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SÖZÜN 
ÖNÜ

Saklanan Âyetler adlı kitabımızın hazırlanışı esnasında 
farkına vardığım en önemli detay, âyet ile çelişen hadisi kul-
lanabilmek için bazı âyetlerin bilerek saklandığıydı. Bu tespit, 
mantık olarak bunun tersinin de yapılmış olabileceğini düşün-
memi sağladı. Öyle hadisler var ki, öyle hadisler görüyorum 
ki âyetler ile savaş halinde. İşte bu hadislerde ısrarcı olmak 
kendilerine aşırı zarar vereceği için o çok güvendikleri âlimle-
rin, çok muteber kitaplarındaki çok sağlam hadisleri saklamak 
zorunda kaldılar!

Saklanan hadislerin de saklama metotları olmalıydı. Ki-
taptan çıkartamadıkları ya da çıkarmaya cesaret edemedikle-
ri fakat kendilerinin de aklına mantığına sığmayan, tevil bile 
edemedikleri bu hadisleri, değişik yöntemler kullanarak kendi 
batıl inançlarına zarar vermeyecek hale getirmek üzere, bazı 
metotlar ürettiler. Birkaç örnek vermek gerekirse; 

1) Hadisin bir kısmını okumamak,
2) Manayı saklamak için kritik kelimeleri orijinal dilinde 

bırakmak,
3) Hadisin içindeki birçok şeyi mecaz anlamak,
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4) Ravilere eleştiri getirerek hadisin türünü değiştirmek,
5) “O hadis kişiye özel, toplumu kapsamaz” diyerek etkisiz 

kılmak.
6) “Bu hadis bazı hadis âlimlerince zayıf kabul ediliyor” 

diyerek kurtulmak.
7) “Arapça orijinali bu manaya gelmez!” savunması yapmak
“Dinin kaynağı olarak Kur’an yeter!” diyen bizlerin karşı-

sında çaresiz kaldıkları için nasıl bir savunma yapacaklarına 
karar veremeyen, kendi aralarında da birbirlerinin hadislerini 
kabul etmeyen bu zihniyet, çok şükür artık çaresizlik içinde 
Kur’an yeter diyenlere; “Bu hadisler zaten zayıf ” demek zo-
runda kalıyorlar. Fakat zayıf dedikleri hadislerin altında yazan 
isimlere en ufak bir eleştiri getiremiyorlar. Bu da bilinçaltın-
da hepsine aynı saygıyı göstermiş olduklarının ispatı olmuş 
oluyor.

Zayıf demelerinin sebebi, böyle uydurmaları savunmanın 
akla ziyan oluşudur. Eleştiri yapamayışlarının sebebi ise tüm 
hadislere kalpten iman etmeleri ve aynı saygıyı göstermiş olma-
ları! Okudukları hadisin iftira olduğunu bildikleri halde zulme 
ortak oluyorlar.

İşte benim amacım da; kaynakları ile beraber aldığım, 
inkârı imkânsız saklanan bu hadislerin sizler tarafından bi-
linmesini sağlamak, bütün bu iftira ve yanlışlara karşı zihinsel 
ve ruhsal duruşunuzu güçlendirmek, hadis ve sünnet savu-
nucuları ile yaptığınız tartışmalarda ise muhataplarınıza içine 
düştükleri müthiş çelişkileri, kendi hadisleri ile göstermenize 
yardımcı olabilmektir.

Bu kişiler sizleri hadislere çağırırken, verdiğiniz cevaplar 
karşısında köşeye her sıkıştıklarında “O zaman bana Kur’an’da 
namazı göster” diyen bu topluluğa, bu kitaptaki hadisleri gös-
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tererek “Namazın nasıl kılınacağını, bunların yazıldığı kitaptan 
mı öğreneceğiz? Sorusu ile dönmeniz, muhataplarınızı inşal-
lah düşünmeye ve hakikati anlamaya yöneltecektir. Her türlü 
hadisi vaazlarında kullandıkları için her türünden hadisler 
aldığım bu iftiralar, maalesef birçoğu tarafından inkâr edile-
cektir. Sahih-i Buhârî kendi eseri için “Sahih olandan başka-
sını yazmadım. Kitap uzamasın diye terk edip yazmadığım 
Sahîh’ler de yazdıklarımdan çoktur.”, “Bunların altı yüz bin 
hadîs içinden tahrîc (çıkardım) ve intihâb (seçtim) eyledim. 
Ve tasnifini on altı senede ikmâl edebildim. Onu kendim 
ile Allah arasında hüccet ittihaz ederim” dediği halde günü-
müzde bütün hadis savunucuları Buhârî de zayıf hadis olduğu 
konusunda tek fikirler. Buhârî’ye inandıkları halde, yazdığına 
inanmama konusunda tek fikir olan hadis savunucuları bile bu 
kitaptaki birçok hadisi ilk defa duyacaklar. Kitabımda özellikle 
zayıf hadislerin yok sayılamayacağı ve kullanılabileceğine dair 
savundukları delilleri de sizlerle paylaştım.

Kur’an, “hadis” kelimesi ile mucizevi bir şekilde insanları 
uyarmasına rağmen, Kur’an ile bağı kopmuş toplum maalesef 
bu mucizenin farkına varamıyor. Diğer önemli bir etken de 
“hadis” kelimesinin meallerde “söz” olarak saklanması sebe-
biyledir.

İnşallah bundan sonra çok daha fazla kardeşimiz gerçeğin 
farkına varacak.





KUR’ANDA HADİS 
KELİMESİNİN 
GEÇTİĞİ AYETLER

12-YUSUF SURESİ 111;

“Onların tarihinde, bilinç sahipleri için bir ders vardır. Bu, 
uydurma bir HADİS değil; fakat kendisinden öncekilerin doğ-
rulayıcısı, her şeyin detaylı açıklaması ve inananlar için bir 
hidayet ve rahmettir.”

31-LOKMAN SURESİ 6;

“İnsanlardan bazısı var ki, halkı bilgisizce Allah’ın yolundan 
saptırmak ve onu hafife almak için temelsiz HADİSLERE sa-
rılırlar. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.”

45-CASİYE SURESİ 6;

“Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz Allah’ın âyetleridir. 
Allah’tan ve âyetlerinden başka hangi HADİSE inanıyorlar?”

52-TUR SURESİ 34;

“Doğru sözlüler iseler bunun benzeri bir HADİS getirsinler.”

77-MÜRSELAT SURESİ 50;

“Artık bundan sonra hangi HADİSE inanırlar?”

Ayetlerle de açıkça uyarıldığımız söz konusu hadislerden 
derlediğim kitap ile sizleri baş başa bırakıyorum.

Emek bizden, muvaffakiyet Allah’tandır. 





Kitabın sonuna kadar okuyacağınız her hadisin 
tam tersi bir hadis olduğunu da unutmamanız 
temennisi ile hadislerimize başlıyoruz. 





ALLAH’A AÇIK İFTİRA 
OLAN BAZI HADİSLER

1) Saklanan Hadis 

“Allah ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için 
bacağını açıp baldırını gösterir.”

(Müslim, İman 302; Müsned, 3/1, Buhârî, 97/24,10/29; Hanbel, 
III/1)

2) Saklanan Hadis 

“Rabbimiz baldırını açar, her mümin erkek ve her mümin 
kadın O’na secde eder. Dünyada iken kendisine riya ve gösteriş 
olarak secde edenler geri kalırlar. Onlar da secde etmeye kal-
karlar, ancak sırtları bükülmeyen yekpare bir tabakaya dönüşür 
(ve secde edemezler.).”

(Buhârî, Tefsir, Nun ve Kalem 2, Nisa 8, Tevhid 24; Müslim, İman 302)

Mecaz olarak kurtarılamayan bu hadiste “Baldır” yerine 
pazı, adale, kas yazsa, güç manası hazır bekliyor. Fakat “Baldır” 
ifadesi, saklanmak zorunda kalan bir hadis olmasına vesile 
oluyor. 

3) Saklanan Hadis 

“Allah benimle görüştü ve el sıkıştı. Elini iki omuzum ara-
sına koydu; öyle ki parmaklarının soğukluğunu iki göğsüm 
arasında hissettim.” 

(Hanbel, 5/243)
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Sadece el sıkıştı ile bitirilse antlaşma manası ile tevil edile-
bilecek olan bu uydurma hadis, ısrarlı bir şekilde Allah’ı insani 
bir bedene sokma gayretinin neticesi olarak birçok çeşidiyle 
hadis deryasının içinde bulunmakta. 

Savunması imkânsız bu tür hadisleri aşırı radikal unsurlar 
hariç, aklı başında olan kişiler saklama gereği duyarlar.

4) Saklanan Hadis 

İbn Abbâs (ra) anlatıyor: 

“Resûlullah (sav) buyurdular ki: Bu gece Rabbimden 
bir (melek, elçi olarak) geldi. Bir rivayette ise şöyle demiştir: 
“Rabbim bana en güzel bir surette geldi” ve: Ey Muhammed.” 
dedi. “Buyur Rabbim, emrindeyim.” dedim. “Mele’i A’la (da bu-
lunanların) nelerde yarıştıklarını biliyor musun dedi. “Hayır” 
dedim. Bunun üzerine elini omuzlarımın arasına koydu. Hatta 
onun serinliğini göğüslerimde hissettim.”

(Kütüb-i Sitte 4668 C.13 B 1992 alıntı: Tirmizî, Tefsir Sâd, (3231,3232))

5) Saklanan Hadis 

“Peygamber’e Allah’ın yerleri ve göğü yaratmadan önce 
nerede olduğu soruldu. Peygamber; “Bir bulut içerisinde idi, 
üstü hava, altı hava idi.” dedi.”

(Hanbel 4/11)

Rasûl’e bu soruyu soranın kim olduğu belli değil ama zaten 
önemli olan verilen cevap; Atmosfer, yerküre, kâinat ve evrene 
dair bilimsel bilginin olmadığı, astronomi bilgisinin ise kısıtlı 
olduğu yıllarda uydurulduğu belli olan bu tür akıl dışı cevaplar, 
soruları ile beraber saklanmak zorunda kalmıştır.
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6) Saklanan Hadis 

“Hacer-ül Esved Allah’ın yeryüzündeki sağ elidir. Onunla 
insanlardan dilediği ile tokalaşır.”

(Camiü’s-Sağır 1/151)

Hac ya da umre esnasında bu taşı öpmek için oluşan iz-
dihamdan boynu kırılarak vefat eden bir hacı adayına şahit 
oldum. Benim de o günlerde kaburgam çatlamıştı. Bu hadisten 
haberim bile yoktu, iyi ki saklanmış.

7) Saklanan Hadis 

Hz. Enes (ra) anlatıyor:
“Resûlullah (sav) buyurdular ki: 
“Cehennem içerisine âsiler atıldıkça: “Daha var mı?” de-

mekten geri durmaz. Bu hal, Rabbu’l-İzze’nin cehennemin 
içine ayağını koyup, iki yakasını dürüp birleştirmesine kadar 
devam eder. İşte o zaman cehennem: “Yeter, yeter. İzzet ve ke-
remine yemin olsun yeter” der. Cennette fazlalık devam eder. 
Allah, ona mahsus yeni bir halk yaratır ve bunları cennetin 
fazla kısmına yerleştirir.”

(Kütüb-i Sitte, Prof. Dr. İbrahim Canan, Akçağ Yayınları 1992- Ankara. 
Cilt 14 s.445 Hadis sırası 5226, Alıntıları: Buhârî, Tefsir, Kâf 1. Eymân 
12. Tevhit 7, Müslim, Cennet 37, (2848), Tirmizî, Tefsir, Kaf, (3268))

Allah’ı cismanileştirmenin yanı sıra cennet, cehennem, 
namaz, sakal, Fatiha suresi ya da Kurna, dile gelip konuşan 
varlıklar olarak hadislerde bol miktarda karşımıza çıkmakta-
dır. İlginç bir metot ile bu varlıkların ağızlarından türetilen bu 
söylemler, akla aykırı olmasına rağmen, dinleyenler tarafından 
normal karşılanmaktadır. Konuların, anlatılanların, içeriklerin 
bırakın Kur’an’a uygun olmasını; Kur’an âyetleri ile tezat, zıt 
olması bile muhatapların dikkatini maalesef pek çekmiyor.
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8) Saklanan Hadis 

Hz. Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: 
“Resûlullah (sav) buyurdular ki: Sizden biri kardeşiyle dö-

vüşünce yüze vurmaktan sakınsın.
(Buhârî, Itk 20; Müslim, Birr, 112, (2612))

Müslim’in ifadesinde şu ziyade var. 
“Zira Allah Âdem’i kendi sûretinde yaratmıştır.”
(Kütüb-i Sitte 3483 Cilt 10)

9) Saklanan Hadis 

Yine Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: 
“Resûlullah (sav) buyurdular ki: Allahü Teâlâ hazretleri, 

Hz. Âdem (as)’ı kendi sureti üzere ve boyunu da altmış zira 
olarak yaratınca: “Git, şu oturan meleklere selam ver, onların 
seni nasıl selamlayacaklarına da dikkat et, dinle. Zira o selam, 
senin ve zürriyetinin selamı olacaktır.” dedi.

(Kütüb-i Sitte 3382 C.10 S.177 B.1990, alıntısı Buhârî, İstizan 1, 
Müslim, Cennet 28 (2841))

10) Saklanan Hadis 

“Allah zamandır!” (Muvatta 56/3)

Allah’a mekân yeri tespit eden bu tür hadislerden sadece 
bir örnek almayı tercih ediyorum. Sadece bu konudaki hadisler 
bir kitap olur.

Kitabımızın en kısa saklanan hadisi. İki kelime ile şirk 
böyle olur diyelim!

11) Saklanan Hadis

Hz.Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: 
“Resûlullah (sav) buyurdular ki: “Üzümü kerm diye isim-

lendirmeyin. “Vay şu dehrin mahrumiyet ve hüsranına” diye 
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kahırlı söz söylemeyin. Zira Allah’ın kendisi dehr (zaman)
dır.”

(Kütüb-i Sitte 5938 C.16 B.1993 Alıntıları, Buhârî Edep 101, Müslim 
Elfaz 516, (2246, 2247), Ebû Dâvud, edeb 81 (4974), Muvatta, Kelam 
3.(2.984))

12) Saklanan Hadis

Taberanî’nin el-Evsat’ta (h. no: 721) Hz. Ali’den rivayet 
ettiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

“Muhammed’e ve onun Âl-i beytine salavat getirilmedikçe, 
yapılan her dua mahcuptur / perdelidir / engellidir (ilahi kabul 
huzuruna çıkamaz).”

“Bana ve ehl-i beytime salât-ü selam getirmedikçe dua, 
Cenab-ı Hakk’a perdelidir.” 

Heysemi, bu hadisin senedinin sahih olduğunu belirtmiş-
tir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h. no.17278)

13) Saklanan Hadis 

İbnu’l -Museyyib, Ata İbn Zeyd el- Leysi, Ebû Hüreyre 
(ra)’den naklen anlatıyor: 

“Resûlullah’a atfen mahşerde içlerinde münafıkların da 
olduğu halde (yalnız) bu ümmet kalacak, derken Allah Teba-
reke ve Teala onlara evvelce tanıdıklarından başka bir surette 
tecelli edecek ve: -Ben sizin Rabbinizim, diyecek. Onlar (Allah’ı 
tanımadıkları için) “Biz senden Allah’a sığınırız! Rabbimiz gel-
diği zaman biz onu tanırız” diyecekler. Bunun üzerine Allah 
Teala hazretleri (karşılarında) onların tanıdıkları suretiyle te-
celli edecek ve “Ben sizin Rabbinizim” buyuracak. Onlarda: 
“Evet, bizim Rabbimiz sensin” diyerek ona tabii olacaklar.

(Kütüb-i Sitte 5072 c. 14 B. 1992 alıntılar Buhârî, Rikak 52, Ezan 
129, Tevhit 24, Müslim, İman 299, (182), Tirmizî, Cennet 20, (2560))
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14) Saklanan Hadis

Resûlullah (sav)’ı işittim, şöyle diyordu: “Allah’tan daha 
kıskanç kimse yoktur. Bu sebeptendir ki fevahişin açığını da 
kapalısını da haram kıldı. Medihten Allah kadar hoşlanan bir 
kimse de yoktur. Bu sebeptendir ki nefsini medhetmiştir.”

(Ravi: İbn Mes’ud/ Buhârî, Nikâh 107, Tefsir, En’am 7, Tefsir A’raf 1, 
Tevhid 15; Müslim, Tevbe 33, (2760))

15) Saklanan Hadis

Sa’d b. Ubade (ra) dedi ki: “Ey Allah’ın Rasûlü, ben zev-
cemle birlikte bir adam yakalasam, dört şahit getirinceye kadar 
ona mühlet mi tanıyacağım?” “Evet!” buyurdu Aleyhisselatü 
vesselam. Sa’d: “Asla dedi, seni hakla gönderen Zat-ı Zülcelal’e 
yemin olsun, şahit aramazdan önce kılıcımı indiririm.” Resû-
lullah (sav): “Şu efendinizin söylediğine bakın! Evet (biliyoruz 
ki) o kıskanç bir adamdır. Ama ben ondan da kıskancım, Allah 
da benden kıskanç”

(Ravi: Ebû Hüreyre / Müslim, Li’an 16, (1498); Muvatta, Akdiye 17, 
(2, 737); Ebû Dâvud, Diyat 12, (4532))

16) Saklanan Hadis

“Kork Allah’tan korkmayandan.”
(Aliyyü’l-Kârî, Esrâru’l-Merfûa, sh., 344; Sehâvî, a.g.e., sh., 500; Şey-
bânî, a.g.e., sh., 191.)

Günümüzde deyim olarak gelen bu şirk sözlerin, bu top-
luma hadisler yoluyla verildiğinin delilidir.

17) Saklanan Hadis

“Ben yer ve göğe sığmadım, ancak mü’min kulumun kal-
bine sığdım.”

(Aliyyü’l-Kârî, el-Masnûa, sh., 130, EsrâruM-Merfûa, sh., 301; 
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Sehâvî, a.g.e., sh., 438; Dervîş el-Hût, a.g.e., sh., 399; Aclûnî, a.g.e 
II, 195; Şebânî, a.g.e., sh., 168)

Bu tür hadislerin en önemli saklanma gerekçelerinden biri 
insanların, “Konuşan Allah ise neden bu âyet değil de hadis? 
Neden başında Resul dedi ki diye bir ibare yok!?” diye soracak 
olmalarıdır. 

Bu hadis, eğitim seviyesi düşük bölgelerde halen öğretilen, 
bilinen bir hadistir.



KUR’AN’I ÖVEN VE 
KUR’AN’A İFTİRA 
EDEN BAZI HADİSLER

En başa yazmamız gereken bu saklanan hadisleri nere-
deyse bilmeyeniniz yoktur. Hadis savunucuları ve hadise iman 
edenler için müthiş bir sınav daha. Hadis müfredatı oluşturul-
masını yasaklayan, Kur’an’ı tek kaynak gösteren bazısı sahih 
(!) hadisler. 

18) Saklanan Hadis 

“…Size, sıkıca sarıldığınız sürece asla sapıtmayacağınız bir 
şey bırakıyorum: Allah’ın Kitabı.”

(Müslim, Hac 147 (890); Ebû Dâvud, Menasik 57 (1905); İbn Mâce, 
Menasik 84 (3074))

19) Saklanan Hadis

“Benden bir şey yazmayın. Benden Kur’an dışında bir şey 
yazan onu yok etsin.”

(Sahîh-i Müslim, c. 4. S. 119; Süneni Ahmed b. Hanbel c. 3. S. 182)

20) Saklanan Hadis 

“Allah Elçisinin sözlerini yazmak için izin istedik, bize izin 
vermedi.”

(Tirmizî, Es-Sünen, İlim bâbı, s. 11)

21) Saklanan Hadis

“Kur’an’dan başka hidayet kaynağı arayan sapıtmıştır.” 
(Tirmizî, 2906)
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22) Saklanan Hadis 

Bana İbnu Vehb tahdis edip şöyle dedi: Bana Yûnus b. 
Yezid, İbn Şihâb’dan; o da Ubeydullah b. Abdillah’tan; o da 
İbn Abbâs’tan haber verdi. İbn Abbâs (ra) şöyle demiştir: Pey-
gamber (son hastalığında) ağrısı şiddetlenince: 

“Yazı yazacak şey getiriniz, size öyle bir kitap yazayım 
ki, ondan sonra hiç dalâlette kalmayasınız” buyurdu. Ömer 
(ra): Peygamber’in hastalığı ağırlaştı. Bizim elimizde de Al-
lah’ın Kitabı vardır. O bize yeter, dedi. Bunun üzerine oradaki 
sahâbiler ihtilafa düştüler. Sözleri birbirine karıştı. Resûlullah 
(as): “Yanımdan savulun, benim yanımda nizâlaşmak olmaz” 
buyurdu. İbn Abbâs, bu sözleri râvi Ubeydullah b. Abdullah’a 
naklettikten sonra odadan çıkmaya davranıp: Âh ne büyük 
musibettir ki, Resûlullah ile yazmak istediği kitap arasına perde 
oldu” diyerek dışarı çıktı.

(Buhârî, Kitâbu’l-İlm 55 Cilt 1, s. 267, Ötüken, 1987)

23) Saklanan Hadis

Muttalib b. Abdullah b. Hantab’dan rivayet olunmuştur:
“Zeyd b. Sabit, Muaviye’nin yanına gitmişti. (Muaviye ona, 

Hz. Peygamber’den rivayet ettiği) bir hadisi sordu. (Zeyd ona 
bu hadisi rivayet edince Muaviye orada bulunan) bir adama bu 
hadisi yazmasını emretti. Bunun üzerine Zeyd ona; Resûlul-
lah (as) bize kendi sözlerinden hiçbirini yazmamamızı emretti, 
dedi. (O adam da yazmış olduğu) bu hadisi sildi.”

(Sünen-i Ebû Dâvud Terceme ve Şerhi; 13/251 Hanbel, Müsned, 
V/182, Hadis no: 21471 Ebû Dâvud, ilim. 3, Hadis no: 3647)

24) Saklanan Hadis

Abdülaziz İbn Rufey’ şöyle dedi: 
“Ben Şaddat İbn Ma’kıl ile beraber İbn Abbas’ın yanına 

girdim. Şaddat İbn Ma’kıl, Abbas’a: Peygamber (s) bir şey bı-
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raktı mı? diye sordu. İbn Abbas: Mushaf ’ın iki yanını kuşatan 
ciltler arasında bulunandan başka bir şey bırakmadı, dedi. 
Biz yine beraberce Muhammed İbnu’l-Hanefiyye’nin yanına 
girdik ve ona da aynı suali sorduk. Muhammed İbnu’l-Hane-
fiyye de: 

İki kapak arasında bulunandan başka bir şey bırakmadı, 
dedi.”

(Buhârî, Kitâbu Fedailu’l -Kur’an 39, c. 11, s. 5112, Ötüken 1988)

25) Saklanan Hadis

Resûlullah (sav) buyurdular ki: “Helal, Allah Teala haz-
retlerinin kitabında helal kıldığı şeydir. Haram da Allah Teala 
hazretlerinin kitabında haram kıldığı şeydir. Hakkında sükut 
ettiği şey ise affedilmiştir. Onun hakkında sual külfetine gir-
meyiniz.” [Rezin tahric etmiştir.]

(Ravi: Selman el-Farisî ve İbn Abbas/ Tirmizî, Libas 6, (1726); İbn 
Mâce, Et’ime 60, (3367))

26) Saklanan Hadis 

Zeyd b. Sabit el-Ensâri’ye atfen yaptıkları rivayette: Ebû 
Bekir ve Ömer’in görevlendirmesiyle Zeyd diyor ki, 

“Ben kalktım, Kur’an’ın ardına düşüp gereği gibi araştır-
dım ve onu yazılı bulunduğu deri parçalarından, kürek ke-
miklerinden, hurma dallarından ve hâfızların ezberlerinden 
bir yerde topladım. Ve et-Tevbe Sûresinden iki âyeti, Ebû Hu-
zeyme el-Ensâri’nin yanında buldum. O iki âyeti ondan başka 
kimsenin yanında bulmadım. Neticede içlerinde Kur’an topla-
nılan bu sahibeler, Allah kendisini vefat ettirinceye kadar Ebû 
Bekr’in yanında kaldı.”

(Buhârî, Kitabu’l-Tefsir 199 Cilt 9 s. 4423-4424 Ötüken 1987)
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27) Saklanan Hadis 

Ebû İshak şöyle dedi: Ben el-Berâ (ra)”dan işittim, şöyle 
diyordu: 

“Mü’minlerden oturanlarla, Allah yolunda mallarıyla, can-
larıyla savaşanlar müsâvi olmaz...” âyeti indiği zaman, Resû-
lullah (as) Zeyd’i çağırdı. Zeyd bir kürek kemiği ile geldi ve o 
âyeti yazdı.”

(Buhârî, Kitabu’lCihad ve’s-siyer 47 cilt 6, s.2674. Ötüken 1987)

28) Saklanan Hadis 

Leyl Suresi’nin 3. Ayeti Mushaflara fazladan bir kelime ile 
yazılmış. Şu an Mushaflarda “ma halaka” yazmaktadır.

Buhârî hadisinin savunduğunu anlarsanız hadislerin ne 
kadar tehlikeli olduğunun farkına varırsınız. Hadisin özü diyor 
ki; bazı kelimelerin, bazı âyet ve surelerin Kur’an’a eksik ya da 
fazla yazıldığı ya da Kur’an’dan çıktığı ancak hükmünün devam 
ettiği ortadadır.

Örneğin; Leyl suresinin üçüncü âyetini, İbn Mesud’un 
‘ve’z-zekeri ve’l-unsâ’ şeklinde okuduğunu yani ‘ve mâ halaka/
yaratana’ ifadesini okumadığını ve bunu bizzat Resul’den bu 
şekilde öğrendiğini söyleyerek şöyle dediği ifade ediliyor;

Ebu’d-Derdâ:
Şehâdet ediyorum ki, ben de Peygamber (sav)’in bu âyeti 

böylece okuduğunu işitmişimdir (vez-zekera ve’l-ünsâ”). Fakat 
bu Şamlılar benim “Ve halaka’z-zekera ve’l-ünsâ” şeklinde oku-
mamı istiyorlar, vallahi ben onlara tâbi olmuyorum, dedi.

(Buhârî, Kitabu Tefsir suretu 92 (Suretu’l-leyl); Müslim, el-Müsafirin, 
50-282, 284)

Bu rivayete yani İbn Mesud’un ifadesine göre şu an elimiz-
deki mushaflarda yer alan bu ifade gerçekte Kur’an’da bulun-
mamaktadır. Daha basit olarak şöyle ifade edeyim;
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Buhârî’ye, Müslim’e iman ederseniz Kur’an’da olmayan 
bir kelime sonradan Kur’an’a sokulmuş. Bizzat Rasûl’den âyeti 
dinleyen ve ezberleyen ravi, mevcut Kur’an’daki âyetin yanlış 
olduğunu iddia ediyor!

Asıl üzücü olan bu tür konu ile ilgili birçok hadis var; Kehf 
suresi 79. âyet gibi “kelime vardı kalktı, kelime yoktu yazıldı!” 
gibi.

Sizin kararınız benim için önemli, en güvenilir hadis âlim-
leri denilen bu kişiler ile aynı fikirde misiniz?

29) Saklanan Hadis

İbn Abbâs (ra)’tan tahdis etti ki, Resûlullah (as) şöyle bu-
yurmuştur:

“Cibril bana Kur’an’ı bir okunuş üzerine okuttu. Ben de 
durmadan bunun artmasını istedim. Ta yedi türlü okunuşa 
erişinceye kadar bu dileğimde ısrar ettim.”

(Buhârî, Kitâbu Bed’i’l-Halk 29, c. 7, s. 3035, Ötüken, 1987)

30) Saklanan Hadis

“Ömer, Peygamber’den, halkın doğru yoldan sapmamaları 
için kendisine bir şeyler söyleyip yazmasını istediğinde; Pey-
gamber: ‘Allah’ın kitabı bize yeter’ dedi.” 

(Buhârî İtisam 26, İlim39, Cenaiz 32, Merza 17; Müslim Cenaiz 23, 
Vesaya 22)

Bizim sadece Kur’an yeter dememizin sebebi hadisler yo-
luyla İslam’a verilen zararın farkında olmamızdır. Şeytani bir 
plan ile uygulanan bu metot zehiri balın içinde verme gayre-
tidir.

Rasûl’ün dilinden hadis iddiası olarak Allah’ın kitabı bize 
yeter denmesi, şahsen benim için hiçbir önemi olmayan bir 
sözdür. Benim için delil teşkil etmez. Buhârî veya Müslim bunu 
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bana getirdiyse benim vereceğim cevap; “Siz Allah ve Rasûlüne 
iftira atan kimselersiniz sizin söylediğiniz söz doğru dahi olsa 
ben iftiracılara muhtaç değilim!

Allah kitabında benim ihtiyacım olan her şeyi, Rasûl’ün 
dilinden bana, bizlere, tüm insanlığa beyan etti yani bildirdi. 
Bu hadis yerine Ankebut sûresi 51. âyetine iman ediyorum. 
Korunan Allah’ın kelamı, korunmayan kul sözlerine muhtaç 
olamaz.



HÜKÜM ÜRETEN 
İFTİRA HADİSLER

31) Saklanan Hadis

Bana Ukeyl, İbn Şihâb’dan; o da Urve’den; o da Âişe (r. 
anhâ)’den tahdis etti (ki o şöyle demiştir):

“Peygamber’in zevceleri geceleyin hâceti def ’e (tuvalet) 
çıktıklarında (Medine’nin kenarında olan) Menâsı’a kadar 
giderlerdi. O açık bir yerdir. Ömer, Peygamber’e: Kadınlarını 
perde arkasına koy (yani evden çıkmalarını menet) der idi de 
Resûlullah (as) onun dediğini yapmıyordu. Nihâyet Peygambe-
rin zevcesi Sevde bintu Zem’a gecelerden bir gece yatsı namazı 
vaktinde dışarıya çıktı. Sevde uzun boylu bir kadı idi. Ömer, 
hicap emrinin indirilmesine çok arzu duyduğu için, ona: Ya 
Sevde, bilmiş ol ki, biz seni muhakkak tanıdık, diye bağırdı. 
Bundan sonra Allah “hicap” âyetini indirdi.” 

(Buhârî, Kitâbu’l-Vudû 12, c. 1, s. 298, Ötüken, 1987)

32) Saklanan Hadis

Bize Müsedded Yahyâ b. Said’den: o da Humeyd’den; o da 
Enes’ten tahdis etti: Enes b. Mâlik (ra) şöyle demiştir: 

“Ömer (r.a): Üç şey hakkındaki dileğim Allah’ın vahyine 
uygun geldi, yahut Rabbim bana muvafakat etti. Ben: Ya Resû-
lullah! Makamu İbrahim’den bir namaz yeri edinseniz! dedim. 
(Bu lafızla âyet indi.) yine ben: Ya Resûlullah! Yanınıza iyi ve 
kütü kimseler giriyor. Müminlerin anaları olan kadınlarınızın 
örtünmelerini emretseniz! dedim. Bunun üzerine Allah Hicap 
(Ahzab, 59) âyetini indirdi.” 

(Buhârî, Kitâbu’t-Tefsir C. 9, H.10 s. 4182, Ötüken 1987)
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Nüzul sebebi olarak bilinen olaylar maalesef tutarsız ifa-
delerle dolu. Hz. Ömer’in Rasûl’den daha takvalı ve hassas ol-
duğunu vurgulayan bu iftira hadislerin diğer bir çelişkisi de 
İran ya da diğer farklı mezheplerin savundukları hadislerin 
tam tersi olmasıdır.

Keçilerin Yediği Ayeti Anlatan Hadis

33) Saklanan Hadis 

“Zina yapan evlilerin taşlanarak öldürülmelerini emreden 
âyet Hz. Ayşe’nin döşeğinin altındaki sayfada yazılı bulunuyor-
du. Peygamber ölünce Hz. Ayşe onun gömülme işlemleri ile 
meşgulken, evin açık kapısından içeri giren bir keçi o sayfayı 
yedi. Böylece taşlayarak öldürme cezası Kur’an’dan çıktı. Ama 
hükmü devam etmektedir.”

(İbn-i Mâce 36/194, Hanbel 3/61, 5/131)

Köşe başı diyebileceğimiz bu hadis gerçekten önemlidir. 
Saygısından ötürü Kur’an’ı belden yukarıda tutan bu toplum; 

1- Yatağın altına Kur’an sahifeleri konduğunu,
2- Keçinin, üzerinde mürekkep bulunan deriyi yediğini, 
3- Hafızların bir anda bu âyetleri unuttuğunu, 
4- Allah’ın rızasıyla keçinin yediği bu âyetin hükmünün 

devam ettiğini,
5- Kur’an harici vahiy olduğu ve iman edilmesi gerektiğini 

kabul etmek zorunda kalmıştır.
Kur’an’da evliye zinanın cezasının bildirilmesine (24:2) 

rağmen, Allah’ın hükmünü beğenmeyerek, yetmez diyenler, 
kendi içinde birçok problemi barındırdığı halde bu hadis yü-
zünden ülkelerinde recm cezası uygulanmakta ve her nedense 
zina yapan evlileri muhatap alan hadis ile uygulamada sadece 
kadınları taşlatarak öldürtmektedir. İşte recm cezasının yegâne 
kaynağı bu hadislerdir kıymetli okuyucular.
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34) Saklanan Hadis

“Keçinin yemesi sonucu Kur’an’dan çıkan taşlama âyetini 
Ömer Kur’an’a tekrar sokmak istedi; ancak halkın dedikodu-
sundan korktuğu için cesaret edemedi”

(Buhârî 53/5; 54/9; 83/3; 93/21; Müslim, Hudud 8/1431; Ebû Dâvud 
41/1; İtkan 2/34)

İftiradaki mantık hatasına dikkat edin Ömer, Allah’tan 
korkmuyor, halkın dedikodusundan korkuyor. Kendilerinin 
saydıkları övgüleri hatırlayın “Anam babam senin yoluna feda 
olsun!” diyen kişi, kendisine sıra gelince feda olamıyor, kendi 
tabiri ile hakikati saklıyor.

Bu durum, bu hadise inanan kişilerin ne yazık ki hiç umur-
larında değil.

35) Saklanan Hadis

“Bir grup maymun zina yapan bir maymunu yakalamış ve 
taşlama cezasını uyguluyorlardı. Onları bu haklı işte destekle-
mek için ben de taş atarak yardım ettim.” 

(Buhârî, 63/27)

Bu komedi türündeki Buhârî hadisinde de ravi, nikâhlı 
maymunların nikâh şahidi olduğu için bizzat recm uygulama-
sına fiili olarak katılıyor. Amaç, sünnete uymak ve günümüze 
delil olarak anlatmak için bir hikâye oluşturmak. Haliyle böyle 
olması gerekiyor.

Yetişkinlerin Emzirilmesi

36) Saklanan Hadis

“Ey Allah’ın Rasûlü! Salim’in eve gelmesinden ötürü Ebû 
Huzeyfe’nin yüzünde bir hoşnutsuzluk görüyorum. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber “Onu emzir.” buyurdu. Sehle; “Bu, 
büyük bir adam, onu nasıl emzireceğim?” deyince, Resûlul-
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lah tebessüm etti ve “Onun büyük adam olduğunu biliyorum.” 
dedi.”

(Müslim, Rada 26, (1453))

37) Saklanan Hadis

“Git onu emzir, artık senin için bir mahrem olur ve Ebû 
Huzeyfe’nin içindekiler de kaybolur.” 

(Müslim, Rada 27, (1454))38) Saklanan Hadis

“Yanımda oturan bir adam olduğu halde Resûlullah 
odama girdi. Bu durum ona çok ağır geldi ve öfkesini yüzün-
den okudum. Bunun üzerine: “Ya Resûlullah! Bu benim süt 
kardeşimdir.” dedim. O da; “Siz kadınlar süt kardeşlerinizi iyi 
düşünün! Çünkü süt kardeşliği, açlıktan dolayı hâsıl olur!” bu-
yurdu.” 

(Buhârî, Nikâh 21, Şehadat 1; Müslim, Rada 32, (1455); Ebû Dâvud, 
Nikâh 9, (2058); Nesâî, Nikâh 51, (6, 102))

Mısır’daki El-Ezher Üniversitesinin Hadis Bölümü Başka-
nı tarafından, “Kadınlar, aynı işyerindeki erkekleri emzirirse, 
akrabaya dönüşür, tacize uğramaktan kurtulur” şeklinde bir 
fetva verildiği bilgisini de paylaşmam gerekir. Hadisleri dinin 
kaynağı kabul edenler, bu hadisler ve fetva için ne derler acaba? 

Sadece bu son üç hadis bile aklı başında bir Müslüman’a 
dinin kaynağı olarak Kur’an yeter demek için yeterlidir. Anne-
mizin yanında oturan bir adam var Resul yok, hiçbir siyerde 
bahsedilmeyen bu süt oğlan kimdir? Bu ahlaksızca yapılan if-
tiranın savunması olabilir mi?



RASÛL’E VE AİLESİNE 
AÇIK İFTİRA EDEN
HADİSLER

Hz. Âişe’nin Evlenme Hadisi
Bu hadis sizler için önemli bir kaynaktır dostlar. Sahih bir 

hadisin size Kur’an’ı iptal edebileceğini dayatan âyetin hükmü-
nü kaldırma gücüne sahip olan bu hadislerin arasından onlara 
bu ya da buna benzer bir hadisi verdiğiniz zaman bizlerden iki 
kat daha fazla “hadis düşmanı” olduklarını göreceksiniz.

Hadislerin ravisi bizzat olayı yaşayan kişi Hz. Âişe olması-
na rağmen nasıl inkâr ettiklerini ya da tevil ettiklerini hayretler 
içinde seyredeceksiniz.

38) Saklanan Hadis 

Urve merhum, Hz. Âişe (ra)’den şunu nakletmiştir: “Hz. 
Peygamber (sav) bana dedi ki: “Rüyamda sen bana üç gece 
gösterildin: Melek seni bana bir ipek parçası içerisinde getirdi 
ve “Bu senin zevcendir, aç onu!” dedi. Ben de açtım, içindeki 
sendin. Ben: “Bu rüya Allah katında ise, onu gerçekleştirecek-
tir” dedim.”

(Ravi: Aişe/ Buhârî, Nikâh 9, 35, Tabir 20, 21; Müslim, Fezailu’s-Sa-
habe 79; Tirmizî, Menâkıb (3875))

39) Saklanan Hadis

Resûlullah (sav), ben altı yaşında iken benimle evlendi. 
Medine’ye geldik. Beni’l-Haris İbnu’l-Hazrec kabilesine indik. 
Ben hummaya yakalandım. Saçlarım döküldü, (İyileşince) 
saçım yine uzadı. Annem Ümmü Ruman, ben arkadaşlarımla 
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salıncakta oynarken, bana geldi, benden ne istediğini bilmeksi-
zin yanına gittim. Elimden tuttu. Evin kapısında beni durdur-
du. Evimizde, ensardan bir grup kadın vardı. “Hayırlı, bereketli 
olsun!”, “Uğurlu mübarek olsun!” diye dualar, tebrikler ettiler. 
Annem beni onlara teslim etti. Onlar kılık-kıyafetime çeki 
düzen verdiler. Beni, [kuşluk vakti aniden] Resûlullah (sav)(‘ın 
gelişinden) başka bir şey şaşırtmadı. Annem beni O’na teslim 
etti. O gün ben dokuz yaşında idim.

(Ravi: Aişe/ Buhârî, Nikâh 38, 39, 57, 59, 61; Müslim, Nikâh 69, 
(1422); Ebû Dâvud, Nikâh 34, (2121), Edeb 63, (4933, 4934, 4935, 
4936, 4937); Nesâî, Nikâh 29, (6,82))

40) Saklanan Hadis

Peygamberimizin Hazret-i Âişe İle Nişanlanması
Rivâyete göre Hz. Âişe şöyle demiştir: “Ben altı yaşında 

bir kız iken Nebî (sav) beni akd ve nikâh eylemişti. (Üç sene 
sonra) biz Medine’ye hicret ettik. Hâris İbn-i Hazrec oğulları-
nın menziline indik. Müteakiben ben, sıtmaya tutuldum. Bu 
cihetle saçım döküldü. (Hastalıktan kurtulduktan sonra) saçım 
gürleşti, uzayıp omuzlarıma döküldü. Bir kere ben, arkadaşla-
rımla beraber salıncakta oynarken annem Ümmü Rumân bana 
doğru geldi ve beni çağırdı. Ben de annemin yanına geldim. 
Beni ne edeceğini bilmiyordum. Annem elimi tuttu. Tâ evin 
kapısı önün (e geldiğimizde ora) da beni durdurdu. Ben de 
yorgunluktan kaba kaba soluyordum. Nihâyet soluğum biraz 
yatıştı. Sonra annem biraz su aldı. Onunla yüzümü, başımı 
sıvazladı. Sonra beni eve koydu. Evde Ensâr’dan birtakım ka-
dınlar hazır bulunuyordu. 

Bunlar bana, hayır ve bereket üzere geldin, hayırlı kısmet 
getirdin! diye alkışladılar. Annem beni bu kadınlara teslim etti. 
Bunlar da benim kılığımı, kıyafetimi düzlediler ve Resûlullah 
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teslim ettiler. Beni hiçbir şey sıkmadı. Ancak Resûlullah (sav)’i 
habersiz görünce sıkıldım. (Resûlullah bir sedir üzerine otur-
muştu. Yanında Ensar erkeklerinden, kadınlarından oturanlar 
vardı. Beni Resûlullah yanına oturttu). Ensar kadınları beni 
Resûlullah takdim ettiklerinde ben dokuz yaşında bir kızdım.

(Buhârî, e’s-Sahih, Kitabu Menâkıbi’l-Ensar/44; Tecrid, hadis no. 
1553)

Gördüğünüz gibi nefes alışverişinin ritmine kadar ayrıntı 
veren Hadis “Arkadaşlarımla oyun oynuyordum!” diyerek as-
lında 18 yaşındaydı diye kaçmaya çalışanlara da yaşın önemi 
yok oyun oynayan bir çocuktum! dercesine ifadeye sahip.

41) Saklanan Hadis

Resûlullah (sav) Hayber’e geldi. Allah kaleyi fethetme-
yi müyesser kılınca, kendisine Safiyye Bintu Huyey İbni 
Ahtab’ın güzelliğinden bahsedildi. Safiyye’nin kocası savaş 
sırasında öldürülmüştü. Kadın daha yeni evlenmişti. Aley-
hisselatü vesselam, ganimetten pay olarak kendisine onu 
seçti. Oradan Safiyye ile birlikte çıktılar. Revha nam mevki-
ye geldiler. Aleyhisselatü vesselam orada gerdek yaptı. Sonra 
küçük bir yaygı içerisinde has (denen hurma, yağ ve keş’ten 
mamul bir yemek) hazırladı. Sonra bana: “Etrafındakileri 
çağır!” buyurdu. Bu, Resûlullah (sav)’ın Safiyye için verdiği 
düğün yemeği idi. Sonra oradan Medine’ye hareket ettik. 
Resûlullah (sav) Safiyye için, bineğinin terkisine bir örtü 
seriyordu. Sonra devesinin yanına çömelip dizini dayadı. 
Safiyye (ra), dizine basarak deveye bindi.

(Ravi: Enes/ Buhârî, Salât 12, Ezan 6, Salâtu’l-Havf 6, Cihad 102, 
130, Menâkıb 27, Megazi 38; Müslim, Nikâh 464)
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42) Saklanan Hadisler

Beni’l-Mustalik’ten Cüveyriye Bintu’l-Haris, Sabit b. Kays 
İbni Şemmas (ra)’ın hissesine düşmüştü [esaretten kurtulmak 
için mükâtebe anlaşması yaptı]. O, çok güzel bir kadındı, gözde 
onun için bir hisse vardı (gören göz haz duyardı). Mükâtebe 
bedelini ödemede yardım talep etmek üzere Resûlullah (sav)’a 
geldi. Hz. Âişe devamla der ki: “Cüveyriye kapıda durduğu 
vakit onu görünce durumu hoşuma gitmedi (Resûlullah’ın 
onu beğenip evlenmeye kalkacağından koktum). Resûlul-
lah (sav)’ın da benim onda gördüğüm (güzelliği) göreceğini 
derhal anladım. “Ey Allah’ın Rasûlü dedi. Ben Haris’in kızı 
Cüveyriye’yim. Durumum size meçhul değil. Ben Sabit b. 
Kays’ın hissesine düştüm. Fakat hürriyetime kavuşmak için 
onunla mükâtebe yaptım. Size, mükâtebe (bedelini ödemem)
de yardım istemek üzere geldim. Resûlullah: “Sana ondan 
daha hayırlısını söylesem ne dersin?” buyurdular. Cüveyriye: 
“O nedir?” dedi. “Senin yerine mükâtebe ücretini ödeyeyim 
ve seni zevce olarak alayım?” buyurdular. 

Cüveyriye de: “Kabul ediyorum!” dedi. [Bunun üzerine. 
Sabit b. Kays’a adam göndererek Cüveyriye’yi ondan talep etti. 
Sabit: “O senindir, ey Allah’ın Rasûlü! Annem babam sana 
feda olsun!” dedi. Aleyhisselatü vesselam mükâtebe ücretini 
hemen ödedi. Cüveyriye’yi azad edip evlendi. Halk, Resû-
lullah (sav)’ın Cüveyriye ile evlendiğini işitince ellerindeki 
esirleri salip azad ettiler ve “Bunlar Resûlullah (sav)’ın artık 
akrabalarıdır (esir olarak tutulamazlar)!” dediler. Hz. Âişe 
devamla der ki: “Kavmine ondan daha hayırlı bir kadın gör-
medik; onun sebebiyle Beni Mustalik’ten yüz aile halkı azad 
olundu.”

(Ravi: Aişe/ Ebû Dâvud, Itk 2, (3931)
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43) Saklanan Hadis

Rasûl’ün Cariyesi Zina Etmiş

Hz. Ali hutbede şöyle buyurdu: “Ey insanlar, kölelerinize 
–ister muhsan olsunlar ister olmasınlar- hadleri tatbik edin. 
Zira Hz. Peygamber (as)’in bir cariyesi zina yapmıştı, ona celde 
tatbik etmemi emretti. Dövmek üzere yanına geldim. Yeni nifas 
olmuştu. Döversem öldürürüm diye korktum. Durumu Resû-
lullah’a arzettim. Bana:

“İyi yapmışsın, iyileşinceye kadar ona dokunma” dedi.”
(Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvud; Kütüb-i Sitte; 1593, 5/168, 169)

44) Saklanan Hadis 

Rasûl’ün ailesine tacizde bulunulduğunu iddia eden bu 
iğrenç iftira, hadis deryası içinde yerini koruyor. Hadis savunu-
cuları çıkartıp atmaya cesaret edemedikleri için de günümüze 
kadar ulaşmış.

Hz. Enes anlatıyor:

Bir adam, Resûlullah’ın ümmü veledine temas etmekle 
itham edilmişti. Resûlullah, Hz. Ali’ye “Git boynunu vur” diye 
emretti. Hz. Ali, adama geldiği vakit, onu bir kuyunun içinde 
yıkanıp serinliyor buldu.

“Çık dışarı” diyerek elinden tutup kuyunun dışına çıkar-
dı. Hz. Ali adamın “burulmuş” hadım edilmiş ve erkeklik or-
ganından mahrum olduğunu gördü. Artık ona dokunmayıp, 
durumu Hz. Peygamber’e haber verdi. Resûlullah, onu, davra-
nışı sebebiyle takdir etti.”

(Müslim, Tevbe 59, 2771) Kütüb-İ Sitte; 1602, 5/176, 177 (1)

45) Saklanan Hadis 

Rasûl’ün eşine uydurulan çirkinlik:
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501- Enes b. Mâlik’ten rivayet:
“Uhud harbinde, Yemin olsun ki, Âişe binti Ebi Bekir ile 

Ümmü Süleym’i paçalarını sıvamış halde gördüm. Baldırla-
rının bileziklerini görüyordum. Su tulumlarını taşıyor, sonra 
gâzilerin ağızlarına boşaltıyorlardı.

(Müslim, C.8 H.136/655 Sönmez Neşriyat)

Bu rivayet apaçık Ayşe ve Ümmü Süleym’ye yapılan bir if-
tiradır. Rasûl’ün eşinin baldırını gördüğünü anlatan bu kişinin 
bu sözlerinin kayıt altına alınmasının gerekçesi ne olabilir ki?

Kendi eşlerinin gözlerini bile kapatan çarşafı dinin emri 
olarak veren bu kişilerin, konu hadis olunca bu kadar rahat 
kaleme almaları çok zalimce değil mi?

46) Saklanan Hadis 

520-Câbir (r.a.) ’den rivâyet olunduğuna göre, Peygamber 
(as) (ansızın) bir kadın görmüş, bunun üzerine Zeyneb bint 
Cahş’ın yanına girip onunla ihtiyacını gidermiş, sonra ashabı-
nın yanına çıkıp onlara; “Kadın, şeytan kılığında (bir erkeğin) 
karşısına çıkabilir. Kim böyle bir şeyle karşılaşırsa, hemen aile-
sine gelsin (ve onunla cinsi münasebette bulunsun) çünkü bu 
(şekilde hareket, kadınlara yönelik) içindeki (his)leri zayıflatır.” 
buyurmuş.

(Ebû Dâvud, Kitabu’n-Nikâh (12) , Bâb 42-43; Müslim, Nikâh 9; Tir-
mizî, Redâ’ 9)

Şimdi bunu açıklayarak okuyalım. Peygamberimiz yolda 
bir kadın görüyor ve anlaşılan o ki; (haşa) kadını çok (cinsel 
manada) çekici buluyor. Bunun için gidip Zeynep anamız ile 
cinsi münasebette bulunuyor!

Bu hadis aslında en yaygın bilinen hadistir. Buna rağmen 
kitabıma alma sebebim, Kur’an’da anlatılan örnek ahlak sahibi 
bir Rasûl’ün böyle bir şey yapmayacağıdır. Üstüne bir de bu 
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olayı sahabeye anlatıp, benzer durumlar için hüküm koyması, 
ne kadar çirkin bir iftira olduğunun delilidir.

Herkesin yarısını bildiği bir hadistir, ben tamamını ve-
riyorum. Aradaki fark, Rasûl böyle bir şey yapsa bile gelip o 
insanlara bunu anlatır mı? Yarısını sakladığınız zaman sanki 
Rasûl böyle bir şey yapmış, bunu görüp anlayan birisi anlatmış 
gibi veriliyor.

Örnek ahlak sahibi Rasûl’e atılan en büyük iftiralardan 
biridir. (68:4)

47) Saklanan Hadis

“Peygamber nerede güzel bir kadın görse hemen eve koşar, 
hanımı Âişe ile cinsel ilişkiye girerdi.”

(Buhârî, Hibe, 8)

İnsanların hadisleri sorgulamasına ve hadislerden kur-
tulmasına sebep olan en önemli hadislerden biri bu hadistir. 
Rasûl’e yapılan apaçık bu iftira sayesinde birçok kişinin hadis-
lere bakışında ciddi değişiklik olduğunu gözlemliyorum.

İnşallah sizlere de düşünme fırsata verecektir.

48) Saklanan Hadis 

Hz. Âişe (ra) diyor ki: 
“Resûlullah (as) ölmezden önce bütün kadınlarla nikâh 

kendisine helal kılındı.”
(Kütüb-i Sitte 751 S.198 C.4 B 1998 alıntısı Tirmizî, Tefsir, Ahzab, 
(3214); Nesâî, Nikâh 2(6.56) 9.)

49) Saklanan Hadis;

Hz. Âişe anlatıyor; 
“Resûlullah (s.a.v.) oruçlu iken beni öper ve dilimi emerdi!”
(Sünen-i Ebû Dâvud 2386)
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Bazı hadislerin eleştirilmesine bile gerek olmayacak kadar 
haddi aşması maalesef çok üzücü dostlar.

50) Saklanan Hadis 

Ebû Seleme’nin yaptığı diğer bir rivayette şöyle gelmiştir: 
“Hz. Âişe (r. anhâ)’nin yanına girmiştim. Yanımda Hz. 

Âişe ’nin süt kardeşi vardı. Kendisine, Resûlullah (as)’ın ce-
nabetten nasıl yıkandığını sorduk. Bir sa’ miktarında bir kap 
getirtti ve onunla yıkandı. Âişe ile aramızda bir perde vardı. 
(Yıkanırken) üzerine üç kere su döktü ve dedi ki: “Resûlullah 
(as)’ın zevceleri, saçları kulak memesi civarında olması için 
saçlarının başlarını alırlardı.”

(Kütüb-i Sitte 3760 C.10 S.542 Akçağ-1990, alıntıları; Buhârî, Gusl 2, 
Müslim Hayz 41,42, (319-320); Muvatta, Tahâret 68, (1,44,45); Ebû 
Dâvud, Tahâret 97, (238); Nesâi, Tahâret 144, (1,127)

Yıllar önce benim hadislere bakış açımı şekillendiren bir 
hadistir. Neden böyle bir husus, Rasûl’den değil de eşinden 
anlatılır! Böyle bir hadisi ister, istemez naklettiğim için ayrıca 
utanç duyuyorum. Fakat Rasûl’e iftira atanların ortaya çıkması 
için kendimi mecbur hissediyorum.

51) Saklanan Hadis

Teaddüdü Zevce Bahsi
Ümmü’l-mü’minîn Âişe’den şöyle rivayet olunmuştur: 
“Nebî (sav) bir sefere çıkmak istediğinde kadınları ara-

sında kur’a çekerdi. Bir sefer de kur’a Âişe ile Hafsa’ya isabet 
etti. Resûlullah gece olunca Âişe’nin mahfesine biner ve onunla 
görüşerek yol alırdı. Bir gün Hafsa Âişe’ye: Bu gece sen benim 
deveme binsen, ben de senin devene binsem, sen görmediğin 
manâzırı görürsün. Ben de görmediğim yerleri görmüş olurum, 
dedi. Âişe: Pek âlâ, diye muvafakat etti. Bunun üzerine Hafsa 
Aile’nin devesine bindi. Resûlullah Aile’nin devesine geldi. Hâl-
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buki onda Hafsa bulunuyordu. Hafsa ‘ya selâm verdi. Sonra 
yola devam etti. Nihâyet bir durak yerinde indiler. Bu suretle 
Âişe Resûlullah kaybetmişti. Durak yerinde indiklerinde Âişe 
(teessüründen intihara tasaddî edip) iki ayağını izhir otlarının 
arasına sokarak: Rabbim bana akrep yahut yılan musallat et 
de beni soksun. Ben Resûlullah bir şey söylemeğe muktedir 
olamayayım, diye dua etti.

Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Hadis No: 1820

52) Saklanan Hadis 

Hz. Âişe Hadislerinden Hz. Hatice Annemize Hakaret 
Örneği bir Hadis

Hazret-i Âişe’nin Hazret-i Hadîce’yi Dişi Dökülmüş Koca-
karı Diye Tavsîfine Resûl-i Ekrem’in Darılması;

“Rivâyete göre şöyle demiştir: Bir kere Hadice’nin hemşi-
resi Hâle Bint-i Huveylid (Medine’ye gelip) Resûlullah (sav)’in 
huzuruna girmek için izin dilemişti. Resûlullah (iki hemşire-
nin seslerinden benzeyişle) Hadice’nin (vaktiyle) istîzânını 
hatırlayarak hâl-i tegayyür etti ve: Allah’ım, istîzân edeni Hâle 
kıl! diye dua etti. Âişe der ki: Artık kıskandım da (Hadice’yi 
kastederek) “-Ya Resûlullah! (İhtiyarlıktan) ağzının (dişleri-
ni dökülüp) iki tarafında diş etlerinin kızartısından başka bir 
beyazlık kalmayan ve zamanın (tekallübâtı) içinde ölen ihtiyar 
Kureyş kadınlarından bir kocakarının nesini anarsın? Allah 
onun yerine sana, ondan daha hayırlısını vermiştir! diye Resû-
lullah karşıladım.”

Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Hadis No:1538

53) Saklanan Hadis

Rasûl’ün başka kimseye duyurma dediği kuvvet macunu 
meselesi de Kütüb-i Sitte’de bulunmaktadır.
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Hz. Peygamber’in öteki ailelerine karşı Hz. Âişe ile Hz. 
Hafsa’nın birleşmesi; kadın kıskançlığı şöyle dediği rivâyet 
olunmuştur: 

“Resûlullah (sav) Zeyneb binti Cahş’ın nöbetinde bal şer-
beti içerdi ve bu suretle onun yanında çok kalırdı. Bunun üze-
rine Hafsa ile ben ittifâk ederek ikimizden hangimizin yanına 
Resûlullah gelirse ona: Yâ Resûlullah, megafîr mi yediniz? 
Sizde megafîr kokusu duyuyorum, desin, diye söz birliği yaptık. 
(Resûl-i Ekrem geldiğinde Hafsa tarafından böyle söylendi.) 
Resul-i Ekrem: Hayır ben megafîr yemedim. Yalnız Zeyneb 
binti Cahş’ın yanında bal şerbeti içmiştim. Artık bir daha onu 
içmem, diye and içti. Ve “İşte yemin ettim, sakın bunu (ne 
Âişe’ye ne de) başka bir kimseye duyurma!” diye tembih bu-
yurdu.”

Tabakât, 8:85; Buhârî, 6:167; Müslim, 2:1102.

54) Saklanan Hadis 

“Peygamberimize sihir yapılmıştı. Öyle ki hanımları ile 
cinsi münasebette bulunmadığı halde bulunduğunu zanneder-
di. Süfyan bunun en şiddetli sihir olduğunu söylemiştir.”

(Ebû Şehbe, Sünnet Müdafaası, sayfa 152-153)

“Medine sokaklarında kendini bilmez halde günlerce 
dolaştı!” şekline uydurma rivayetlerle de desteklenen, Rasûl’e 
yapılmış bu hakaretin amacı, kendi yaptıkları muska ve büyü-
lere ruhsat çıkarmadır. Görüldüğü gibi Kur’an’a (Gaşiye, 22) 
rağmen büyük bir iftiradır.

55) Saklanan Hadis

“Peygamber, Medine’de bir Yahudi tarafından büyülendi. 
Günlerce ne yaptığını bilmez durumda ortalıkta dolaştı.”

(Buhârî 59/11; 76/47; Hanbel 6/57; 4/367)
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Muska ve büyü hurafesini savunmak için Rasûl’e atılan 
iftiradır. Amaç elçiye bile yapılan büyü sana yapılamaz mı? 
Sorusunu kalplere sokmak içindir. Düğümlere üfleyen kadın-
ların şerrinden Allah’a sığınmak bu uyduruk hurafelere inanan 
kişilerden uzak durmak gerektiğini anlatır. Büyünün var oldu-
ğunu değil.

56) Saklanan Hadis

“Peygamber hainlerin yakılmalarını emretti, sonra caydı.”
(1060 Buhârî-Ebû Dâvud-Tirmizî) 

Bkz. Kur’an 4/107

Sormamız gereken soru, en basitinden şu olmalıdır: 
“Madem Rasûl caydı, halen neden kayıt altına alıyorsunuz, 

amacınız nedir?” Teknik olarak bir çizgi ya da ilke olmadığı 
için bütün sorular cevapsız kalacaktır.



RESULLERE VE SAHABÎLERE 
ATILAN İFTİRA HADİSLER

57) Saklanan Hadis

Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Medine’ye gele-
rek Müslüman oldular. Medine’nin havası onlara dokununca 
Peygamber onlara deve sidiği içmelerini öğütledi. Adamlar 
develeri dağıttılar ve çobanı da öldürdüler. Peygamber onları 
yakalattı, ellerini ve ayaklarını kesti, gözlerini oydu, çölde susuz 
ölüme terk etti. Biz onlara su vermek isteyince, Peygamber bizi 
engelledi ve ateş ateş diye karşılık verdi.”

(Buhârî Tıp5/1, Hanbel 3/107,163)

Deve sidiği meselesinden, geniş kitlelerce bilinen bir hadis 
olmasına rağmen son bölümdeki vahşice katledilme bölümü 
saklanmak zorunda kalmıştır!

Günümüzde ifşa olan bu hadisi tevil etmek isteyen hocalar 
tarafından birkaç gerekçe sıralıyorlar.

1) Süt ile karıştırılması lazım. (Hadiste süt yok, oran da 
belli değil)

2) Herkes içemez, Resul özel bir hastalık için tavsiye etti. 
(Hastalığın adı belli değil, umre veya hacca giden bazı kimseler 
sünnet diyerek deve çiftliğine giderek sidik içiyorlar)

3) Bilimsel olarak deve sidiği şifadır ispat edildi! (Amon-
yak içerir insan için zararlı ve zehirlidir)

Aynı metodu “Acve hurması yiyene zehir tesir etmez” ha-
disine gelince test etmek isteyende yok, hadise sahip çıkanda 
yok!
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58) Saklanan Hadis

Ölüm meleği Musa’ya gelerek: “Rabbine icabet et” dedi. 
Bunun üzerine Musa ölüm meleğinin gözüne tokat vurarak onu 
çıkarttı. Melek hemen Allah’a dönerek “Sen beni ölmek isteme-
yen bir kuluna göndermişsin, o benim gözümü çıkardı” dedi.

(Sahîh-i Müslim 10/176)

İsrailiyattan, İslam’ın içine hadisler yoluyla giren bu tür 
saçma hadislerin birden fazla örneğini vermek zorunda kala-
cağız. Kur’an’a rağmen (Münafikun, 11) bu hadisleri savunmak 
isteyen kişilere, bu hadisin hangi konularda bizi aydınlattığını 
sormanızı tavsiye ederim. Aslında çok bilinen bir hadis olma-
sına rağmen kitabıma alma sebebim bir Rasûl’e nasıl hadis yo-
luyla iftira atıldığının ispatını kayıt altına almaktır.

59) Saklanan Hadis

Ebû Hüreyre’den rivayet;
“Ben-i İsrail arasında şöyle bir adet vardı, herkes hep 

birlikte avret mahallini kapatmaksızın suya girip kendilerini 
yıkıyorlardı ve aynı zamanda birbirlerinin avret yerlerine de 
bakıyorlardı. Böyle bir davranış onların arasında ayıp sayıl-
mıyordu. Fakat Hz. Musa, kimsenin onun avret yerini görme-
mesi için tek başına suya dalıyordu. Ben-i İsrail Hz. Musa’nın 
bu tavrına karşı şöyle diyordu: Musa’nın tek başına yıkanması 
ve bizden uzaklaşmasının sebebi bedeninde bir noksanlık ve 
fıtık olduğundan dolayıdır. İşte bundan dolayı bizim onu gör-
memizi istemiyor. Bir gün Hz. Musa yıkanmak için bir suyun 
kenarına gitti, elbiselerini çıkarıp bir taşın üzerine bıraktı ve 
suya daldı. Taş, Hz. Musa’nın elbisesiyle birlikte firar etti. Musa 
da onun peşine koyulup; “Ey taş elbisem! Ey taş elbisem!” (el-
bisemi nere götürüyorsun?) diyordu. Nihayet Ben-i İsrail Hz. 
Musa’nın avret yerine baktı! Allah’a andolsun Musa’nın bir nok-
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sanlığı yoktur (yani fıtık değildir) dediler. Bu esnada taş yerin-
de durdu; Hz. Musa elbiselerini aldı. Daha sonra Hz. Musa taşı 
dövmeye başladı, öyle ki taş altı veya yedi defa inledi.” 

Buhârî, Gusl 20, 30, Enbiya 27, 28, Tefsir, Ahzab 11; Müslim, Hayz 
75 (339), Fezail, 55 (339); Tirmizî, Tefsir, Ahzab (3219).

Çocukların bile kabul edemeyeceği nedeni bile belli olma-
yan bu tür akla aykırı fakat savunmak için Kur’an’daki mucize-
lerin örnek gösterildiği hadisler uzun zaman önce saklanmaya 
mahkûm oldular.

60) Saklanan Hadis;

“Hesap günü tüm peygamberler korku içinde canlarının 
derdinde iken, sadece ben ümmetimi düşüneceğim.” 

(Buhârî 97/36)
Ayete (2-Bakara:285) rağmen elçiler arasında ayrım 

yapmak için Rasûl’e atılan bir iftiradır. Günümüzde kahve kö-
şelerinde oyun oynayarak ömrünü bitiren kitlenin umudu olan 
uydurmalardandır. 

61) Saklanan Hadis

”Üç sebepten dolayı Arabi seviniz: Çünkü ben Arabım, 
Kur’an Arapça ve cennet ehlinin lisanı Arapça’dır.”

İbnü’l-Cevzîu’l-Cevzî, Kitâbu’l-Mevzûât, II, 41; Derviş el-Hût, Esne’l,-
Metâlib, sh., 49; Aclûnî, Keşfu’l-Hafa,

Milliyetçiliğin rağbet gördüğü Anadolu’da “Ben Arabım 
Arap benden değildir.” uydurması, bu uydurmadan daha çok 
bilinir. Fakat ikisinin de Rasûl’e iftira olduğu açıktır.

62) Saklanan Hadis 

Huzeyfe (ra) şöyle demiştir: 
“Ben kendimi bildim ki, ben peygamber ile beraberce yü-

rüyorduk. Derken Peygamber bir kavmin bir duvar arkasında-
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ki süprüntülüğüne geldi ve herhangi birimizin dikilmesi gibi 
dikilip işedi. Ben de ondan uzaklaştım. Kendisi bana işaret etti. 
Ben de yanına vardım ve işemesini bitirinceye kadar topuğu-
nun yanında dikildim.”

(Buhârî, Kitâbu’l-Vudu 88 s.352, c.1 Ötüken 1987)

63) Saklanan Hadis

“Peygamber hiçbir vakit ayak üstünde işemedi”
(Hanbel 4/196; 6/136, 192, 213)

64) Saklanan Hadis

“Peygamberin ayak üstünde işediğini gördüm” 
(Buhârî 4/60, 62; Hanbel 4/246; 5/382, 394)

Çok önemli bir konuymuş gibi her hadis kitabında bulu-
nan bu ve benzeri hadisler, savunucuları tarafından sözde bilim 
ışığı altında da savunulmaya devam etmektedir. Taban tabana 
zıt, çelişki olduğundan muhatabı en az birini saklamaktadır. O 
sebepten sizlerle paylaşıyorum.

65) Saklanan Hadis

“Şüphesiz gül, Peygamber’in terinden yaratılmıştır.”
(Sehâvî, sh., 159)

Hadis olsa “Gül benim terimden yaratıldı!” olması gerekir. 
Hristiyanların İsa Resul’e yaptığını bazı Müslümanlar Muham-
med Rasûl’e yapıyorlar bunlar müslüman değil Muhammedîler. 
Hicri takvimi bilmez, Kur’an’ın manasını bilmez, iltifat yağdı-
rarak şefaat kazanacaklarını umut ediyorlar.

66) Saklanan Hadis;

“Ümmetimin âlimleri İsrailoğullarının peygamberleri gi-
bidir.”

(Aliyyü’l-Kârî, Esrâru’l-Merfûa, sh., 247, el-Masnûa, sh., 92, Sehâvî, 
a.g.e., sh., 340; Aclûnî, a.g.e., II, 64, Elbânî, a.g.e., I, 679.)
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Bu uydurma hadise inanan kişi, günümüzde takip ettiği 
tarikatın liderini Musa Rasûl’e denk gördüğünün, tarikatın li-
derini de peygamberleştirdiğinin acaba farkında mı?

67) Saklanan Hadis 

Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor:
“Resûlullah (as) buyurdular ki: Hz. Adem’in yaşı kırk yıl 

eksik olarak kesinleşince hemen ölüm meleği geldi. Âdem (a.s) 
ona: “Yani benim ömrümden kırk yıl geride kalmadı mı?” dedi. 
Melek: “İyi ama, dedi, sen onu oğlun Dâvud’a vermedin mi?” 
Âdem inkâr etti, zürriyeti de inkâr etti.”

(Kütüb-i Sitte 614 C.3 S. 488 B. 1998 alıntısı, Tirmizî, Tefsir, A’raf, 
(3078)

Neden uydurulmuş olduğunu anlayamadığım bir hadis 
büyük ihtimalle malum âlimler bir ihtiyaç duydukları konuda 
üretmiş olma ihtimali var. İhtiyaç olmadığı için bir kenarda 
kalmış yetim bir hadis diyelim.

68) Saklanan Hadis

Hitanın İbra Sünnet Olma Hadisi
Ebû Hüreyre’den rivayet;
“Resûlullah (sav)’in: “İbrahim aleyhse-selâm seksen ya-

şında olduğu halde (Şam mülhakatından) Kaddum köyünde 
sünnet oldu” dediği rivayet olunmuştur. 

Yine Ebû Hüreyre’den gelen bir rivayette (Kaddum yerin-
de) muhaffet olarak Kadum vârid olmuştur (ki, marangoz âleti 
olan keserle sünnet oldu demektir).

(Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Hadis No:1379)

Özellikle marangoz aleti keser meselesi olmasa, sünnet 
meselesi için büyük delil teşkil edecekken, sünnet olmayı ispat 
edelim derken alay konusu olmamak için saklanan hadistir.
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69) Saklanan Hadis 

İbn Abbas (ra) anlatıyor: 
“Resûlullah (sav)’ın arkasında çok güzel bir kadın namaz 

kılıyordu. Cemaatten bazıları onu görmemek için ön safa kaçı-
yor, bazıları da en arka safa geliyor, rükuya vardığı zaman kol-
tuğunun altından ona bakıyordu. Bu durum üzerinde Cenâb-ı 
Hakk şu âyeti indirdi: “And olsun, sizden öne geçenleri de biz 
biliriz, geri kalanları da biz biliriz.”

(Hicr, 24; Kütüb-i Sitte 671 c. 4, s. 39 B. 1988 alıntısı, Nesâi, İmamet 
(2,118)

Huşu içine namaz kılan sahabe koltuk altından kadın 
dikizliyor. Kadın erkeklerle beraber namaz kılıyor. Özellikle 
Selefi cemaatinin tüylerini diken diken edecek bir hadis saklan-
maktan başka çareleri kalmıyor. Her biri gökteki yıldız kabul 
edilenler hakkında böyle hadislerin olması tabii ki saklanma 
gerekçesi oluyor.

(Tirmizî, Tefsir, Hicr, (3122))

Kadınların namaz için mescide gelmesini yasaklayan on-
larca hadisin içinde bu tür hadislerde mevcut.

70) Saklanan Hadis 

Hz. Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: 
“Resûlullah (as) buyurdular ki: 
“Kim helâya giderse tesettürde bulunsun, (kuytu bir yer) 

bulamazsa, hiç olmazsa kum (taş vs., den) bir tümsek yapıp 
ona arkasını dönsün, zira şeytan, insan oğlunun makatlarıyla 
(oturak) kısmıyla oynar. Kim bunu yaparsa en güzelini yapmış 
olur, yapmayana bir beis (zararı)yok.”

(Kütüb-i Sitte 3558 C.10 S.376 B.1990, alıntısı Ebû Dâvud, Tahâret 
19, (35)



KADINLARA İFTİRA 
EDEN HADİSLER

71) Saklanan Hadis 

“Mümin / imanlı bir kadının durumu, siyah kargalar ara-
sında bulunan ve ne ikincisi ne de benzeri olmayan bir alaca-
karga gibidir.” 

(Mecmau’z-zevaid, 4/274)

Kadınları aşağılayan, hakaret eden yüzlerce hadisten bir 
tanesi. Verilmek istenen ana fikir, imanlı bir kadının olma ih-
timalinin ne kadar düşük olduğu.

72) Saklanan Hadis

“Kadında, At’ta ve Ev’de uğursuzluk vardır.”
(1995-6617 İbn Mâce, 1995/1993 c.17 s.218 /6617; Buhârî-Müs-
lim-Ebû Dâvud-Tirmizî-Nesâî)

(Bkz. Kur’an-27/47 7/131)

73) Saklanan Hadis

“Namazın önünden kadın, eşek, siyah köpek, Yahudi veya 
domuz geçerse namaz bozulur.” 

(2732-Buhârî-Müslim-Muvatta-Ebû Dâvud-Tirmizî-Nesâî; 
2743-Müslim-Ebû Dâvud-Tirmizî-Nesâî-ibnu Mâce; 6237- Müs-
lim-Ebû Dâvud-Tirmizî-Nesâî-İbn Mâce)

(Bkz. Kur’an-107/4-6)

74) Saklanan Hadis

“Erkeğe karısını niçin dövdüğü sorulmaz.” 
(3299-Ebû Dâvud)

(Bkz. Kur’an-33/58)
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75) Saklanan Hadis

“İnsanın insana secde etmesi uygun olsaydı, kadının ko-
casına secde etmesini emrederdim.”

(3293-Tirmizî)

(Bkz. Kur’an-27/24)

76) Saklanan Hadis

“Kadınların akılları kıt ve dindarlıkları eksiktir.” 
(3307-Ebû Dâvud-Müslim-Buhârî-İbni Mâce)

(Bkz. Kur’an-39/18 4/1 49/11)

77) Saklanan Hadis

“Cehennemdekilerin çoğu kadınlardır.” 
(5374-Buhârî, Müslim, Nesâî, Muvatta, İbn Mâce; 2075-Buhârî, 
Müslim)

(Bkz. Kur’an-7/179 72/15 33/35)

78) Saklanan Hadis

“Cennette en az kadınlar vardı.”
(3309- Müslim)

(Bkz. Kur’an-7/179)

79) Saklanan Hadis 

“Kadınlar sizin yanınızda esirler gibidirler.” 
(3303 Tirmizî)

(Bkz. Kur’an-4/1 49/11)

80) Saklanan Hadis

“Ey kadınlar, sizler cehennem odunusunuz.”
(3039-Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî)

(Bkz. Kur’an 72/15)
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81) Saklanan Hadis

“Erkek bebeğin sidiğini temizlemek için birkaç kez su 
serpin; kız bebeğin sidiğini temizlemek için iyice yıkayın.” 

(3506 Buhârî, Müslim, İmam Mâlik, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî; 3507 
Ebû Dâvud; 527-6162 İbn Mâce)

(Bkz. Kur’an 6/139, 16/58, 43/17)

82) Saklanan Hadis 

“Oğlan çocuğu için birbirine denk iki kurban, kız çocuğu 
için bir kurban gerekir.” 

(3970-Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî)

(Bkz. Kur’an 6/139, 16/58, 43/17)

83) Saklanan Hadis

“Erkeklere kadınlardan daha zararlı fitne bırakmadım.” 
(3308-Buhârî-Müslim-Tirmizî)

(Bkz. Kur’an 4/1, 49/11)

84) Saklanan Hadis;

“Kadınlar evlerin lambalarıdır, fakat onlara okuma yaz-
mayı öğretmeyiniz.”

(95 Aclûnî, a.g.e., II, 316)

85) Saklanan Hadis; 

“Kadın bir günlük yola mahremi olmadan seyahat edemez.”
(2194- Buhârî, Müslim, İmam Mâlik, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî)

(Bkz. Kur’an 33/35)

86) Saklanan Hadis

“Kadın avrettir, dışarı çıktı mı şeytan muttali olur.” 
(3443-Tirmizî)
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Her hadis için yoruma gerek duymadım sadece kadınlara 
hakaret hadislerini alsak tek başına kocaman bir kitap olur. 
Fakat buna rağmen sadece Kur’an dinin kaynağı olarak bize 
yeter diyen kadın sayısının azlığı dikkat çekici. Genelde bu tür 
hadisleri hiçbir kadın kabul etmiyor fakat yine birçoğu Buhârî 
ya da Tirmizî’ye iman ediyor. Bizde onlar adına üzülüyoruz.

87) Saklanan Hadis 

“Ey kadınlar süs eşyanız altın ve ipek değil, gümüş olmalıdır.”
(2104-Nesâî; 2106-Ebû Dâvud-Nesâî)

(Bkz. Kur’an 7/31-32; 22/23)

88) Saklanan Hadis;

Sizden birisi istişare yapmadan bir iş yapmasın. Eğer isti-
şare edecek hiçbir kimse bulamazsa bir kadınla istişare etsin ve 
onun dediğinin tersini yapsın. Çünkü onun dediğinin tersini 
yapmasında bereket vardır.

(Aliyyü’l-Kârî, sh. 226; Şevkânî, sh. 130)

Kadınlarla alay eden bu tür hadisler, kadınlara hakaret 
eden hadislerden daha az.

89) Saklanan Hadis;

“Güzel yüze bakmak ibadettir.”
(İbn Kayyım el-Cevziyye, a.g.e., sh., 62; Aliyyü’l-Kârî, Esrâru’l-Merfûa, 
sh., 355)

Kendi eşlerini saklamak için hadis uyduranlar, başkala-
rının eşlerine ya da kızlarına rahatça bakabilmek için Rasûl’e 
iftira atmaya çekinmiyorlar.

90) Saklanan Hadis 

“Ey Atıyye, yufkadan sünnet et, derin gitme, çünkü yufka 
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sünnet etmek (kanın üste çıkmasıyla) yüzü güzelleştirir ve 
kocası için daha zevkli olur.”

(İhyau Ulumiddin, İmamı Gazali, 1/382)

91) Saklanan Hadis

“Sünnet (hıtan), erkeklere sünnet, kadınlar için fazilettir.” 
(Ahmed b. Hanbel, V, 75; Ebû Dâvud Edeb, 167; el-Fethu’r-Rabbânî, 
XVII, 1312)

Kızların sünneti tüm hadis kitaplarında mevcuttur. Bizim 
Resul âşıklarının işine gelmediği için saklanmaktan başka 
çaresi yoktur.

92) Saklanan Hadis 

“Bir kadının parmaklarını kesmenin cezası, deve cin-
sinden tazminat olarak şöyledir; bir parmak için on deve, iki 
parmak için yirmi deve, üç parmak için otuz deve, dört parmak 
için yirmi deve.”

(İmam Mâlik 43/11, Hanbel 2/182)

Emanete ihanet olmasın diye nakledilirken bile aklını kul-
lanmayan sözde hadis âlimlerinin düştüğü komik durum “üç 
parmak 30 deve, dört parmak 20 deve” yazım hatası olma ihti-
maline karşı üç ayrı kaynaktan okudum. Maalesef dört parmak 
kesersen daha karlısın.

93) Saklanan Hadis 

“Eğer erkeğin tepesinden tırnağına kadar cerahat (İrin) 
aksa, kadın da bunları ağzı ile temizlese, yine de erkeğin hak-
kını ödemiş olmaz.”

(İbn-i Hacer el Heytemi 2/121)

Üstünlüğün erdem ve takvada (49:13) olduğu unutan zih-
niyet kadına hakaret etmek için Resul adına bu tür iftiraları 
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yüzlerce yıl kullandılar. Annelerinin de bir kadın olduğunu 
unutarak övündükleri bu hadisleri, maalesef özellikle düğün-
lerde sohbet verirken kullanmazlar saklamak zorunda kalırlar. 
Bu iftiraları dile getirdikleri yerler, Aile içindeki tartışmalarda, 
kadını ahiretle korkutarak susturdukları odalarıdır.

Samimi iseler kız isterken bu uydurma hadisi kızın evinde 
söylesinler. Bakalım netice ne olacak?

Münafıkça, duruma göre seçilen bu iftiralar mecburen 
saklanmak zorunda kalıyor.



CİNSEL İÇERİKLİ
İFTİRA HADİSLER

94) Saklanan Hadis 

519- Câbir b. Abdullah (r.a.) ’den; demiştir ki: Resûlullah 
(sav)

“Biriniz bir kadına dünürlük yaptığı zaman kendisini o 
kadınla evlenmeye sevk eden organlara bakmaya imkân bu-
luyorsa, bunu yapsın.”

(Câbir) dedi ki: “Ben bir câriyeyle evlenmek istedim, 
bunun üzerine (onun haberi olmadan görebilmek için) onu 
gizli gizli gözetlemeye başladım. Nihayet beni kendisiyle ev-
lenmeye sevk eden organlarını gördüm de onunla evlendim.”

(Ebû Dâvud, K.en-Nikâh (12) , Bâb 17-18, c. 8, s. 148)

Yani ben böyle yaptım. Siz de böyle yapın iftirası ile saha-
benin röntgenciliği mecburen günümüzde saklanmak zorunda 
kalıyor.

95) Saklanan Hadis 

493- Abdullah b. Amr İbni’l-As (r. anhümâ) anlatıyor:
“Resûlullah (as) buyurdular ki: “Sizden biri cariyesini veya 

kölesini veya ücretlisini evlendirdi mi, artık onun avretine bak-
masın.”

(Kütüb-i Sitte 2680 c.8, s. 522 Akçağ, alıntısı: Ebû Dâvud, Libâs 37, 
(4113, 4114)

En sahih eserlerinin içindeki bu edepsiz hadisleri sizle-
re göstermekten utanç duyarken, gerçeği göstermenin vermiş 
olduğu cesaretten dolayı da Rabbime hamd ederim.
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Kur’an yerine fıkıh kitaplarında din arayanların çözüm 
olarak verdikleri fetvalardan bazılarını okuyalım.

“Yabancı kadın hür değil de cariye ise bazı âlimler ‘Onun 
avreti göbekle diz arasıdır’ demiştir.”

“Bazıları da ‘Cariyenin avreti, yaptığı iş sırasında açılma-
sına ihtiyaç olmayan kısımlardır’ demiştir. Buna göre, câri-
yenin başı, kolları, bacakları, boynu, göğsü avret sayılmaz. 
Sırtı, karnı, kollarının yukarısı avret mi değil mi münakaşa 
edilmiştir.”

“Ne erkeğin kadına ne de kadının erkeğe dokunması 
hiçbir surette caiz değildir. Hacamat, sürme veya bir başka 
sebep dokunmayı caiz kılmaz. Zira dokunmak, şeriat naza-
rında bakmaktan daha beterdir. Zira dokunmak suretiyle inzâl 
vaki olursa, orucu bozduğu halde bakmak suretiyle vâki olan 
inzâl orucu bozmaz. Ebû Hanife merhum: ‘Erkeğe, cariyenin 
bakılması helâl olan yerlerine dokunması da câizdir’ demiştir.”

“Yine Ebû Hanife merhum: ‘Kadın, erkeğin nesb, raza 
(emme) veya sıhriyyet sebebiyle mahremi olduğu takdirde, ona 
karşı kadının avreti göbekle diz arasıdır, tıpkı erkeğin erkeğe 
avreti gibi’ demiştir.”

“Diğerleri ise: ‘İş sırasında açılmayan yerleridir’ demiştir.”
“MÜSTEMTİA (denen zevce, cariye gibi istifraşı helâl olan 

kadının) avretine gelince, erkeğin, bütün uzuvlarına bakması 
caizdir. Hatta fercine bile bakabilir, ancak ferce bakmak mek-
ruhtur. Kişinin kendi fercine bakması da mekruhtur. Zira ferce 
bakmanın bir nevi körlüğe sebep olacağı rivayetlerde gelmiş-
tir. Kadının fercine bakmanın caiz olmadığı da söylenmiştir. 
Kadının kendine ayırdığı cariye veya müdebbere (ölümünden 
sonra hür olacak câriye) veya ümmü veled (efendisine çocuk 
doğurarak yarı hür hâle gelen, satılamayan cariye) veya merhu-
ne (rehinelenmiş câriye) olması farketmez. Cariye Mecusi veya 
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mürted veya puta tapan veya kendisiyle bir başkası arasında 
müşterek veya evli veya mükâtebe anlaşması yapmış ise, bu 
durumda câriye yabancı kadın gibidir. Amr b. Şuayb babası, 
dedesi tarikiyle Hz. Peygamber (as)’den şu hadisi rivayet eder: 
‘Sizden biri cariyesini kölesiyle veya işçisiyle evlendirirse, artık 
göbekten aşağı ve dizden yukarısına bakmasın.

“Cariyenin avret yeri erkeğinki gibidir. Sesi de avret değil-
dir. Hür kadınların sesi de avrettir, saçları kolları da avrettir.”

(Hadika, Berika) (Mehmet Ali Demirbas, Dinimizislam) 
İlginç olan bu rivayetlerde; Cariye olan müslüman kadına 

başörtüsü yok, göğüsler bile açık olabilir (cariyenin avreti er-
keğin ki gibi imiş), hatta efendisi (yani sahibi erkek) cariyeye 
dilediği gibi bakabilir. 

Şimdi bu hangi ilahi kitaba uyacak acaba? Hangi âyete 
uyduracaklar bunu? Kur’an bunu hiç kabul eder mi? Şahsi 
görüşüm odur ki; bunu Ebû Hanife de dememiştir. Sonradan 
onun adına uydurulmuştur. Hadis dedikleri ise elbette Rasûl’e 
ait değildir, sonradan uydurulduğu çok açıktır. Hani duyuyor-
sunuz bazen, bir kısım yobaz “Cariyelik isteriz” diyorlar. Şimdi 
anladınız mı asıl ne istediklerini? 

Konu cinsellik ise hadisten bol bir şey yok. Mümkün 
olduğu kadar az örnek ile anlatmaya çalışacağım inşallah.

96) Saklanan Hadis 

“Sizden birisi cinsel münasebette bulunduğu zaman eşinin 
cinsel organına bakmasın, zira cinsel organa bakmak körlüğe 
sebep olur.”

(Feyzü’l-Kadir 1-326)

Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetname’sinde buna 
benzer sayısız iftira görebilirsiniz. Çevrenizdeki bir âmâ, kör 
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kardeşinize sorabilirsiniz. Acaba böyle bir hata yaptığı için 
mi kör oldu? Böyle bir soru sormayı normal karşılayacak ruh 
halinde olanlar için, normal sayılabilecek bu uydurma hadis, 
mecburen anlatılamıyor ve saklanıyor.

97) Saklanan Hadis 

“Sahabîler haccı bitirip, kadınlarına yöneldiklerinde cinsel 
organlarından spermler damlıyordu.”

(Buhârî, Hacc, 81; Müslim Hacc, 141)

En iğrenç hadislerden biri olan bu hadisin birkaç farklı 
çeşidi var. Hadisi inkâr eden yok ama manasını tevil eden çok. 
Kur’an hükümlerine rağmen (2:197) böyle bir hadisi nasıl kur-
tarmaya çalıştıklarını incelerseniz, bu bir cümle için bir sayfa 
izah yazıldığını göreceksiniz. 

HADİSLERİN NETİCESİNDE ÇIKAN BİR HÜKMÜ 
PAYLAŞALIM
Çocuk ile cinsel temasta bulunana had (ceza) yoktur! 
“Zina edilen kadının ergin veya kendisine cinsel istek du-

yulan bir yaşta olması gerekir. Küçük kız çocuğu ile zina edil-
mesi halinde zina eden erkeğe de kıza da had cezası gerekmez. 
Ergin olmayan çocukla cinsel temasta bulunan kadına da had 
uygulanmaz.”

Evet doğru okudunuz, Şamil İslam Ansiklopedisinde zina 
bölümünde aynen bu satırlar yer almaktadır. Ne diyor bu sa-
tırlar, anlayalım bir daha.

a) Küçük kız çocuğu ile cinsel temasta bulunan (yani zina 
eden) erkeğe had cezası uygulanmaz!

b) Küçük erkek çocuğu ile cinsel temasta bulunan (yani 
zina eden) kadına da had cezası uygulanmaz!
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Aklı başında kadın ve erkek yapınca had cezası uygula-
nıyor, çocuğun ırzına geçene (çocuk herhalde cinsel istekte 
bulunacak yaşta değil, ergin olmadığına göre) had cezası yok! 

“Zina edilen kadının ergin veya kendisine cinsel istek du-
yulan bir yaşta olması gerekir”den yola çıkıp, küçücük kız ve 
erkek çocuklarına tecavüz eden pedofilleri koruyan hükümleri, 
bunların diğer pedofil dostları çıkarmış olmalı ve ancak pedo-
fili olanlar bunu savunabilirler. 

Şimdi bu rezaleti okumak istiyorsanız, online Şamil İslam 
Ansiklopedisi’ni açın, ilgili bölümü okuyun!

HADİSLERİN NETİCESİNDE ÇIKAN BİR BAŞKA 
HÜKÜM
1 Yaşındaki bebek ile evlenilir! 
Dr. Ahmad Al-Mub’i’nin fetvaları şöyle: 
“Evlilik iki şeyden ibarettir: İlki aralarında kontrat olması. 

Bu evliliğin ilk şartıdır. İkincisi ise karınızla seks yapmanızdır. 
Evliliğe girmek için minimum bir yaş yoktur. Bir yaşındaki bir 
kızla bile evliliğe girebilirsin. 7-8-9 yaşındaki kızlardan bahset-
memeye bile gerek yok. Bu bir rıza anlaşmasıdır. Veli genelde 
baba olmalıdır. Çünkü baba kararı zorunludur. Böylelikle kız, 
kadın olmuş olur. Ama kız seks için hazır mıdır, ilk seferinde 
ilişkiye girmenin doğru yaşı nedir? Bu çevre ve geleneklere 
bağlı olmak üzere değişir. Yemen’deki kızlar 9-10-11 ya da 13 
yaşında evlenirken diğer ülkelerde 16 olabilmektedir. Bazı ül-
kelerde kızların 18 yaşına gelmeden ilişkiye girmeleri kanunla 
yasaklanmıştır.”

Bu fetvaları veren doktorların güvendikleri tek kaynak 
maalesef hadis kaynaklarıdır. Namazın rekât sayısını Kur’an’da 
göremeyenlerin, asıl amacının bunları görmek olduğunu anla-
manızı temenni ediyorum.



GAYRİMEŞRU DOĞAN 
ÇOCUKLARA ATILAN 
İFTİRA HADİSLER

Zinadan doğan çocuğa “veled-i zina” denmektedir.
İsra, 15

“Kimse kimsenin günahını yüklenmez.”
Fâtır, 18

“Kim zerre kadar hayır yaptı ise onu görür; kim zerre kadar 
şer yaptı ise onu görür.”                                   Zilzal, 7-8

âyetlerini unuturcasına kabul gören bazı iftiralar.

98) Saklanan Hadis

Ebû Hüreyre dedi ki: 
“Allah yolunda (savaşa çıkan bir kimseye) bir kamçı 

vermem, bana bir zina çocuğunu azat etmemden daha hoştur.” 
(Sünen-i Ebû Dâvud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/47.)

Veledi zinaya bu kadar ağır hakareti normal görenler, 
madem veledi zina doğacak, “o zaman çocuk doğmadan anne 
neden recm edilmiyor?” sorusunu sorabilmeleri için biraz dü-
şünmeleri gerekmektedir. Düşünmenin yasaklandığı bir tesli-
miyetin neticesi de zulümdür.

99) Saklanan Hadis

“Veled-i zina cennete giremez.”
(İbnu’l-Kayyım, Menar, 133; İbnu’l-Cevzî, Mevzuat, III, 111; Aliy-
yû’l-Kârî, el-Esrâru’l-Merfû’a, 488.)

Sadece dört kelimeden oluşan bu müthiş iftiranın kitap-
lardan söküp atmak yerine türlü türlü savunma teknikleri ile 
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karşılaşıyoruz. “Bu uydurma bir hadistir” demeye bile korkan 
bu hadis seviciler, savunmak için yazdıkları tüyleri diken diken 
edecek cinste tespitler serdediyorlar. En ilgincini yazalım:

“Zina yapan kişinin menisi kötü ve zararlı olduğu için, 
ondan meydana gelecek çocuk da kötü olacaktır.”

Buna inanan bir kişinin, okuduğu hadisi Kur’an’a arz 
etmesi neyi değiştirecek? Mantığı kurmuş. İşte tek çözüm ve 
kurtuluş, “Kur’an yeter” demektir. İsra suresinin “Kimse kim-
senin günahını yüklenmez!” mealindeki 15. âyeti delil olarak 
yeterlidir.

100) Saklanan Hadis

“Veled-i zina, üçün en şerlisidir.”
(Ebû Dâvud, el-’Itk, 12; İbnu’l-Kayyım, Menar, 133; Hâkim, Müsted-
rek, IV, 100; İbn Hanbel, Vl, 109; Serahsî, Usûl, I, 341.)

Öncelikle kaynağın sağlamlığına dikkat edin. Burada an-
latılan üç, ikisi zinayı yapan iki kişidir ve tövbe etme ihtimali 
vardır. En şerlisi hammaddesi bozuk olan çocuktur mantığı 
ile yaklaşan hadis savunucularının mantıklı bulduğu hadistir.



HAYVANLARA İFTİRA 
EDEN HADİSLER

Hayvanlarla ilgili iftira niteliği taşıyan ve bu nedenle de 
saklanan hadislere devam edelim.

101) Saklanan Hadis 

“Tüm kara köpekleri öldürünüz. Çünkü onlar şeytandır.”
(Ahmed b. Hanbel, 4/85, 5/54)

102) Saklanan Hadis

“Av, koyun ve çoban köpekleri dışındaki köpekleri öldü-
rün.”

(4949-Buhârî-Müslim-Muvatta-Tirmizî-Nesâî)

Bkz. Kur’an-18/18

Beş ayrı hadis âliminin ortak hadisi aslında hadisten daha 
önemlisi böyle zalimce bir cümleyi bu kadar kişinin nakletmesi 
bu kişilerin akıl kullanarak değil sadece nakile dayanarak al-
dıklarının delilidir.

103) Saklanan Hadis

“Güvercin şeytandır.” 
(5331-Ebû Dâvud-İbni Mâce)

Bir yandan hayvan düşmanlığı yapan sayısız hadis yanın-
da, hayvanlara iltifat eden öldürülmesini emrettikleri birçok 
hayvana bir tas su verenin de cennete sorgusuz gireceğini sa-
vunan ilginç çelişkilerle dolu hayvanlarla ilgili hadisleri göre-
ceksiniz.
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104) Saklanan Hadis 

“Her kim kertenkeleyi ilk vuruşta öldürürse ona şu ve şu 
kadar sevap vardır. Ve her kim onu ikinci vuruşta öldürürse, 
birinciden az olmamak üzere ona şu ve şu kadar sevap vardır. 
Ve her kim onu üçüncü vuruşta öldürürse, ona da ikinciden 
az olmamak üzere şu ve şu kadar sevap vardır.”

(Müslim, Selam 147 (2240); Ebû Dâvud, Edeb 175, (5263, 5264); 
Tirmizî, Ahkâm 1, (1482). Bazı Tirmizî tertibinde Sayd bölümünde 
13. bab)

105) Saklanan Hadis

“Yılanı öldürmeyen bizden değildir.” 
(4944-Ebû Dâvud)

Ekolojik dengede lüzumsuz hiçbir canlı yoktur. Aklı çöpe 
atmış beyin yamyamları, “Neden, niçin?” sorularını soracak 
cesaretleri olmadığı için hadisi yok saymak yerine saklamayı 
tercih ediyorlar.

106) Saklanan Hadis;

Hz. Ali’den (as) şöyle nakledilmiştir:
“Resûlullah’tan (sav) meshedilmişlerin ne olduğunu sor-

duğumda, şöyle buyurdu: 
“Bunların sayısı on üçtür ve şunlardan ibarettir: Fil, ayı, 

domuz, maymun, yılan balığı, kertenkele, yarasa, larva, akrep, 
örümcek, tavşan, zuhre ve süheyl (dünyayı dolaşan iki deniz 
hayvanı)” 

(Vesail-üş Şia, c.16, s.317)

107) Saklanan Hadis

İmam Musa Kazım’dan (a.s) şöyle nakledilmiştir:
“Meshedilmişler on üçtür: Fil, ayı, tavşan, akrep, kertenke-

le, örümcek, lavra, yılan balığı, yarasa, maymun, domuz, zuhre 
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ve süheyl. Tavşan hayız, cenabet vb.’den gusül edip temizlenme-
yen bir kadındı. (Yani o kadın tavşan şekline dönüşmüştür.) ”

(Vesail-üş şia, c.16, s.317)

108) Saklanan Hadis

İmam Caferi Sadık (a.s):
“Allah ve Rasûlü mesh olmuş bütün hayvanları haram kıl-

mıştır.” 
(El-Kafi, c.6, s.247)

İmam Rıza (a.s): “Tavşanın haram kılınış sebebi şudur ki 
onlar da kediler gibidir. Aynı kediler gibi ve vahşi hayvanlar 
gibi pençeleri vardır. Bu yüzden onlar gibi sayılmıştır. Ayrı-
yeten kendisi de pistir. Zira kadınlar gibi hayız olmaktadır. 
Çünkü o mesh olanlardandır.” 

(Vesailü’ş-Şia, c.16, s.316)

Meshden maksat, İslam öncesi bazı insanların veya üm-
metlerin yaptıkları günahlardan ötürü Allah tarafından bir 
ceza olarak cinsiyetlerinin, bahsi geçen bazı hayvanların cin-
siyetine dönüştürmesidir. Bu ceza İslam ümmetinde, İslam 
Peygamberi’nin hürmetine kaldırılmıştır.

Uydurdukları terimlerin kaldırılması iddiası maalesef tu-
tarsızdır. İspatı ise halen günümüze kadar gelen sayısız men-
kıbede hayvana dönüşen insan örnekleri mevcuttur.



FAKİRLİK VE SEFALETE 
ÖVGÜLER DÜZEN 
HADİSLER

109) Saklanan Hadis 

“Ümmetimin fakirleri zenginlerden beş yüz sene evvel 
cennete girecektir.”

(Tirmizî, İbn-i Mâce) 

Fakirlere teselli olsun diye uydurulan hadiste fakir, cennete 
girecek kalitede imanlı, önce ben girdim diyecek kadar bencil!

110) Saklanan Hadis;

“Fakirlik benim övünç vesilemdir, ben onunla övünürüm.”
(Aliyyü’l-Kârî, Esrâru’l-Merfûa, sh., 254, el-Masnûa, sh., 97; Derviş 
el-Hût, a.g.e., 303; Aciûnî, a.g.e., II, 87.)

111) Saklanan Hadis

“Bu ümmetin en hayırlıları fakir olanlarıdır. En süratli bir 
şekilde cennete yerleşecek olanları da zayıf olanlardır.

(Elbânî, a.g.e., II, 40.)

112) Saklanan Hadis

“Fakirlerle birlikte bir toplum olun, çünkü kıyamette on-
ların devleti olacaktır.”

(İbn Kayyım el-Cevziyye, a.g.e., sh., 140.)

Günümüzde de fakirlik vaazlarda, övünç kaynağı olarak 
anlatılmaktadır. Fakat anlatanlar fakir değil, fakirliği övenler, 
havuzlu villalarda yaşayanlar. 
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113) Saklanan Hadis

“Dünya bir leştir. Onu elde etmek isteyenler de köpekler-
dir.”

(Sağânî, a.g.e., sh., 96; Aciûnî, a.g.e., I, 409.)

Bazı hadislere yorum yazmaya gerek duymuyorum. Bu 
onlarcasından biri fakat kısaca değinirsek, Kıyamet alameti 
olarak dünyaya hükmetmeyi hedef gösterenlerin münafıklığı 
ve Rasûl’e atılan başka bir iftiradır.

114) Saklanan Hadis

“Dünya, ahiret adamlarına haram, ahiret de dünya adam-
larına haram, dünya ile ahiret ise Allah adamlarına haramdır.”

(Elbânî, a.g.e., I, 105.)

115) Saklanan Hadis

“Selâmet uzlettedir.”
(Aliyyü’l-Kârî, Esrâru’l-Merfûa, sh., 222.)

Toplumdan kaçarak tek başına yaşamayı (uzlet) tavsiye 
eden bu tür hadisler İslam toplumunun geri kalmışlığının en 
büyük delilidir. Hadislerin dine verdiği en büyük zarar da işte 
buradan başlar. 

116) Saklanan Hadis

“Her bir ümmet için anahtar vardır. Cennet’in anahtarla-
rı, miskin ve fakirlerdedir. Onlar kıyamet gününde Allah ile 
beraberdir.”

(İbnü’l-Cevzî, a.g.e., III, 141.)

Bu nasıl hadis diye sorsanız, Resul düşmanı muamelesi 
görürsünüz. Bana namazı göster diyenlerin asıl ulaşmak iste-
dikleri hadisler maalesef bu tür hadislerdir.
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117) Saklanan Hadis

“Dünyayı terk etmek sabır işi olup, Allah yolunda kılıç 
sallamaktan daha zordur. Dünyayı terkeden kimseye Allah 
mutlaka şehit sevabı kadar sevap verir.”

(Elbânî, a.g.e., I, 408.Yıldırım Ahmet, a.g.e., sh., 399-403.)

Dünyaya imtihan için geldiğini bilmeyenler dünyadan 
uzaklaşarak şehit olmayı düşünüyor. Aslında şehit olmak yaşa-
dığınız hayatı ölümünüzle onaylamaktır. Boş bir hayat yaşayıp 
cennete talip olmak âyetlere aykırı bir iddiadır.

118) Saklanan Hadis

“Allah zengine zengin olduğu için tevazu gösteren fakire 
lanet eder ve (o kişinin) dininin üçte biri gider.”

(İbn Arrak, a.g.e., II., 287; Ayrıca bk. Sehâvî, a.g.e., sh., 477; Aclûnî 
a.g.e., II., 242.)

Allah’ın lanet ettiği kişileri Kur’an’dan okumazsanız, hadis 
âlimi dediğiniz kişilerin lanet listesini, Resul söyledi zanneder-
siniz. Bu, Rasûl’e atılan açık bir iftiradır.



ZEKÂT VE İNFAK 
KONULARINDA HADİSLER

119) Saklanan Hadis

“Hz. Abbas (ra), Resûlullah (sav)’a hayırda acele etmek 
maksadıyla daha senesi dolmadan, erken vakitte zekâtın ve-
rilmesi hususunda sormuştu. Resûlullah (sav) bu hususta ona 
müsaade etti.”

(Ravi: Hz. Ali / Ebû Dâvud, Zekât 21, (1624); Tirmizî, Zekât 38, (678, 
679))

120) Saklanan Hadis

“Resûlullah (sav) satmak üzere hazırladığımız şeyden 
zekât vermemizi emrederdi.”

(Ravi: Semüre b. Cündeb / Ebû Dâvud, Zekât 2, (1562))

121) Saklanan Hadis

Resûlullah (sav) buyurdular ki: “Müslüman üzerine, atı ve 
kölesi için zekât mükellefiyeti yoktur.”

(Ravi: Ebû Hüreyre / Buhârî, Zekât 45, 46; Müslim, Zekât 10, (982); 
Muvatta, Zekât 37, (1, 277); Tirmizî, Zekât 8, (628))

122) Saklanan Hadis

Hasan b. Ali (ra) zekât hurmasından bir tanesini alıp, 
hemen ağzına attı. Resûlullah (sav): “Hişt, hişt at onu! Bilmiyor 
musun, biz zekât yemiyoruz!” -veya: “Bize zekât helal değildir! 
-” diye müdahale etti.

(Ravi: Ebû Hüreyre / Buhârî, Zekât 60, 57, Cihad 188; Müslim, Zekât 
161, (1069))
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123) Saklanan Hadis

Resûlullah (sav) efendimiz, kendisine bir yiyecek getirilin-
ce, mahiyeti hakkında sorardı. Eğer “hediye olduğu” söylenirse 
ondan yerdi, “sadaka olduğu” söylenirse yemeyip Ashabına, 
“Siz yiyin!” derdi.

(Ravi: Ebû Hüreyre / Buhârî, Hibe 5; Müslim, Zekât 175, (1077); 
Tirmizî, Zekât 25, (656); Nesâî, Zekât 98, (5, 107))

Kitabın bu bölümüne kadar okuyan dostlar şunun farkı-
na varmışlardır. Hadisi okuduğunuz anda kalbiniz sinyal verir 
Rasûl sadaka yemez, vefat ettiğinde zırhı bir yahudide rehin 
idi. Ashab sadaka yiyor.

124) Saklanan Hadis

“Resûlullah (sav)’a gelip biat ettim. O sırada bir adam gele-
rek: “Bana sadakadan ver!” dedi. Resûlullah (sav) adama: “Allah, 
sadakalar hususunda, ne herhangi bir peygambere ne de bir 
başkasına hüküm verme yetkisi tanımadı, hükmü bizzat kendi-
si verdi. Ve sadakaları sekiz hisseye ayırdı. Eğer sen bunlardan 
birine girersen senin hakkını derhal sana veririm” buyurdu.”

(Ravi: Ziyad İbnu’l-Haris es-Suddi / Ebû Dâvud, Zekât 23, (1630))

125) Saklanan Hadis

“Bana bir koyun tasadduk edilmişti. Hz. Âişe (ra)’ye bir 
miktar et gönderdim. Resûlullah (sav) o sırada Hz. Âişe’ye: 
“Yiyecek bir şeyler var mı?” diye sormuş, Hz. Âişe (ra) de: 
“Hayır! Ancak, Nüseybe şu (kendisine tasadduk edilen) koyun-
dan gönderdiği bir miktar et var” cevabını vermiş. Resûlullah: 
“Getir onu, o koyun yerini bulmuş (bize hediye olarak gelen 
zekât olmaktan çıkmıştır)” demiş.”

(Ravi: Ümmü Atiyye / Buhârî, Zekât 31, 62, Hibe 5; Müslim, Zekât 
174, (1076))
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126) Saklanan Hadis

“Berire (ra)’ye tasadduk edilen bir etten Resûlullah’a ikram 
edilmişti. (Etin menşeini öğrenen) Resûlullah: “Bu ona sada-
kadır, bize ise hediyedir buyurdu.”

(Ravi: Enes / Buhârî, Zekât 62, Hibe 5; Müslim, Zekât 170, (1074); 
Ebû Dâvud, Zekât 30, (1656))

Önceki zekât hadislerinden (123) sadaka ise siz yiyin diyen 
Resul bu hadiste konu “et” olunca Resul diyor ki; “Size sadaka 
olan bana hediyedir!” Rasûl’e atılan bu iftiraların farkına varır-
sanız, bu kişilerin iltifatlarına da gerek olmadığını anlarsınız.

127) Saklanan Hadis

“Resûlullah (sav) Hz. Muaz (ra)’ı Yemen’e gönderdi. (Gi-
derken) ona dedi ki: “Sen Ehl-i Kitap bir kavme gidiyorsun. 
Onları davet edeceğin ilk şey Allah’a ibadet olsun. Allah’ı ta-
nıdılar mı, kendilerine Allah’ın zekâtı farz kılmış olduğunu, 
zenginlerinden alınıp fakirlerine dağıtılacağını onlara haber 
ver. Onlar buna da itaat ederlerse kendilerinden zekâtı al. Zekât 
alırken halkın (nazarlarında) kıymetli olan mallarından sakın. 
Mazlumun bedduasını almaktan kork. Zira Allah’la bu beddua 
arasında perde mevcut değildir.”

(Ravi: İbn Abbas / Buhârî, Zekât 1, 41, Sadaka 1, 63, Mezalim 9, 
Megazi 60, Tevhid 1; Müslim, İman 31, (19))

128) Saklanan Hadis

Resûlullah (sav) buyurdular ki: 
“Deve, sığır veya davar sahibi olup da bunlardaki Al-

lah’ın hakkını eda etmeyen herkese Kıyamet günü, bu mallar, 
olduğundan daha çok ve mümkün olduğunca iri ve şişman 
olarak geleceklerdir. Adam, onlar için, düz ve geniş bir yere 
oturtulacak, hayvanlar bacakları ve tabanlarıyla onun üzerin-
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den geçecekler. Geçiş sırasında boynuzlarıyla toslayacaklar ve 
ayaklarıyla ezecekler. İçlerinde boynuzsuz veya boynuzu kırık 
biri bulunmayacak. Bu şekilde sonuncusu da onun üzerinden 
geçince, birincisi aynı geçişe tekrar başlayacak. Mahlukatın 
hesabı tamamlanıp hüküm verilinceye kadar bu hal devam 
edecek. Keza “kenz’e (hazine) sahip olup da ondaki (Allah’ın) 
hakkını ödemeyen herkese, kıyamet günü hazinesi, dazlak başlı 
bir yılan olarak gelecek, ağzını açıp peşine düşecektir. Yılan 
yaklaştıkça adam ondan kaçacak. Sonunda yılan ona: “Gizledi-
ğin hazineni al! Ben ondan müstağniyim!” diye bağırır. Adam, 
neticede yılandan kaçma çaresinin olmadığını anlayınca, elini 
ağzına sokar. Yılan da onu, aygırın (alafı) kemirmesi gibi ke-
miriverecek.”

(Ravi: Ebû Hüreyre ve Hz. Câbir / Buhârî, Zekât 3, Tefsir, Al-i İmran 
14, Beraet 6, Hiyel 3; Müslim, Zekât 26, (987); Muvatta, Cihad 3)

129) Saklanan Hadis

Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Sizi (ticari olmayan) 
atın ve kölenin zekâtından affettim, öyle ise gümüş paralarını-
zın zekâtını verin. Bunun her kırk dirhemine bir dirhem ve-
receksiniz. Ancak yüz doksan dirheme zekât düşmez, ikiyüz 
dirheme ulaştı mı beş dirhem verilecektir.”

(Ravi: Hz. Ali / Tirmizî, Zekât 3, (620); Ebû Dâvud, Zekât 4, (1574); 
Nesâî, Zekât 18, (5, 37))

130) Saklanan Hadis

Resûlullah (sav) buyurdular ki: 
“Dilenci at üzerinde de gelse ona sadaka verin.”
(Ravi: Zeyd b. Eslem / Muvatta, Sadaka 3, (2, 992), Ebû Dâvud, Zekât 
33, (1666))



BEDAVA CENNET 
HADİSLERİ

“Bedava cennet hadisleri” en çok uydurulan hadis konu-
sudur. Günümüzdeki düşünen gençlik bu kadar basit yalan-
lara inanmadığı için genelde saklanmak zorunda kalınıyor. 
“Cennet bu kadar kolay mı?” diyebilmeniz için birkaç örneğini 
daha alıyorum.

131) Saklanan Hadis

“Kim Receb’den onbeş gün oruç tutarsa, Allah onu kıyamet 
günü emin olanlarla beraber haşredecektir.”

(İbnü’l-Cevzî, a.g.e., II., 206; İbn Arrak, a.g.e., II., 151-152.)

132) Saklanan Hadis

“Receb’in diğer aylara göre fazileti, Kur’an’ın sâir kelâmlara 
(diğer sözlere) olan üstünlüğü gibidir.”

(İbn Arrak, a.g.e., II., 160-161.)

133) Saklanan Hadis

“Kim receb ayından bir geceyi ihyâ eder ve gündüzün-
den de bir gün oruç tutarsa, Allah ona cennet meyvelerinden 
yedirir ve ona cennet libâslarından giydirir. Ve ona Rahik-i 
Mahtûmdan su verir.”

(İbn Arrak, a.g.e., II., 164.)

134) Saklanan Hadis

“Kim Receb’den bir gün oruç tutar ve iki rekât namaz kılar 
ve her rekâtında yüz defa âyete’l-kürsiyi okur, ikinci rekâtında 
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da yüz defa (İhlâs’ı) okursa cennetteki makamını görmeden 
ölmez.”

(Aliyyü’l-Kârî, Esrâru’l-Merfûa, sh., 439.)

135) Saklanan Hadis

“Kim Şaban’ın on beşinci gecesi oniki rekât namaz kılar ve 
her rekâtta otuz defa İhlâs’ı okursa cennetteki makamını görme-
den ve ailesinden cehennemlik on kişiye şefaat etmeden ölmez.”

(İbnü’l-Cevzî, a.g.e., II.,129.)

136) Saklanan Hadis

“Kim Şaban’ın onbeşinci gecesi bin kez İhlâs sûresini, yüz 
rekat namazda okursa, o kimseye ölüp dünyadan çıkmadan 
önce Allah, rüyâsında yüz melek gönderir, o meleklerden otuzu 
onu cennetle, otuzu cehennemden emin olduğunu müjdeler, 
otuzu da onu hata yapmaktan korurlar, on tanesi de ona düş-
manlık edene tuzak kurarlar.”

(Suyûtî, a.g.e., II., 50.)

137) Saklanan Hadis

“Kim Recep’in ilk gecesi akşamından sonra yirmi rek’at 
namaz kılarsa, sıratı hesapsız geçer.”

(Îbn Kayyım el-Cevziyye, a.g.e., sh., 96; Aliyyü’l-Kârî, Esrâru’l-Merfûa, 
sh., 440. Gün ve gecelerle ilgili başka örnekler için bk. İbn Kayyım el 
Cevziyye, a.g.e., sh., 95; vd.)

138) Saklanan Hadis

“Kim abdest alır da ‘Allah’tan başka tanrı olmadığına ve 
Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık ederim’ 
derse cennetin sekiz kapısı açılır, dilediği kapıdan girer.” 

(Ebû Dâvud, Taharet 66 (169); Tirmizî, Taharet 41 (55); İbn Hacer el 
Askalani, Buluğ el Meram, Taharet 57.)
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139) Saklanan Hadis

Resûl-i Ekrem (sav) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam 
on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının 
ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, 
küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü 
günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve 
öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. 
Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya 
ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir. 

(Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238)

140) Saklanan Hadis

“Cuma gecesi Duhan Suresi’ni okuyan bağışlanır.” 
(Tirmizî, Fedayil El Kur’an 3132.)

141) Saklanan Hadis

“Kadir gecesi salat edenin /namaz kılanın suçları bağışlanır.”
(Buhârî, İman 25 (35), 27 (37)

142) Saklanan Hadis

“Kim aşure günü oruç tutarsa Allah ona 60 sene ibadet 
etmiş gibi sevap yazar.”

(Aliyyü’i-Kârî, Esrâru’l-Merfûa, sh., 402.)

Boş beleş cennet hadislerine dair çok sayıda programım 
olduğu için yoruma gerek kalmıyor. Bu hadislerin en büyük 
problemi günahlar bu kadar kolay silinirse, kişiler daha kolay 
günah işlemek için gerekçe buluyor. En nihayetinde de dünya-
nın en güvenilmez toplumu Müslümanlar olmuş oluyor.

143) Saklanan Hadis

“Salı günü gündüzün ortasında veya güneş yükseldiğinde 
kim ki her rekatında bir Fatiha, bir Ayetel Kürsi ve üç İhlas 
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okumak suretiyle on rekat namaz kılarsa, yetmiş gün defterine 
günah yazılmaz, bu yetmiş gün içerisinde ölürse şehit olarak 
ölür ve yetmiş senelik günahı bağışlanır.”

(İhyau Ulumiddin 1/539)

144) Saklanan Hadis

Uzun bir hadis olduğu için özünü bir cümle ile verelim;
“Hayatında üç kez tövbe etmiş bir kişi, o dakikadan sonra 

ne kadar günah işlerse işlesin -Allah tarafından- affedilir.” 
(Buhârî, Müslim)

Hadisin tamamı şöyle;
Ebû Hüreyre anlatıyor: Hz. Peygamber (as) şöyle dedi:
“Bir kul bir günah işledi. Sonra da: ‘Ey Rabbim! Bir günah 

işledim, ne olur beni bağışla!’ dedi. Rabbi de şöyle buyurdu: 
‘Kulum günahları bağışlayan ve günahlardan ötürü ceza-

landıran bir rabbinin olduğunu biliyor mu? (Madem biliyor, 
ben de) kulumu bağışladım. Sonra o kişi, Allah’ın dilediği kadar 
durduktan sonra, dönüp tekrar günah işledi. Ardından da: 

‘Ey Rabbim! Bir günah daha işledim; ne olur onu bağışla!’ 
diye yalvardı. Rabbi de şöyle buyurdu: 

‘Kulum günahları bağışlayan ve günahlardan ötürü ceza-
landıran bir rabbinin olduğunu biliyor mu? (Madem biliyor, 
ben de) kulumu bağışladım.”

“Sonra adam, Allah’ın dilediği kadar durduktan sonra, 
dönüp tekrar bir günah işledi. Ardından da: 

‘Ey Rabbim! Bir günah daha işledim, ne olur onu bağışla!’ 
diye yalvardı. Yüce Allah da şöyle buyurdu: 

‘Kulum günahları bağışlayan ve günahlardan ötürü ceza-
landıran bir rabbinin olduğunu biliyor mu? (Madem biliyor, 
ben de) kulumu bağışladım. Dilediğini yapasın’.” 

(Buhârî, h. no: 7507)
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Müslim’de “Kulum günahları bağışlayan ve günahlardan 
ötürü cezalandıran bir rabbinin olduğunu biliyor mu?” şek-
lindeki soru sitili yerine, “(Madem) kulum günahları bağışla-
yan ve günahlardan ötürü cezalandıran bir rabbinin olduğunu 
bildi” şeklinde kullanılmıştır. Hadisin sonunda yer alan “Dile-
diğini yapsın” ifadesi yerine, “Dilediğini yap! Muhakkak ki ben 
seni bağışladım” ifadesi kullanılmıştır. 

(Müslim h.no: 2758)

Buhârî ve Müslim hadisine göre tövbeyi bozmanın fazi-
leti sadece bu hadisin basit mantığını saklamak için saatlerce 
konuşmaları gerekecek.

Allah haşa pes ediyor madem sen tövbeni sürekli bozu-
yorsun sana her şey serbest diyen bir yaratıcı anlayışı, ancak 
hadislerde bulunur.

145) Saklanan Hadis

“Ümmetim için, dinine dair kırk hadis ezberleyeni Allah’ü 
Teâlâ, kıyamet gününde, fakih ve âlimler zümresi arasında di-
riltir.”

(34 Nevevî hadisi Bk. Suyûtî, ed-Durerü’l-Münteşira, sh. 379;)

“Bu kadar basit bir şekilde âlimler ile aynı seviyeye gele-
ceksiniz!” diyerek hadis ezberletmeye çalışanlar, maalesef ken-
dileri sadece bir tane hadisin ravi zincirini, bu ravilerin özel 
hayatlarındaki tutumlarını ve kalitelerini, hadisin dönemini, 
tarihini birlikte ezberleyemez, ezberlemeleri mümkün değil…

146) Saklanan Hadis

“Kim âşık olur, iffet gösterir ve bunu gizleyerek ölürse o 
şehittir.”

(Aliyyü’l-Kâri, sh. 1,338; İbn Kayyim el-Cevziyye, sh., 140; Aclûnî, II, 
363; Elbânî, a.g.e)
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Sayısız şehit olma hadislerinden sadece bir tanesi. O kadar 
çok ve kolay şehit olma hadisi var ki şaşırırsınız fakat üzücü 
olan çok basit bir eylem ile “unutulan bir sünneti ihya eden” 
yüz şehit sevabı kazanabilir. 

Neticede ucuz dağıtıldığı için fazlada kolay verilebiliyor.
Bunlar Allah ve Rasûlüne atılan iftiralardır.

147) Saklanan Hadis 

“Kim ki çarşamba günü güneş yükselince on iki rekât 
namaz kılar, her rekatında bir Fatiha, bir Ayet el Kürsi, üç 
İhlas ve üç Muavezeteyn okursa arşın altından bir münadi: 
‘Ey Allah’ın kulu! Geçmiş günahların bağışlandı. Allah kabir 
karanlığı azabını ve kıyametin şiddetini senden kaldırdı, artık 
senin için fazla amele lüzum yok” diye bağırır ve o gün kendisi 
için bir Peygamber sevabı yükselir.”

İhyau Ulumiddin 1/540

Tabii ki sadece Salı ve Çarşamba için uydurma hadis yok. 
Her gün için var. Cuma ya da Pazartesi, Perşembe zaten kutsa-
nıyor. Ayetin manası bu zihniyet için önemli değil, sanki hangi 
gün okuduğun önemli der gibi bir mantıkla yazılmış hadisler.

Bu hadisi özel kılan, Çarşamba günü için uğursuz her türlü 
belanın geldiği gün olarak kabul eden sayısız hadis varken il-
tifat eden hadis sayısı çok az. Çarşambaya şeytanın günü der-
cesine uydurulmuş hadisler ilerleyen bölümde okuyacaksınız.



ÇARŞAMBA GÜNÜNÜN 
LANETLİ OLDUĞUNU 
SAVUNAN HADİSLER

Çarşamba’yı karalayan sadece bir hadis olsa uydurmadır, 
iftiradır, diyebiliriz. Fakat aynı konuda sayısız hadis olduğu-
na göre diğer hadislerden hiçbir farkı olmadığını anlamamız 
gerekir.

Onların işine gelmeyen hadisler için kullandıkları uy-
durma ya da kibarca tarifi ile “zayıf ” dedikleri hadislerin en 
güvendikleri kişiler tarafından nakledilmesi, en güvendikleri 
savundukları kitaplarda yazılı olması ve hadis ilmi diyerek öğ-
retilmesi, bizim için delil olarak göstermemize yeterlidir.

148) Saklanan Hadis;

Cabir b. Abdullah (r.a)’den rivayete göre: 

“Resûlullah Efendimiz (as) Hendek savaşı sırasında kâfir 
ordularına karşı üç gün; pazartesi, salı ve çarşamba günü 
beddua etmişti. Çarşamba günü iki namaz arasında, ikindiye 
yakın bedduası kabul oldu.”

Ayrıca Cabir b. Abdullah (ra): 

“Her ne zaman, bana zulüm olan bir hadiseyle karşılaşsam, 
mutlaka o saati kollarım, bedduamı yaparım, kabul edildiğini 
anlarım, demiştir.” 

(Buhârî, Edebü’l-Müfred, 293; No: 725; Beyhaki, Şuabu’l-İman, 
Sıyam: No: 3874)
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149) Saklanan Hadis;

İbn Abbas (ra) da: 
“Hiçbir kavme çarşamba günü dışında azap edilmemiştir, 

demiştir.” 
(Kurtubî, el-Câmiu’l-Ahkâmi’l-Kur’an, 15/333, Âlûsi, Rûhu’l-Meânî, 
13/173)

150) Saklanan Hadis;

Suyûti ve İbni Kesir dahil tüm hadis hafızlarının kendile-
rinden hadis naklettiği; Taberânî İbnü’l-Münzir ve İbni Mer-
dûyeh gibi büyük muhaddislerin, iki farklı kanalla Cabir İbni 
Abdullah (ra) dan, yine ayrı senetle Hz. Ali (ra)’dan Âişe ile 
Enes (ra)’dan rivayet ettikleri bir hadiste Resûlullah (sav) şöyle 
buyurmuştur:

“Çarşamba günü uğursuzluğu sürekli olan bir gündür.”

Bu hadisi saklamak için (mevzu) zayıf diyenlere karşı, zayıf 
olmadığını gayet sağlam olduğunu ispat etmek için yapılan sa-
vunmayı da sizlere aktarıyorum.

Bu hadisi şerfin mevzû olduğunu söyleyenler asla isabet 
etmemişlerdir. Nitekim iki sonraki babta bu konu işlenecektir.

İbni Ebî Hâtim’in Zirr İbni Hubeyş (ra)’dan yaptığı tahriçte 
buna şahittir.

Beğavi, Kurtubi, Beyzâvi, Nesefi, Hâzin ve Mazharî (rahi-
mehumüllâh) gibi sayısız birçok müfessir, kimi Zeccac (ra)’dan 
kimi ise İbni Abbas (ra)’dan naklen;

Bugünden maksadın çarşamba olduğuna dair görüş birliği 
zikretmişlerdir.
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Çarşamba Gününün Uğursuzluğunun Safer Ayına 
Mahsus Olup Olmadığı

Eğer birisi “Bu, sadece safer ayında mıdır? Yoksa her ayda 
mıdır? Her Çarşamba mıdır? Yoksa her ayda bir çarşamba 
mıdır?” diye soracak olursa buna şöyle cevap verebiliriz; 

1-Bu safer ayına mahsus olmayıp, her ay söz konusudur.
2-Hangi Çarşamba olduğu hususunda ise iki görüş vardır:
a) Bu konudaki hadis-i şeriflerin ekserîsi genel olduğun-

dan her çarşamba günü bu durum söz konusudur.
b) İbni Abbas (ra)’dan rivayet edilen: “Ay içersinde bulu-

nan son çarşamba uğursuzluğu süregelen bir gündür.” hadisi 
şeriften anlaşıldığına göre ise, bu uğursuzluk her ayın son çar-
şambasına mahsustur.

Ayın Son Çarşambasının Uğursuz Olduğunu Belirten Ha-
dis-i Şerifin Mevzû (Uydurma) Olmadığı

Süyûtî, Azîzî ve İbni Arrâk (rahimehumüllâh)’ın beyan-
larına göre; İbni Cevzi (rahimehumüllâh)’ın, “Hadisin râvileri 
içersinde Mesleme İbni Salt vardır ki, bu zatın hadisi alınmaz” 
şeklindeki itirazı yerinde değildir.

Zira bu zatı yalanla itham eden hiçbir kimse yoktur. Bilakis 
İbni Hibban (rahimehumüllâh) onu sika (rivayetine güvenilen 
biri) olarak zikretmiş,

Ahmed b. Hanbel (rahimehumüllâh) gibi bir müctehid de 
kendisinden hadis rivayet etmiştir.

Zaten hadisi şerifin geliş yolu tek olmayıp, İmâm-ı Tuyûrî 
(rahimehumüllâh) da başka bir yoldan hadisi şerifi nakletmiş-
tir. Alkâmi (rahimehumüllâh) da “Mevzû hadisler hakkında 
meşâyihımızın sözlerinin özetine bakılırsa bu hadisi şerif 
mevzû (uydurma) değildir.” demiştir.
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Ayrıca İmâm-ı Süyûtî (rahimehumüllâh) “el-Câmi’u’s-
sağir” isimli eserinin başında, Gümüşhânevi (kuddise sirruhû) 
da “Râmûzu’l-ehadîs” isimli şâheserinin bidâyetinde; kitap-
larında uydurma bir rivayete yer vermeyeceklerine dair bizi 
temin etmişlerdir.(bize güvence vermişler).

151) Saklanan Hadis;

Cüzzam ve Alaca Hastalıklarının Ancak Çarşamba 
Günü ortaya çıktığını savunan hadis
İbni Ömer (ra)’dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Râsû-

lüllâh (sav) şöyle buyurmuştur.
“Çarşamba günü kan aldırmaktan sakının Zira o gün 

Eyyûb (as)’ın musibete çarptırıldığı gündür.”
Bu hadisi şeriften anlaşıldığına göre çarşamba günü hak-

kındaki nuhûset (uğursuzluk) özel bir çarşambaya mahsus ol-
mayıp, her çarşamba hakkında umumidir.

Her Çarşamba gününün uğursuz olduğunu savunan hadisi 
de okumuş olduk.

152) Saklanan Hadis;

Çarşamba ve Cumartesi Günleri Kan Aldırmak
Ebû Hüreyre (ra)’dan rivayet edilen hadisi şerifte Rasûlul-

lah (sav) şöyle buyurmuştur.
“Her kim çarşamba ya da cumartesi günü kan aldırır da 

cesedinde bir alaca hastalığı görürse kendisinden başkasını 
tenkit etmesin.”

Çarşamba Günü Kan Aldırmayı Nehyeden Hadisin Zayıf 
Olduğu Zannıyla Hareket Edenlerin Başına Gelenler
Büyük Muhaddis Deylemî (rahimehumüllâh) nakline 

göre; Ebû Cafer en-Nîsâbûrî (rahimehumüllâh) şöyle anlat-
mıştır:
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“Bir gün ben, “Hadis sahih değil” diyerek çarşamba günü 
kan aldırdım. Fakat vücuduma alaca hastalığı isabet etti.

Sonra mana âleminde Rasûlullah (sav)’i gördüm, duru-
mumu kendisine şikâyet edince bana:

“Sen benim bu husustaki yasağımı duymamış mıydın? 
Bir daha (sahih değil diyerek) benim hadisimi hafife almaktan 
sakın! buyurdu.”

Hadisi inkâr edenin yaşadığı hadis! Korku imparatorluğu 
diyebileceğimiz bir yöntem şekli bulan bu hadis savunucuları 
tehdit ederken ayrıca iftiralar atıyorlar.

153) Saklanan Hadis;

Çarşamba Günü Tırnak Kesmeyi Nehyeden Hadisin Zayıf 
Olduğu Zannıyla Hareket Edenlerin Başına Gelenler

Geride zikredilen kıssaya benzer bir hadise de İbnü’l-Hâc 
(rahimehumüllâh) namındaki takva sahibi bir âlimin başına 
gelmiştir.

Şöyle ki o: “Çarşamba günü tırnak kesmenin alaca has-
talığına sebebiyet vereceği” hususunda bir hadisi şerif işitmiş, 
fakat bir çarşamba günü fırsat bulduğunda, mekruh olduğuna 
dair bildiği hadisle amel etmeyi terk ederek:

“Hazır vakit bulmuşken sünneti yerine getireyim” diye 
tırnaklarını kesmiş ve alaca hastalığına tutulmuş.

Bunun üzerine Resûlullah (sav)’i mana âleminde görünce 
O’nun: “Sen benim yasakladığımı duymamış mıydın?!” site-
miyle karşılaşmış

Buna karşı: “Ya Resûlullah! Bence bu hadis sahih olmadı-
ğından amel etme lüzumu hissetmedim” diye cevap verince, 
Resûlullah (sav)
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“Sana benden gelen bir rivayeti işitmen yeterliydi” buyur-
muşlar, sonra mübarek elini onun bedenine sürmesi bereke-
tiyle alaca hastalığı tümüyle zail olmuş.”

O zaman İbnü’l-Hâc (rahimehumüllâh) “Resûlullah 
(sav)’den duymuş olduğum bir rivayete bundan sonra ebe-
diyen muhalif davranmayacağım diye Allahü Teâlâ’ya tevbe 
tazeledim” demiştir.”

Aynı korku ve tehdit ile verilen rüya hadisleri devam 
ediyor.

154) Saklanan Hadis; 

Bütün Kavimlerin Azabının Çarşamba Günü Gerçek-
leştiği
Enes (ra)’dan rivayete göre: 
“Bir kere Resûlullah (sav)’e günler hakkında soru sorulur-

ken çarşambadan konu açıldığında:
“Uğursuz gün” buyurmuş sebebi sorulunca da: “Allahü 

Teâlâ Firavun’u ve kavmini o günde boğdu, Âd ve Semud ka-
vimlerini de o gün helâk etti.” buyurmuştur.

Demek ki sadece Âd kavmi değil, Firavun ve hânedânı, 
Semud Kavmi gibi birçok kavmin helâki de çarşamba günü 
vâki olmuş, hatta İbni Abbâs (ra)’ın beyanına göre: “Hiçbir 
kavme çarşamba günü dışında azap edilmemiştir.”

155) Saklanan Hadis;

Ebû Hüreyre (ra)’dan rivayet edilen bir hadisi şerifte şöyle 
buyrulmuştur:

“Çarşamba günü, kendisinde çocukların ihtiyar olacağı, 
yanılgısı pek yakın olan uğursuz bir gündür. Allah Âd Kavmi 
üzerine rüzgârı o gün salmıştır.
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Firavun o gün doğmuştur, rablik iddiasına o gün kalkış-
mıştır. Ve Allâhu Te’âlâ onu o gün helak etmiştir.”

Süyûtî ve İbni Arrâk (rahimehumüllâh), İbni Cevzî’nin 
bu hadise mevzû demesine itiraz etmişler ve Temmam (ra)’ın 
bunu “Fevâid” isimli eserinde nakletdiğini, ayrıca Ebû Ya’la, 
Heysemi ve İbni Hacer (rahimehumüllâh)’ın da buna benzer 
rivayetler zikrettiklerini söylemişlerdir.

Hadisin zayıf uydurma olduğunu iddia edenlere karşı, 
samimi hadis savunucuları delilleri ile zayıf iddiasına karşı 
çıkmışlardır.

Bazı âlimler şöyle demişlerdir: 
“Allahu Te’âlâ çarşamba günü yedi kâfir kavmi, yedi şeyle 

helâk etmiştir.” Avc b. Unk’u Hüdhüd’le, Kârun’u yere batır-
makla, Firavun ve hânedânını denizle, Nemrud’u sivrisinekle, 
Lût Kavmini taşla, Âd’ın oğlu Şeddad’ı Cebrâil (as)’ın sayhasıy-
la, Âd Kavmini de şiddetli rüzgârla helak etmiştir.

Çarşamba Günü Alışveriş yoktur hadisini parantez açarak 
mecaza çevirme gayreti!

Her gün için güzel bir örnek Çarşamba için olumsuz bir 
örnek.

İbni Abbas (ra) dan, hafta günleri hakkında rivayet edilen 
bir eserde:

Pazar günü ekim yapma ve bina yapma günüdür. Pazartesi 
günü yolculuk günüdür. Salı günü kan aldırma günüdür.

Çarşamba günü, alınır, satılmaz. 
Diğer bir rivayet ise: “Alışveriş(te’bereket)yoktur.”
Perşembe günü sultanın yanına girme (resmi işlere baş-

vurma) günüdür.
Cuma günü: Evlendirme ve cima günüdür. Buyrulmuştur.
Hadisten sonra manayı kurtarma gayretlerini hadisin 

altına yazdıklarından anlıyoruz.
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Şu bilinmelidir ki bu gibi rivayetler, o gün yapılacak alış-
verişin haram veya mekruh olduğu gibi fıkhî hükümler ortaya 
koymaz.

Ancak hayatları boyunca, hayır ve bereket arayanların 
hâdisi şerifleri göz önünde bulundurarak hareket etmelerinde 
fayda vardır.

156) Saklanan Hadis;

Çarşamba Günü Yolculuğa Çıkılmaz
Âişe (ra)’dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resûlullah 

(sav) şöyle buyurmuştur.
“Ümmetim (zorlanacağı için) kerih görecek olmasaydı, 

elbette onlara çarşamba günü yola çıkmamalarını emrederdim.
Çıkış için günlerin bana en sevgilisi ise perşembe günü-

dür.”
Çarşamba Günü Hasta Ziyareti Yapılmaz
Bazıları çarşamba günü hasta ziyaretini kerih görmüş ve 

“çarşamba günü hangi hastayı ziyaret ettiysek mutlaka perşem-
be günü onu gömdük” demişlerdir.

Kitabımızın çok kalın olmaması için Çarşamba düşman-
lığını (sebebini bilemiyoruz) bu kadar örnek ile bitiriyorum. 



ÖLDÜRÜN 
HADİSLERİ

157) Saklanan Hadis

“Toplum içinde casusvari gizli bir şey söyleyeni öldürün.”
(1118-Buhârî-Müslim-Ebû Dâvud-İbni Mâce) 

Bkz. Kur’an-5/32

158) Saklanan Hadis 

“Çoktanrıcıların yaşlılarını öldürün.” 
(1048-Ebû Dâvud- Tirmizî) 

Bkz. Kur’an-2/256 10/99 

159) Saklanan Hadis

“Hırsızlıkta ısrar edenleri öldürün.” 
(1631-Ebû Dâvud-Nesâî) 

Bkz. Kur’an-5/38 

160) Saklanan Hadis

“İçki içmede beşinci kez ısrar edenleri öldürün.” 
(1643-Ebû Dâvud-Tirmizî)

Bkz. Kur’an-2/219 4/43 5/90 

161) Saklanan Hadis

“Kur’an okudukları halde tıraş olanları öldürün.” 
(4816-Buhârî-Müslim-Muvatta-Nesâî-Ebû Dâvud) 

Bkz. Kur’an-4/93 5/32
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162) Saklanan Hadis

“Zina edenleri öldürün.” 
(1623-Tirmizî) (1601) 

Bkz. Kur’an-24/1-3 4/93 5/32

163) Saklanan Hadis 

“Evliyken zina edenleri taslayarak (recmederek) öldürün.”
[1111-Buhârî] [1606-Buhârî-Müslim-Tirmizî-Ebû Dâvud-Nesâî-İbn 
Mâce] [1609-Muvatta]

Bkz. Kur’an-24/1-3 4/93 5/32

164) Saklanan Hadis

“Âişe (ra)’dan rivayet; Resûlullah (sav) şöyle buyurdu; “Şu 
üç şeyden bir vuku bulmadan hiçbir Müslümanın öldürülmesi 
caiz değildir. Evliyken zina eden recm olunur, kasten adam 
öldürülen öldürülür, İslam’dan çıkan, Allah ve Rasûlüne karşı 
harp açan ya öldürülür ya çarmıha gerilir yahut da sürgüne 
gönderilir.”

(Sünen’ün Nesei, Kan Dökmenin Haram Oluşu Bölümü, 4034)

Bir insanın çarmıha gerilebileceğini onaylayan bir hadis 
tabii ki saklanan hadisler arasında olacaktır.

165) Saklanan Hadis

Şa’bi’den; Cerir (ra) den; “Resûlullah (sav)’den şu hadisi 
rivayet ederdi; “Efendisinden kaçan kölenin namazı kabul 
olmaz, eğer ölürse kafir olarak ölür.”

Cerir’in kölesi kaçtı, onu yakaladı, boynunu vurdu!”
İslam’ı doğru yaşadığını zanneden birinin yanında çalışan 

(köle) kişi ölüm riskini göze alarak kaçıyorsa, o kişi o köleyi 
öldürmek yerine kendisini kontrol etmeli.
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Genellikle kölelerin mutlu ve istekli olduklarını düşün-
memizi sağlayacak sayısız menkıbe varken işin gerçeği gerçek 
mutluluk özgürlüktür. Köleliği normal kabul eden zihniyet 
kendi ellerindeki köleleri kaybetmemek için Allah Rasûlü’ne 
attıkları iftiralardan biri olarak hadis kitaplarının içinde kalmış 
saklanan bir hadistir.

166) Saklanan Hadis

“Namazı terk edenler öldürülebilir.” 
(2117-Ebû Dâvud)

Bkz. Kur’an 19/59; 4/93; 5/32 

167) Saklanan Hadis

“Dinden dönenleri öldürün.” 
(1585-Muvatta) (1558,1586-Ebû Dâvud-Nesâî) (676-Nesâî) 

Bkz. Kur’an 5/54; 2/256; 5/32; 10/99

168) Saklanan Hadis

“Dinini değiştireni öldürün.”
(Buhârî, Cihad, 149)

169) Saklanan Hadis

“Birliği bozanı, tefrika çıkaranı öldürün.” 
(1711-Müslim) (4775-Müslim-Ebû Dâvud-Nesâî) 

Bkz. Kur’an-3/103-105 30/32 6/159

170) Saklanan Hadis

“Müslüman cinlere üç gün süre verin. Yine de görünür-
lerse onları öldürün.” 

(4941-Müslim-Muvatta-Ebû Dâvud) 

Bkz. Kur’an-72/1-19 
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171) Saklanan Hadis

“Namazı terk eden kafir olur, öldürün.”
(2356-Tirmizî-Nesâî-İbni Mâce) (2357-Tirmizî) (2355-Tirmizî-Ebû 
Dâvud-İbni Mâce) 
Bkz. Kur’an-19/59 38

172) Saklanan Hadis

“İki halifeye biat edilirse, onlardan birini öldürün.” 
(Müslim, 61)
“İki yöneticiye birden onay verildi mi, birini öldürün.” 
(1710-Müslim] [1711-Müslim) 
Bkz. Kur’an-5/32

Hangisini öldürelim sorusunun cevabı yok! Siz birisini 
öldürün yeterli. Böyle bir uygulamanın adına sünnet değil ci-
nayet denir. Neden taraflardan birisini vazgeçirin denmiyor?

Akıl ve mantıktan yoksun, dolayısıyla da Kur’an’a aykırı 
bu ifadelerin saklanması daha kolay olduğu için itiraz etmek 
yerine saklamayı tercih ediyorlar.

173) Saklanan Hadis 

“Namazı terk eden müşrik (Allah’a ortak koşan) olur.” 
(2354-Müslim-Ebû Dâvud-Tirmizî) (1080-6307) 

Bkz. Kur’an 19/59

Böyle bir hadisin günümüzde mecburen saklanması gere-
kir. Zira namaz kılma oranının % 5’lerde olduğu yurdumuz-
da yaklaşık % 80’lik kitlenin saygı gösterdiği Müslim, Dâvud, 
Tirmizî ortak hadisi olması toplumun kendisine müşrik diyen 
kişileri sevmesi bundan kaynaklanıyor. 

174) Saklanan Hadis

Gece müşriklere yapılan baskınlarda kadın ve çocuklar 
da ölüyor, bunun hükmü nedir?” şeklindeki soruya karşı Pey-
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gamberimiz (sav) ‘Onlar da onlardan (müşrik olanlardan)dır.’ 
şeklinde cevap vermiştir.

(Buhârî, Cihad, 146; Müslim, Cihad, 26/h.no: 1745)

175) Saklanan Hadis

Semure ibnu Cündeb (ra) anlatıyor: “Resûlullah (as) bu-
yurdular ki:

“Müşriklerin yaşlılarını öldürün, fakat tıfıllarına yani 
henüz tüyü çıkmayanlara dokunmayın.” 

[Ebû Dâvud, Cihad 121, (2670); Tirmizî, Siyer 28, (1583)]

Kur’an’ı anlamak için okuyan herkes bilir ki sadece iki 
yerde insan öldürülür; 1) Savaş meydanı, 2) Kısas (öldüren 
öldürülür) o da velisi affetmez ise.

Fakat günümüzde özellikle dünyadaki İslam karşıtlığı 
oluşmasının Kur’an’ın kameralar önünde yırtılmasının gerçek 
sebebi bu iftira hadislerin ortaya çıkarttığı neticedir. Farkına 
varmanızı ümit ediyorum.

176) Saklanan Hadis

“10 yaşında namazı terk eden çocuklarınızı dövün.” 
(2336-Ebû Dâvud-Tirmizî)

Bkz. Kur’an 2/256

Kur’an kurslarında bütün eğitimin zaten sopalarla yapıl-
dığını dayak yiyerek öğrenen bu zavallı çocukların yetişkin ol-
duktan sonra çevrelerine, “İyi ki hocam, babam beni dövmüş!” 
demeleri de dramatik bir vakıadır.



AKLA AYKIRI 
HADİSLER

Hadis külliyatında ahlak dışı hadisler kadar, akıl dışı ha-
disler de mevcuttur.

177) Saklanan Hadis 

“Bir yerde yangın vuku’ bulduğunu gördüğünüz zaman 
“Allahü Ekber’ diyerek tekrar tekrar tekbîr alınız. Zîra tekbir 
yangını söndürür.”

(Ramuz el-Hadis). “Keşf’ül Hafa: 1/89

Bu türden saçma akıl ve mantık dışı hadisleri verdiğiniz 
zaman; “Bu, takva ile ilgilidir. Yeteri kadar Allah’ın sevdiği bir 
kul olursanız, Allah sizin dualarınızı kabul eder!” ya da klasik 
cevap olan “Allah dilerse neden olmasın?” cevabı ile karşılaş-
mak mümkündür. 

178) Saklanan Hadis 

Hz. Ali (ra) şöyle demiştir:
“Mekke’de olduğumuz günlerin birinde, Resûlullah (sav) 

ile birlikte şehrin dışında bazı yerlere gitmiştik. Yanından geçti-
ği bütün ağaçlar ve dağlar ona ‘es-Selamü aleyke yâ Rasûlallah!” 
diye selam vermişti.”

(Tirmizî, Menâkıb 6, nr.3626)

179) Saklanan Hadis 

“Cennette bir ağaç vardır ki, binekli onun gölgesinde yüz 
yıl gider.”

(İbn-i Mâce, Zühd 39; Müslim, Cennet 6; Tirmizî, Cennet 19)
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180) Saklanan Hadis 

“Cehennemde kâfirin azı dişi Uhud dağı kadar, derisinin 
kalınlığı da üç günlük mesafe kadardır.”

(Sahîh-i Müslim 3171)

181) Saklanan Hadis 

“Cehennem ehli ateşte o kadar büyüyecek ki, kulak memesi 
ile boynu arası yedi yüz yıllık mesafe kadar olacaktır.”

(Ahmed b. Hanbel, Müsned 1017)

182) Saklanan Hadis 

Ammâr b. Yâsir (r.a.) anlatıyor:

“Resûlullah (sav) buyurdular ki: (Kur’an-ı Kerim’de zikri 
geçen) sofra gökten ekmek ve et olarak indirildi. Bu mucizeye 
mahzar olanlara, ihanet etmemeleri ve ertesi gün için, o yiye-
ceklerden ayırmamaları emredildi. Ancak onlar bunu dinleme-
diler hem ihanet ettiler hem de yemeklerden ayırıp ertesi gün 
için sakladılar. Bunun üzerine ceza olarak maymun ve hınzır 
suretine çevrildiler.”

(Kütüb-i Sitte 597 C.3 S.465 B.1988. Alıntısı, Tirmizî, Tefsir, Maide, 
(3063)

183) Saklanan Hadis;

“Dünya bir kaya üstünde, o da bir öküzün boynuzu üzerin-
dedir. Öküz boynuzunu hareket ettirdiği zaman kaya kımıldar 
ve yer sallanır ki, buna da deprem denir.

(İbn Kayyim el-Cevziyye, el-Menârü’l-Münîf, sh., 78.)

Tevil edilmeye çalışılan meşhur bir hadistir. Hayvancılığa 
atıf yaptığını iddia edenler deprem kısmını saklamakta zorluk 
çekiyorlar.
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184) Saklanan Hadis 

“Ayakta su içmeyin. Biriniz ayakta su içerse hemen kussun.”
Herkesin bildiği bu hadisin “hemen kusun” kısmı saklanan 

bölümüdür. 
[2246-Müslim] 
Bkz. Kur’an 7/31

185) Saklanan Hadis 

“Eti bıçakla kesmeyin. Çünkü bu, yabancıların işidir. Siz 
dişlerinizle kemirerek yiyin. Çünkü bu, sıhhat ve afiyet için 
daha iyidir.”

Ebû Dâvud, Et’ime 21, (3778) 

186) Saklanan Hadis

“Kim sabah 7 acve hurması yerse, geceye kadar ona zehir 
ve sihir tesir etmez.” 

(Buhârî, Et’ime 43, Tıb 52, 56; Müslim, Eşribe 155)

Caner Taslaman ve Ebubekir Sifil tartışmasının kırılma 
noktasıdır. Deve sidiğini belli bir oranda süt ile karıştırarak bazı 
hastalıklar için iyi geleceğini savunmaya çalışan Sifil, bu hadise 
sıra gelince “Şov yapıyorsun!” diyerek konuyu kapatmıştı.

Çaresizlik böyle bir şey. Sahih hadistir, diyor fakat fare ze-
hirini içemiyor. Hadis ve sünnet savunucularının tutarsızlığını 
gösteren, milyonlar önünde gerçekleşen en önemli olaylardan 
biriydi. Kendi hadislerine sorgusuz inanıyorlar fakat iş uygu-
lamaya gelince yan çiziyorlar.

187) Saklanan Hadis

“Biriniz kötü bir rüya görürse, uyanınca sol tarafına üç 
kez tükürsün.”

[3910-7169 İbn Mâce]
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Bence tükürmeden önce bakın, eşinizin yüzüne tükürmüş 
olmayın!

188) Saklanan Hadis

“Ateşte pişeni yiyince abdest alın.”
[481-6147 İbn Mâce] 
Bkz. Kur’an 5/6 4/43 

189) Saklanan Hadis

Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: 
“Resûlullah (as) buyurdular ki: “Sizden birinin içine onu 

bozacak irin dolması, şiir dolmasından hayırlıdır.”
(Kütüb-i Sitte 2305 C.8 S.183 Akçağ, alıntıları: Buhârî, Edeb 92; 
Müslim, Şiir 7, (2257) : Ebû Dâvud, Edeb 95, (5009) : Tirmizî, Edeb 
71, (2855)

El-Hudri’den Müslim’in kaydettiği bir diğer rivayette şöyle 
denmiştir: 

“Resûlullah (as) yürümekte iken karşısına şiir inşad eden 
bir şair çıktı. Efendimiz: “Şeytanı tutun” veya “Şeytanı yakala-
yın” diye emretti.

(Kütüb-i Sitte 2305, yukarıdaki rivayetin ikinci paragrafı)
Bkz. Kur’an 26/224-227 23

190) Saklanan Hadis

“Bize Hanzala Salim’den; o da İbn Umer (ra)’den haber 
verdi ki, Peygamber (as): 

“Birinizin içinin irinle dolması, muhakkak ki şiirle dolma-
sından hayırlıdır” buyurmuştur.

(Buhârî, Kitâbu’l-Edeb H.178 C.13 S.6118 Ötüken.)
Ne tür şiirler olduğu belli olmadığı için bu hakaret tüm 

şiirleri kapsıyor. Netice hadis saklanmak zorunda kalıyor.
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191) Saklanan Hadis

“Ölüye akrabalarının ağlaması onun azabını arttırır.”
(Buhârî, Cenâiz, 32; Meğâzi, 8; Müslim, Cenâiz, 16, 17 vd.; Ebû 
Dâvud, Cenâiz 54)

Ölen kişinin azap göreceği garanti olduğu düşünülerek uy-
durulmuş bu hadis, zaten azap çekecek, ağlayarak arttırmayın 
der gibi bir tehdit içeriyor.

192) Saklanan Hadis

“Bir dirhem fâiz yiyen kimse, otuz altı kez zina etmiş gibi 
olur...”

(67 İbnü’l-Cevzî, a.g.e., II, 245.)

Aslında hedef zinayı küçültmek için günah yarıştıran bir 
uydurma hadis.

193) Saklanan Hadis

“Çocuklarınızı mescidlerinizden uzaklaştırınız. “
(Aclûnî, a.g.e., I, 334, Dervîş el-Hût, a.g.e., s. 17)

Maalesef uygulamada başardıkları bir konu. Günümüz-
de camiiler kadrolu memurlar, ihtiyar heyeti ile çay ocağının 
müşterilerine bırakılmış, tartışma, dayanışma ve toplantı yeri 
olmaktan uzaklaştırılmıştır. Muhtemel sebeplerinden biri de 
bu uydurma hadis.

194) Saklanan Hadis

“Yönetici, Kureyş’ten olmalıdır.”
[4544-Tirmizî] [Buhârî-Müslim-Tirmizî] 

Bkz. Kur’an 4/58 24

Bu hadisi bildikleri için birçok tarikat kendi liderlerinin 
seyyid olduğunu yani Kureyşli olduğunu vurgular.
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195) Saklanan Hadis
“Yüz sene sonra yeryüzünde kimse kalmayacak.” 
(5029-Müslim-Tirmizî-Buhârî-Ebû Dâvud) 
Bkz. Kur’an 31/34, 46/9 

Zaman aşımından saklanmak zorunda kalan sayısız ha-
disten örnekler.

196) Saklanan Hadis

Arş’ın sekiz dağ keçisinin sırtında olduğunu anlatan bu 
uydurma iftira hadis tahmini bin yıl sohbetlerde anlatıldı gü-
nümüzde saçmalığı ortada olan bu hadis saklanmak zorunda 
olan hadisler arasında.

Keçilerin yediği âyetlere inanan bu hadis seviciler kâinatı 
da 8 keçinin sırtına sığdırırlar. Ya da orada anlatılmak istenen 
“dünya ticaretinin tiftik keçisinden geçer!” hadis bunu ima 
ediyor. Diyebilirler yeter ki hadis kurtulsun.

Hz. Abbas b. Abdilmuttalib (ra) anlatıyor:
“Batha nâm mevkide, aralarında Resûlullah (as)’ın da bu-

lunduğu bir grup insanla oturuyordum. Derken bir bulut geçti. 
Herkes ona baktı. Resûlullah (as):

“Bunun ismi nedir bileniniz var mı?” diye sordu.
“Evet, bu buluttur!” dediler. Resûlullah (as):
“Buna müzn de denir.” dedi. Oradakiler:
“Evet, müzn de denir.” dediler. Bunun üzerine Resûlullah (as):
“Anân da denir.” buyurdu. Ashab da:
“Evet, anân da denir.” dediler. Sonra Hz. Peygamber (as):
“Biliyor musunuz, sema ile arz arasındaki uzaklık ne ka-

dardır?” diye sordu.
“Hayır, vallahi bilmiyoruz!” diye cevapladılar.
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“Öyleyse bilin, ikisi arasındaki uzaklık ya yetmiş bir ya 
yetmiş iki veya yetmiş üç senedir. Onun üstündeki sema (nın 
uzaklığı da) böyledir.”

Resûlullah (as) yedi semayı sayarak her biri arasında bu 
şekilde uzaklık bulunduğunu söyledi. Sonra ilâve etti:

“Yedinci semanın ötesinde bir deniz var. Bunun üst sathı 
ile dibi arasında iki sema arasındaki mesafe kadar mesafe var. 
Bunun da gerisinde sekiz adet yabani keçi var. Bunların tırnak-
ları ile dizleri arasında iki sema arasındaki mesafe gibi uzaklık 
var, sonra bunların sırtlarının gerisinde arş var, arşın da alt 
kısmı ile üst kısmı arasında iki sema arasındaki uzaklık kadar 
mesafe var. Allah, bütün bunların fevkindedir.” 

(Tirmizî, Tefsir, Hâkka (3317); Ebû Dâvud, Sünnet 19, (4723); İbn 
Mâce, Mukaddime 13, (193).)

197) Saklanan Hadis

“Hac veya umre veya Allah yolunda cihat maksatları dı-
şında gemiye binme. Zira denizin altında ateş, ateşin altında 
da deniz vardır.” 

(Ebû Dâvud, Cihad 90)

Sahih bir hadisi inkâr edenin kâfir olacağını savunan fakat 
işe gidip gelmek için her gün İstanbul da vapura binen yur-
dumun insanının içindeki sıkıntıyı bir düşünün. Dâvud için 
iftiracı diyemiyor. Büyük ihtimalle kendisinin günah işlediğini 
düşünüyor olabilir.

Saklandığı için henüz bilmeyenler avantajlı durumda. 
Çünkü bilen yükümlüdür.

198) Saklanan Hadis

“Sıcaklığın şiddeti, cehennemin nefes almasından ileri gelir.” 
(Buhârî, Mevakît, 9; Müslim, Mesacid, 185, 186, 187)
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199) Saklanan Hadis

“Şeytan elbiselerinizi kullanır. Öyleyse biriniz elbisesini 
çıkarttığında bir daha giyinceye kadar onu katlasın. Çünkü 
şeytan katlanmış bir elbiseye giremez.”

Camiü’s-Sağir, no:4966

“Çıkarttığınız elbiseyi yıkayın.” demediğine göre yatma-
dan önce çıkartılan elbiseyi kastediyor olabilir. O kadar zavallı 
bir şeytan var dağınık elbiseyi giyiyor katlı elbiseyi giymiyor. 
Edepli bir şeytan olmalı ki çıplak gezmiyor. 

Bu tür iftiraların amacı nasihat verirken ya da ev halkına 
güzel bir şey yaptırabilmek için Şeytana, Resul dedi diyerek 
atılan bir iftira olarak kalıyor.

200) Saklanan Hadis

“Hac veya umre veya Allah yolunda cihat maksatları dı-
şında gemiye binme. Zira denizin altında ateş, ateşin altında 
da deniz vardır.” 

(Ebû Dâvud, Cihad 90)

201) Saklanan Hadis

“Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacak kişiler ressam-
lardır.” 

(Buhârî, Tesavir, 89)

Yemini Bozmayı Normal Yapan Hadis

202) Saklanan Hadis

“Ebû Musa (r.a.) dan; Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki; 
Herhangi bir şeye yemin eder de başkasını daha hayırlı görür-
sem, yeminimi bozar öbürünü yaparım.”

(Sünen’ün Nesei yemin ve adak bab 14 h;3759)
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1981 yılı baskısı elimde mevcut olan Sünen-i Nesâî’den 
sizler için seçtiğim ilk hadis. Garipliklerle dolu bu eserin bu 
hadisin olduğu sayfada “Yeminlerinizi bozmayın” hadisinin 
altındaki hadis bu!

Aslında bize vermek istediği mesaj “Ben sadece naklede-
rim, yorum yapmam” türünden kabul edersek bir mantığı var 
fakat hadis âlimi olarak incelerim, kontrol ederim alırım di-
yorsa (ki öyle kabul edilir) insanları salak yerine koyduklarının 
farkında olamayacak kadar derine dalmışlar demektir.

Biraz düşünce sahibi olsalar, hadisin içine en azından 
parantez açarak “Kefaretini ödeyerek” yazsa konu savunulur. 
Maalesef buna ihtiyaç bile duymuyorlar.

203) Saklanan Hadis

“Rafi bin Useyd babasından naklen rivayet eder; Useyd bin 
Zübeyr kavmi Hariseoğullarının yanına giderek;

- “Ey Hariseoğlulları! Felakete uğradınız” dedi.
- “Ne oldu? diye sordular. Useyd;
- “Resûlullah (s.a.v.) arazi kiralamayı yasak etti, biz “Ya 

Resûlullah o halde mahsulün bir kısmı karşılığında kiralayalım 
dedik. Resûlullah “Hayır!” dedi.

Ben “Kuru incir karşılığında bahçe kiralıyorduk dedim.” 
Resûlullah “Olmaz!” dedi.

Ben “Suyun kenarına gelen yerin mahsulü karşılığında 
kiralıyorduk.” dedim. Resûlullah “Hayır! Olmaz arazini ya sen 
ek, yahut mümin kardeşine (emanet) ver. O eksin.” Buyurdu.

(Sünen’ün Nesei Ziraat ortaklığı bab 2 h;3843)

204) Saklanan Hadis

“Useyd bin Rafi bin Hadic’ ten; Rafi b. Hadic şöyle dedi;
“Resûlullah (s.a.v.) bizim menfaatimiz olan bir şeyi bize 

yasak etti.”
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- Resûlullah (s.a.v.)’a itaat etmek bizim için daha faydalıdır.
- “Tarlası olan kendi eksin, ekemiyor ise bir kardeşine ek-

tirsin.” Buyurdu.
“Sünen’ün Nesei Ziraat ortaklığı bab 2 h;3847”

205) Saklanan Hadis

“Ebû Said Hudri (r.a.) den; Resûlullah (s.a.v.) tarlayı mah-
sulünün bir miktarı karşılığı kiraya vermeyi ve ağaçtaki mey-
veyi kurusuyla değişmeyi yasak etti.”

(Sünen’ün Nesei Ziraat ortaklığı bab 2 h;3866)

Aynı konuda üç hadis almamın sebebi yaklaşık bu konuda 
otuz hadis alınmış. Birbirinin neredeyse aynısı bu kadar çok 
hadis alınmasının gerekçelerini düşünmeyi siz dostlara bıra-
kıyorum.

Hurmayla kiralamak yasak, zeytinle kiralamak yasak, 
meyve ile kiralamak yasak şeklinde sayısız hadis.

Herhangi bir eşya karşılığında kiralamak yasaktır diye bir 
hadis konuyu tümden kapatabilir ama maalesef öyle bir hadis yok.

Netice bu liste dışında bir şey ile kiralanabilir manasına 
geliyor. Düşünen bir toplum için farkına varılması açısından 
çok güzel bir örnek.

206) Saklanan Hadis

“Patlıcan her derde devadır ve onda hastalık da yoktur.”
(Îbnü’l-Cevzî, a.g.e., II, 301; Ayrıca bk. İbn Kayyım el-Cevziyye, a.g.e., 
sh. 51; Aclûnî, a.g.e., I, 327-328.)

Bu tür hadislerin altında maddi çıkar olduğu kanaatinde-
yim. Örneğin sadece bir tür hurma için üretilen hadis, o hur-
manın, normal hurma fiyatının iki, üç katı fiyata satılmasını 
sağlıyor. 
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207) Saklanan Hadis

“Kim satranç oynarsa, o melundur.”
(Aliyyü’l-Kârî, Esrâru’l-Merfûa, a.g.e., 343-344; Dervîş el-Hût, a.g.e., 
sh., 462; Sehâvî, a.g.e., sh. 500)

Saklanma gerekçesini yazmaya bile gerek olduğunu dü-
şünmüyorum. Düşünmeniz gereken bir oyunun kuralları bile 
olsa, düşünmeyi yasaklamak için geçerli sebep oluyor.



PARMAK YALAMANIN 
FAZİLETLERİ İLE 
İLGİLİ HADİSLER

Mide bulandıracak parmak yalama konusu sayısız hadis ile 
desteklenmesi hadislerin ilgi alanının neler olduğu konusunda 
önemli bir delildir. Adalet konusunda konu başlığı bulunma-
yan hadislerin ilgi alanı biraz ilginç ama, maalesef önemli bir 
kısmı bu tür konular.

208) Saklanan Hadis

“Biriniz yemek yediği zaman parmağını yalamadıkça (veya 
emmedikçe) silmesin.” 

(Buhârî, Et’ime 52; Müslim, Eşribe 129)

209) Saklanan Hadis

Kâ’b İbni Mâlik (ra) şöyle dedi: 
“Resûlullah (sav)’in üç parmağıyla yemek yediğini, yemek-

ten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.” 
(Müslim, Eşribe 131, 132)

210) Saklanan Hadis

Câbir İbni Abdullah (ra) şöyle dedi:
“Resûlullah (sav) parmakları yalayıp tabağı silmeyi emre-

derek şöyle buyurdu: Yemeğinizin neresinde bereket bulundu-
ğunu bilemezsiniz.” 

(Müslim, Eşribe 133)
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211) Saklanan Hadis

Câbir İbni Abdullah (ra)’den rivayet edildiğine göre Resû-
lullah (sav) şöyle buyurdu:

“Herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman, onu alıp 
bulaşan şeyi temizledikten sonra yesin. Lokmasını şeytana bı-
rakmasın. Parmaklarını yalamadıkça da elini beze silmesin. 
Zira yemeğinin neresinde bereket bulunduğunu bilemez.” 

(Müslim, Eşribe 136)

Haram helal koyma konusunda “Resul size pis şeyleri 
haram kıldı!” (7-Araf :157) âyetini delil gösterenler bu hadise 
göre pis yerini temizleyip yeme ruhsatı alıyorlar.

212) Saklanan Hadis

“Biriniz yemek yediği zaman parmağını yalamadıkça veya 
başkasına yalatmadıkça silmesin.” 

(Buhârî, Etime 52; Müslim, Eşribe 129)

Mide bulandıracak böyle bir hadisin nasıl savunulduğunu 
okuduğum zaman, bu cevabı sizlerle paylaşmaya karar verdim.

“Sorularla İslamiyet” internet sitesinde böyle bir hadisi 
nasıl savunduklarını okuduğunuz zaman gerçeğin farkına 
varmak için müthiş bir delil olduğunu göreceksiniz.

Buyurun söz konusu web sayfasının cevabını inceleyelim.
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“Değerli kardeşimiz,
Buhârî ve Müslim’de geçen bu hadisin sahih oldu-

ğunda -hadis kriterleri bakımından- şüphe yoktur. Daha 
başka kaynaklarda da söz konusu edilmiştir.

Âlimler bu hadise bakarak yemek yemenin bazı 
adabını şöyle belirtmişlerdir:

a) Elle yemek yemek sünnettir. (Kaşık-çatalla ye-
mekte de bir sakınca yoktur).

b) Elle yemek yerken çok büyük bir zaruret olma-
dan üç parmakla (Başparmak ve ona bitişik olan diğer 
iki parmakla) yemelidir. (Mazeretsiz üçten fazla parmak 
kullanmak -tenzihen- mekruhtur).

c) Yemek yedikten sonra parmaklarını yalamalıdır. 
Çünkü bereketin nerede olduğu belli değil, belki de par-
maklarda bulunan yiyeceklerdedir.

(Bereketin bir yönü de vücuda yararlı olan ve ihtiyaç 
duyulan gıdadır. Proteinler, vitaminler vs. buna dâhildir. 
Bunların yemeğe bulaşmış parmaklarda kalması veya 
tabağın dibinde, kenarlarında kalması mümkündür. 
Oraları yalamakla o bereketlere de ulaşılmış olur).

d) Eğer kendisi bir mazeretten dolayı parmakları-
nı yalayamıyorsa, yalamaktan tiksinmeyen eşi, çocuğu, 
hizmetçisi gibi bazı kimselere yalatabilir.

Evvela, yemek yiyenin yalaması esastır. Çünkü ya-
lamanın sonucunda elde edilen bereketli faydalı gıdaları 
almaya herkesten çok parmakların sahibi muhtaçtır ve 
hakkıdır.

İkincisi, tiksinti duyan bir kimseye yalatmanın 
doğru olmadığı açıktır. Zira bir insanın başkasının par-
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mağını yalayarak -gıda-bereket sebebiyle- elde edeceği 
fayda ile ondan duyacağı tiksintiden uğrayacağı zarar 
mukayese edildiğinde tiksintinin zararı yalamanın yara-
rından daha fazladır. Kaynaklarda, “eşi, çocukları, hiz-
metçisi” gibi şahıslar sayılmışsa da bunun amacı yemek 
meclisinde bulunan rastgele kimseye teklif bile edileme-
yeceğine dikkat çekmeye yöneliktir.

Bununla beraber, eğer eşi, çocukları da bundan 
tiksinecekse kesinlikle böyle bir şeye tevessül edilme-
yecektir.

Hülasa: yaşlı, salih, nezih bir kimsenin su artığını 
içmek isteyenler olduğu gibi parmaklarını yalamak is-
teyen kimseler de bulunabilir. Yoksa rastgele -tiksinti 
duyan- kimselere yalatmak isabetli olmadığı gibi, ko-
nunun asıl kahramanı olan parmak sahibine de hizmet 
etmeyecektir.

e) Yemek kabının dibini yalamanın hikmeti, par-
makları yalamanın hikmeti ile aynıdır. Yemekten maksat 
beslenmek olduğuna göre, beslenmeyi sağlayan bereke-
tin, gıdaların oralarda kalma ihtimali kuvvetli olduğu 
gibi, bu temizlik işlerinde de bir zorluk yoktur.

Bununla beraber, parmakları ve tabakları yalamakta 
Allah’a karşı bir tevazu, nimete karşı bir memnuniyet ve 
şükretmek vardır. Parmaklarını veya tabağını tam temiz-
leyemeyen kimseden bir gurur kokusu geldiği gibi, Allah’a 
karşı su-i edeb ve nimete karşı bir istihfaf söz konusu olabi-
lir. Ayrıca yalama ve temizleme ameliyesi, ellerin ve tabak-
ların yıkanması için de bir katkı, bir kolaylık sağlayacaktır.”

https://sorularlaislamiyet.com/musluman-muslumanin-parmagi-
ni-yalamali-mi
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Bulaşık yıkanmasına katkısı olduğunu söyleyerek bitirilen 
parmak yalama hadisinin savunması böyle. Devamında Said-i 
Nursi’nin kitabından alıntı yapılarak desteklendiği bir bölüm 
daha var isteyenler bu linkten devamını okuyabilir.

Bu savunmayı almamın bir sebebi ise zayıf hadis eleştiri-
lerine bir cevaptır. Bu insanların zayıf hadisi yok arkadaşlar. 
Hadis hangi başlık altında olursa olsun bu kişiler için aynı de-
ğerdedir.



TEVRAT’TA OLAN BAZI SÖZLERİN 
HADİS YOLUYLA İSLAM’A GİRDİĞİNİ 
İSPAT EDEN BİRKAÇ ÖRNEK HADİS

Yahudiliğin ve Hristiyanlığın yakalandığı, Allah’ın gön-
derdiği vahyi yetersiz görerek hüküm ve yasa koyan uydurma 
hadislere ihtiyaç duyma hastalığına, İslam’da tutulmuştur. 

Resul’ün mesajının yayılması ve resul hayattayken yaşatılma-
sının hemen akabinde, Müşrik, Münafık ve Ehli-Kitap kimselerce 
Kur’an ve hükümlerinden hızlıca uzaklaşılmış, Ehli Kitap, Müşrik 
inancı ve adetleri içinde yer alan birçok husus, resule rağmen ona 
iftira edilerek İslam İnancının içine taşınmıştır. Bu bölümde özel-
likle Ehli Kitabın inancı ve örfünden, “Hadistir. Sahih Hadis”tir 
iftiraları ile İslam’a taşınan hususları inceleyeceğiz. 

BİRÇOK HADİS TEVRAT VE 
YENİ AHİT’TEN ALINTIDIR

Tevrat ve İncil kutsal kitap olarak ortada durmasına 
rağmen, istediği hükümleri bu kitapta bulamayan Yahudiler 
ve Hristiyanlar, resûllerine ihanet ve iftira ederek, sözlü Tevrat 
dedikleri külliyatı kendi dinlerine boca etmişlerdir. Aynı metot 
ile Muhammed Rasûl’e iftira edilerek, hadis külliyatı, aynı ge-
rekçeler ile halis dine boca edilmiştir. 

213) Saklanan Hadis 

“Elçi şöyle dedi: Bana Kur’an ve onun misli (benzeri) ve-
rildi. Ama insanların oturdukları yerden ‘Kur’an’a bağlı kalın, 
onun içindekiler yeterlidir’ diyecekleri zaman gelecektir.”

(Ebû Dâvud, Sünnet 6 (4604, 4607); Tirmizî, İlim 16, 60 (2678, 2666); 
İbn Mâce, Mukaddime 2; Buhârî, Nikâh 1; Müslim, Nikâh 5 (1401).
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Tevrat’taki İfade
Babil Talmudu, Şabat 31a: 
Hahamlarımız öğretti ki: 
“Kafirin biri bir gün Şamay’a geldi ve sordu: “Kaç tane 

Tevratınız var?” “Yazılı ve sözlü olmak üzere iki Tevratımız var.” 
“Yazılı Tevrat’ınıza inanıyorum ama sözlü Tevrat’ınıza inanmı-
yorum; bana yalnızca yazılı Tevrat’ı öğretmek koşuluyla beni 
dininize kabul edin.” Çok öfkelendi ve onu azarladı. … “Bana 
güveniyorsan sözlü Tevrat konusunda da güvenmelisin.” 

Hahamın verdiği yanıt ile hadis savunucularının verdiği 
yanıttaki benzerliğe dikkat ediniz! “Sünneti rivayet edenler-
le Kur’an’ı rivayet edenler aynı kişiler. Kur’an’a güveniyorlarsa 
Sünnet’e de güvenmelidirler.” diyenler, hahamlarla aynı bakışa 
sahip kişilerdir.

“Yahudiliğin klasik ilmihal ve fıkıh kitabı olan “Sözlü 
Tevrat” dedikleri Talmud, Yahudilerin en büyük din bilgini 
saydıkları ve öğretileri bugün de tutulan Yahudilerin saygıla-
rını vurgulamak için “İkinci Musa” olarak andıkları Musa b. 
Meymun (ö.1204) Talmud’a yazdığı giriş yazısında şöyle der: 

“Tanrı Musa’ya (selam onun üzerine olsun) verdiği her 
mitzvayla [buyrukla] birlikte, ona açıklamasını da yanında 
verdi. Tanrı ona mitzvayı söylediğinde ardından ona açıkla-
masını, özünü ve Tevrat âyetlerinin içerdiği tüm hikmeti verdi.” 

Günümüzde “Kur’an ve hikmeti verdi” sözünden hikme-
tin sünnet ve hadisler olduğunu iddia edenleri hatırlamanız 
yeterlidir.

Kur’an’a Sünnet’i ekleme, yani vahiy kitabına insan yaz-
ması kitapları ekleme fikrinin kaynağı geleneksel, kurumsal 
Yahudi inancıdır. Gelenekçi, nakilci Yahudiliğe göre Musa’ya 
Sina Dağı’nda Tevrat ve Tevrat’ın bir benzeri verilmiştir. Babil 
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Talmudu’nun Avot 1 bölümünde “Musa, Sina’da Tevrat’ı aldı ve 
onu [yardımcısı] Yeşu’ya aktardı ve Yeşu atalara aktardı. Atalar 
elçilere ve elçiler de Büyük Sinagog’un adamlarına aktardılar.” 
biçiminde dile getirilen şey yazılı ve sözlü Tevrat’ın “rivayet 
zinciri”dir. Bu, Yahudiliğin temel inançlarındandır. Dinsel ders 
kitaplarında, Tevrat ve Talmud çevirilerinin sunuş yazılarında, 
ilmihal ve tarih kitaplarında bu sav hep yinelenir. 

Gelenekçi, nakilci, mezhepçi anlayışa göre Muhammed 
Peygamber’e Kur’an’ın bir benzeri (misli) verilmiştir. Bu ifade-
nin kaynağı Yahudilik’tir.

214) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 1

“Fıtrat beştir: Sünnet (hıtan), etek tıraşı, koltuk altı tıraşı, 
tırnak kesmek, bıyığı kısaltmak.”

Buhârî, Libas bölümünün 63 alt bölümü, 106 (5889) 
Ayrıca bkz: Buhârî, Libas 64, İstizan 51; Müslim, Taharet 39 (257); 
Muvatta, Sıfatun Nebiy 3 (2, 921); Tirmizî, Edep 14 (2757); Ebû 
Dâvud, Tereccül 16 (4198); Nesâî, Taharet 10,11 (14,15).

Tevrat’taki Sünnet;
Eski Ahit, Tevrat, Yaratılış 17/9-27 Tanrı İbrahim’e, 
“Sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalı-

sınız” dedi, “Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu 
şudur: Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Sünnet 
olmalısınız. Sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak. 
Evinizde doğmuş ya da soyunuzdan olmayan bir yabancıdan 
satın alınmış köleler dahil sekiz günlük her erkek çocuk sünnet 
edilecek. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürecek bu. Evinizde 
doğan ya da satın aldığınız her çocuk kesinlikle sünnet edi-
lecek. Bedeninizdeki bu belirti sonsuza dek sürecek antlaş-
mamın simgesi olacak. Sünnet edilmemiş her erkek halkının 
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arasından atılacak, çünkü antlaşmamı bozmuş demektir. … 
İbrahim evindeki bütün erkekleri –oğlu İsmail’i, evinde do-
ğanların, satın aldığı uşakların hepsini– Tanrı’nın kendisine 
buyurduğu gibi o gün sünnet ettirdi. İbrahim’in evindeki bütün 
erkekler –evinde doğanlar ve yabancılardan satın alınanlar– 
onunla birlikte sünnet oldu.

Ayrıca Yaratılış 34’ü başından sonuna okuyunuz. Bu bö-
lümde Yahudiler başkalarının da sünnet olması isterler ve bunu 
onların zayıf düşüp yenilmeleri için bir hile olarak kullanırlar. 
Sünnet takıntısı Hakimler 15, II. Samuel 3 ve 15 bölümlerinde 
kendini yine gösterir.

Kur’an: Allah insanı kusurlu yaratmadığı gibi sünneti bu-
yurmaz.

“Sizi yaratıp donattı ve görünüşünüzü güzel yaptı…” 
Mümin, 64
“Biz insanı, gerçekten en güzel bir biçimde yarattık.” 
Tin, 4

215) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslam’a Girişi 
Hadis 2

Yiyecekle İlgili Uyduruk Haram Hadisleri;
“Resûlullah (sav) vahşi hayvanlardan kesici diş (köpek 

dişi) taşıyanların hepsini yasakladı.” 
(Müslim/Ebû Dâvud ve Nesâî, İbn Abbas’tan gelen bir riva-

yette şu ziyadeyi kaydederler: “Her bir pençe sahibi kuşu da...”)
“Ebû Sa’lebe el-Huşeni” Buhârî, Zebaih, 29; Müslim, Sayd 12-16 
(1932, 1933); Tirmizî, Et’ime 1, (1477, 1478, 1479); Ebû Dâvud)

Kertenkele Hadisi;
Kertenkelenin haram olması: “İbrahim ateşe atıldığı 

zaman, kertenkele dışında yeryüzündeki bütün hayvanlar/
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canlılar ateşi söndürmek için gayret ettiler. Yalnız kertenkele 
ateşi üfürmeye çalışıyordu.” 

(bk. İbn Mâce, Sayd, 12; İbn Hanbel, 7/83, 109, 217)

“Kim keleri ilk darbede öldürürse ona yüz sevap yazılır. 
İkinci vuruşta öldürürse daha az kazanır. Üçüncü vuruşta ise 
bundan da az sevap kazanır.” 

Ebû Dâvud 3787; Müslim 4790.

Tevrat’taki Haram Listeleri;
Kertenkele Hadisi;
Eski Ahit, Tevrat, Levililer 11/29-30 Küçük kara hayvan-

ları içinde sizin için kirli sayılanlar şunlardır: Gelincik, fare, 
bütün kertenkele türleri –geko, varan, duvar kertenkelesi, düz 
keler– bukalemun.

216) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 3

Kurbağanın, Sürüngenlerin, Böceklerin Haram Olması:
“Yılanları öldürün. Küçük, büyük, beyaz veya siyah olsun. 

Kim yılan öldürürse cehenneme fidye olur. Ve yılan da kimi 
öldürürse o şehiddir.” 

(Ravi: Hz. Serra binti Benham (r.a.), Ramuzel Ehadis)

Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Tevrat, Levililer 11/41-42 

“Bütün küçük kara hayvanları iğrençtir. Yenmeyecektir. 
İster karnı üzerinde sürünen ister dört ayaklı ya da çok ayaklı 
canlılar olsun, bunların hiçbirini yemeyeceksiniz.”

Ayrıca bkz. Tesniye 14/9-10.

Hanbeli gibi kimi mezhepte böcek haramdır. Pek çok mez-
hepte yılan haramdır. Örnek: İbn Teymiye, Mecmuul Fetava
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217) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 4

Çekirgenin Yenmesi
Abdullah İbni Ebû Evfâ (r. anhümâ) şöyle dedi:
“Resûlullah (sav) ile beraber yedi gazâ yaptık. O gazvelerde 

çekirge yedik.”
(Buhârî 4801; Ebû Dâvud 1853, 3806; Müslim 3610)

“Resûl-i Ekrem ile beraber çekirge yedik, dedi.”
(Buhârî, Zebâih ve’s-sayd 13; Müslim, Sayd ve’z-zebâih 52. Ayrıca 
bk. Tirmizî, Et’ime 22; Nesâî, Sayd ve’z-zebâih 37

Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Tevrat, Levililer 11/22-23

Şunları yiyeceksiniz: Bütün çekirge türleri, küçük çekirge, 
cırcırböceği, ağustosböceği. Öbür dört ayaklı, kanatlı böcekle-
rin hepsi sizin için iğrenç sayılır.

218) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 5

Suda Yaşayan Canlıların Yenilmesi 
Hanefî mezhebine göre ise, balık sûretinde olmayan deniz 

hayvanlarının etlerini yemek haramdır. Buna göre, daima suda 
yaşayan, suda barınan hayvanlardan her çeşit balık eti yene-
bilir. Kalkan balığı, sazan balığı, yunus balığı, yılan balığı bu 
kabildendir. Fakat diğer su hayvanları caiz değildir. Midye, 
istiridye, istakoz ve yengeç gibi hayvanların yenilmesi helâl 
olarak kabul edilmemektedir, haram sayılmaktadır. (el-Mezâ-
hibu’l-Erbaa, 2/5)

Malikilere göre deniz domuzu hariç bütün deniz hayvan-
ları helâldir. 
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Şafiîlerde ise deniz hayvanları helâldir.
Mezhepçi din adamları deniz kabukluları ve yumuşakça-

larıyla ilgili olarak aradıkları yasağı hadis kitaplarında bulama-
malarına karşın Allah’ın Kur’an’da serbest bıraktığını, serbest 
bırakmakta çekingenlik göstermektedirler. Hadisleri savunma-
larına rağmen gördüğünüz gibi çözüm bulunamıyor. 

Maide suresi 96. Ayetinden haberi olmadıklarını düşüne-
bilirsiniz. Kur’an’ın bu konu hakkında net âyeti(2-Bakara:173) 
olmasına rağmen, hayatında Kur’an ikinci kitap haline gelen 
kişiler, haram ve helalleri hadislerlerden öğrendiklerini iddia 
etseler de, bu bilgilerin gerçekte nereden aldıkları açık olarak 
görülmektedir.

Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Tevrat, Tesniye 14/9-10 

“Suda yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz: 
Pullu ve yüzgeçli canlıların etini yiyebilirsiniz. Ama pulsuz ve 
yüzgeçsiz canlıların hiçbirini yemeyeceksiniz.”

219) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 6

Yırtıcıların ve Leşçillerin Haram Olması
“Azı dişi olan her yırtıcı hayvanın ve pençesiyle avlanan 

her kuşun yenilmesi yasaktır.” 
(Müslim, Sayd, 15, 16; Ebû Dâvûd, Atime, 32; Tirmizî, Sayd, 9, 11)

Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Tevrat, Tesniye 14/12-19

“Etini yemeyeceğiniz kuşlar şunlardır: Kartal, kuzu kartalı, 
kara akbaba, çaylak, doğan türleri, bütün karga türleri, baykuş, 
puhu, martı, atmaca türleri, kukumav, büyük baykuş, peçeli 
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baykuş, ishakkuşu, akbaba, karabatak, leylek, balıkçıl türleri, 
ibibik, yarasa. Bütün kanatlı böcekler sizin için kirli sayılır. 
Hiçbirini yemeyeceksiniz.”

(Eski Ahit, Tevrat, Levililer 11/27)

“Dört ayaklı hayvanlardan pençelerini yere basarak yürü-
yenler sizin için kirlidir.”

220) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 

Hadis 7

“Eşek ve katırın yenmesi bütün mezheplerde haramdır.” 

Cabir’den şöyle rivayet edilir:

“Resûlullah (sav) Hayber gazasında eşek etini yasak etti, 
at etini yemeye izin verdi.” 

(Buhârî, Zebâih, 28; Mey’azi, 38, Nikâh, 21; Müslim, Nikâh, 30; Sayd, 
23, 25, 30, 37) 

Bu hadis-i şerifi ölçü alan Ebû Yûsuf, İmam Muhammed 
gibi Hanefi imamlar, Ahmed b. Hanbel ve İslâm hukukçuları-
nın çoğunluğu at etini helâl kabul ederken; Ebû Hanife, tenzi-
hen mekruh (helâle yakın mekruh) hükmünü vermiştir.

(Ahmed b. Hanbel, I, 147, 244, 289; IV, 89, 90, 127)

İmam Mâlik ise, “Resûlullah at, katır, eşek etini ve azı dişi 
bulunan her yırtıcı hayvanın etini yasak etti.” Hadisini esas 
alarak at etini haram saymıştır. Ebû Hanife ve İmam Mâlik’in 
at etini helâl kabul etmeyişlerine diğer bir delilleri de; 

“O, atı, katırı ve eşeği bunlara binmeniz ve süs için yarattı” 
(Nahl, 16/8) âyet-i kerimesidir.”

Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Tevrat, Levililer 11/26 



S a k l a n a n  H a d i s l e r    .   117

“Çatal tırnaklı ama tırnağı yarık olmayan ve geviş getir-
meyen her hayvan sizin için kirlidir. Bunlara dokunan da kir-
lenmiş sayılır.”

Eski Ahit, Tevrat, Tesniye 14/6-7 

“Çatal ve yarık tırnaklı, geviş getiren her hayvanın etini 
yiyebilirsiniz. Ancak geviş getiren, çatal ve yarık tırnaklı hay-
vanlardan etini yememeniz gerekenler şunlardır: Deve, tavşan, 
kaya tavşanı.”

Ortadoğu, Kuzey Afrika, İran ve Afganistan’da deve be-
siciliği fazlasıyla yaygın olduğu için hahamlar Müslümanlara 
deveyi haram etmekte zorlanmış olmalılar. At da toynaklı ol-
masına karşın deve gibi demirbaş yiyeceklerden olduğu için 
at eti mekruh düzeyinde kalmış, haramlaştırma çabası hedefe 
ulaşamamıştır.

Gördüğünüz gibi haramlar ve helaller koyarken sadece 
kendi fikirlerini öne çıkaran ve birbirinin tersi kararlar alan 
bu Ehlisünnet âlimlerinin aldıkları kararları eleştirmek ya da 
iptal etmek fıkhen mümkün değildir.

At, katır ve eşeği binek diye haram kabul eden, akıl sahibi, 
bilgide zirve bir âlime, deveye neden hem biniyorsun? hem de 
kesip yiyorsun? denmesine gerek yok diyebiliriz.

221) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 8

“İmam “Âmin” deyince /Fatihayı bitirince “Âmin” deyin.”
Buhârî, Ezan 111, 112, 113 (780, 781, 782) ve Davet 63 (6402): 

Ayrıca bkz: Müslim, Salât 16 (404), 18 (410, 415); Ebû Dâvud, Salât 
172/323 (932, 933, 936, 937, 938); Tirmizî, Salât 70 (248); İbn Mâce, 
İkamet 14 (851-857); Nesâî, İftitah 4 (879), 21 (905), 33, 34 (925-
930); Muvatta, Salât 47-49 (194-196).
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Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Tevrat, Tesniye 27/15-36 

“Rabbin tiksindiği el işi oyma ya da dökme put yapana 
ve onu gizlice dikene lanet olsun!” Bütün halk, “Âmin!” diye 
karşılık verecek!” 

[bu cümle edilen her bedduadan sonra birer kez olmak 
üzere on iki kez yinelenir].”

İhlas Suresini ve bazı duaları neden üç kez okuduğumuzun, 
Fatiha Suresinin sonunda, edilen duaların arasında, sonunda 
neden “Âmin” dediğimizin kaynağını da öğrenmiş oluyoruz. 

Talmud’daki İfade
Babil Talmudu, Berakot 4b: 
“Haham Eleazar ben Abina der ki: “Her kim 145. mezmu-

ru günde üç kez okursa sonsuz dünyanın mirasçısı olur.”
Babil Talmudu, Şabat 119b: 
“Reş Lakiş dedi ki; “Her kim bütün yüreğiyle âmin derse 

cennetin kapıları ona açılır…”
“Âmin” Demek

“’Âmin’ derseniz ve gökteki meleklerin ‘Amin’i bununla 
çakışırsa suçlarınız bağışlanır.” 

222) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 9

Mürtedin Öldürülmesi
“Dinini değiştireni öldürün /Dinini değiştirenle savaşın.”
Ebû Dâvud, Hudut 1, 2 (4351, 4352); Nesâî, Tahrimud Dem 15 
(7107).
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Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Tevrat, Levililer 24/16 

“Rabbe söven kesinlikle öldürülecektir. Bütün topluluk 
onu taşlayacak. İster yerli ister yabancı olsun, Rabbe söven 
herkes öldürülecektir.”

223) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 10

Zina Edenin Taşlanarak Öldürülmesi (Recm)
“Elçi zinacıların taşlanmasını veya öldürülmesini buyur-

muştur!”
Buhârî, Hudud 44 (6814), 45 (6815), 46 (6817), 47 (6818), 49 (6820) 

Elçi’nin zinacıları taşlattığı veya öldürttüğü hadislerden 
bazıları şunlardır: Buhârî, Mezalim 19, Menakibul Ensar 46, 
Megazi 21, İtisam 16; Müslim, Hudut 15 (1691); Muvatta, 
Hudut 8, 10 (823, 824); Tirmizî, Hudut 7, (1431); Ebû Dâvud, 
Hudut 23 (4418). “İlk taşı günahsız olanınız atsın” biçimi de 
halk arasında dolaşıma girmiştir.

Tevrat’taki İfade
(Eski Ahit, Tevrat, Tesniye 22/23-24)

“Eğer bir adam kentte başka biriyle nişanlı erden bir kızla 
karşılaşır ve onunla yatarsa, ikisini de kentin kapısına götüre-
cek, taşlayarak öldüreceksiniz.”

224) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 11

Köle ve Cariye Alım Satımı, Miras Bırakılması
Buhârî, Kader 9’daki (6603) hadiste savaş tutsağı kölesiy-

le ilişkiye giren kişinin dışarı boşalma sorusuna yanıt veren 
sözde Elçi, köleye davranışı konusunda bir yorumda bulun-
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maz. Buhârî, Ahkam 48 (7186) ve Ebû Dâvud, Köle Azadı 30’da 
(3955) geçen hadiste sözde Elçi, ölen bir adamın kölesini satar 
ve parayı ailesine gönderir.

Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Tevrat, Levililer 25/44-46 

“Köleleriniz, cariyeleriniz çevrenizdeki uluslardan olmalı. 
Onlardan uşak ve cariye satın alabilirsiniz. Aranızda yaşayan 
yabancıların çocuklarını ister ülkenizde doğmuş olsun ister ol-
masın, satın alıp onlara sahip olabilirsiniz. Onları miras olarak 
çocuklarınıza bırakabilirsiniz. Yaşamları boyunca size kölelik 
edecekler. Ancak bir İsrailli kardeşine efendilik etmeyecek, sert 
davranmayacaksın.”

225) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 12

Din Adına Soykırım ve Köleleştirilme
(Beni Kurayza, Beni Ukayna Hadisleri)
Muhammed Peygamber’in sözde Beni Kurayza, Beni 

Nadir ve Beni Ukayna saldırıları, çocukları ayırt etmeden öl-
dürmesi: Buhârî 4028, 411; Müslim 1766, Ebû Dâvud 3005.

Müslüman olmayanlarla savaşmak gerektiği: Buhârî, 
İtisam 2, Zekât, İstitabe 3; Müslim, İman 32 (20); Muvatta, 
Zekât 30 (1, 269); Tirmizî, İman 1 (2610); Ebû Dâvud, Zekât 1 
(1556); Nesâî, Zekât 3, (5,14).

Buhârî’nin İstizan bölümünde 36 (6262) numaralı hadiste 
sözde Elçi, Kurayza’nın savaşanlarının öldürülmesini ve geride 
kalanların tutsak edilmesini onaylar.

İbn Mâce’nin Cihad bölümünde 2946 (2839) numaralı ha-
diste sözde Elçi, çoktanrıcıların kadınlarının ve çocuklarının 
“onlardan” olduğu gerekçesiyle öldürülmesini onaylar.
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Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Tevrat, Tesniye 13/15 

“O kentte yaşayanları kesinlikle kılıçtan geçireceksiniz. 
Kenti yok edip orada yaşayan bütün halkı ve hayvanları kılıç-
tan geçireceksiniz.”

226) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 13

Adetli Kadının Kirli Sayılması, 
Kur’an Okuyamaması, Mescide Girememesi
Hz. Âişe’den nakledildiğine göre, Ebû Hubeyş”in kızı 

Fâtıma Hz. Peygamber’e (sav), “Devamlı kanamam oluyor ve 
hiç temizlenemiyorum. Acaba namaz kılmayı bıraksam mı?” 
diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Hayır. 
Bu, damar(dan gelen bir kan)dır. Normalde âdet gördüğün 
günler süresince namaz kılmayı terk et. Sonra yıkan ve na-
mazını kıl.”

(B325 Buhârî, Hayız, 24; M753 Müslim, Hayız, 62)

Muâze (isimli bir kadın) anlatıyor: 
Hz. Âişe”ye, “Âdetli kadına ne oluyor da, (tutamadığı) 

oruçları kaza ettiği hâlde (kılamadığı) namazları kaza etmi-
yor?” diye sordum. Hz. Âişe, “Sen Harûrî (Sadece Kur’an’da 
harfiyen bulunan hükümlerle yetinen bir Hâricî) misin?” diye 
cevaplayınca, “Hayır, Harûrî değilim ama soruyorum.” dedim. 
Bunun üzerine Hz. Âişe, “Biz (Resûlullah zamanında) âdet 
olurduk, orucu kaza etmemiz bize emredilir ama namazı kaza 
etmemiz emredilmezdi.” dedi.”

M763 Müslim, Hayız, 69; B321 Buhârî, Hayız, 20

Buhârî, Iydeyn 16, 20, Hayız 23, Hac 32, 34, 35, 81; Ebû Dâvud, Salât 
247 (1136-1139), Menâsik 10 (1744), Taharet 93 (232), 100 (287), 
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121 (312); Tirmizî, Taharet 95 (125), 98 (131), Salât 388 (539, 540), 
Hac 100 (945); Müslim, Iydeyn 10 (890); İbn Mâce, Taharet 92, 105, 
645; Muvatta, Hac 45…

Hadis kitaplarında âdet kanaması takıntısı öyle büyüktür 
ki, konuyla ilgili bölümleri vardır. Yahudi hadis kitabı Tal-
mud’da konu geniş yer alır.

Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Tevrat, Levililer 15/19-20 

“Adet gördüğü için kan kaybeden kadın yedi gün kirli sa-
yılacak. Ona dokunan da akşama kadar kirli sayılacak. Adet 
gördüğü günlerde kadının üzerinde yattığı ya da oturduğu her 
şey kirli sayılacaktır.”

227) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 14

Kadının Aşağılanması
“Cehennemin çoğunluğu kadındır.” 
Buhârî, Rikak 51 (6546):

Ayrıca bkz: Buhârî, Iydeyn 7, Hayız 6, Zekât 44, İman 21, Küsuf 9, 
Nikâh 17, 88, Bedül Halk 8; Müslim, Zikir 95 (2738), 97 (2740), 
Iydeyn 4 (885), Küsuf 17 (907), İman 132 (79); Ebû Dâvud, Edep 
180 (5272), Sünnet 16 (4679), Salât 248 (1141); İbn Mâce, Fiten 
19 (4003); Tirmizî, Edep 31 (2781); Nesâî, Iydeyn 19 (3, 186, 187), 
Küsuf 17 (3, 147); Muvatta, Küsuf 2 (1, 187)

Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Tevrat, Yaratılış 2/21-22 

“Rab Tanrı Adem’e derin bir uyku verdi. Âdem uyurken, 
Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle 
kapadı. Adem’den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yara-
tarak onu Adem’e getirdi.”
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Tevrat okumadan herkesin bildiği kaburga kemiği rivayeti.
Babil Talmudu, Pesahim 111a: 
“Hahamlarımız öğretti: İki adamın arasından geçmeme-

si gereken üç şey vardır: Köpek, hurma ağacı, kadın. Kimisi 
domuzu da ekler, kimisi yılanı da…”

228) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 15

Namazda veya Sokağa Çıkarken Takke, Sarık Giyilmesi
“Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan yirmibeş namaza, 

sarıkla kılınan Cuma namazı, sarıksız kılınan yetmiş cumaya 
bedeldir. Sarıkla namaz kılmakta onbin sevap vardır.”94

Aliyyü’l-Kârî, el-Masnûa, sh., 87*88, Dervîş el-Hût, a.g.e., sh., 256. 
Elbânî, a.g.e., I, 249-254.

“Çoktanrıcılarla bizi ayıran, takkenin üzerine sarık giy-
memizdir.”

Ebû Dâvud, Libas 59 (4078) ve Tirmizî, Libas 42 (1784)

Talmud’daki Uydurma
Babil Talmudu, Kiduşin 31a: 
“Haham Yeşu’nun oğlu Haham Huna başı açık olarak dört 

metre yürümezdi. Derdi ki: “Şekina [Tanrı’nın ışığı /yeri /ruhu 
/tahtı] başımın üzerindedir.”

229) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 16

Mucize Uydurmaları
“Ebû Talha Allah’ın Elçisi’ni yemeğe çağırır. Elçi yanına 

sahabeyi de alıp gelir. Ev sahibi mahcup olur çünkü bir kişilik 
yemeği vardır. Elçi yiyeceğe dokunur, yiyeceği kutsar ve saha-
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beden on kişiyi sofraya çağırmasını söyler. Doyana dek yerler 
ve çıkarlar. On kişi daha çağırmasını söyler. Doyana dek yerler 
ve çıkarlar. Doymayan kimse kalmayana dek böyle sürer. Sof-
radaki yemek eksilmez. “

Buhârî, Eyman 22/679 (6688); Müslim, Eşribe 20/190 (2040); Mu-
vatta, Sıfatünnebi 19 (1692).

“Bir hurma yetiştiricisi o yıl iyi ürün alamadığı için Yahu-
di’ye borcunu ödeyemez. Allah’ın Elçisi onun adına Yahudi’den 
borcu ertelemesini ister ama geri çevrilir. Elçi, çiftçinin oğluna 
hurmaları toplamasını söyler. Topladığı hurmalarla borcu öder, 
üstüne hurma bile artar. Çiftçi şaşkınlık ve sevinçle elçinin 
yanına koşar. Elçi, “Allah’ın elçisi olduğuma tanıklık ederim” 
der.” 

Her hadiste olduğu gibi aynı hadisin birkaç türü mevcut-
tur. Hadisin bir başka sürümünde savaşta ölen çiftçinin borcu 
aynı biçimde ödenir. 

“Buhârî, Buyu 51 (2127), İstikrad 8 (2395), Hibe 21 (2601), Vesaye 
36 (2781), Menakib 25 (3580), Megazi 18 (4053), İtame 42 (5443); 
Nesâî, Vesaye 4/28 (3638); İbn Mâce, Sadaka 2528. Ayrıca bkz: 
Buhârî, Menakib 25 (3571).

Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, II. Krallar 4/42-44 

“Baal-Şalişa’dan bir adam geldi. Tanrı adamına o yıl ilk 
biçilen arpadan yapılmış yirmi ekmekle taze buğday başağı ge-
tirdi. Elişa uşağına, “Bunları halka dağıt, yesinler” dedi. Uşak, 
“Nasıl olur, bu yüz kişinin önüne konur mu?” diye sordu. Elişa, 
“Halka dağıt, yesinler” diye karşılık verdi, “Çünkü Rab diyor ki, 
‘Yiyecekler, birazı da artacak.’” Bunun üzerine uşak yiyecekleri 
halkın önüne koydu. Rabbin sözü uyarınca halk yedi, birazı 
da arttı.”
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Gördüğünüz gibi hadislerin birçoğu aslında Tevrat’tan 
alıntıdır.

230) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 17

Muhammed Peygamber’e Yakıştırılan Sübyancılık
“Elçi Ayşe’yle 6 yaşındayken sözlendi ve 9 yaşındayken 

evlendi…”
Buhârî, Menakib 44 (3896), Nikâh 39, 40, 60 (5133, 5134, 5159); 
İbn Mâce, Nikâh 1876, 1950; Nesâî, Nikâh 29 (3255). 

“6 yaşındayken evlendi ve 9 yaşındayken ilişki kurdu” 
sürümü: Ebû Dâvud, Nikâh 700/76 (2121).”

Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Tevrat, Sayılar 31/17-18 

“Şimdi bütün erkek çocukları ve erkekle yatmış kadınları 
öldürün. Yalnız erkekle yatmamış genç kızları kendiniz için 
sağ bırakın.”

Eski Ahit, Tevrat, Çıkış 21/7 

“Eğer bir adam kızını cariye olarak satarsa, kız, erkek kö-
leler gibi özgür bırakılmayacak.”

231) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 18

Elçilere Yakıştırılan Kadın Düşkünlüğü
“Elçi bir gün içinde on bir /dokuz karısıyla da birlikte olu-

yordu. Otuz erkeğin gücüne sahipti.” 
Buhârî, Gusül 12 (267, 268), 14 (270), 24 (284), Nikâh 103 (5215); 
Nesâî, Nikâh 1 (3198). 

Buhârî, Kefaret 9’da (6720) Süleyman’ın 90 karısından söz 
edilir. 
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Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, I. Krallar 11/3 

“Süleyman’ın kral kızlarından yedi yüz karısı ve üç yüz 
cariyesi vardı.”

232) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 19

Muhammed Rasûl’ün Evrenden Önce Yaratılması, Ev-
renin Onun Hürmetine Yaratılması;
“Sana elçilik ne zaman geldi? –Âdem ruhla beden arasın-

dayken.” Tirmizî, Menakib 1 (3968).
“Âdem kendisine yasaklanan ağaçtan yediğinde başını 

semaya kaldırdı ve ‘Allah’ım, Muhammed hakkı için beni af-
fetmeni istiyorum’ diye dua etti. Allah kendisine, ‘Muhammed 
kim?’ diye vahyetti. Âdem şöyle dedi: ‘Şanın yüce olsun. Beni 
yarattığında başımı arşına kaldırdığım zaman orada Lailahe 
illallah Muhammedün Resûlullah yazılmıştı. O zaman anladım 
ki hiç kimsenin kıymeti senin yanında onunkine denk değildir. 
O Muhammed ki ismini isminle beraber kıldın.’ Allah ona şunu 
vahyetti: ‘Ey Âdem! O, senin zürriyetinden peygamberlerin 
sonuncusudur. Onun ümmeti de ümmetlerin sonuncusudur. 
Eğer o olmasaydı ey Âdem, seni yaratmazdım.’” 

Taberani, Mucemu’s-Sağir kitabı, 684.

Tevrat’taki İfade
Yeni Ahit, Koloseliler 1/15-17 

“Görünmez Tanrı’nın görünümü, bütün yaratılışın ilk 
doğanı odur [İsa]. Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görün-
meyen her şey –tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümran-
lıklar– onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için 
yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını 
onda sürdürmektedir.”
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Gördüğünüz gibi aynı iftira yine transfer yoluyla girmiş!

233) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 20

Muhammed Rasûl’ün Sorgu Gününde Aracılığı /Şefaati
“Diriliş gününde aracılık edeceğim.” 
(Buhârî, Tevhit 36 (7509))

Ayrıca bkz: Buhârî, Tevhit 19 (7410), 24 (7440), 36 (7510), Enbiya 3 
(3340), 48 (3437), Rikak 51 (6558, 6564-6566), Tefsir 4476, 4712, 
4718; Müslim, İman 84 (193, 194), 85 (196, 198, 199); Tirmizî, Kı-
yamet 2620-2623, Menakıp 3972, 3974, 3976, 4296, 4303, 4307. 

Bunların arasında sıkça yinelenen uzun bir hadiste, Âdem, 
İbrahim ve Musa kendilerini aracılığa layık görmez ve bunu 
ancak Muhammed Rasûl’e yakıştırırlar. Bu konuyla ilgili ha-
disler tek başına bir kitap olur.

Yeni Ahitteki İfade
“İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılı-

ğım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”
(Yeni Ahit, İncil, Yuhanna 16/23-24)

“O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu 
söyleyeyim, benim adımla Baba’dan ne dilerseniz, size vere-
cektir. Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, 
alacaksınız.”

234) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 21

Cennete İlk Girecek Olanın Muhammed Resul Olması
“Cennetin kapı bekçisi, kapıyı benden önce kimse için 

açmayacak.” 
Müslim, İman 85 (197):
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Ayrıca bkz: Tirmizî, Menakib 3970, 3976, Elbani, Zaifa 5/354.

Yeni Ahitteki İfade
Yeni Ahit, İncil, Yuhanna 14/1-3 

“Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı’ya iman edin, bana da [İsa] 
iman edin. Babam’ın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa 
size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider 
ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde ola-
sınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım.”

“Şiilerin hadis kitapları Nurul Ebsar ve Kenzul Ummal’a 
göre cennete ilk girecek olan Ali’dir.”

235) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 22

Muhammed Rasûl’ün Yüzünün ve 
Giysilerinin Işık Saçması 
“Peygamberin yüzü ay gibiydi.” 
(Tirmizî, Fedail 3996)

“Alnı geceyi aydınlatan lamba gibi parlardı.” 
Beyhaki, Delailün Nübüvve, 1/280. Beyhaki’nin kitabı 

benzer ve daha abartılı öykülerle doludur.

Tevrat’ta ve Yeni Ahitteki İfade
(Eski Ahit, Tevrat, Çıkış 34/29)

“Musa elinde iki antlaşma levhasıyla Sina Dağı’ndan indi. 
Rab’la konuştuğu için yüzü ışıldıyordu, ama kendisi bunun 
farkında değildi.”

Yeni Ahit, İncil, Luka 9/29 

“İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti, giysileri 
şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü.”
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236) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 

Hadis 23

Güneşin Muhammed Resul İçin Bekletilmesi

“… Muhammed ‘Benim için güneşi bir süre tut’ dedi. Allah 
zafer bağışlayana dek güneş hapsedilip tutuldu.” 

Buhârî, Farzulhums 8 (3124); Müslim, Cihad 11 (1747); Riyâzü’s-sâ-
lihîn, Mukaddemat 58; Beyhaki, Sünen 4, 290.

Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Yeşu 10/12-15 

“Rabbin Amorluları İsraillilerin karşısında bozguna uğ-
rattığı gün Yeşu halkın önünde Rabbe şöyle seslendi: “Dur, 
ey güneş, Givon üzerinde ve Ay, sen de Ayalon Vadisi’nde.” 
Halk, düşmanlarından öcünü alıncaya dek güneş durdu, ay da 
yerinde kaldı.” 

237) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 

Hadis 24

Adem’in Yoktan Var Edilmesi, Evrim Karşıtlığı, Ruh-Be-
den İkiliği

“Allah’ın Elçisi dedi ki: ‘Allah, Adem’i yarattığı ve ruh üfle-
diği zaman, Âdem hapşırdı ve ‘elhamdülillah’ dedi. […] Sonra 
Âdem bahçeye [cennet] yerleştirildi. Sonra bahçeden indirildi, 
böylece ömrünü saymaya başladı. […] Derken ölüm meleği 
geldi. Âdem ona ‘Erken geldin, bana bin yıl ömür verilmişti’ 
dedi. …” 

Tirmizî, Tefsir 3694 (Muavvizateyn 3365 olarak da geçiyor).

Bu uzun hadisin buraya alıntılanan bölümünden anlaşıla-
cağı üzere, Âdem, tek kişiyi, belli bir kişiyi anlatan bir sözcük 
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olarak anlaşılıyor. Öyle ki, bahçede sonsuz ömrü varken bah-
çeden indirildiğinde yıllarını saymaya başlıyor. Hadisi uyduran 
kişi Adem’in anasız ve babasız, çocukluk yaşamadan, bir çır-
pıda, yoktan var edilmiş olduğuna, bir yetişkin olarak bahçeye 
“ışınlandığına” inanıyor.

Tevrat’taki İfade
Tevrat Yaratılış Bölüm 2 (4-7)

4 Göğün ve yerin yaratılış öyküsü: RAB Tanrı göğü ve 
yeri yarattığında, 5 yeryüzünde yabanıl bir fidan, bir ot bile 
bitmemişti. Çünkü RAB Tanrı henüz yeryüzüne yağmur gön-
dermemişti. Toprağı işleyecek insan da yoktu. 6 Yerden yük-
selen buhar bütün toprakları suluyordu. 7 RAB Tanrı Adem’i 
topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece 
Adem yaşayan varlık oldu. . 

Tevrat Yaratılış Bölüm 5 (4-5)

4 Şit’in doğumundan sonra Adem 800 yıl daha yaşadı. 
Başka oğulları, kızları oldu. 5 Adem toplam 930 yıl yaşadıktan 
sonra öldü.

238) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 25

Allah’ın Adem’i Kendi Suretinde Yaratması
“Allah Adem’i kendi suretinde yarattı.” 
Buhârî, İstizan 1 (6227); Müslim, Cennet 11 (2841), Bir 32 (2612).

Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Tevrat, Yaratılış 1/27 

“Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı’nın sure-
tinde yarattı.”
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239) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 26

Kadının Erkeğin Kaburgasından Yaratılması
“Allah Adem’i yarattığında, Havva’yı onun kaburgasından 

yarattı…”
İbn Mâce, Taharet 567

“Kadından güzellikle isteyin çünkü eğri kaburgadan türe-
tilmiştir, düzeltmeye çalışırsanız kırılır; eğri kalacaktır.” 

Buhârî, Nikâh 81 (5185):

Ayrıca bkz.Buhârî, Enbiya 1 (3331); Müslim, Ridae 18 (1467, 1468); 
Riyâzü’s-sâlihîn, Mukaddemat 273.

Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Tevrat, Yaratılış 2/21-22 

“Rab Tanrı Adem’e derin bir uyku verdi. Âdem uyurken, 
Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle 
kapadı. Adem’den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yara-
tarak onu Adem’e getirdi.”

En çok bilinen hurafenin Tevrat’tan çalıntı olduğunu 
görmek, gerçekten çok çarpıcı bir netice.

240) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 27

Havva’nın Adem’e İlk Günahı İşletmesi:
“İsrailoğulları olmasaydı et çürümeyecekti; Havva olma-

saydı hiçbir kadın kocasına ihanet etmeyecekti.” 
Buhârî, Enbiya 1 (3330), 25 (3399); Müslim, Ridae 19 (1470):

Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Tevrat, Yaratılış 3/6-20 
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“Kadın [yasak] ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun 
ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi ko-
parıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. … Rab Tanrı 
kadına, ‘Çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim’ dedi, 
‘Ağrı çekerek doğum yapacaksın, kocana istek duyacaksın, seni 
o yönetecek’.”

241) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 

Hadis 28

Adem’in Türlü Renkte Topraktan Yaratılması

“Allah, Adem’i yeryüzünün bütün bölümlerinden almış 
olduğu bir avuç topraktan yarattı. Adem’in oğulları da toprağa 
göre ortaya çıktı. Kimi kızıl, kimi ak, kimi kara, kimi karışık, 
kimi uysal ve sert, kimi kötü kalpli, kimi iyi.” 

Ebû Dâvud, Sünnet 1696 (4693); Tirmizî, Tefsir 3213 (Bakara).

Talmud’daki İfade

Babil Talmudu, Sanhedrin 38’a: 

“Haham Meir derdi ki: İlk insanın toprağı dünyanın bütün 
parçalarından bir araya getirildi.”

242) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 

Hadis 29

Adem’in Boyunun 30 Metre Olması, Zamanla Kısalması

“Cennete her giren Âdem suretinde (ve boyu da altmış 
arşın boyunda) olacak. Halk şu ana kadar boyca hep eksilmek-
tedir.”

Buhârî, İstizan 1 (6227):

Buhârî, Enbiya 1 (3326); Müslim, Cennet 6 (2834), 11 (2841).



S a k l a n a n  H a d i s l e r    .   133

Talmud’daki İfade

Babil Talmudu, Sanhedrin 38b: 

“Haham Cuda Tanrı’nın adına dedi ki: İlk insanın boyu 
dünyanın bir ucundan bir ucunaydı. … Ama günah işlediğinde 
Tanrı elini onun üzerine koydu ve kısalttı.”

243) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 

Hadis 30

Adem’in Cuma Günü Yaratılması

“Allah dünya toprağını cumartesi, dağları pazar, ağaçları 
pazartesi, şeytanı salı, ışığı çarşamba günü yaratmış ve hayvan-
ları yeryüzüne perşembe günü dağıtmıştır. Adem’i ise cuma 
günü öğlenin geç bir vaktine yaratmıştır.” 

(Müslim, Kıyamet 1 (2789)

Ayrıca bkz: Müslim, Cuma 5 (854); Tirmizî, Cuma 1 (488); 
Ebû Dâvud, Salât 385 (1046); Riyâzü’s-sâlihîn, Fedail 1147; İbn 
Mâce, Cenaiz 1705; Nesâî, Cuma 1385; Beyhaki, Sünen, 9/3.

Tevrat’taki İfade

Eski Ahit, Tevrat, Yaratılış Bölüm 1/14-19 (1.Bölüm Yara-
tılışı 6 günde detaylı anlatmaktadır.)

14-15 Tanrı şöyle buyurdu: “Gökkubbede gündüzü gece-
den ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtile-
ri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin.” Ve öyle oldu. …… 
19 Akşam oldu, sabah oldu ve dördüncü gün oluştu…… 30 
Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere –soluk alıp 
veren bütün hayvanlara– yiyecek olarak yeşil otları veriyorum.” 
Ve öyle oldu. 31 Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi 
olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu.
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244) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 

Hadis 31

Musa’nın Ölümünü Ertelemesi

“Ölüm meleği Musa’ya gönderildi. Yanına vardığında Musa 
ona bir tokat attı ve gözünü çıkardı. Bunun üzerine Rabbine 
geri döndü ve ‘Beni ölümü istemeyen birisine göndermişsin’ 
diyerek yakındı. Allah çıkan gözünü ona geri verdi ve ‘Yine git 
ve elini bir öküzün sırtına koymasını söyle, elinin altındaki her 
kıl için ona bir yıllık ömür verildi’ dedi.”

Buhârî, Cenaiz 68 (1339)

Musa Rasûl’ün ölüm meleğine tokat atıp gözünü çıkarması 
hadisesi de maalesef bir hurafe.

Ayrıca bkz: Buhârî, Enbiya 31 (3407); Müslim, Fedail 42 (2372); 
Nesâî, Cenaiz 121 (2089); Ahmet bin Hanbel 2/269, 315, 351, 533.

Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Tevrat, Çıkış 4/24-26 

“Rab yolda, bir konaklama yerinde Musa’yla karşılaştı, onu 
öldürmek istedi. O anda Sippora [Musa’nın karısı] keskin bir 
taş alıp oğlunu sünnet etti, derisini onun [Musa’nın] ayaklarına 
dokundurdu. ‘Gerçekten sen bana kanlı güveysin’ dedi. Böylece 
Rab Musa’yı esirgedi.”

245) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 

Hadis 32

İbrahim’in Karısı Dururken Hizmetçisinden Çocuk 
Yapması

Hz. Peygamber (s.a.v.) bu yolculuk sırasında Hz. Sâre’nin 
başından geçen bir olayı şöyle anlatmıştır: “Erdûn” kasabasına 
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geldiklerinde, şehrin kralı İbrahim’in güzel bir kadınla şehre 
girdiğini öğrenmiş ve Hz. Sâre’ye göz koymuştu. Onu sarayı-
na getirtti ve namusuna göz dikti. Sâre kalkıp abdest aldı ve 
namaz kılıp şöyle dua etti: “Ey Allah’ım! Ben sana ve senin 
peygamberine îman etmiş ve iffetimi kocam dışında herkes-
ten korumuşsam, bana bu kâfiri musallat etme.” Kralın nefesi 
kesildi ve çırpınmaya başladı. Bunun üzerine Sâre, “Allah’ım, 
eğer bu adam ölürse Sâre öldürdü derler, bu yüzden ölmesini 
istemiyorum” deyince kral canlandı ve bu durum üç kere ye-
nilendi. Kral adamlarına; siz bana bir insan değil, şeytan ge-
tirmişsiniz; diyerek Sâre’yi serbest bıraktı ve Hacer’i de hediye 
olarak verdi.”  

Buhârî, Buyû, 100, Hibe, 36. 

Buhârî, Enbiya 8 (3358), 9 (3364, 3365) ve Nikâh 13’te (5084) 

Kralın karısını elinden almasına ses çıkartmayan bir elçi 
olarak gösterilen İbrahim Rasûl’e atılan büyük bir iftira hadis. 

Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Yaratılış 16/1-4 

“Karısı Saray Avram’a çocuk verememişti. Saray’ın Hacer 
adında Mısırlı bir cariyesi vardı. Saray Avram’a, “Rab çocuk 
sahibi olmamı engelledi” dedi, “Lütfen, cariyemle yat. Belki 
bu yoldan bir çocuk sahibi olabilirim.” Avram Saray’ın sözünü 
dinledi. Saray Mısırlı cariyesi Hacer’i [İbr. Hagar] kocası Av-
ram’a karı olarak verdi. Bu olay Avram Kenan’da on yıl yaşa-
dıktan sonra oldu. Avram Hacer’le yattı, Hacer hamile kaldı. 
Hacer hamile olduğunu anlayınca, hanımını küçük görmeye 
başladı.”

Maalesef bu iftiralar halen kitaplarında mevcut.
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246) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 33

Mehdi’nin /Mesih’in /İsa’nın /Ali’nin Dünyaya Dönecek 
Olması
“Son saat yaklaştığında son mehdi olan Meryem oğlu İsa 

gelecek.” 
İbn Mâce, Fiten 24 (4039)

Ayrıca bkz: Ebû Dâvud, Mehdi bölümü (hepsi); İbn Mâce, Fiten 34 
(4085-4087); Tirmizî, Fiten 53 (2232).

Mesih, Yahudilerin beklediği önderdir. Eski Ahit’te Me-
sih’e bolca gönderme olduğuna inanırlar. Talmud’da “Dâvud’un 
oğlu” adıyla da geçer ve gelmesi için gerçekleşmesi gereken 
felaketler sayılır (Sanhedrin 97’a, 98b, Abodah Zara 5’a, Ketubot 
112b, Sota 48b, Yebamot 63b, Nidda 13b…). 

Hristiyanlar da Yeni Ahit’teki benzer göndermelerin İsa’nın 
dönüşünü veya ikinci gelişini müjdelediğini varsayarlar. Yahu-
diler için Mesih, diğer uluslarla savaşıp onları yok etmelerini 
sağlayacak önderken, Hristiyanlar için de İsa Karşıtı (deccal) 
ile savaşacak kişidir. Bu savaş yeryüzündeki son ve en büyük 
savaş olacaktır. Bu mitolojinin kimi öğeleri geleneksel İslam 
mezheplerine farklı biçimlerde hadisler yoluyla geçmiştir.

247) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 34

Kıyamet Savaşı /Melhametül Kübra /Armagedon
“Büyük melhame (destan /destansı savaş), İstanbul’un 

fethi ve Deccal’in gelmesi yedi ay sürer.” 
Tirmizî, Fiten 58 (2238); Ebû Dâvud, Melahim 1590 (4295):

Buhârî, Cihad 94 (2925, 2926); Müslim, Fiten 18 (2921); Tirmizî, 
Fiten 56 (2236)
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“Saat gelmezden önce /saat yaklaşınca Yahudilerle sava-
şacaksınız.” 

Buhârî, Cihad 94 (2925, 2926); Müslim, Fiten 18 (2921); Tirmizî, 
Fiten 56 (2236):
Ayrıca bkz: Buhârî, Menâkıb 25 (3587-3593), İstitabe 8 (6935); 
Müslim, İman 72 (157); İbn Mâce, Fiten 35 (4089-4093); Ebû Dâvud, 
Melahim 1589 (4294), 1590 (4296).

Konuyla ilgili sayısız hadis olduğunu görüyorsunuz.

Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Danyal 11/40 

“Son gelince, Güney Kralı Kuzey Kralı’yla savaşa tutuşa-
cak. Kuzey Kralı savaş arabalarıyla, atlılarla, birçok gemilerle 
saldıracak. Her şeyi süpürüp götüren sel gibi taşarak birçok 
ülkeden geçecek.”

248) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 35

Resim ve Heykel Yasağı
“Diriliş günü en ağır cezayı görecek olanlar biçim verici-

lerdir /heykeltıraşlardır.” 
(Buhârî, Libas 89 (5950):

Buhârî, Libas 90’dan 97’ye kadar (5953-5963) olan hadis-
lerde, Buyu 104 (2225), Tabir 45 (7042) ve Tevhid 56’da (7557-
7559) resim ve heykel yasaklanır. Müslim’in, Tirmizî’nin, Ebû 
Dâvud’un ve İbn Mâce’nin Libas bölümlerinde benzer hadis-
lerden bolca bulunur.

Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Tevrat, Çıkış 20/4 

“Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da 
yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put 
[oyma] yapmayacaksın.”
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249) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 36

Kaş /Kıl Almanın Yasak Olması
“Allah’ın kulu … yüz kıllarını alan kadınları lanetledi.” 
(Buhârî, Libas 84 (5939)

Ayrıca bkz: Müslim, Libas 181 (2125); İbn Mâce, Nikâh 1989; Ebû 
Dâvud, Libas 30 (4049), Tereccül 1554 (4170), Riyâzü’s-sâlihîn 1645…

Tevrat’taki İfade
Eski Ahit, Tevrat, Tesniye 14/1 

“Siz Tanrınız Rabbin çocuklarısınız. Ölülere ağıt yakmak 
için bedenlerinizi yaralamayacaksınız. İki kaş arasındaki tüy-
leri almayacaksınız.”

250) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 37

Sakal Tıraşı Sakal Uzatmak
“Sakalınızı uzatın, bıyığınızı kısa kesin.” 
Buhârî, Libas 64, 65 (5892, 5893)

Ayrıca bkz: Müslim, Taharet 67-71 (259-261); Muvatta, Şaar 1 
(1733); Ebû Dâvud, Tereccül 41/1565 (4199); Tirmizî, Edep 2982, 
2986; Nesâî, Taharet 15.

Tevrat’taki İfade; 
Eski Ahit, Tevrat, Levililer 19/27 

Başınızın yan tarafındaki saçları kesmeyecek, sakalınızın 
kenarlarına dokunmayacaksınız.

Yahudi ilmihali Şulhan Aruh’ta ustura /jiletle tıraş olmak 
yasaklanır.
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251) Ehli Kitap İnancının Hadisler İle İslama Girişi 
Hadis 38

Hayvanla Cinsel İlişkiye Girmenin Cezası
“Kim bir hayvanla cinsel ilişkiye girerse onu ve hayvanı 

öldürün.”
İbn Mâce, Hudut 2661; Ebû Dâvud, Hudut 30 (4464):

Talmud’daki İfade
Babil Talmudu, Sanhedrin 54’a: 

“Mişna: Erkekle eşcinsel ilişkiye giren ve hayvanla cinsel 
ilişkiye giren kadın taşlanarak öldürülür. Hayvan da taşlanarak 
öldürülmelidir.”





UYDURMA HADİSLERİ 
SAVUNMA TEKNİKLERİ

Hadisleri, hukuki tabir ile usulden ele alındığımızda, ki-
tapları yazanların kendi ifadelerine bakarak, toplandığı iddia 
edilen hadis sayısı, itinalı hadis toplama metodları olarak sa-
yılan, deve ile gidilen gelinen yollar, ravilerin incelemesi, bölge 
insanından raviler ve babaları haklarında yapılan istihbarat, 
kayıta alma, hadisi yazma öncesi dua, abdest, namaz gibi hu-
suslara bakılınca, matematiksel olarak iddia edilen eylemlerin, 
iddia edildiği şekilde yapılması mümkün değildir. 

Basitçe izah edelim 600 bin sahih hadis ravileriyle beraber 
ezberleniyor ya da kayıt altına alınıyor (ezber daha mantıklı, 
kayıt yüzlerce cilt kitap eder) sonra bunlar arasından seçilen 
hadisler tasnif ediliyor kendi ifadesi ile “terk ettiğim sahih 
hadisler aldıklarımdan çok daha fazla idi” ve bu tasnif 16 yıl 
sürüyor.

Onaltı yaşında Mekke’ye gelen Buhârî son 16 yıl sadece 
tasnif yapıyor. Öldüğünde 59 yaşında. Özet olarak anne kar-
nında ilmi olsa 27 yılda 600.000 hadis toplayıp, ezberleyip, 
tasnife hazır hale getirmesi gerekiyor. Bir hadis için günlerce 
deve sırtında seyahat ettiğini bir kenara koyarak, yemeden, 
içmeden, uyumadan 1 hadis için 1 saat ayırdığını varsaysak, 
600.000 hadis için 600.000 saat çalışması gerekir. Bu da 25.000 
gün, 68 küsur yıl yapar. 

Benim şahsi kanaatim, Buhârî’nin kendi ifadelerini ciddiye 
alıp basit bir inceleme yaptığımızda, iddia ettiği, iddia edildiği 
gibi bir hadis çalışması yapmadığı ortadadır. Bu nedenle usul-
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den iptal edilmesi gereken bu hadis ilminin, esastan görüşül-
mesi zaten akıl dışı bir gayrettir. 

Konunun daha da iyi anlaşılabilmesi için, tarihimizden, bu 
günümüzden kıyas yaparak bir örnek vermek gerekirse; bir gün 
kapınızı hiç beklemediğiniz biri çalacak(Buhârî), bir çalışma 
yaptığını, evde Sultan II. Mahmut’un (1808-1839) söylediği bir 
sözü (hadisi) bilen birinin olduğunu duyduğunu söyleyecek. 
Ve evdeki en yaşlı kişiden Padişah II. Mahmut’tan duyduğu 
sözün ne olduğunu soracak. Sonra sözü dinleyecek. Dedeniz 
(Ravi) padişahtan nakil sözü ilettikten sonra, sırası ile kendi-
sine gelene kadar kim, kimden bu sözü duymuş isimlerini tek 
tek verecek. Bu arada çalışmayı yapan kişi (Buhârî) göz ucuyla 
adamın dürüst olup olmadığını anlamaya çalışacak. Bu kapıyı 
çalan kişi (Buhârî) sizin dedenizin aktardığı sözü, kendisine 
nakledenleri, hangi olay için söylendiğini ve söylenilen ortamı 
düşünecek, değerlendirecek, Evet bu söz II. Mahmut’a ait kana-
atine varırsa, hepsini ezberleyerek bir sonraki hadisi derlemek 
üzere yollara düşecek kısaca durum bu.

İşte bütün bu işleri başardığına inanılan özel insanlara 
hadis âlimi deniyor. Asıl kabiliyet, eğer anlatılanlar doğruy-
sa bir gün biri gelip bunu bize sorar ihtimali ile bu sözleri 
unutmayan o dedemiz de (ravi) olmalı. Sadece duydukları 
söze iman edip yaşamak yerine, bir gün birisi sorar diye 200 
yıl boyunca sözleri nakleden, kendisine, dedesine, dedesinin 
dedesine, nakledenlerin de tek tek isimlerini ezberlediği dü-
şünülen kişiler.

Toplum, önünde bulduğu, yüzyıllar öncesinden büyüye-
rek gelen bu problemi, Allah’a sığınarak, Kur’an’a güvenerek ve 
aklını kullanarak aşabilir. Tek yol budur. 

Ben yine de yaşadıkları yerleri ve yılları sizin için kayıt 
altına aldım. 
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BUHARİ: Buhara (H.194-256)
MÜSLİM: Nişabur (H.204-261)
NESAİ: Horasan (H.215-303) 
TİRMİZİ: Tebriz (H.204-261) 
İBNÛ MACE: Kazvin (H.209-275) 
EBÛ DÂVUD: Horasan (H 212-275) 

Mekke ve Medine’de yaşamadılar, Arap değiller. Rasûl’den 
200-500 yıl sonra doğmuş, yaşamışlar. Ehli Sünnet adı altında 
oluşturulan dört mezhebin imamları da aynı şekilde Arap asıllı 
değillerdir.

Buhârî, İmamı Azam Ebû Hanife’den hadis almadığı gibi 
kendisine çok ağır hakaretleri de mevcuttur. Maalesef günü-
müzün hadis savunucuları ikisini de sevmektedirler. 

İmam Ebû Hanife’den de hiçbir kitap intikal etmemiştir, 
buna rağmen mezhebinin fıkhı ona dayandırılmıştır. 

Dört mezhep imamı da fıkıhlarına hadisleri esas almakta-
dırlar. İttifakla hadislerin, Kur’an âyetlerini iptal edebileceğini, 
fakat Kur’an’ın hadisleri iptal edemeyeceği iddiasındadırlar. 

Bu da başka bir ifadeyle; Allah’ın Kur’an’la bildirdiği İs-
lam’a, öncelikle hadislerle Resul’ün karşı çıktığı ve resullerin 
sözünün Allah’ın sözünden daha üstün olduğu manasındadır.

Günümüzde mevzu hadis diye kabul edilmeyen birçok 
hadis vardır ki yüzbinlerce Müslüman bu sözleri hadis zanne-
derek yaşadı ve öldü şimdi bu hadisleri konuşmaya bile yanaş-
mayan hadisçiler bu hadislerin kullanıldığı yıllarında hesabını 
verecekler inşallah.

Örneğin;
“Allah kendisini yaratmayı isteyince atı koşturdu ve onu 

koşturup terletti. Sonra kendisini bu terden yarattı.” veya 
“Allah melekleri iki kolunun ve göğsünün kıllarından ya-

rattı.” veya
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“Allah’ın gözleri hastalandı, melekler Allah’ı ziyarete geldi.” 
veya “Allah’ı rüyada gördüm. Uzun saçlı güzel bir genç sure-
tindeydi. Yeşil bir elbise giymiş, altın nalınları vardı.” hadisleri 
bunlara örnektir. 

(Hadis Müdafası, İbni Kuteybe, s. 66- 67)

Şimdi sadece tevil edebilecekleri hadisleri savunan bu 
zihniyet, basit bir cümlelik hadisi bile mecaz yapabilmek için 
sayfalarca izah vermek zorunda kalıyorlar.

Kitabımda birçok örneğini gördüğünüz, Kur’an’ı anlama-
mıza, dinimizi yaşamamıza, hem dünya hem de ahiret haya-
tımızı kurtarmamıza vesile olacağı iddia edilen “hadis”lerin 
çeşitlerini ve her bir çeşidinin hangi tekniğe uyularak, büyük 
dikkat ve titizlikle toplandığını görelim.

Sadece birkaç sayfa olan bu bilgileri öğrenirseniz, hadisler 
konusunda söz sahibi olursunuz. Fakat bu yazılan bütün mad-
delere rağmen bir hadisi masaya yatırırsanız, hadis âlimlerinin 
bir tek fikir etrafında bir araya gelmediğini göreceksiniz. Biri-
nin sahih hadisi diğerine göre zayıf çıkıyor.

Neticede şart olarak koydukları bu kadar bilgi, uygulama-
da geçersiz kalıyor. Yine de bu bilgileri verme sebebim, sakla-
nan da birçok tekniği göstermektir.

Sizlerin hadis savunucularına soracağı can alıcı soru; “Bu 
kadar mükemmel bir teknik ile ele alınan hadislerin neden 
toplam sayısı bilinmiyor, bizlere net bir sayı verilemiyor?”

Neden türevleriyle beraber (….) kadar sahih hadis vardır 
diyemiyorlar? Teknik mi yetersiz, yoksa yazılmaya devam mı 
ediliyor?

Şimdi bu uydurma hadisler için yapılan sözümona ilmî 
değerlendirmelere bakalım...
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HER BİRİ DETAYLICA BİLİNMEDEN 
ELEŞTİRİ YAPILAMAYACAĞI SÖYLENEN
İDDİA EDİLEN HADİS TERMİNOLOJİSİ

Cerh ve Ta’dil: Hadis rivayet eden ravîlerin dini ve 
bilimsel açıdan araştırılıp incelenmesini konu edinen 
ilim dalı.

• Dirâyet: Fakih’in rivayetleri akla ve bilime aykırı 
bularak, kendi cehd ve gayreti ile doğruyu bulma çabası. 
Dirayet ehli; Hadisleri mutlak nas kabul eden rivayet-
çi-nakilci yaklaşımın aksine akıl, bilim ve felsefeye önem 
veren akılcı yaklaşım sahiplerini ifade eder.

• Eser: Sahabenin sözlerinin de içinde olduğu hadis.
• Garîb: Şâz veya aykırı haber, tek bir kişiden gelen 

nakil.
• Gayri metluv vahiy: Hadisler bazı yorumlara göre 

okunmamış vahiylerden oluşur.
• Gayri sahih: Senet itibarıyla sıhhat şartlarını taşı-

mayan hadisler için kullanılan değerlendirme ifadesidir.
• Haber: Kur’an, hadis, ashab ictihadı.
• Haber-i âhad: Bir veya iki-üç kişinin yine bir veya 

iki-üç kişiden naklettiği haberdir.
• Hadis hâfızı: Hadis ilminin birçok usul ve ayrın-

tısını bilen ve en az yüz bin hadisi senetleriyle beraber 
ezberlemiş olan kişi.

• Hadis hâkimi: Rivayet edilmiş olan bütün hadisleri 
metinleriyle, senetleriyle, râvî’lerinin tarihleriyle, cerh ve 
ta’dilleriyle ezberleyen ve ihata eden kişidir. Zan olundu-
ğuna göre hâkim, yalnız İmam-ı Buhârî’dir.
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• Hadis-i âhad: Bu şekilde İslâm Peygamberi’nden 
rivayet edilen hadise denir.

• Hadis-i kudsi: Manası Allahü Teâlâ tarafından bildi-
rilip de, sözlerini Muhammed’in (sav) kendi kelimeleriyle 
aktardığı hadis.

• Hasen: Güzel anlamında, sıhhat şartlarını taşıma-
yan, ancak güzel bulunan “kusurlu” hadisler.

• İmlâ: Söyleyerek yazdırma.
• İsnat: Bir hadisi râvîlerinin isimlerini zikrederek 

rivayet etmek.
• İsrâiliyat: Yahudi mitolojisini İslâm’a aktaran hikâ-

yelere verilen isimdir.
• Kezzab: Yalancılar, mevzu (uydurma) hadislerin 

uydurucuları, çoğ. kezzabin
• Meşhur: İkiden çok fakat kısıtlı sayıda kişi tara-

fından rivayet edilmişken ikinci ve üçüncü asırlarda 
şöhret bulup büyük bir topluluk tarafından naklolunan 
haberdir.

• Metluv vahiy ise Cebrail tarafından okunarak dikte 
edilmiş Kur’an için kullanılır.

• Muhaddis: Hadis bilimiyle uğraşan kimse.
• Muhadram: Muhammed’in (sav) döneminde ya-

şadığı ve Müslüman olduğu halde Onu göremediği için 
sahabe olamayan ve hadis nakledemeyen kişi.

• Muharriç: Bir hadisi isnatsız olarak nakleden kişi.
• Münker veya şâz-merdûd, zayıf râvînin sika râvî-

lere ters olan rivayetidir.
• Mütevâtir: Yalan söylemek üzere ittifakları âdete 

nazaran düşünülmeyen bir topluluğun verdiği haberdir. 
En güvenilir rivayetler için kullanılır. Örneğin; Zekâtın 
miktarını bildiren “Mallarınızın kırkta birini zekât 
olarak getirip veriniz.” hadisi mütevatirdir.

• Nesh: Bir âyet veya hadisin diğerinin hükmünü 
kaldırması, “mensuh”; neshedilen.
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• Rivayet: Bir sözü veya bir hadiseyi nakletmektir. 
Rivayet edene râvî, nâkil denilir.

• Sahabe: İslâm Peygamberi’nin zamanında yaşayıp, 
onunla görüşmüş, Müslüman ve aklı başında insanlar, 
çoğ. Ashab

• Sahih: Senet itibarıyla sıhhat şartlarını taşıyan ha-
disler için kullanılan değerlendirme ifadesidir.

• Senet: Bir metni kaynağına götüren nakil veya ri-
vayet zinciri.

• Sıhhat şartları: Hadislerde geleneksel hadisçilere 
göre rivayet zinciri itibarıyla bozukluk olup olmadığını 
ifade eder. Ancak hadisleri ayıklayarak temizleme ve bu 
hadislerden kabul edilebilir kaynaklar oluşturma eği-
limindeki bazı eğilimler bu hadislerden akla, Kur’an’a, 
İslam’ın ruhuna, fıtrata ve tabiata, tarihe aykırı olmama 
gibi “yeni şartlar” ile sıhhat şartlarını genişletmişlerdir.

• Sika: Sözüne güvenilir kişi.
• Siret: İslâm Peygamberi’nin hayatı, ahlâkı, dış gö-

rünüşü (çoğ. siyer)
• Sünnet: İslâm Peygamberi’nin uygulamaları, 

hüküm çıkarılan hadisler, ashabının, tabiinin ve üm-
metin örnek aldığı usul.

• Sünnetullah: Allah’ın sünneti, tabiat kanunları.
• Şeyhülhadis: Kendisinden hadis rivayet olunan 

kişidir. İmam da denilir.
• Tabiîn: Sahabe zamanında yaşayan, ancak İslâm 

Peygamberi’ni görmeyen kişi.
• Tebeut Tabiîn: Tabiîn zamanında yaşayıp onlardan 

hadis nakleden Müslümanlar.
• Tevsik: Doğruluğu kanıtlama.
• Vâhid Haber: Tek bir kişiye dayandırılan haber-

lerdir.
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HADİS TÜRLERİ 
VE ÇEŞİTLERİ 

Hadisler bir rivayet zinciri ile İslâm’daki önemli ki-
şilere isnad edilen söz, fiil veya davranışlardır. Hadisler, 
muhaddis denilen hadis âlimleri tarafından değişik sı-
nıflandırmalara tâbî tutulmuşlardır. Ancak bu sınıflan-
dırmalar mutlak olmayıp sınıflandırmayı yapan kişinin 
bilgi altyapısı, ön kabulleri, tanımları ve değerlendirme-
leri gibi öznel unsurlara dayanır.

a) Metin İtibarıyla Hadisler 
Metin itibarıyla hadisler, hadis-i şerifler ve hadis-i 

kutsilerdir. 
• Hadîs-i kutsî 
Kutsî hadislerin kaynağı, Peygamber’e vahyi getiren 

Cebrâîl, sözleri Allah’tandır. İlâhî bir ifâde kullanır (“Ey 
kullarım!” gibi). Bu hadislerde Peygamber sadece ravi du-
rumundadır. 

• Hadîs-i şerif 
Söz ve içeriği İslâm Peygamberi’ne âit hadislerdir.

b) Nakledilişlerine Göre Hadisler 
Hadisler, bir haber çeşididir. Konusu İslâm Peygam-

beri olmayan konularda rivayet edilen sözlere genelde 
İslâm’da haber denir. Rivayet zinciri (senet) açısından 
hadisler veya daha genel bir ifadeyle haberler, birçok 
gruba ayrılırlar: 
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• Âhad haberler 
Mütevatir hadislerde şart koşan kalabalık yerine en 

fazla üç kişinin Peygamber’den rivayet ettiği hadislerdir. 
Şu çeşitleri mevcuttur: 

• Azîz haberler 
Aslen garîb olan, fakat başka bir rivayet kanalıyla 

kuvvet bulmuş haberlere denir.
• Garîb haberler 
Metin veya isnad yönünden yalnız, tek başına 

kalmış, başka kanallarla teyyid edilmemiş haberlere 
denir. Çeşitleri şunlardır: 

o Ferd-i mutlak 
Haberin isnadında hadîsi rivayet eden sahabî veya 

ondan rivayet eden tâbi’î sayısının birden fazla olma-
masıdır.

o Ferd-i nisbî 
Bir yerinde tek bir râvî olan hadislerdir. Bu hadisi 

daha önce ve sonra birçok kişi iletmiş olabilir. Fakat ri-
vayet zinciri olan senedin bir halkasında tek kişi bulun-
maktadır. Böyle bir hadis, buna rağmen diğer halkalarda 
çokça rivayet edildiğinden meşhur olabilir. 

• Meşhur haberler 
Rivayet zincirinin her halkasında (her tabakada) 

en az üç isnadla rivayet edilen, ancak tevatür derecesine 
ulaşmayan haberlerdir.

• Mütevâtir haberler 
Yalan üzerinde isteyerek veya istemeyerek ittifak 

etmeleri aklen mümkün olmayan bir kalabalığın aynı 
şekilde kendisi gibi bir kalabalıktan rivayet ettiği haber-
lerdir. Bu kalabalığın en az kaç kişi olması gerektiği ko-
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nusunda ayrılığa düşülmüş, en az dört, beş, yedi ve daha 
büyük sayıları öne sürenler olmuşsa da bu en az sayıla-
rının bağlayıcı bir özelliği yoktur; yani sayıca bağlayıcı 
bir sınırlama mevcut değildir. Bağlayıcı olan rivayet eden 
kalabalığın aklen yalan üzere ittifak etmesinin mümkün 
görülmemesidir. Mütevâtir hadislerin çeşitleri şunlardır:

o Mütevâtir lafzî 
İçeriği açısından aynı şekilde geniş bir kalabalık 

tarafından aynı şekilde nakledilen haberlerdir. Buna 
verilebilecek en güzel örnek Kur’ân-ı Kerîm’dir. Hadis-
ler arasında da lafzen değişmeyerek bize kadar gelenler 
olmakla beraber sayıları azdır. Bu tür hadislere bir örnek 
cennetle müjdelenen on sahabe ile ilgili hadistir. 

o Mütevâtir mânevî 
Lafzen aynı olmamakla birlikte rûhen aynı olan ve 

yukarıda zikredildiği gibi bir kalabalıktan nakledilen 
hadislerdir. Burada metinde mütevatir olan, haberin 
özüdür. Meselâ bir kanaldan “şu kişi bir at hediye etti” 
şeklinde rivayet edilen bir hadisi başka bir kalabalık “şu 
kişi para hediye etti” şeklindeyse mütevatir olan, o kişi-
nin hediye ettiği haberidir. 

• Zayıf hadis 
Zayıf hadis ya da munkatî hadis, senet veya met-

ninde (râvîlerde tutarsızlıklar olması, râvînin yalancı 
olması, senet zincirinin tutarsızlığı gibi) tutarsızlık bulu-
nan hadislerdir. Bunların en alt seviyesi mevzu hadisler, 
yani sonradan ortaya çıkarılmış, senedinde bilinmeyen 
kişileri ihtiva eden ya da yaşça birbirini görmüş olması 
mümkün olmayan kişilerin birbirine hadis naklettiğini 
iddia eden hadis senetleridir. 
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Ancak İslâm’da bir hadisi bağlayıcı olarak mevzu 
olarak tasnif edebilecek bir mercî olmadığından bir 
hadis âlimine göre mevzu (uydurma) olan bir hadis, 
başka bir âlim için sadece zayıf olabilir.

• Nasih ve mensuh hadisler 
Hadis ilminin önemli konularından biri olan nesh, 

birbirine zıt olan iki hadisin birleştirilmesi ve uzlaştı-
rılması mümkün olmadığında aralarında bulunduğuna 
hükmedilen bir iptal keyfiyetinin olduğuna, yani biri ile 
getirilen hükmün diğeri ile getirilen hükme son verdiği 
hükmünü çıkarmaya denir. Genelde emirlerde müm-
kündür. Sadece haber içeren hadislerde kullanılması caiz 
değildir. 

c) Sıhhatine Göre Haber Çeşitleri 
Âhad haberler, sahih (güvenilir) ve zayıf olabilirler. 

Bu yüzden bu haberler, sıhhatleri açısından makbul ve 
merdud olarak iki kısma ayrılırlar: 

• Hasen haberler 
Sözlük anlamıyla “güzel” demek olan hasen hadis 

ilminde sahih ile zayıf arasında olup sahihe daha yakın 
olduğu için makbul hadisler arasında sayılan hadis çe-
şididir. Şu türleri bulunmaktadır:

o Hasen li-zâtihî 
Özelliklerinin bütünüyle hasen olan haberlerdir.
o Hasen li-gayrihî 
Zayıf olmakla birlikte başka bir rivayetle kuvvet ka-

zanan ve hasen derecesine yükselen haberlerdir. Ancak 
bu derece zatından dolayı değil, ondan başka (gayrı) bir 
rivayetten gelmekte olduğundan bu adla anılır.
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• Makbul haberler 
Bu haberlerde râvîlerin adâlet ve zabt etme (hâfızası 

kuvvetli olma) özelliğine sâhip olması ve rivayetin zin-
cirde kesintisiz olması gerekmektedir. 

• Mahfuz hadîsler 
Şâz olan hadîsin karşılığı olarak makbul haberler 

arasında yer alan hadîse mahfuz adı verilir. Şâz, sika râ-
vinin zabt yönünden olsun, rivayetin çokluğu ve buna 
benzer tercihi gerektiren diğer yönlerden olsun, kendi-
sinden daha üstün râvilere ters olarak rivayet ettiği ve ri-
vayetiyle tek kaldığı hadistir. Böyle bir hadisin râvisi sika 
dahî olsa kendisinden daha üstün durumda olan ve daha 
fazla isnadla gelen diğer râvîlerin rivayetlerine muhalif 
olan rivayetin terkini, diğer rivayetlerin tercihini gerek-
tirir. Buna göre terkedilen hadis şâz, tercih edilen, yâni 
kabul edilip alınan hadîs de mahfuz diye adlandırılır. 

• Mâruf hadîsler 
Münker veya şâz-merdûd olan hadîse mukabil 

tercih edilen hadîse mâruf denir. Münker veya şâz-mer-
dûd, zayıf râvînin sika râvîlere ters olan rivayetidir. Buna 
göre mâruf, münker rivayete karşı öncelik verilen sika 
râvilerin hadîsidir. 

Sahih haberler; aşağıdaki beş şartı yerine getiren 
hadislere Sahih denir:

• Râvileri âdil olmalıdırlar,
• Râvileri zabıt, yani bir konuyu unutmadan rivâyet 

etme kapasitesine sâhip olmalıdırlar,
• Haberin isnadı aralıksız (muttasıl) olmalıdır,
• Haber şâz, yani güvenilir bir râvinin kendisinden 

daha güvenilir bir başka râvînin rivayetine ters, bu riva-
yetiyle de tek kalmış olmamalıdır,
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• Haber muallel, yani metin ya da isnâdı açısından 
sağlığına şüphe getiren bir illeti olmamalıdır.

Sahih haberlerin çeşitleri şunlardır:
• Sahîh li-zâtihî 
Özelliklerinin bütünüyle sahih olan, yâni yukarıda 

zikredilen şartları taşıyan haberlerdir.
• Sahîh li-gayrihî 
Haberin râvîlerinden birinde bir konuyu zabt etme 

(aklında tutma) konusunda şüpheler bulunmaktadır. 
Bu haberler, sahih (li-zâtihî) olmaktan daha düşük bir 
seviyededirler (hasen). Böyle bir haber başka sahih bir 
rivâyetle kuvvet bulursa sahihlik derecesine yükselebi-
lir. Ancak bu derece zâtından dolayı değil, ondan başka 
(gayrı) bir rivâyetten gelmekte olduğundan bu adla anılır.

d) Sahibine Göre Hadisler 
Hadisler, bir kişinin bir sözünü, tasvibini veya bir 

konuda susmasını iletirler. Bu kişinin kimliği de muhad-
dislerce sınıflama için bir gerekçedir. Buna göre hadisler 
şu gruplara ayrılırlar: 

• Maktû hadisler 
Tabiin hakkındaki hadislerdir.
• Merfû hadisler 
İslâm Peygamberi Muhammed Mustafa hakkındaki 

hadislerdir.
• Mevkuf hadisler 
Sahabe hakkındaki hadislerdir.
• Hadiste ziyâde 
Hadis ilminde ziyâde adı altında güvenilir (sika) 

olan bir râvînin bir haberi naklederken fazladan bir 
şeyler söylemesi anlaşılır. Bu ziyadenin, yani fazlalığın 
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hükmü konusunda hadis âlimleri ihtilaf etmişlerdir. 
Meselâ bu fazlalıkla bir hüküm ortaya çıksa da, çıkma-
sa da arada fark gözetmeden fıkıh ve hadis ashâbının 
bazılarının ziyadeyi makbul görmüşlerdir. Bu konuda 
farklı görüşte olan başka muhaddisler, yaptığı ziyade ile 
tek kalan âdil kişinin ziyadesini kabul ederken ziyadenin 
bir hüküm ifade etmesi hâlinde kabulünün vâcib oldu-
ğunu, aksi takdirde kabulüne gerek bulunmadığını ileri 
sürmüşlerdir. 

Şâfi’î mezhebinden olan bazı âlimler, ziyadenin 
ravi yönü de olmayıp sika bir kimseden gelmesi hâlin-
de kabul edilebileceğini, râvinin kendisi haberi bir kere 
noksan, sonra da ziyadesiyle rivayet etmesi hâlinde kabul 
edilmemesi gerektiğini söylemişlerdir. 

Yine hadîs ehlinden bazı kimseler ise, sika olan 
kimsenin ziyadeli rivayetiyle tek kalır ve onunla birlikte 
başka hafızlar da onu rivayet etmezlerse, onun kabul edi-
lemeyeceğini ileri sürmüşlerdir. Bu konuda daha farklı 
görüşler de mevcuttur. 

e) Sâir Hadis Tasnifleri 
Bunun dışında başka daha komplike sınıflandırma-

lar mevcuttur. Bunlar mutâbi ve şahit hadisler, muhkem 
ve muhtelif hadisler gibi tasniflerdir. 

İşte böyle detay detay tarif edilmesine rağmen, kendi 
yazılarının içindeki “bazı âlimler farklı görüştedirler.” 
türünde sayısız yer gördünüz. 

Şimdi bu yazılanlara inat “zayıf hadis”i kullanma 
gerekçesini de verelim ki nasıl bir çelişki dünyasında 
yaşadıklarının farkına varalım/varsınlar. 



MEVZU (ZAYIF) HADİSLERİN 
DİNDE KAYNAK OLACAĞINI
SAVUNANLARIN GEREKÇELERİ

Kitabımızın son bölümüne ayırdığım mevzu (zayıf) hadis-
lerin delil olarak kullanılır bölümü, saklanan hadisleri okurken 
“Bu hadis zaten zayıf, saklanmasa da bizim için hadis hükmün-
de değildir.” diyecek olanları susturmak için alıntı yaptığım 
araştırma neticesidir.

Kendi âlimlerinin zayıf yani mevzu dedikleri hadislerin 
Müslümanlar için uygulanması gerektiğini savundukları, bağ-
layıcı kabul ettikleri, amel etmeleri gerektiğini delilleri ile sa-
vundukları iddialardır.

Kitabımızdaki hadislere itiraz edeceklerin çok üzüleceği 
bu gerçeği başlarda bir yere koymak yerine en sona saklama 
gerekçem mizah anlayışımdan kaynaklanıyor! Hadis sevicilere 
verdiğim bu rahatsızlıktan dolayı mutluluk duyuyorum.
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A. Zayıf Hadis ve Zayıf Hadisle Amel Etme
Zayıf hadisin tarifini doğru bir şekilde anlayabilmek 

için öncelikle sahih hadisin ilmî olarak tarifini yapmak 
gerekir. 

Sahih hadis: Adalet ve zabt şartlarına sahip olan ra-
vilerin, muttasıl bir senedle şazz ve illetten uzak olarak 
rivayet ettikleri hadislerdir. (Bkz 6) 

Zayıf hadis: Sahih veya hasen hadisin şartlarından 
birisi ya da birkaçı bulunmayan hadistir.(Bkz 7)

Görüldüğü gibi sahih hadis için beş şart (ravinin 
adaleti, zabtı, senedin kopuksuz olması, hadisin şazz ve 
illetli olmaması) söz konusudur. Eğer bu beş şarttan birisi 
veyahut birkaçı bulunmazsa hadis zayıf olarak isimlendi-
rilmektedir. Hadisteki zayıflık genel olarak ya hadisi riva-
yet eden ravinin şahsiyetinden, ya da hadisin senedinden 
kaynaklanmaktadır. Bugün için zayıf hadisler konusunda 
bilinmesi gereken en önemli hususlar; zayıf hadis ve çeşit-
leri, zayıf hadisle amel edilmesi, sahih hadisle karıştırma 
meselesi ve zayıf hadislerin tanınması gibi konulardır.

Zayıf hadisle amel söz konusu olunca, öncelikle 
elimizdeki hadisin zayıf olup olmadığının tespiti gerek-
mektedir. Bunun için hadisin sıhhat veya za’fında ricalin 
sika olup olmadığı konusunda muhaddisler arasındaki 
ihtilâfları bilmek gerekir. Çünkü rical hakkında verilen 
zayıf veya sika; hadis hakkında verilen sahih veya zayıf 
hükmü, âlimlerin ferdî içtihatlarına dayanmaktadır. 
Birine göre zayıf olan bir ravi diğerine göre sika, birine 
göre zayıf olan bir hadis diğerine göre sahih veya hasen 
olabilir. (Bkz 8) 
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Dolayısıyla hadislerin sıhhat durumlarının değer-
lendirilmesi içtihadı olduğundan hadisin sıhhati değiş-
kenlik arz etmektedir. İçtihadı kararlarda ise her zaman 
yanılma payı olduğu için en sahih bildiğimiz hadis kay-
nakları içerisinde bile zayıf veya mevzu hadis bulunabi-
leceği ihtimalini unutmamak gerekir.

Zayıf hadisle amel etme konusunda her dönemde 
âlimler arasında leh ve aleyhte çok şeyler söylenmiş ve 
ortaya farklı görüşler çıkmıştır. Genel olarak bu farklı 
görüşler üç grupta toplanmaktadır:

1)- Hiçbir konuda zayıf hadisle amel etmek câiz de-
ğildir, ister haram, helâl konularında olsun, ister amelle-
rin faziletiyle ilgili konularda olsun hiçbir surette zayıf 
hadisle amel edilmez. 

Yahya b. Maîn (ö.233/847), Ebû Şâme Adurrah- man 
b.Ismâil (ö.665/1267), Ebû Bekr b. el-Arabî (Ö.543/1148), 
İbn Hazm (Ö.456/1064) gibi âlimler bu görüşü savun-
maktadırlar. (Bkz 9)

2)-Ahkâm konuları dışında amellerin faziletiyle 
ilgili konularda zayıf hadisle amel edilir. 

Bu konuda icmanın olduğu ifade edilmektedir.(Bkz 
10) 

İbnü’s-Salâh (Ö.643/1245) tergib ve terhib konula-
rında zayıf hadisinin rivâyet edilmesinin caiz olduğunu 
belirtir.(Bkz 11) 

İbn Hacer (Ö.852/1449) amellerin fazileti konusun-
daki hadislerle amel edebilmek için üç şart ileri sürer:

a)-Hadisteki zayıflığın şiddetli olmaması, 
b)-Amel edilecek zayıf hadisin Islâm dininin pren-

siplerinden birine uygun olması, 
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c)-Amel ederken hadisin Hz. Peygamber’e ait olup 
olmama noktasında ihtiyatlı davranarak hadisin subû-
tüna kesin olarak inanılmaması. Çünkü hadisin Hz. 
Peygamber’e ait olmama ihtimali söz konusudur. Alâî 
(ö.761/1359) birinci şartta âlimlerin ittifakı olduğunu 
ifade eder, ikinci ve üçüncü şartı da İbn Abdisselâm 
(ö.660/1262) ve İbn Dakîk el-îd (ö.702/1302) zikretmiş-
lerdir.(Bkz 12) 

Yusuf el-Kardâvî bu üç şartı yeterli görmeyip bun-
lara şu iki şartı da ilave etmektedir: 

a)-Aklın, dinin veya dilin kabul etmediği mübala-
ğalara ve korkutmalara şâmil olmaması, 

b)-Kendisinden daha kuvvetli diğer bir şer’î delil ile 
çelişmemesi. (Bkz 13)

3)- Bazı şartlarla ahkâm konularında da zayıf hadis-
lerle amel edilebilir.

Uygulamada müşahede edildiğine göre, fedâil için 
ileri sürülen şartlardan farklı birtakım şartlarla, ahkâm-
da da zayıf hadisle amel edilmiştir. Ahkâmda zayıf hadis-
le amel konusundaki görüşler kısaca şöyledir: 

a)-Başka zayıf hadislerle veya diğer birtakım delil-
lerle takviye edilen hadislerle ahkâmda amel edilir, 

b)-İsnatları zayıf da olsa, muhtevasıyla ümmetin 
amel edegeldikleri hadisle ahkâmda amel edilir, 

c)- İhtiyata daha uygunsa zayıf hadisle ahkâmda 
amel edilir. 

d)- Herhangi bir konuda zayıf hadisten başka delil 
yoksa re’ye tercih edilerek zayıf hadisle amel edilir. (Bkz 
14)
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Ahmet b. Hanbel (ö.241/855) ve Ebû Dâvûd es- Si-
cistânî’ye (ö.275/888) göre başka bir hadis bulunmadığı 
takdirde ahkâm konularında da amel edilebilir.(Bkz 15) 

Ancak bu tür hadislerin çok zayıf olmaması gerekir. 
Çünkü çok zayıf olan hadisle hiçbir surette amel edilmez.
(Bkz 16)

Ebû Dâvud ve İbn Hanbeli’n bu görüşü âlimler ara-
sında tartışmaya yol açmış ve onların bu görüşleri deği-
şik şekillerde değerlendirilmiştir. 

Örneğin onların döneminde zayıf sayılan hadisle-
rin pek çoğu, daha sonraki dönemlerde HASEN olarak 
kabul edilen hadislerdir yorumu yapılmıştır. Veyahut 
onlar, bu görüşleriyle zayıf hadisin kıyasa tercih edil-
mesini kastetmiş olabilirler denilmiştir.(Bkz 17) 

Zayıf hadislerin zayıflık derecesi hepsinde aynı de-
ğildir. Zayıflığı bir şahit veya mütâbaatla bertaraf edilen 
zayıf hadis ki, bu bir cihetten hasene, bir başka cihet-
ten de zayıfa benzer, ancak HASEN’e daha yakındır. 
Zayıflığı mutavassıt olan hadis: Bu da râvisi hakkında 
“zaîfu’lu- hadis” veya “merdûdu’lu- hadis” veya “münke-
ru’l- hadis” denen rivayettir. Senedinde müttehem veya 
metrûk birisi bulunan rivayetler de çok zayıf hadisler 
olarak değerlendirilir.(Bkz 18) 

Dolayısıyla zayıf hadisler amel etme konusunda ha-
disin zayıflık derecesi ile amel edilecek konu göz ardı 
edilmemelidir.

Zayıf hadisleri rivayet ederken mutlaka zayıf olduk-
ları beyan edilerek rivâyet edilmesi gerektiği unutma-
mak gerekir.(Bkz 19) 
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Ayrıca bu tür hadisler, cezim sigasıyla (kesinlik ifade 
eden) değil de temrîz sigasıyla (meçhul) rivâyet edilmesi 
hadisçiler arasında kabul edilen bir kural haline gelmiş-
tir.(Bkz 20) 

Ancak günümüzde bu kurala hiç uyulmamaktadır.
Netice olarak şunu söyleyebiliriz ki, yukarıda yer 

verdiğimiz görüşlerdeki bazı kaygıları taşımakla beraber, 
bize göre mu’tedil ve makul olan görüş; ZAYIF HADİS-
LERİN HİÇBİR İŞE YARAMAYACAĞI KANAATİ SON 
DERECE YANLIŞTIR...(Bkz. 21)

Bu kanaate varılmasında çok zaman zayıf hadislerin 
mevzû hadislerle karıştırılması rol oynadığı gibi, zayıf 
hadisleri mertebeleri olduğunun göz önüne alınmayışı-
nın da tesiri vardır.(Bkz. 22)

Zayıflığı şiddetli olmamak şartıyla, bir takım karine 
ve delillerle desteklenen zayıf hadislerin, i’tikat ve ha-
ram-helâl konuları dışında delil olabileceği görüşünü 
benimsiyoruz. Fakat zayıf hadisle fedâil konusunda her-
kesin amel edebilmesi mümkün iken, “fıkhi bir konuda-
ki ‘zayıf hadis’le ancak âlimler ve fukahâ amel edebilir.” 
Çünkü ahkâm hadislerinden hüküm çıkarmak belli bir 
formasyonu gerektirir. (Bkz. 23)

Zayıf hadisleri mutlak kabul veya ret yerine, özel-
liklerine ve kullanılacakları konuya göre ayrı ayrı değer-
lendirmek en isabetli yoldur. Nitekim âlimlerin çoğun-
luğunun geçmiş tatbikatı da budur.( Bkz 24)

6) İbnü’s-Selâh, Ulûmu’l-Hadîs, sh., 9; Suyûtî, Ted-
rîbu’r/Râvi, 1,63.

7) İbnü’s-Salâh, a.g.e. sh., 25; Suyûtî, a.g.e., I., 179.
8) Polat Salahattin, Hadis Araştırmaları, sh., 114.
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9) Bk. Leknevî, ei-Ecvibetü’l-Fâdile li’l-esileti’l-Aş-
reti’l-Kâmile, sh, 50, 53-54-56; Suyûtî, a.g.e., I. 299; 
Kâsımî, Kavâidu’t-Tahdîs, sh., 113; Ahmet Naim, Tec-
rîd-i Sarih, I, 342,343; Yusuf et Kardâvî, a.g.e., sh., 76-77.

10) Bk. Sehâvî, Fethu-1, Muğîs, I, 311. Ayrıca bk. 
Leknevî, a.g.e., sh., 37,42,52-53; 57-58; Kâsımî, a.g.e., 
sh., 113-114.

11) İbnü’s-Salâh, a.g.e. sh., 58.
12) Suyûtî, a.g.e., 1,298-299 Tehânevî, Yeni Usül-i 

Hadîs, sh., 90, tere., İbrahim Canan; Leknevi, a.g.e., sh., 
40- 41. Yusuf el-Kardâvî konulan bu şartlara gerektiği 
şekilde uyulmadığını sitem ederek şöyle dile getirmek-
tedir: Tergib, terhib, rekâik, vb. konularda zayıf hadisleri 
rivâyeti câiz görenlerin koymuş olduğu üç şarta maalesef 
ilmî açıdan riâyet edilmemiştir. Zühd ve rekâik hadisle-
riyle meşgul olanların çoğu, zayıf ile çok zayıfın arasın-
daki farkı görmüyorlar, hadisin Kur’ân’la veya Sünnet’le 
sabit, şer’î bir asla ters düşüp- düşmediğine bakmıyorlar. 
Bilakis münker veya üzerinde uydurma alâmetleri gö-
rülen bir hadisi, çarpıcı ve yeni bir şeyi ilk defa aktar-
mış olmanın verdiği cazibeye kapılarak nakletmede bir 
sakınca görmüyorlar. {Yusuf el-Kardâvi, a.g.e., sh., 78.)

13) Yusuf el-Kardâvî, a.g.e., sh., 88-90.
14) Geniş bilgi ve örnekler için bk. Polat Selahattin, 

a.g.e., sh, 124-127. Ayrıca bk., Kâsımî, a.g.e., sh., 113.
15) Ahmet Naim, a.g.e., I, 343. Ayrıca bk. Leknevî, 

a.g.e., sh., 46.
16) Et-Tehânevî, a.g.e., sh., 92-93.
17) Bk. et-Tehânevî, a.g.e., sh., 94-104; Ahmet Naim, 

a.g.e., I, 343-344.
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18) Bk. et-Tehânevî, a.g.e., sh., 96 {dipnot, 20).
19) Ahmet Naim, a.g.e., I, 344.
20) Bk. Suyûtî, Tedrîbu’r-Râvî, 1,297; Nurettin Itr, 

Menhecü’n-Nakd fî Ulûmi’l-Hadîs, sh., 296; Uğur Mü-
cteba, Ansiklopedik Hadis Terimler Sözlüğü, sh, 402.

21) Kırbaşoğlu Hayri, a.g.e., sh.,132,134.
22) Subhi Salih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, 

sh., 169, tere., M.Yaşar Kandemir.
23) Yusuf el-Kardâvî, a.g.e., sh., 84.
24) Polat Salahattin, a.g.e., sh. 128-129.
Yard. Doç. Dr. Saffet Sancaklı
Bizim de anladığımız, itikat ve haram helal konusu 

hariç diyerek uydurma olduğunu bildikleri halde, bu 
bizim için “Rasûl’ün söylediği sözdür.” diye kullandıkları 
zayıf hadisler, örneğin kadınlara hakaret hadisleri barajı 
geçiyor. İtikat değil, haram helal meselesi değil. 

Aslında savunmayı yapan akademisyenimiz de yazı-
sında, “âlimlerimiz fıkhî bir konuda zayıf hadis ile amel 
edebilir.” diyor zaten. 

Uydurma yani zayıf bir hadisi kullanılır hale getir-
mek için verilen delillerin çokluğuna lütfen dikkat edin.



UYDURMA HADİSLERİ 
SAVUNMA TÜRÜNÜN İKİNCİSİ

Linkini yazımın altında verdiğim bu sitenin Ehlisünnet 
hocaları bakın mevzu hadisleri nasıl savunuyorlar. Özü itibarı 
ile “Uydurma hadis olamaz, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitapla-
rında uydurma hadis yoktur.” diyorlar.

Bu sebepten dolayı onların kitaplarında olan her hadisi 
sizlere göstermek için bu savunmalar delil teşkil etmiş 
oluyor.

Aşağıda alıntıladığım uydurma hadisi savunma gayretini 
okurken, ikinci paragraftaki şu cümleye dikkat edin; “Hanefi-
lere göre deniz haşeratı yenmez, diğer üç mezhebe göre yenir. 
Hanefi, diğer üç mezhebe sizin içtihadınız yanlış diyemediği 
gibi, üç mezhep de Hanefi’ye sizinki yanlış diyemez. Bir hadise 
bir âlim mevzu derken, öteki sahih diyebilir. Bu âlimler birbi-
rine dil uzatmaz.”

Zavallı cahillere şunu sormak lazım!

-Hanefi hazretleri diğer üç mezhebe sizin içtihadınız 
yanlış diyemez çünkü İmam Şafiî Hanefi vefat ettikten sonra 
doğmuştur. Öldükten sonra ortaya çıkan mezheplere nasıl 
yorum yapsın, demek gerekir değil mi?

Kur’an yeter diyenler ile yüz yüze geldikleri gün bu soruyu 
duyacaklarından emin oldukları için kendi cemaatlerine on-
larla konuşmayın, kitaplarını okumayın, emrinden başka çıkar 
yol bulamıyorlar.
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Uydurma Sanılan Hadisler 
Din düşmanları ve bid’at ehli çıkardıkları bazı söz-

lere hadis demişlerse de, Ehl-i sünnet âlimleri bu sözleri 
kitaplarına almamışlardır. Hiçbir İslam âliminin kitabın-
da uydurma hadis yoktur. Kitabına uydurma hadis alan 
kimse zaten İslam âlimi denmez. İslam âlimleri, hadis 
uydurmanın ve uydurulmuş hadisi nakletmenin veba-
linin büyüklüğünü bildikleri için, kitaplarına uydurma 
hadis almazlar. 

Çünkü hadis-i şerifte, “Benden duyduğunuz âyet 
ve hadisi tebliğ edin! Beni İsrail’den bildirdiklerimi de 
söyleyin! Yalnız bana bilerek yalan isnat eden, cehen-
nemdeki yerine hazırlansın!” buyuruluyor. (Buhârî)

Bu âlimlerin kitaplarındaki hadis-i şeriflere uydur-
ma demek büyük bir insafsızlık ve cehalettir. Hanefile-
re göre, deniz haşaratı yenmez, diğer üç mezhebe göre 
yenir. Hanefi, diğer üç mezhebe sizin ictihadınız yanlış 
diyemediği gibi, üç mezhep de Hanefi’ye sizinki yanlış 
diyemez. Bir hadise bir âlim mevzu derken, öteki sahih 
diyebilir. Bu âlimler, birbirine dil uzatmaz.

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri buyuruyor ki:
Hadis ilminde müctehid bir âlim, bazı âlimlerin 

sahih dediği bir hadise mevzu diyebilir. Müctehidin 
böyle demesi; “Bu hadisi, Resûlullah söylememiştir” 
anlamında değildir. Bu hadis benim usulüme göre yani 
sahih olması için aradığım lüzumlu şartları taşımadı-
ğından hadis değil, uydurmadır; fakat başka müctehide 
göre hadis sahih olabilir demektir. Farklı ictihadlar da 
aynen böyledir. Bana göre yani elimdeki mevcut delil-
lere göre doğrusu bu der; fakat farklı ictihadda bulunan 
müctehide söz söylemez. Bunun için hiçbir ehl-i sünnet 
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âliminin kitabında uydurma hadis olmaz. Ehl-i sünnet 
âlimlerinin kitaplarına dil uzatmamalı ve onların kitap-
larında uydurma hadis var sanmamalıdır.

Bir dergide, daha çok mezhepsizlerden şahit göste-
rilerek sahih olan birçok hadise uydurma damgası bası-
lıyor. Biz de muhaddisleri ve İslam âlimlerini delil gös-
tererek onların sahih olduğunu ispat ediyoruz. Uydurma 
hadise sahih demek ne kadar tehlikeli ise, sahih olan 
hadise uydurma demek, Resûlullah’ın mübarek sözünü 
yalanlamak olacağından en az onun kadar tehlikelidir. 
Bir de İslam âlimlerinin kitaplarından örnekler verili-
yorsa, o âlime suizan edildiğinden ikinci bir tehlike mey-
dana geliyor. Günümüzün mezhepsizleri Resûlullah’ın 
vârisleri olan bu âlimleri küçük düşürmeye çalışıyorlar.

Şimdi verilen kaynaklara bakalım:

Yusuf Kardavi bile delil olarak gösterilmiş. Hâlbu-
ki bu zat, açıkça “benim mezhebim yok” diyor. Çağdaş 
fetvalar kitabına bakalım: “İnce çoraba meshedilir” 
diyor. Dört mezhepte de mesh caiz olmaz. “Fitil kul-
lanmak orucu bozmaz” diyor. Hâlbuki dört mezhepte 
de bozar. “Haşhaş, kenevir ve tütün ekmek haramdır. 
Çünkü bunlar kötü yerlerde kullanılıyor” diyor. Bun-
lardan afyon, tıpta çok kullanılır. İlaç olarak az miktar-
da kullanmak ise caizdir. Kötü yerlerde de kullanılıyor 
diye haşhaş ekmeye haram demek, şarap yapılıyor diye 
üzüm yetiştirmeyi yasaklamaya benzer. “Hastaya Kur’an 
okumak, âyetleri muska şeklinde üstte taşımak haram-
dır” diyor. Daha başka sapıklıkları çoktur. Bu mezhepsiz 
nasıl kaynak olur ki?
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Kardavi’den daha süper mezhepsiz olan Elbani de 
kaynak olarak gösteriliyor. O Elbani ki, İbni Teymiyeci, 
mezhepler üstü konuşan, telfîki savunan biridir. Elba-
ni’nin kitabını tercüme eden Ali Aslan, yanlış gördüğü 
bir yere şöyle bir not ilave etmiş: “Elbani’nin bu fetvası, 
dört mezhebe muhaliftir. Dört mezhebe göre de altın 
kadınlara helaldir, bilinsin” diyor. Böyle kimseler nasıl 
kaynak alınır ve kitapları niye tercüme edilir ki?

“Dünya, ahiretin tarlasıdır” hadis-i şerifine de uy-
durma deniyor. Peygamber efendimizin mübarek ana 
babalarına kâfir demekten çekinmeyen Aliyyül Kâri, 
Zeydi bir mezhepsiz olan Şevkani, sahih hadislere 
uydurma demekle tanınan, Sehavi, Acluni ve Sagani 
şahit olarak gösterilmektedir. Hâlbuki İmam-ı Münavi, 
İmam-ı Deylemi, Hakim-i Nişapuri, İmam-ı Gazali gibi 
büyük âlimler sahih olduğunu söylemişlerdir.

Yine Sehavi ve Acluni’nin yanı sıra, Derviş el Hut 
ile Elbani’yi ve ilim ehlince sahih hadislere mevzu diyen 
İbni Cevzi’yi şahit göstererek, “İlim Çin’de de olsa alınız” 
hadis-i şerifine de uydurma deniyor. Hâlbuki hadis âlim-
lerinden İmam-ı Deylemi, İmam-ı Taberani, İmam-ı 
Beyhakî, İmam-ı İbni Adiy, İmam-ı İbni Abdilber gibi 
hadis âlimleri ve Hüccetü’l-islam ünvanı ile meşhur olan 
İmam-ı Gazali hazretleri sahih olduğunu bildirmektedir. 
Bu büyük imamların naklettiği bu hadis-i şerife uydur-
ma diyenin dili kurur.

Yine Aliyyül Kâri, Acluni, Elbani, mezhepsizlerin 
piri ibni Teymiye’nin talebesi İbni Kayyim’i şahit göste-
rilerek, “Kim, aşık olup, aşkını gizlese, iffetini muhafaza 
edip ölse, şehit olur” hadis-i şerifine uydurma deniyor. 
Hâlbuki hadis âlimlerinden Hakim-i Nişapuri ve Hatib-i 
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Bağdadi, Hüccetü’l-islam İmam Gazali ve Molla Cami 
hazretleri bu hadis-i şerifin sahih olduğunu bildiriyor.

Yine Aliyyül Kâri, Acluni ve Sehavi’nin yanı sıra 
Zeydi Şevkani delil gösterilerek, “Âlimlerin mürekkebi, 
şehitlerin kanı ile tartılır, âlimlerin mürekkebi, ağır gelir” 
hadis-i şerifine uydurma damgası basılıyor. Hâlbuki 
hadis âlimlerinden ibni Neccar, Hatib-i Bağdadi, İmam-ı 
Süyuti ve Şafii âlimlerinden İmam-ı Rafii ve ikinci bin 
yılın müceddidi İmam-ı Rabbani hazretleri gibi âlimler, 
bu hadisin sahih olduğunu bildirmektedir.

Yine Aliyyül Kâri, ibni Kayyim ve Elbani ile birlikte 
İmam-ı Süyuti’den naklen, “Fâsıkı, hayasızı gıybet etmek 
günah olmaz.” hadis-i şerifine uydurma deniyor. Hâl-
buki hadis imamlarından Haraiti, Ebû Nasr, Deylemi, 
ibni Asakir, ibni Ebiddünya, Beyhakî gibi âlimler, sahih 
diyorlar. İmam-ı Süyuti muteber bir âlimdir, bu hadis-i 
şerif ancak ona göre mevzu olur, diğer âlimlere göre sa-
hihtir. Başka âlimlerin sahih dediği bir hadise hemen uy-
durma damgasını vurmak çok yakışıksız bir harekettir.

Elbani şahit gösterilerek, “Ashabım gökteki yıldızlar 
gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz. Asha-
bımın ihtilafı [farklı ictihadları] sizin için rahmettir.” 
hadis-i şerifine uydurma diyebiliyorlar. Hâlbuki, hadis 
imamlarından İmam-ı Taberani, İmam-ı Beyhakî, 
İmam-ı İbni Asakir, İmam-ı Hatib, İmam-ı Deylemi, 
İmam-ı Darimi, İmam-ı Münavi, İmam-ı İbni Adiy gibi 
âlimler nakletmiştir. Sekiz muhaddise değil de Elbani’ye 
mi inanılıyor?

Yine Aliyyül Kâri, Sehavi, Zeydi Şevkani ve ibni 
Cevziyi göstererek, “Kadınlara itaat pişmanlıktır” ha-
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dis-i şerifine uydurma diyor. Hâlbuki hadis imamların-
dan Hakim, Deylemi, İbni Lâl, İbni Asakir gibi âlimler, 
uydurma olmadığını söylemişlerdir.

Yine yalnız Elbani baykuşu gösterilip, “Hiç ölme-
yecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret 
için çalışınız” hadis-i şerifine uydurma damgasını ba-
sılmıştır. Hâlbuki hadis âlimlerinden İbni Asakir sahih 
olduğunu bildirmiştir. Elbani’ye inanıyorlar da hadis âli-
mine inanmıyorlar. Bu da kıyamet alametlerinden olsa 
gerektir.

Yine Aliyyül Kâri, Elbani, Acluni, İmam-ı Süyuti, 
Sagani ve Derviş şahit gösterilip, (Dünya sevgisi bütün 
hataların başıdır) hadis-i şerifine uydurma deniyor. Hâl-
buki İmam-ı Münavi, Beyhakî, İmam-ı Rabbani ve Ken-
zu’l-Ummal sahibi sahih olduğunu bildiriyor.

Yine Sehavi ve Acluni’ye ilaveten ibni Arrak’ı da 
yanına alarak, “Zengine zengin olduğu için tevazu gös-
terenin dininin üçte ikisi gider” hadis-i şerifine uydur-
ma diyor. Hâlbuki Deylemi, İmam-ı Rabbani ve Ur-
vet-ül-vüska, Kayyum-i Rabbani Muhammed Masum-i 
Faruki Serhendi hazretleri sahih demektedir.

Yine Aliyyül Kâri, Acluni, Sagani, Zeydi, Şevkani 
ve Elbani’den naklen, Kur’an-ı Kerim’de, “Seni ancak 
âlemlere rahmet olarak gönderdim” mealindeki âyet-i 
kerimesi ile övülen Peygamber Efendimiz için, “Eğer 
sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” kudsi hadisine 
uydurma demeye çekinmiyorlar. Hâlbuki sahih olduğu 
Deylemi ve diğer hadis âlimlerince bildirilmektedir.

Ayrıca, Marifetname’nin ön sözünde, Yusuf-i Neb-
hani hazretlerinin Envar-ı Muhammediyye kitabının 13. 
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sayfasında ve İmam-ı Rabbani hazretlerinin Mektubat’ı-
nın 122. mektubunda vardır.

Mektubat-ı Rabbanî’nin 3. cildinde, “Sen olmasay-
dın cenneti yaratmazdım”, “O olmasaydı kâinatı yarat-
maz, rububiyetimi izhar etmezdim” kuds-i hadisleri de 
bildirilmektedir.

Acluni, Sehavi, Derviş ve Elbani gibi netameli kim-
selerden birinin veya birkaçının uydurma dediği aşağı-
daki hadis-i şeriflerin hangi kitaplarda bulunduğu son-
larında bildirilmiştir.

“Çok konuşan çok yanılır.” [Taberani, Askeri]

“Âlimlerin uykusu ibadettir.” [İ. Gazali, İmam-ı Rab-
bani, Tezkire-i Kurtubi muhtasarı]

“Vatan sevgisi imandandır.” [İmam-ı Rabbani, Haz-
ret-i Mevlana Mesnevi]

“Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten kıymetlidir.” 
[Ebuşşeyh, İ.Gazali]

“Ümmetimin âlimleri, İsrail oğullarının Peygam-
berleri gibidir.” [İmam-ı Yâfii, İmam-ı Rabbani, Abdülgani 
Nablusi]

“Allahü Teâlâ buyurdu ki: “Ey dünya, bana hizmet 
edene hizmetçi ol! Sana hizmet edene de güçlük göster.” 
[Ebû Nuaym, Muhammed Hadimi]

“Her şeyin bir anahtarı vardır, cennetin anahtarı da 
yoksul ve fakirleri sevmektir.” [İbni Lâl, İ.Süyuti]

“Dünyayı terk etmek, sabırdan daha acıdır. Fisebi-
lillah kılıç vurmaktan da zordur. Dünyayı terk edene, 
Allahü Teâlâ şehit sevabı verir.” [Ebû Nasr, Deylemi]
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“Dünya, ahiret adamlarına haram, ahiret de, dünya 
adamlarına haramdır. Dünya ve ahiret ise Ehlullaha ha-
ramdır.” [Deylemi]

“Sarıkla kılınan bir namaz, sarıksız kılınan 25 nama-
zın derecesine bedeldir. Sarıklı kılınan bir cuma namazı 
ise sarıksız kılınan yetmiş cuma namazına bedeldir.” 
[İ.Asakir] 

Şöyle bir rivayet de vardır: “Sarıkla kılınan iki rekat 
namaz sarıksız kılınan 70 rekat namazdan efdaldir.” [Ebû 
Nuaym, Deylemi]

Daha bunlar gibi, İslam âlimlerinin kitaplarında 
bulunan sayısız hadis-i şerife uydurma damgası vurul-
muştur. Mezhepsizler, bir hadis-i şerifi tenkit ederken, bu 
hadis Kur’an’ın ruhuna aykırıdır derler. Yukarıda birçok 
uydurma denilen hadisleri yazdık. Bunların hangisi, hangi 
âyete aykırıdır? İctihad ictihadla yok edilemeyeceği gibi, 
bir âlimin sahih dediği hadise, yetkili başka bir âlim uy-
durma dese de o hadis uydurma sayılamaz. Hadis âlimleri 
tarafından bildirilen aşağıdaki hadislere de, aynı şahıslar 
şahit gösterilerek zayıf damgası vurulmak istenmiştir:

“Şu üç şey için Arabı sevin: Ben Arabım, Kur’an 
Arapça, cennet dili de Arapçadır.” [Taberani, Beyhakî, 
İbni Asakir, Ukayli, Hakim]

“İşlerin hayırlısı vasat [orta] olanıdır.” [Deylemi, Bey-
hakî, İ.Gazali, İ.Süyuti, Hadika, Berika]

“Hikmetin başı Allah korkusudur.” [İ.Asakir, Beyhakî, 
İ.Süyuti]

“Kişinin dini, dostunun dini gibidir, kiminle dostluk 
ettiğinize dikkat edin.” [Ebû Dâvud, Tirmizî, Hakim, Askeri, 
İ.Süyuti]
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“Müminin niyeti amelinden hayırlıdır.” [Taberani, 
Hatibi Bağdadi, Ziya el-Makdisi]

“Müminin firasetinden korkun, o Allah’ın nuru ile 
bakar.” [Buhârî, Tirmizî, İ.Cerir, İ.Süyuti]

Sual: Aşağıdaki hadislerin kaynağı nedir? Bir İslam âli-
minin kitabında uydurma hadis olmaz mı?
CEVAP

Kaynakları şöyle:
“Soğuktan sakının, çünkü kardeşiniz Ebüdderda’nın 

ölüm sebebidir.” [Darekutni]

“Töhmetten, dedikoduya sebep olacak yerlerden 
sakının.” [İ.Münavi-İ.Gazali]

“Ekmeğe hürmet edin!” [Beyhakî, Hakim]

“Toprak yemek her müslümana haramdır.” [Deylemi]

“Ya Rabbi, hükümdarı ve mahiyetindekileri ıslah 
eyle.” [İ.Münavi-İ. Gazali]

“Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır.” [Deylemi, Ta-
berani]

“Sadaka vermekte acele edin, çünkü bela sadakayı 
geçemez.” [Beyhakî]

“Din temizlik esası üzerine kurulmuştur.” [İ. Gazali]

“Bir saatlik tefekkür, bir senelik ibadetten hayırlıdır.” 
[Ebuşşeyh]

“Kalbler, iyilik edenleri sevecek kötülük edenlere de 
buğzedecek şekilde yaratılmıştır.” [Beyhakî, Ebû Nuaym]

“Aşırı sevgi, kör ve sağır eder.” [İbni Mâce]

“Dünya sevgisi bütün hataların başıdır.” [Beyhakî]
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“Ümmetimin kadınlarının hayırlısı yüzü güzel ve 
mehri az olandır.” [İbni Asakir]

“Dünya ahiretin tarlasıdır.” [Deylemi]

“Arabın seyyidi Ali’dir.” [Ebû Nuaym]

“Kadınlara itaat pişmanlıktır.” [Hakim, Deylemi, İbni 
Lal]

“Cömerdin yemeği şifa, cimrinin yemeği hastalık-
tır.” [Deylemi, Hâkim, İbni Lâl, Dare Kutnî, Hatib]

“Müminin kalbi tatlıdır, tatlıyı sever.” [Beyhakî]

“Kerim, gücü yettiği halde affedendir.” [Taberani]

“Eğer yoksul, yalan söylemiyorsa, onu reddeden 
iflah olmaz.” [Künuz-üd-dekaık]

“Mümine, Rabbine kavuşuncaya kadar rahat yoktur.” 
[Hatib, İbni Nasr]

“Ümmetim için en korktuğum şey, kadın ve içki fit-
nesidir.” [İ. Süyuti]

“Dostlara meclis dar gelmez.” [Hatib]

“Müslüman olarak öl, gerisine karışma!” [Deylemi]

“Hastalık ani gelir, fakat yavaş çıkar.” [Deylemi]

“Birinin müslüman olmasına sebep olan cenneti hak 
eder.” [Taberani]

“Allahü Teâlâ, bir zalime yardım edene o zalimi mu-
sallat eder.” [İbni Asakir]

“Gurbetteki garibe yardım eden cenneti hak eder.” 
[Deylemi]

“Devamlı gece namazı kılanın yüzü güzelleşir.” [İbni 
Mâce]

“Cimri, cennete giremez.” [Taberani]

“Namaz dinin direğidir.” [Taberani, Beyhakî]
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İslam âlimlerinin sahih dediği hadis-i şeriflere, Aliy-
yül Kâri, mevzu dedi diye, o hadislerin mevzu olduğu 
iddia edilemez. Çok kitap tercüme ve şerh ederek yazı-
cılıkla geçinmiş olan Aliyyül Kâri, “El-Mevduat-ül-Küb-
ra” isimli kitabında, sahih hadislere mevzu demektedir. 
Fıkh-ı ekberi şerh ederken Peygamber efendimizin mü-
barek ana-babasına hakaret etmiş, tasavvuf büyüklerine 
de iftira atmıştır. Din büyüklerine çirkin itirazlarda da 
bulunmuş, İmam Şafii ve İmam Malik hazretlerinin ic-
tihadlarına dil uzatmıştır. (Turub-ül-emâsil)

Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
“Kıyamete yakın ilim azalır, cehalet artar. İlmin 

azalması, âlimlerin azalması ile olur. Cahil din adamla-
rı kendi görüşleri ile fetva verir, insanları doğru yoldan 
saptırırlar.” [Buhârî]

Demek ki son zamanlarda, cahil ve sapık din adam-
ları çoğalarak Müslümanları aldatacaktır. Peygamber 
efendimizin, mucize olarak gelecekten haber veren 
birçok sözü vardır. Bunların çoğu çıktı. “Uydurma hadis 
çok, Kur’an’dan konuş!” diyenlerin de çıkacağını bildi-
rerek buyurdu ki:

“Bir zaman gelir, beni tekzib eden çıkar. Kendisi-
ne benden bir hadis söylenince, “Resûlullah böyle şey 
söylemez. Bunu bırak Kur’an’dan söyle” der.” [Ebû Ya’la]

Eğer herkes Kur’an-ı Kerim’den hüküm çıkarabilsey-
di, hadis-i şeriflere, Eshab-ı kirama ve âlimlere ihtiyaç 
kalmazdı. Onun için Allahü Teâlâ da, Peygamber efen-
dimiz de âlimlere uymamızı emrediyor. (Hadika)

İmam-ı Gazali gibi büyük âlimlerin kitaplarında uy-
durma hadis olduğunu söyleyen Acluni ve M. Şemsed-
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din Sehavi ve Peygamber efendimizin ana-babasına kâfir 
diyen Aliyyül Kâri gibilerin sözlerine aldanarak, Ehl-i 
sünnet âlimlerinin kitaplarına dil uzatmamalı ve onların 
kitaplarında uydurma hadis var sanmamalı. Hiçbir Ehl-i 
sünnet âliminin kitabında uydurma hadis olmaz.

“Vatan sevgisi imandandır” hadis-i şerifi, İslâm 
âlimlerinin en büyüklerinden ve ikinci bin yılın mü-
ceddidi olan İmam-ı Rabbani hazretlerinin, Mektubat 
kitabının 155. mektubunda ve hümanistlerin bile sevdi-
ği Evliyanın büyüklerinden Mevlana Celaleddin Rumi 
hazretlerinin Mesnevi’sinde vardır.

Sual: Aşağıdaki hadislere de uydurma deniyor. Bunlar 
hangi kitaplarda vardır?
CEVAP: 

Hiç biri uydurma değildir. Kaynakları karşılarına 
yazılmıştır.

“Yarın ölecekmiş gibi ahirete ve hiç ölmeyecekmiş 
gibi dünya işlerine çalışınız!” [İbni Asakir]

“Dünyanızı düzeltmeye çalışın! Yarın ölecekmiş gibi 
de ahiret için amel edin.” [Deylemi]

“Ahir zamanda bazı kimseler, mescitlerde dünyadan 
konuşacaklar, dünya kelamı söyleyecekler. Onlarla bera-
ber olmayın!” [İbni Hibban]

“Kırk gün ihlasla Allah’a kulluk edenin, kalbinden 
diline hikmet pınarları akar.” [Ebû Nuaym, Ebuş-şeyh, İ. 
Gazali]

“Hayvanların otu yediği gibi, mescitte konuşmak da 
sevapları yer, yok eder.” [İ.Gazali]
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“Ümmetimden iki sınıf iyi olursa, insanlar da iyi 
olur: Yöneticiler ve âlimler.” [İ.Gazali]

“Gülerek günah işleyen, ağlayarak cehenneme 
gider.” [Ebû Nuaym]

“Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, az güler çok ağ-
lardınız.” hadis-i şerifi ise başta Buhârî olmak üzere Kü-
tüb-i Sitte’de mevcuttur. Gülmek ve ağlamak konusunda 
Kur’an-ı Kerim’de de mealen buyuruluyor ki: “Az gülsün-
ler, çok ağlasınlar!” [Tevbe 82]

Aşık olmak hadis-i şerifi
Sual: Aşık olup iffetini saklarken ölenin şehit olduğu-
nu bildiren hadis-i şerife Aliyyül Kâri, Acluni, Elbani 
gibi zatlardan kaynak gösterilerek uydurma deniyor. Bu 
hadis hangi kitaplarda vardır?
CEVAP:

Her gün dinin bir hükmü sorgulanmakta, İslam 
âlimlerine olan itimat yıkılmaya çalışılmaktadır. İslam 
âlimlerine itimat kalmayınca din yıkılmış demektir. 
O hadisleri bize bildirenler Eshab-ı kiramdır. Eshab-ı 
kiram töhmet altında kalınca, Kur’an-ı Kerim’e de gölge 
düşürülmüş olur. Çünkü Kur’an-ı Kerim’i toplayan da 
onlardır. Kur’an-ı Kerim’e bile ilave yapıldığını söyleyen 
bu kimselerin esas maksatları dini yıkmaktır. Bazı gafil-
ler de bilmeden bu hainlere alet oluyorlar. Elbani süper 
mezhepsizdir. Aliyyül Kâri ise, Peygamber efendimizin 
mübarek ana-babasına kâfir diyen biri olup, birçok sahih 
hadise uydurma damgasını vurmakla meşhurdur. Acluni 
ise sahih hadislere uydurma demekle sabıkalıdır. Böyle 
kimselere kanıp da Ehl-i sünnet âlimlerine çamur at-
maktan sakınmalıdır.
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Bu hadis-i şerif birçok muteber kitapta bulunmak-
tadır.

1- Hüccet-ül İslam İmam-ı Gazali hazretlerinin İh-
ya’sında.

2- Evliyanın büyüklerinden derin âlim ve şey-
h-ül-İslam Molla Cami hazretlerinin Baharistan’ında.

3- Fıkıh âlimlerinden Muhammed Rebhami hazret-
lerinin Riyad-ün Nasıhin’inde.

4- İbni Âbidin hazretleri Redd-ül -muhtar (Şehitler) 
babında bu hadis-i şerifi açıklamaktadır.

5- Fıkıh, tefsir gibi ilimlerde mütehassıs olan mu-
haddis İmam-ı Süyuti hazretleri, Camiu’s-Sağîr isimli 
hadis kitabında bu hadis-i şerifi nakletmektedir. Ayrıca 
Feyzü’l-Kadir şerhinde de geçmektedir. Diğer muteber 
kitaplarda da bu hadis-i şerif vardır.

İmam-ı Gazali hazretleri bu hadis-i şerifi açıklar-
ken, “Bu sıddıklar makamıdır” buyurmaktadır. Çünkü 
bir kimse, aşık olup günah işlememek için sabrederse 
nefsini ıslah etmiş, yenmiş olur. Nefsini yenmek, düş-
manı yenmekten daha büyük cihaddır. Kur’an-ı Kerim’de 
mealen buyuruluyor ki:

“İnanıp nefsini ıslah edene korku ve üzüntü yoktur.” 
(En’am, 48)

“Nefsini temizleyen kurtuluşa ermiş, kötülükte bı-
rakan zarar etmiştir.” (Şems, 8-9)

Âlimin yüzüne bakmak
Sual: Öğrencilere okutturulan bir hadis kitabında 
“(Ali’nin yüzüne bakmak) hadisi uydurmadır” deniyor. 
Bu hadis, hangi âyete veya hangi hadise aykırıdır da 
böyle söylenmiştir?
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CEVAP
Hazret-i Ali, Eshab-ı kiramın en âlimlerinden biri 

idi. Âlimin yüzüne bakmak ise ibadettir. Hatta ana 
babaya, denize bile bakmak ibadettir. Bu konudaki 
birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:

“Âlim ile oturmak, yüzüne bakmak ibadettir.” 
[Hâkim]

“Kâbe’ye, ana babanın yüzüne ve Mushaf ’a bakmak 
ibadettir.” [Ebû Dâvud]

“Üç şeye bakmak ibadettir: Ana babanın yüzüne, 
Mushaf ’a ve denize bakmak.” [Ebû Nuaym]

“Şu beş şey ibadettendir: Az yiyip içmek, camide 
oturmak, Beytullaha bakmak, Mushaf ’ı açıp okumadan 
bakmak ve salih âlimin yüzüne bakmak.” [Deylemi]

“Ali’nin güzel yüzüne bakmak ibadettir.” [Hâkim]

“Ali’nin yüzüne nazar etmek ibadettir.” [C.Y.Güzin]

Sahih hadislere uydurma demenin maksadı şudur:

Önce âlimlere olan itimadı sarsmak. Âlimlere, din 
kitaplarına güvenilmez hissini vermek. Sonra diğer ha-
dis-i şeriflere de şüphe gözü ile baktırmayı sağlamak. 
Daha sonra bu hadis-i şerifleri nakleden Eshabı kirama 
suizanna sebep olmak. En sonunda da Kur’an-ı Kerim’i 
toplayan Ashab-ı Kirama olan itimadı sarsmak ve böy-
lece dinimizi içten yıkmaya çalışmaktır.

Allahü Teâlâ da, Peygamber efendimiz de “ÂIimlere 
uyun” buyuruyor. Salih âlimler, Resûlullah’ın vârisleridir. 
Vârise dil uzatmak, miras bırakana dil uzatmak olur.
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Nefsimizle cihad
Sual: Nefsle mücadeleyi büyük cihad olarak bildiren 
hadis ile (İlim Çin’de de olsa alın) hadisi uydurma di-
yorlar. Bunlar hadis kitaplarında yok mudur?
CEVAP

Nefsimiz kâfirdir. Gıdası da haramlardır, ibadet 
etmek istemez, ilah olmak ister. Nefsi tanımayanlar, 
bunun şerrinden kurtulmayı cihad sanmazlar. Bir ha-
dis-i şerif meali:

Hak Teâlâ buyurdu ki: Nefsine düşmanlık et, çünkü 
o benim düşmanımdır.) [M. Rabbani]

Nefsini yenmek çok zor ve büyük iştir. Nefsimizi 
günahlardan temizlemeye, emir ve yasaklara uymaya ça-
lışmak Cihad-ı ekber olarak bildirilmiştir. Kalbin yani 
ruhun nefse aldanmaması, ona uymaması için, nefs ile 
yaptığı mücadele büyük cihad olur. İslamiyet her asırda 
geçerlidir.

“İlim Çin’de de olsa alın” hadis-i şerifi meşhurdur. 
Çünkü hadis âlimlerinden İmam-ı Deylemi, İmam-ı Ta-
berani, İmam-ı Beyhakî, İmam-ı İbni Adiy, İmam-ı İbni 
Abdilber gibi hadis âlimleri ve hüccet-ül İslam unvanı ile 
meşhur olan İmam-ı Gazali hazretleri sahih olduğunu 
bildirmektedir. Bu büyük imamların naklettiği bu ha-
dis-i şerife uydurma demek, İslâm âlimlerine olan iti-
madı sarsmaya çalışmak demektir. Seyyid Abdülhakim 
efendi buyurdu ki:

Hadis ilminde müctehid bir âlim, bazı âlimlerin 
sahih dediği bir hadise mevzu diyebilir. Müctehidin 
böyle demesi; “Bu hadisi, Resûlullah söylememiştir” 
anlamında değildir. Bu hadis benim usulüme göre yani 
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sahih olması için aradığım lüzumlu şartları taşımadığın-
dan hadis değil, uydurmadır; fakat başka müctehide göre 
hadis sahih olabilir demektir. Farklı ictihadlar da aynen 
böyledir. Bana göre yani elimdeki mevcut delillere göre 
doğrusu bu der; fakat farklı ictihadda bulunan müctehi-
de söz söylemez. Bunun için hiçbir Ehl-i sünnet âliminin 
kitabında uydurma hadis olmaz.

Resûlullah efendimiz, hadis uyduran ve uydurma 
hadisi nakleden için ağır tehditlerde bulunmuştur. Mesela 
“Hadis uyduran cehennemdeki yerine hazırlansın” hadis-i 
şerifi din kitaplarında var. Böyle bir hadis-i şerif olmasa 
bile, hangi İslam âlimi kitabına uydurma hadis alır? Mez-
hepsizler, “Uydurma hadisi kitabına almak ya ihmallik, ya 
gafillik ya cahillik veya hainlikten ileri gelir” diyorlar. Peki 
Kütüb-i Sitte’de, diğer hadis ve tefsir kitaplarında veya İh-
ya’da uydurma hadis var denirse, bu büyük zatlar ihmallik, 
gâfillik, cahillik veya hainlikle suçlanmış olmuyor mu? 
O mübarek zatlara bunlar nasıl yakıştırılabilir? Bir İslam 
âlimi uydurma hadisi kitabına alır mı hiç? Cahillik denirse 
hâşâ İslam âlimi cahil olursa kim âlim olur ki? Gafillik de 
öyle. Onlar gafil ise biz nasıl müteyakkız [uyanık] oluruz?

Kur’an-ı Kerim’de, “Âlimlere sorun” buyuruluyor. 
Hadis-i şerifte ise, “Âlimler, peygamberlerin vârisleri-
dir”, “Âlim, Allah’ın güvendiği kimsedir” buyuruluyor. 
Allahü Teâlâ’nın güvendiği ve kendilerine sorun dediği 
âlimler kimdir? Kütüb-i Sitte sahipleri veya Hüccet-ül 
İslam İmam-ı Gazali bu âlimlere dahil değil mi? 

Resûlullah’ın “Vârislerim” dediği âlimler bunlar 
değil ise kimlerdir? Abduh mu? Şevkani mi? Sehavi 
mi, Kardavi mi? Acluni mi? Mezhep imamları veya bir 
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İmam-ı Gazali, bir İmam-ı Rabbani eğer Resûlullah’ın 
vârisi değil ise, başka bir tane vâris gösterilemez.

Mısırlı mezhepsizler, “Ehl-i sünnet âlimlerinin ki-
taplarında uydurma hadis çoktur” diyorlar. Mezhepsizle-
rin sözleri delil oluyor da, mezhep imamlarının, İmam-ı 
Gazalinin, İmam-ı Rabbaninin sözü neden delil olmu-
yor? Onlardan öğrendiğimiz bilgilerle, onları mı sorguya 
çekeceğiz? Bu nasıl mantık, bu nasıl ilim, bu nasıl edep 
böyle?

Gıybet zinadan kötüdür
Sual: Gıybetin zinadan kötü olduğunu bildiren hadise 
uydurma diyorlar. Bu hadis din kitaplarında yok mudur?
CEVAP

O hadis-i şerifin meali şöyledir:
“Gıybetten sakının; çünkü gıybet zinadan daha şid-

detlidir. Kişi zina edip tevbe eder de, [bir daha yapmazsa], 
Allahü Teâlâ onun tevbesini kabul eder. Gıybet edilen, 
gıybet edeni affetmedikçe, affolmaz.” [İbni Ebid-Dünya, 
Deylemi, Taberani, Beyhakî, Tergib ve Terhib, İ. Şarani, İ. 
Gazali]

İslam âlimlerinin kitaplarında bulunan hadis-i şe-
riflere itiraz edilmez, dil uzatılamaz. Ancak acaba açık-
laması nasıldır, âlimlerimiz ne bildirmişlerdir diye soru-
labilir. Bir âyet-i kerime meali de şöyledir:

“Fitne, katillikten daha kötüdür.” [Bakara 191]

Âyet-i kerimede fitnenin adam öldürmekten daha 
büyük günah olduğu bildiriliyor. Fitne nasıl olur da ka-
tillikten daha kötü denmediği gibi, gıybet nasıl olur da 
zinadan daha kötüdür denmez. Adam öldürmek bir suç 
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ise, fitne birçok suçlara sebep olabilir. Fitnenin, birçok 
anlamı vardır. Daha çok küfür, bozgunculuk, bölücülük, 
bela, imtihan gibi anlamlara gelir. Fitne, birçok müslü-
man kanı dökülmesine veya bir müslüman ülkenin küf-
farın eline geçmesine sebep olabilir.

Bir kimse nefsine, şeytana ve kötü arkadaşa uyup 
zina etmişse, sonra pişman olup bir daha yapmamışsa, 
Allahü Teâlâ onun tevbesini kabul eder. Ama gıybet, söz 
taşımak, birçok fitneye sebep olabilir. Gıybete kolayca 
girildiği, zararının sınırı olmadığı için bu şiddetli bir 
ikazdır.

Gıybet, Kur’an-ı Kerim’de, ölü kardeşinin etini 
yemeye benzetilmiştir. Bir âyet meali:

“Birbirinizin kusurunu araştırmayın, arkasından çe-
kiştirmeyin, gıybet etmeyin. Kim ölmüş kardeşinin etini 
yemekten hoşlanır? Bu tiksindiricidir. O halde Allah’tan 
korkun.” [Hücurat 12]

Gıybet, söz taşımak ve diğer günahlardan kaçınmak, 
nefs ile cihad olup, cihad-ı ekber olarak bildirilmiştir. 
Gıybetin verdiği zararlar hakkında hadis-i şeriflerde bu-
yuruluyor ki:

“Miracda göğüslerinden asılarak azap edilenleri 
gördüm. “Bunlar, kaş göz işaretiyle alay ve gıybet eden-
lerdir” dendi. Nitekim Kur’an’da, [mealen] şöyle buyu-
ruluyor: (İnsanları arkadan çekiştirip, kaş göz ile alay 
edenlerin vay haline!” [Hümeze1] (Beyhakî)

“Miracda, cehennemde kokmuş leş yiyenlerin kim 
olduğunu sordum. “Bunlar, gıybet ederek insanların et-
lerini yiyenlerdir” dendi.” [I. Ahmed]
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“Gıybet ve kovuculuk, kişinin imanını zayıflatarak 
yok eder.” [İsfehani]

“Cehennemden en son çıkan, gıybetten tevbe eden-
dir. Cehenneme ilk giren, gıybetten tevbe etmeden ölen-
dir.” [R.Nasıhin]

“Gıybet, etmek leş yemekten daha kötüdür.” [İ.Hib-
ban] 

“Biri için söylenen kusur, onda varsa, gıybettir, 
yoksa iftira olur.” [Müslim]

“Kıyamette, bir kimse amel defterine bakar, “Şu 
ibadetleri yapmıştım. Bunlar yazılı değil” der. “Onlar, 
silindi, gıybet ettiklerinin defterlerine yazıldı” denir.” 
[İsfahani]

“Gıybet edenin duası kabul olmaz.” [Şir’a]

“Gıybet eden cehennemliktir.” [İsfahani]

“Oruç, ateşe kalkandır. Gıybetle parçalanmadıkça 
korur.” [Buhârî]

“Dört kişinin, çektikleri şiddetli azaptan, cehen-
nemdekiler rahatsız olur. Biri, ateşten bir tabut içinde-
dir, ikincisi bağırsaklarını yerde sürür, üçüncüsü kan 
ve irin kusar, dördüncüsü kendi etini yer. İlki borçlu 
olarak öldü. İkincisi idrardan sakınmazdı. Üçüncüsü, 
müstehcen konuşurdu. Dördüncüsü, gıybet ve kovucu-
luk ederdi.” [Taberani]

“Beş şey oruç ve abdestte hayır bırakmaz: Yalan, 
gıybet, söz taşıma, şehvetle harama bakmak, yalan yere 
yemin etmek.” [Deylemi]

“Gıybet yapmayan Allahü Teâlânın güvencesinde-
dir.” [İbni Huzeyme]
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“Gıybetini yaptığı kişi, gıybet edeni affetmedikçe, 
mağfiret olunmaz.” [Deylemi]

“Leş yemek, gıybet ederek, arkadaşının etini yemek-
ten daha hafiftir.” [Ebuşşeyh]

Yeni defnedilen iki ölü için Resûlullah efendimiz 
buyurdu ki: “Şimdi onların kabirleri ateşle dolduruldu, 
azap içindedir. Feryatlarını insan ve cinden başka her 
mahluk işitti. Eğer gizleyebilseydiniz, benim işittiklerimi 
siz de işitirdiniz. Bunlardan biri, idrardan sakınmazdı, 
öteki de, insan eti yerdi [gıybet ederdi].” [İ.Ahmed, İbni 
Cerir]

Resûlullah gıybet edene, “Tevbe et, kardeşinin etini 
yedin” buyurdu. (Taberani, İbni Ebi Şeybe)

Suç işleyerek cezalandırılan birini gıybet edenlere, 
Resûlullah efendimiz, “Şu eşeğin leşinden yiyin. Gıybet 
etmek, şu eşek leşini yemekten daha kötüdür” buyurdu. 
(İbni Hibban]

Netice:
“Uydurma hadis”, bu sözü Allah Rasûlü söyledi diye 

iftira etmektir. Sıradan bir müslümanın bile hayalinden 
dahi geçiremiyeceği bu iftirayı, bir ehl-i sünnet âlimi hiç 
yapabilir mi?

Resûlullah efendimizin (vârislerim) dediği, Allahü 
Teâlânın güvendiği zatlara yani İslam âlimlerine karşı en 
azından edebi muhafaza etmeli, din düşmanlarına alda-
nıp suizan etmemeli. Allahü Teâlâ’nın, dinini, soysuzlara 
karşı bu mübarek zatlar vasıtasıyla muhafaza edip, yay-
dığını unutmamalı. Müminin artığı şifadır
Sual: S. Ebediyye kitabında kaynak verilmeden, “Mümi-
nin artığı şifadır” sözü için, “Hadistir, uydurma değildir” 
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denmiş. Eğer uydurma değilse, kaynağı nedir? Bir de 
acaba niye kaynaksızdır?
CEVAP

Hiçbir İslam âliminin kitabında uydurma hadis 
olmaz; çünkü onlar, uydurma bir sözü hadis diye nak-
letmenin, yani Allah Rasûlü’ne iftira etmenin büyük 
vebalini bilir. Allah’tan korkar. Kaynağını yazmayabilir-
ler. Kaynağının yazılmamış olması, uydurma olduğunu 
göstermez.

İslam âliminin kitabında uydurma hadis var demek, 
ona suizan olur. “Sen Allah’tan korkmadan, Resûlullah’a 
iftira edip, uydurma hadis yazmışsın” demek olur. Kay-
nağı bilinmese de, suizan edilmez; çünkü hadis-i şerifte, 
“Âlimler, Resûlullah’ın vârisleridir” buyuruluyor. Vâris 
olan hiç yalan söyler mi? Uydurma hadisi kitabına alır mı? 
Kardavi’nin, Elbani’nin, Aliyy-ül-kari’nin, Acluni’nin ve 
benzerlerinin uydurma demelerine itibar edilmez. İkinci 
önemli bir husus da, yetkili bir âlim, bir muhaddis, bir 
hadis-i şerife mevzu dese, başka bir âlim, mevzu değil di-
yorsa, sadece diyen âlime göre mevzu olur, sahih diyene 
göre mevzu olmaz. Şimdiki mezhepsizlere göre, Elbani 
bir hadise uydurma demişse, bin tane âlim bu sahih dese 
de artık uydurmadır.

“Müminin artığı şifadır” hadis-i şerifi, çeşitli din ki-
taplarında bulunmaktadır. Mesela, Ahmed Şihab-üd-din 
bin Hacer, “Fetava-i Kübra” kitabının, velime babında, 
Ebû Abdullah Muhammed bin Muhammed bin Mu-
hammed el-Abderiyyi, “El-Medhal” kitabının, yeme 
adabı faslında bildirmişlerdir.*

*https://dinimizislam.com/detay.asp?Aid=791
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Dinimiz İslam sitesinin soru cevap şeklindeki uydurma 
hadisleri koruma gayretini okuduktan sonra anlamamız gere-
ken hiçbir hadisin güvenilir olduğunu düşünemezsiniz. Kendi 
koydukları hadis tekniklerini çiğneyerek “Kaynağı yok diye 
bir hadise uydurma denemez!” yaptıkları savunma bizlere 
KUR’AN YETER dememizin ne kadar doğru olduğunu gös-
termektedir.

Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazır-
lanmıştır. Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek 
kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.



SON SÖZ
KUR’AN’IN

7- A’raf Suresi;

28- Bir iğrençlik yaptıklarında şöyle derler: ‘Atalarımızı bu hal 
üzere bulmuştuk. Yani Allah emretti bize bunu.’ De ki: ‘Allah, 
edepsizliği/iğrençliği emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz 
şeyler mi söylüyorsunuz?

24- Nur Suresi;

19- İman edenler içinde edepsizliğin yayılmasını arzu eden-
ler var ya, onlar için dünyada da ahirette de korkunç bir azap 
öngörülmüştür. Allah bilir ama siz bilmezsiniz.

17- İsra Suresi;

41- Biz, and olsun ki öğüt almaları için bu Kur’an’da bunla-
rı türlü türlü açıkladık. Fakat bu açıklamalar ancak onların 
nefretini artırmıştır.

17-İsra Suresi;

89- And olsun ki, biz Kur’an’da insanlara türlü türlü misal 
gösterip açıkladık. Öyleyken insanların çoğu nankör olmak-
ta direndiler.

18-Kehf Suresi;

54 And olsun ki, Biz bu Kur’an’da insanlara türlü türlü misali 
gösterip açıkladık. İnsanın en çok yaptığı iş tartışmadır.



S a k l a n a n  H a d i s l e r    .   187

54-Kamer Suresi;

17- And olsun ki, Kur’an’ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık; öğüt 
alan yok mudur?

22- And olsun ki, Kur’an’ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık; öğüt 
alan yok mudur?

32- And olsun ki, Kur’an’ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık; öğüt 
alan yok mudur?

40- And olsun ki, Kur’an’ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık; öğüt 
alan yok mudur?

39- Zümer Suresi;

27- Yemin ederim ki bu Kur’an’da insanlar için her türlüsün-
den temsil getirdik, gerek ki iyi düşünsünler.
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