmaz mı?
Olmaz tabii ki!...
Hristiyanları eleştirirken söylediğimiz her şey İncil’den,
Yahudileri eleştirirken söylediğimiz Tevrat’tandır. Bir hadisi
okumadan nasıl soralım bu Kur’an’a aykırı değil mi? Çelişkileri
göstermek için mecburen önce hadisi okumamız gerekiyor. Ayrıca benim savunduğum ilkelere uygun hadisler de var. Onları
da sorarken kabul ederek sormam. Çelişkiyi göstermek için sorarım.
Veda hutbesi örneği gibi.
1. Size iki emanet bırakıyorum. Kur’an ve sünnetim.
2. Size iki emanet bırakıyorum. Kur’an ve ashabım.
3. Size iki emanet bırakıyorum. Kur’an ve ehl-i beytim.
4. Size bir emanet bırakıyorum. Kur’an.
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Bu hadisleri verdikten sonra üçü uydurma, dördüncüsü
doğrudur demiyorum. Cümlenin doğru olması söylendiğinin
kesin olduğu anlamına gelmez. Dördüncü maddeye de ihtiyacımız yok zaten. Biricik Kur’an’da defalarca bu söyleniyor zaten.
Sizlere de metot olarak önerimdir, okumadan yorum yapmayın.
Önce öğrenin, deliliniz varsa itiraz edin.

3. Hadisleri doğruluğuna güvenmiyorsanız aynı
ravilerden gelen Kur’an’a nasıl güveniyorsunuz?
Güvenmemizin 3 sebebi vardır.
Birincisi Kur’an indirilirken yazıldığının delilleri âyetler
arasında bulunmasıdır. Hadisler hicretten 235 yıl sonra raviler
kanalı ile rivayetler kitap haline getirilmiştir. Ne kadar iyi niyetli olursan ol, ne kadar süper hafızaları olursa olsun, 235 yıl
boyunca kulaktan kulağa aktarılan hiçbir bilgi ilk günkü gibi
sağlıklı olamaz.
80:11 Doğrusu, bu bir hatırlatmadır.
80:12 Dileyen bundan öğüt alır.
80:13 Onurlu kitaplardadır,
80:14 Yüce ve temiz.
80:15 Elçilerin elleriyle
80:16 Onurlu ve güzel huylu

İkincisi son yüzyılda keşfedilen Kur’an’daki matematiksel
mucize bize Kur’an’ın Allah katından geldiği gibi bozulmadan
korunduğunu ispatlamaktadır.
Sayısız kombinasyon, her harfin, her âyetin, her surenin
bulunduğu sıra, âyet sayısının ilahi bir müdahale ile oluştuğunu gösteriyor. Hiçbir matematik işlem yapmadan yalın olarak
sadece sayıp düşünmeniz yeterli olacaktır.
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Sayısal Düzen:
1969 yılında, Kur’an’da bir matematiksel sistemin var olduğuna dair ilk işaretleri bu bilinen genel kelimelerden aldık:
• “Ay” (Şehr) kelimesi Kuran boyunca 12 kez geçer.
• “Gün” (Yevm) kelimesi 365 kez geçer.
• “Günler” (Eyyam ve Yevmeyn) 30 kez geçer.
• “Sapkın” ve “Denetçi” kelimeleri eşit sayıda 88’er kez geçer.
• “Dünya” ve “Ahiret” kelimeleri eşit sayıda 115’er kez geçer.
• “İman” ve “Küfr” kelimeleri eşit sayıda 25’er kez geçer.
• “Adalet” (Qıst) ve “Zulüm” kelimeleri 15’er kez geçer.
• “Güneş” (Şems) ve “Işık” (Nur) kelimeleri 33’er kez geçer.
• Allah’ın “De” (Qul) hitabı ile, melekler, insanlar ve cinler
için kullanılan “Dediler” (Qalu) kelimesi eşit sayıda 332’şer kere
geçer.
Bu matematiksel gerçekleri, Fuad Abdülbaki’nin ünlü
Kur’an fihristi olan “El-Mu’cemü’l-Müfehres Li Elfazi’l-Quranil
Kerim” ile kontrol edebilirsiniz.
19 Kodlu Matematiksel Sistemin Bazı Örnekleri
• Kur’an’ın ilk âyeti Besmele 19 harftir.
• Kuran 114 (19x6) sureden oluşur.
• Kur’an’da, numarasız Besmeleler dahil 6346(19x334) âyet
vardır. Bu sayının rakamları 6+3+4+6= 19 ‘dur.
• Besmele, 9. surenin başında bulunmaz; fakat bu kayıp
Besmele 19 sure sonra, iki Besmele’ye sahip 27. surenin 30. âyetinde tamamlanır. Böylece Kur’an’daki Besmele tekrarları 114
(19x6) olmaktadır.
• Kayıp Besmele’yi tamamlayan Besmele’nin sure ve âyet
numaralarının toplamı 19’un katıdır. 27+30=57
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• Besmele’deki her kelimenin Kuran boyunca tekrarlanma
sayıları hep 19’un katlarıdır:
İsim 19 = 19 x 1
Allah 2698 = 19 x 142
Rahman 57 = 19 x 3
Rahim 114 = 19 x 6
Dikkat ederseniz çarpım faktörlerinin toplamı olan 152 sayısı da
19x8’dir.
• “Allah” kelimesinin geçtiği tüm âyetlerin numarasını tekrarsız olarak toplarsanız, toplam: 118123 (19x6217).
• Son kelimesi “Allah” olan biricik sure 82. sure olup “Allah”
kelimesi 19. âyettedir. Ve bu, sondan 19. “Allah” kelimesidir. Bu
sure 19 âyete sahip ilk suredir.
• Başlangıç harfli/rakamlı ilk surenin 2:1 âyetiyle başlangıç
harfli son sure, 68:1 arasında 5263 (19x277) âyet vardır.
• Bu iki sure arasında yer alan grupta 38 (19x2) adet başlangıç harfsiz sure mevcuttur.
• Yine bu grupta başlangıç harfli ve başlangıç harfsiz surelerin 19 değişen grubu vardır.
• Bu grupta, “Allah” sözcüğü 2641 (19x139) kez geçer.
• Bu grubun dışında kalan surelerdeki 57 “Allah” kelimesinin âyet ve sure numaraları tekrarsız olarak toplandığında 2432
(19x128) elde edilir.
• Başlangıç harf/rakam kombinezonlarının 19 tanesi bağımsız birer âyettir.
• Allah için kullanılan “Wahdehu” kelimesinin âyet ve sure
numaralarını (7:70; 39:45; 40:12,84; 60:4) tekrarsız olarak toplarsanız sonuç 361 (19x19)’dir.
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• Kur’an’da geçen tüm tam sayıları tekrarsız olarak toplayınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
99, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, 50000, 100000. Bu 30
tam sayının toplamı 162146 (19x8534)’dir.
• Kuran, bu 30 tam sayıya ek olarak 8 kesirli sayı içerir:
1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3. Demek ki, 30 tanesi tam
sayı ve 8 tanesi kesirli sayı olmak üzere Kur’an’da 38 (19x2) adet
sayı bulunur.
• Her suredeki âyetlerin toplam sayısından sonra o suredeki âyetlerin numaralarını tek tek yan yana yazarak Kuran boyunca bunu sürdürürsek elde edeceğimiz 12692 rakamlı uzun
sayı 19’un tam katıdır. Rakamların sayısı olan 12692 sayısı da
19’un tam katıdır.
• Kur’an’ın ilk sûresi Açılış’ın yapısındaki matematiksel sisteme birkaç örnek verelim. Sure numarası olan 1 rakamından
sonra âyetlerinin numarasını sırasıyla yan yana koyarak elde
edeceğiniz
11234567 sayısı 19’ un tam katıdır. Âyet numaraları yerine
bu âyetlerdeki harflerin sayısını yan yana koyduğunuzda oluşan
119171211191843 sayısı da 19’un tam katıdır. Âyetlerin harf
sayısından sonra ebced değerlerini yerleştirirseniz elde edeceğiniz 38 rakamlı 1197861758112618112411983618107243600
9 sayısı da 19’un katıdır. Bu sayıya her âyetin numarasını da
yerleştirirsek;
111978621758131261841124151983661810727436009 sayısını elde ederiz ve bu da 19’un tam katıdır. Açılış sûresinin
numarasından sonra toplam âyet sayısını, toplam harf sayısını
ve toplam ebced değerini yanyana yazdığınızda elde edeceğiniz
1713910143 sayısı da 19’un tam katıdır....
• 29 surenin başında 14 harften/rakamdan oluşan 14 değişik harf/rakam kombinezonu bulunur. 29+14+14 = 57 (19x3).
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• Bu 14 harfin/rakamın hepsini içeren âyetlerin sayısı 114
(19x6).
• Q harfi ile başlayan iki sure’de Q harflerini sayalım. 50.
surede 57 ve 42. surede de 57 olmak üzere toplam 114 (19x6)
Q harfi vardır. 50. surenin 45 âyeti vardır. Bunları toplarsanız
sonuç 95 (19x5) tir. 42. surenin 53 âyeti vardır. Bunları da toplarsanız sonuç 95 (19x5) tir. 50. surenin ilk âyetinde Kuran için
kullanılan “Mecid” isminin ebced değeri o sure içindeki Q’ların
sayısına eşit olup 57’dir. Q sûresindeki Q’ların geçtiği âyetlerin
numarasını topladığınızda toplam 798 (19x42)’dir. 42 sayısı ise
Q harfi ile başlayan diğer surenin numarasıdır. Kur’an’da numarası 19 olan tüm âyetlerdeki Q harflerinin toplam sayısı 76
(19x4)’tür. Kuran boyunca Lût Peygamber’in halkının “Qavm-i
Lût” diye adlandırılması ve sadece bu surede bunun yerine,
içinde “Q” harfi bulunmayan “İhvan-ı Lût” şeklinde adlandırılması dikkat çekicidir (50:13).
• N (Nun) harfi/rakamı sadece 68. surenin başında bulunur. Bu suredeki N’lerin sayısı 133 (19x7)’dir. N (Nun) harfine
sahip Yunus Peygamber’in ismi, sadece bu surede “N” harfine
sahip olmayan “Sahibil Hut” yani “Balık adamı” ifadesiyle geçer (68:48). Nitekim 21:87 âyeti Yunus Peygamber’i “Zan-Nun”
yani “N harfine sahip kişi” diye tanımlayarak, Nun sûresindeki
farklı isimlendirilmesine dikkatimizi çekmektedir.
• S (Sad) harfi üç surenin başında bulunur. 7., 19. ve 38. Surelerde S harfi toplam 152 (19x3) kez tekrarlanır. Bu matematiksel sistemle 7:69 âyetindeki “Bastatan” kelimesinin S (Sad) harfiyle değil S (Sin) harfiyle yazılması gerektiği ortaya çıktı. Birçok
Kuran nüshasında yanlış olarak yazılan bu kelimenin en eski kufi
nüshalardan olan Taşkent nüshasında, “Sin” harfiyle yazılmış
olması, 19 kodlu matematiksel sistemi doğrular ve Kur’an’ın insanlar tarafından değil, matematiksel sistemle harfi harfine Allah
tarafından korunduğunu kesin şekilde kanıtlar (15:9).
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• 36. sure YS harfleriyle/rakamlarıyla başlar ve bu iki harfin
bu suredeki toplam tekrar sayısı 285’tir, yani 19x15.
• 19. sure beş harf/rakam ile başlar, yani KHYAS. Bu beş
harfin bu suredeki toplamı 798’dir, yani 19x42.
• HM harfleriyle/rakamlarıyla başlayan 7 surede bu iki harfin toplam tekrar sayısı 2417 olup 19x113’tür.
SURE NO
40
41
42
43
44
45
46
TOPLAM

H
64
48
53
44
16
31
36
292

M
380
276
300
324
150
200
225
1855

TOPLAM
444
324
353
368
166
231
261
2147

(19x113)

Bu tablodaki H ve M harflerinin tekrar sayılarını oluşturan rakamların mutlak değerlerini toplarsanız 113 sayısını elde
edersiniz ki bu büyük toplamın, yani 2147’nin 19’a bölümünden
elde edilen faktöre eşittir. Yukarıdaki surelerin beş ayrı kombinezonu 19’un katını veren sayıda H ve M. harfleri içermektedir.
Her kombinezonu oluşturan surelerde bu iki harfin sayılarını
oluşturan rakamların toplamı, o surelerdeki büyük toplamının
19’a bölümünden oluşan faktöre eşittir.
Gördüğünüz gibi Müddessir sûresi (74) -manası gizlenen
demektir- 30. âyeti üzerinde 19 var der. Yani Kur’an’ı inkâr
eder kişiye karşı Kur’an’ın üzerinde koruyucu matematiksel 19
uyumlu bir sistemin olduğunu söyler. Nasıl bir öneme sahip
olduğu Müddessir 31. âyette ayrıntılı bir biçimde 19’un işlevi
anlatılmaktadır.
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Verdiğimiz örnekler sayısız kombinasyon arasından sizler
için seçtiğimiz anlaşılması en kolay, rahatlıkla sayılabilecek örneklerdir. Lütfen incelemeden, duyduklarınızla hüküm vermeyin. Emek verin, karşılığını alırsınız.
Üçüncü olarak da Kur’an’ın bilimsel delilleri de günümüzde tespit edilerek Kur’an’ın bir insan sözü olamayacağını ispatlamaktadır. Kâinatın sürekli genişliyor olması, tuzlu suyun tatlı
suya karışmaması, ayın ve güneşin bir ölçü üzerine yörüngede
akması, dağların çivi gibi yer yüzündeki sarsıntıları azaltan bir
fonksiyonunun söylenmesi ve buna karşı da sabit gibi görünen
dağların bulutlar gibi yüzdüğünün söylenmesi gibi bugünkü bilimin son noktası ile anlaşılabilen sayısız örnek bize Kur’an’ı hadislerden ayıran ve ilahi bir metin olduğunu gösteren en önemli
delillerdir.

SÖZÜN SONU
NÜ
Allah dinini tamamladı, kemale erdirdi, âyetine iman ediyorsanız dini yaşamak için Kur’an size yetecektir.
Kur’an sahifelerinin atlı veya yaya elçiler tarafından dünyaya yayıldığını tarihsel bir veri olarak önümüze koyanlar sünnetin ya da hadisin nasıl götürüldüğü konusunu hiç açmıyorlar.
Elçiler ilk gittikleri yerde birkaç yıl kalarak anlattılar mı, sünnet
yaşanarak öğretilir.
Allah kuluna anlaması imkânsız ya da çok zor bir kitap yollayıp sonra ondan hesaba çeker mi?
Allah’ın söylemediği bir şeyi Peygambere söyletebilmek
için Allah ile beraber geçen rasul, nebi, elçi, Peygamber gibi kelimelerin yerine Muhammed ismini koyarak oradan da Hureyre’ye, Buhârî’ye istediğini söyletmek isteyenler Rasul yazan yere
“Rasul=Muhammed” diyerek Allah ve Resûlü’ne itaat edinden,
hatta ganimet dağıtım âyeti olduğu halde, âyeti ortadan kesip,
“Rasul size ne veriyorsa alın” âyeti ile hadislere delil gösteren
âlimler, âdeta Allah Muhammed demesini bilmiyormuş gibi
konuşuyorlar.
Oysa Allah 4 yerde Muhammed ismini kullanıyor. Fakat
itaat edin, ne veriyorsa alın gibi bir örnek yok.
3:144 Muhammed sadece bir elçidir ve ondan önce de
nice elçiler gelip geçmiştir. Ölür yahut öldürülürse geriye
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mi döneceksiniz. Dönekler ALLAH’a hiçbir zarar veremez. ALLAH şükredenleri ödüllendirecektir.
33:40 Muhammed içinizden hiçbirinizin babası değildir;
fakat Allah’ın Rasûl’ü ve nebilerin sonuncusudur. Allah,
her şeyi en iyi bilendir.
47:2 Gerçeği onaylayıp erdemli davrananların ve Rabb’lerinden bir gerçek olarak Muhammed’e indirileni onaylayanların ise günahlarını örter ve durumlarını düzeltir.
48:29 ALLAH’ın elçisi Muhammed ve beraberinde bulunanlar inkârcılara karşı sert ve kendi aralarında ise merhametlidirler. Onları, eğilip secde ederek ALLAH’tan lütuf
ve hoşnutluk dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. Bu, onların Tevrat’taki nitelikleridir. İncil’deki
nitelikleri ise, filizini çıkarıp güçlendirmiş ve kalınlaşıp
gövdesi üzerine dikilerek ekincileri sevindiren bitki gibidir. O, onlarla inkârcıları öfkelendirir. ALLAH, onlardan
gerçeği onaylayıp erdemli davrananlara bağışlanma ve
büyük bir ödül söz vermiştir.

Şimdi Rasûl ile Muhammed ismi arasındaki farkı anlatmaya çalışalım. Bildiğiniz gibi rasul makamdır. Muhammed isimdir. Basit bir örnek vereyim. Emniyet müdürü ne diyorsa yapın!
Emniyet müdürü kendi hevasından konuşmaz, o sadece kendisine verilen yasaları uygular. Bu cümlelerden hiç kimse emniyet
müdürü Mustafa Ç.’dir, o zaman hangi renk takım elbise giyiyor, saçı sakalı nasılsa bizde emniyet müdürünü sevdiğimiz ve
saygı duyduğumuz için onun yaptığını yapalım der mi? Ayrıca
emniyet müdürü yasalara aykırı bir hareket yapsa, bu hareket
yasaları değiştirir mi? Bizim için emsal olur mu? Anlaşıldığını
düşünüyorum. İşte maalesef parantez içinde rasul yazan yerlere
Muhammed, daha sonra da Hureyre derken dinin konusu olmayan yüzlerce mesele dinin konusu oldu. Tırnak nasıl kesilir,
sakalın boyu, tuvalete hangi ayak ile girilir gibi. Aslında cevap
hayatın içinde. Hangi ayağınla kaymayacaksan onunla gir. Fakat bizler anlayamadık. Allah maymunlaşmayın dedi (maymun
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taklit eder). Biz taklit etmeyi din kabul ettik. Ayrıca taklit ederken bile hile yaptık. Örnek hadisleri verdim. Peygamber sabah
namazında 100 âyet okurdu, haydi taklit et. Olmuyor, uydurduklarında bile samimi değiller.
Kur’an’da bana namazı göster sorusunu soranların amacı
namaz değil, diğer uydurmalara muhtaç olduğumuzu kabul
ettirmek. Şimdi ben soruyorum. Buyrun hadislerde namaz bu.
Neden size öğretildiği gibi namaz kılmıyorsunuz? Ya da bu hadislerin ravisi, kaynağı, kitabı aynı. Kim neye göre seçti?
Madem Peygamber Kur’an’ı açıklıyordu, Kur’an da olmayan konularda neden hadislere bakılıyor? Peygamber eğer
Kur’an haricinde bir açıklama yaptıysa aşağıdaki âyetlere muhatap olmaz mıydı?
69:44 O bize bazı sözler yakıştırsa,
69:45 Biz onu kuvvetle yakalar,
69:46 Sonra, ondan vahyi keserdik.
69:47 Ve sizden kimse de buna engel olamazdı.
69:48 Kuşkusuz bu, erdemliler için bir hatırlatmadır.

Eğer bu hadisler Kur’an’ı açıklamıyorsa neyi açıklıyor?
Neden hadisler âyeti referans vererek bu âyetin açıklaması bu
şekildedir demiyor? Neden bazı âyetlerin tam tersine açıklamalar mevcut? Allah âyeti indirdikten sonra haşa yanlış yaptığını
düşünüp Peygamber’e bunu düzeltmesi için bilgi mi veriyor?
Peygamber’in hadisleri de bugün bize yazılı ulaşmış, Kur’an da.
Hadislerde görsel bir anlatım da yok namazla ilgili. O halde Allah Kur’an’da her şeyin açıklandığını söylediği halde,
11:1 A.L.R. (Bu) öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden
haberdar biri tarafından âyetleri sağlamlaştırılmış ve sonra
da açıklanıp detaylanmıştır.
11:2 Ki ALLAH’tan başkasına hizmet etmeyesiniz. Kuşkusuz ben, O’ndan size bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.
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bunu kabul etmeyip Peygamber’in daha güzel bir şekilde açıkladığını mı iddia ediyorlar?
Hadisleri kabul edip kaynak kabul edenlerin bu soruları
kendilerine sorup cevaplarını aramalarını tavsiye ediyorum.
Doğruluğundan emin olduğumuz Peygamber’in bize ulaşan tek
gerçek hadisi Kur’an olduğunu da hatırlatmak istiyorum.
Bizim amacımız temiz bir akıl ile (Allah temiz akıl sahipleri der) aklınızı kullanırsanız Kur’an’ın kolay ve anlaşılır olduğunu âyetlerde ısrarla tekrarlandığını görürsünüz.
54:17 Ant olsun Biz, Kur’an’ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Var mı öğüt alıp düşünen?
54:22 Ant olsun Biz, Kur’an’ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Var mı öğüt alıp düşünen?
54:32 Ant olsun Biz, Kur’an’ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Var mı öğüt alıp düşünen?
54:40 Ant olsun Biz, Kur’an’ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Var mı öğüt alıp düşünen?
Nakarat gibi Allah’ın ısrarla yemin ederek söylediği iki
özellik Kur’an kolaydır, tek şart aklını kullanmak. Israrla
mevcut din adamları hayır Kur’an zordur, aklını kullanma.
Yüksek sesle yüzümüze karşı söylemeye utanmıyorlar.
Sizlerden istediğimiz bu yazdığımız âyetleri kendiniz de
kontrol edin. Güvenmek iyidir, kontrol etmek daha iyidir.
Allah’a sığının ona güvenin vekil olarak Allah yeter.

Sizler için yaptığımız bu namaz çalışması artık sizlerin vicdanına, basiretine kalıyor. Birileri bu âyetler yetmez, kulak yüze
dahil mi diye sormaya devam ederse Bakara sûresindeki ineği
kesmemek için yokuşa süren İsrailoğullarının durumuna düşeceği ortadadır.
2:67 Hani, Musa halkına: “ALLAH bir inek boğazlamanızı
emrediyor“ demişti. “Bizimle alay mı ediyorsun“ deyince
de “Cahilce davranmaktan ALLAH’a sığınırım“ dedi.
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2:68 “Bizim için Rabbini çağır da onun niteliğini bize
açıklasın“ dediler. “O diyor ki, o ne kart ne körpe, ikisinin
ortasında bir düvedir. Size emredileni yapın“ dedi.
2:69 “Bizim için Rabbini çağır da onun rengini de açıklasın“ dediler. “O diyor ki, o rengi parlak sarı bir düvedir,
bakanların içini açar.“ dedi.
2:70 “Bizim için Rabbini çağır da, onun niteliğini bize
daha da açıklasın. Çünkü düveler bizce birbirine benziyor. ALLAH dilerse yolu buluruz.“ dediler.
2:71 “O diyor ki, o düve yeri sürüp ekini sulayarak boyunduruk altında ezilmemiş, kusursuz, alacasız bir düvedir“ dedi. “İşte şimdi gerçeği getirdin!“ diyerek sonunda
düveyi boğazladılar; az kalsın bunu yapmayacaklardı.

Hatta âyetlerde gördüğünüz gibi İsrailoğulları bile sonunda
ineği kesiyorlar. Soru sormayı bir yerde bırakıyorlar. Maalesef
bizim tarikatlarımızın, mezheplerimizin hadis âlimlerimizin
birbirine sorduğu sorular bitmiyor. Lüzümsuz yüzlerce soru ve
çelişkili yüzlerce cevap, siz müslümanlara çelişki yerine rahmet
olarak sunuluyor. Farkına varmayacak mısınız?
Allah’ın özellikle bahsetmediği konularda Mâide 101 bizim
için haddimizi bilmemiz gereken mükemmel bir âyet olarak
önümüzde duruyor.
5:101 Gerçeği onaylayanlar, açıklandığı vakit hoşunuza
gitmeyecek şeyler hakkında sorular sormayın. Kur’an’ın
ışığında sorarsanız size açık olurlar. ALLAH özellikle onlardan söz etmedi. ALLAH Bağışlayandır, yumuşaktır.

Selam ve Dua İle
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