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Bismillahirrahmanirrahim
Konumuz Lânet ve Lânetliler
Bu kelime o kadar o kadar yayıldı ki, Lânet okuyan ve Lânet okunan çoğaldı.Birbirine
dua etmesi gerekenler, beddua ediyor.Birbirinin iyiliğini istemesi gerekenler, kötülüğünü
istiyor, basıyor Lâneti.
Kızan, canı yananın ağzından çıkan ilk kelime “Lânet olsun” oluyor.
Aradan sevgi, saygı kalktı.Sevmediğine Lânet okuma adet oldu.
Lânet okuma hastalığı o kadar yayıldı ki dirilere, ölülere Lânet okunuyor.Anaya
babaya Lânet okunuyor.Evlada kardeşe Lânet okunuyor.Hatta ayağına takılan taşa , yağan
yağmura, öten horoza Lânet okunuyor.İşi rast gitmeyen Lânet okuyor.
Dizilerde, filmler de iki kelimeden biri “Lânet olsun” oluyor.
Sokakta, evde, işyerinde , okulda Lânetten geçilmiyor.İşi olmayan, İsteği olmayan
ağzını Lânetle açıyor.
Lânetin anlamını bilen de bilmeyen de Lâneti dilinden düşürmüyor.”Kahrol, Allah
lânet etsin” demekle deşarj olduğunu zannedenler oluyor.Bilmiyor, sövmekle şeytanın sayısı
artar.İnsan daha çok sinirleniyor daha çok kini artıyor.
Olgun insana lânet de, beddua da yakışmaz. Hele Müslüman Lânet edici değildir.
Lânet şeytanın işidir. Kendisi Lânetlendikten sonra yeryüzünde kıyamete kadar
insanları Lânetli yapmak için yeminlidir.
Lânet etmekle elde edeceğimiz bir şey yoktur. Lânet , sevapla bir iş değildir insanı
lânetli yapar.
En kötüsü karşı taraf Lâneti hak etmiyorsa, Lânete layık değilse Lânet geri döner ve
okuyana zarar verir.

Mustafa ÖSELMİŞ
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BİRİNCİ BÖLÜM
ABCDE-

LÂNET NE DEMEKTİR?
LÂNET OKUMAK
LÂNET GERİ DÖNER
MÜ’MİNE LÂNET
LÂNETE SEBEP

A-LÂNET NE DEMEK ?
Kelime olarak Lânet, kovmak, hayırdan, iyilikten mahrum etmek demektir.
Dinde Lânet, Cenab-ı Allah’ın rahmetini, yardımını kesmesi ve ahrette
cezalandırmasını istemek demektir.
Lânet olsun demek, “ İyilikten, Allah’ın rahmetinden mahrum ol !Ahirette de Cenab-ı
Allah’ın gazabına uğra! Demek , kötülük istemektir.
Lânetlenmiş , Lânetli iş işlemiş ve Lânete uğramış , Allah’ın rahmetinden mahrum
olmuş kimseye <mel-un> denir.
Lânet aynı zaman da beddua manasına da gelir. Lânette de beddua da da karşı tarafın
kötülüğünü istemek, Allah’ın rahmetinden uzak kalmasını dilemek vardır.
Lânet kelimesi Kur!an’da ve hadislerde geçer. Kur’an’da Lânet kelimesi şeytan için
Allah’a şirk koşanlar, inanmayan kafirler, Yahudiler ve münafıklar için kullanılmıştır.
Bazı durumlarda Peygamber (as) ın da Lânet okuduğu anlar olmuştur.Bazılarına
rahmet okurken , İslam ve Müslüman düşmanlarına Lânet okumuştur.
Diğer peygamberler de kendisine ve yolundan gidenlere zarar verenlere “Lânet olsun
size “ demiş, onların cezalandırılmasını istemiştir.Bu inanmaları ümidi kalmayınca ve zulüm
artında olmuştur.
…………………………………..
…………………………
……………
B- LÂNET OKUMAK
Bir şeye kızan istemediği bir şeyle karşılaşan, hemen basıyor “Lânet olsun” Dil
alışmış.İki kelimeden biri Lânet olsun oluyor.Filmler, diziler bol Lânetli.
Böyle olmamalı.Bu gibi sözler insanda hayır bırakmıyor.Büyüklerimiz “Allah belânı
versin” demez “Allah hayrını versin” derlerdi.Şer yerine hayır dilerlerdi.
Lânet okumanın , kötü konuşmanın inancımızda ve ahlakımızda yeri yoktur.Sinsi
yollarla bize alıştırılan kelimelerden biride “Lânet” kelimesidir.Dil bozulursa ahlâk
bozulur.Ahlak bozulursa her şey bozulur.
Bazı konularda duyarlı ve hassas olunmalıdır.Gönül kırmamak , kalp yıkmamak için
kardeşliğin bozulmaması için sevgi ve saygının artması için bu gereklidir.

Söz güzel söylenmelidir.”Tatlı dil yılanı deliğinden çıkaran” denmiştir.Sözün
çirkininden faydasızından “inandım” diyen kaçınmalıdır.Cenab-ı Allah Musa peygambere ;
“Firavuna karşı güzel söz söyle diye emretmiştir”
Kâf suresinin 18. Ayetindede “ İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen,
yazmaya hazır bir melek bulunmasın” buyrulmuştur.
Peygamber (as) , müslümanı tarif ederken şöyle tarif etmiştir: “ Müslüman
başkalarının elinden dilinden zarar görmediği kişidir “(Tirmizi , iman :12) Buna göre
Müslüman , eli temiz, dili temiz olacaktır.Çünkü ;her insan söylediğinden sorumlu
olacaktır.Bunun için dil , kötü söze alıştırılmamalıdır.Bu konuda başkaları da uyarılmalıdır.
Kur’anda müslümanın vasıflarından bahsedilirken: “ Onlar, faydasız işlerden ve boş
sözlerden yüz çevirirler” buyrulmuştur. (Mü’minun :3-4)
Lânet etme , kötü söz söyleme konusunda peygamber (as) şöyle buyurmuştur:
-“Mü’in kusur bulucu, kaba, hayasız ve lanetleyici olamaz.” (Riyazu’s –salihin :274)
-“ Lânet etmek , sıdıkların şanından değildir. (Age :140)
-“Lânet edenler, kıyamet gününde ne şefaatçi ne de şahid olurlar.” ( Age : 140)
-“Olgunmüslüman kimseyi zemm etmez (kötülemez), Lânetlemez, sözünde , işinde
haddi aşmaz.Hayasızlık etmez.” (Age 140) buyurur
İslam inancında başkasına zarar vermemek esastır.Beddua etmekle , Lânet okumakla
karşı taraf zarar görür.Zarar vermenin vebali vardır, günahı vardır.ayrıca kötülüğe sebep
olduğu içinde günaha girilir.Bir de başkasına yapılan kötülük bir gün mutlaka geri döner.O
kötülük başına gelmeden ölmez.Yani Lânet okuduğu zaman bir çok insan Lânetten pay alır.
Lânet okuyan da okunan da etrafı da zarar görür.
Müslüman bir kimseye Lânet etmek daha kötüdür. Peygamber (as) “ inanan kimse
yermez ve Lânet etmez buyurur. (Buhari Edep:320)
Müslüman bir kimseye Lânet okumak , müslümana yakışmaz.Peygamber (sav) :
“Gücün yeterse , kimseye Lânet etme” diye emrediyor. (Ramuze’l – Ehadis :150/8)
Bir hadislerin de de müslümana Lânet okumanın ne kadar kötü olduğunu şöyle ifade
etmiştir :” mü’mine Lânet , onu katletmek gibidir.” (Hadis Ans : 9/317)
Müslümanların Lânetden kaçınmaları içinşu uyarılarda bulunmuştur.:
-“Brine Allah’ın Lâneti , Allah’ın gazabı ve cehennem temennisiyle beddua
etmeyin.”Age : 14/533)

-“Kimseye Lânet etmeyin.Çünkü; Lânet eden kıyamet günü Allah yanında sıddık
olması lâyık değildir.”(Kitabuz-Züha Verrekaik :169)
Bir hadislerinde de Allah Rasülü :
-“Şeytan Lânetlendiğinde :”Ben zaten Mel’unum (Lânetlendim) der.Ondan Allah’a
sığınıldığı zaman:”işte belimi kırdın” der.Buyurmuştur.(Ramuz el-Hadis:62/5)
Lânet okumakla insan deşarj olmaz.Daha çok strese girer, daha çok kini artar, daha
çok sinirlenir.
Lânet okuyana faydası olmadığı gibi sıkıntısı olur.Yerini bulmazsa geri döner.
İçki içen içkiye devam eden birinipeygamber (as) ın huzuruna getirdiler.Hz Ömer (ra):”
Lânet olsun” demişti.Bunu duyan peygamber :
-“Öyle deme! Bu konuda şeytana yardım etme” dedi.
-“Neden Ya Rasülellah” denilince :
-“Onun dönüşünü zorlaştırırsınız” buyurmuştur.
Lânet eden, Lânet okuduğu kimseden, beddua ettiğinden öcünü almış olur.Ahirette
alacağı bir hakkı kalmaz.
Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
-“Haksızlık edene Lânet okuyan , beddua eden dünyada intikamını almış olur. (Büyük
Hads Külliyatı :5/240)
Peygamberimiz zamanın dabirinin eşyası çalınır.O kişi çalan için Lânet okuyup beddua
etmeye başlar.Peygamberimiz bunu duyunca o adama şöyle der :
-“Beddua ederek onun ahirtteki cezasını hafifletme” der.(Age :4/275)
En güzeli ahirete bırakmak, Cenab-ı Allah’a havale etmektir.
Ahiretteki helalleşmek şöyle olacak :
Mağdur olan, sıkıntı veren, zulmedenden sevaplarını alacaktır.Eğer sevapları az, yok
veya yetmezse , hak yiyen mazlumun günahlarını alacaktır.
Kötülük yapanlara, kötü olanlara Lânet okumak yerine onu Allah’a havale etmek daha
doğru olur.Onun iyiliği dilenmeli, “Allah ıslah etsin” denmeli, kötülükten kurtuluşu ve
düzelmesi için dua edilmelidir.Çünkü onun düzelmesi, kötü olatrak kalmamasından ve
etrafına kötülük yapmasından daha hayırlıdır.
O kişi belki tevbe edecek, Cenab-ı Allah’da onu affedecektir, bilinmez. Lânet
okunursa, dönüş yolu kapatılmış olur.

Lânet okumak sevaplı bir iş değildir.Kötüde olsa Lânet okumanın kimseye faydası
yoktur.
Birde yapılan kötülüğün cezasını herhangi bir şekilde çekene Lânet okumakda doğru
değildir.Çekilen cezanın, günahına keffaret olduğunu söyleyen büyüklerimiz vardır.
Ancak günahı açıktan işleyen, kötü örnek olan, tacizci, tecavüzcü ve teröriste
sakındırmak, kendisine gelmesini sağlamak maksadıyla genel Lânet okunabilir.
Kur’an’da ve hadislerde hep zalimlere, kötülükte, inançsızlıkta ve ahlaksızlıkta ısrar
edenler Lânetlenmiştir.Bunlar Lânetlenerek inanmanın, güzel ahlak sahibi olmanın üstünlüğü
belirtilmiştir.
Büyüklerimiz dua ederken şöyle diyorlardı: “Allah’ım ! ıslah eyle, hidayet ver.Islah
olmazlarsa kahhar ismi şerifinle kahreyle!”
…………………………………..
…………………………
……………

C-LÂNET GERİ DÖNER
Ona buna Lânet eden, kendine Lânet etmiş olur.Beddua eden kendi aleyhine kötülük
istemiş olur.
Bir de Lânet vebeddua kişiyi küçültür.Atalarımız :”Kem (kötü) söz sahibine
aittir”demiştir.
Cenab-ı AllahKur’an’da sözü güzel söylememizi, kaba, kırıcı konuşmamamızı emreder.
Peygamber (as) da:”Ya hayır söyle yada sus” buyurarak, kötüsözden kaçınmamızı
istemiştir.
Bir kutsi hadiste biz kullarını şöyle uyarmıştır:
-“Ey Ademoğlu !Mahlukatımı Lânetleme!Yoksa sana geri döner.”(H.H.Erdem 40 Kutsi
Hadis :9)
Bu geri dönüşün nasıl olacağını peygamber (as) şöyle alatmıştır:
-“Bir kimse bir şeye beddua edip Lânet okuyunca Lânet ve beddua gökyüzüne
yükselir.Gök kapıları kapanır.Sonra Lânet ve beddua yeryüzüne iner. Lânet okunan Lânete
layık değilse, oraya buraya yönelir, sonunda Lânet okuyana geri döner. Lânete hak etmeyene
gitmez.”(Ramuz el-Hadis :103/12)

Bir insan birilerini küfürle itham edip “kafir” derse, kafir denilen eğer kafir değilse, bu
itham söyleyene döner.
Buna göre Lânetten, bedduadan, küfürle itham etmekten sakınılmalıdır. Lânet
okumak kötü bir şeydir. Lânet okuyan, kendi ağzı ile kendisine Lânet etmiş olur.Kendi kötü
sonunu hazırlamış olur.Veya başkalarının kötülüğünü istemiş onların acı çekmesine sebep
olmuş olur.Hiç bir mü’min de bundan zevk duymaz sanırım.
…………………………………..
…………………………
……………

D-MÜ’MİNE LÂNET OKUMAK
Mü’mine iftira etmek, Lânet okumak günah olduğu bildirilmiştir.
Kur’an’da hiçbir ayette mü’mine Lânet okunmamıştır.Peygamber (as) da hiçbir
mü’mine Lânet etmemiş, kötü söz söylememiştir.Müslümanın da müslümana Lânet okuması
caiz değildir.Peygamber (as) müslüman olduğu bilinen kimselere Lânet okuyanlara müdahele
etmiş “Kabenin Rabbi’ne yemin olsun ki, böyle olmaz” demiştir.
Peygamber (as) :”Sıddıka Lânet yakışmaz” buyurarak, Lânet okuyannın sıddık
derecesine ulaşamayacağını bildirmiştir.(Tirmizi Birr :72)
Lânet okumak kimseye bir şey kazandırmaz korkulmalıdır ki geri döner.
Mü’mine Lânet okuyanın, Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur.
Müslümana Lânet okunmaz. Lânet, islam müslüman düşmanı kafire okunur.
Mü’mine Lânetten kaçınılmalıdır.Öfke halinde bile olsa mü’mine yakışmaz.
İslam’damü’minin mü’mine Lânet okuması, onu öldürmesi kadar günah olduğu
bildirilmiştir.(Buhari , Edep :44)
Bu konuda peygamber (as) çok hassas davranmış kötü söz söyleyenleri, Lânet
okuyanları uyarmıştır.”Bana kötü sözlerden bahsetmeyin “ demiştir.
Peygamber (as) şöyle buyuru :
-“ Lânetciler kıyamet günü ne şefaatci nede şahid olurlar”(R.Salihın:452)
-“Birbirinize Allah’ın Lâneti, gazabı ve cehennem azabı ile Lânet ve beddua
etmeyiniz.”(Tirmi,zi Birr :48) buyurmuştur.

Peygamberimiz görülüyor ki müslümanın müslümana Lânet etmesini kesin olarak
yasaklanmıştır.Çünkü müslümana Lânet , sövmek, beddua etmek yakışmaz.Bir müslümana
Lânet okumanın ağır sorumluluğu vardır.Çünkü Lânet okunan müslümandır.Yani Lânete layık
değildir. Lânet yerini bulmayınca, Lânet okuyana döner.Bu durumda Lânet okuyan kendine
Lânet etmiş olur.
Bunu atalarımız şöyle ifade etmiştir:
“Kötü söz sahibine aittir.”
Müslüman müslüman kardeşinin kötü olmasını asla istemez.Müslümana zarar
vermemek vaciptir.Eliyle, diliyle kimseye zarar vermeyecektir.
İftiracı, Lânetci, bedduacı kimse Kur’an’daki ve hadislerdeki müslüman tarifine uymaz.
Ya Lânet kime ?
Mü’mine Lânet edilmesini, Peygamberimiz (asv) yasaklamıştır.
Peygamberimiz bir hadislerinde :
-“Kendinize beddua etmeyiniz, çocuklarınıza beddua etmeyiniz, malınıza beddua
etmeyiniz.Duaların kabul olduğu zamana rastlarda duanız kabul oluverir.” Buyurmuştur.(Ebu
Davut Vitir :27)
Lânet, düşmanlığı devam eden kafire olur.Zulmü devam eden zalime olur.Açıktan
günah işlemekte ısrar eden başkalarına kötü örnek olanadır Lânet.
Genede bunlar için Allah’tan ıslah olmaları için temennide bulunulur.Sonuçta da
Allah’a havale etmek doğru bir hareket olur.Belki onlar pişmanlık duyabilir veya onlardan
dünyaya gelecek çocukları hayırlı kimseler olabilir.Biz bilemeyiz Allah bilir.Görelim mevlam
neyler, neyklerse güzel eyler.
…………………………………..
…………………………
……………

C-LÂNETE SEBEP ?
Lânete sebebi, yorumsuz Allah Rasulünün birkaç hadisiyle anlatmak istiyorum, herkes
nasibi kadar alır:
Cenab-ı Allah Kur’an’da bazı kötülüğü ve bazı kötüleri Lânetlemiştir.

Peygamber (sa) da insanın huzuru için insanların kötülüklere bulşaşmaması ve
kötülerin dönüşü kötü için ve kötüleri Lânetlemiştir.
Mesela ;Cenab-ı Allah:”Müslümanlar arasında fuhşun yayılmasını arzu edenlere
dünyada ve ahirette can yakıcı bir azap vardır” buyurmuştur.(Nur :19)
İnsanların uyanıp kendilerine gelmeleri için Allah Rasulüde şöyle buyurmuştur:
-“Ümmetim 5 şeyi helal addederek benimserse, darma dağın olur.İki yakası bir araya
gelmez:
1- Lânetleşirler ve aralarında sevgi kalmazsa,
2-İçki içerlerse,
3-İpek giyerlerse,
4-Çalgıcı ve dansöz edinirlerse,
5-Erkeler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetinirlerse.”(İ. Canan, Hadis Ans :7/276)
X

X

X

-“İçki bağımlısı adam, kabirden iki gözü arasında :”Allah’ın rahmetinden mahrumdur”
yazılı olarak kalkar.”
-Faiz yiyen, iki gözü arasında “Allah yanında hiçbir değeri yoktur.” Yazılı olarak kalkar.
-Karaborsacı iki gözü arasında :”Ateşte yerini hazırla “ yazısı ile kalkar”(Ramuz el.Hadis :508/1)
X

X

X

-“Bir grup içkinin adını değiştirerek içer o sırada çalgıcı kadınlar çalar ve söyler.Allah
bunları yere batırır, maymun ve domuz suretine sokar.(Age :367/16)
X

X

X

X

X

-“Üç kişi cennete giremez :
1-İçki içmeye devam eden,
2-Kendini karşı cinse benzeten,
3-Eşini başkalarına sunan, kıskanmayan.”
X
-“Yedi helak edici şey vardır .”

1- Allah’a şirk koşmak,
2-Sihir büyü yapmak,
3-Haksız yere adam öldürmek,
4-Yetim malı yemek,
5-Faiz alıp vermek,
6-İyiliği emretmeyip, kötülükten sakındırmamak,
7-İffetli kadına iftira etmek”(Buhari Vesaya : 147)
X

X

X

Hiçbir ceza karşılıksız değildir. Her cezanın mutlaka bir sebebi vardır. Kul azmayınca
Allah yazmaz.Kulun çektiği kendi cezasıdır.Cenab-ı Allah zulmetmez.
Cenab-ı Allah’ın cezalandırmasında da hak etme vardır. Kim zerre kadar iyilik yaparsa,
mükafatını alır, kim de zerre kadar günah işlerse o da onun cezasını görür.Allah’ın sünnetinde
adaletsizlik olmaz.
Cenab-ı Allah, iyiler için cenneti, kötüler içinde cehennemi hazırlamıştır.Allah iyi ile
kötüyü, mü’min ile kafiri bir tutmaz.Herkesin hakkı neyse onu verir. Eğer bir insan
Lânetleniyorsa, bu onun yaptığının ve yaşayışının karşılığıdır.

…………………………………..
…………………………
……………

İKİNCİ BÖLÜM
ABCD-

EŞLER ARASI LÂNET
MAHLÛKATA LÂNET
ANA BABA VE EVLADA LÂNET
LÂNETLENEN KİŞİLER

A - EŞLER ARASI LÂNETLEŞME
Eşler arasında Lânetleşme şöyle olur:
Erkek hanımını zina suç’u ile suçlarda şahit gösteremez ve isbatlayamazsa, hakim önünde
yemin ederler.
Buna Liân (lânetleşme) denir.
Ashaptan birinin hanımı için zina isnadında bulunup isbatlayamaması üzerine Nur suresinin
6-9 uncu ayetleri nâzıl oldu. Bu ayetlere göre:
-“Eşlerinize zina isnadında bulunup da şahit gösteremeyenlere gelince, onların her birinin
şahitliği, kendilerinin doğru olduğunu söyleyenlerden olduğuna dair. Dört defa Allah adına yemin
ederek şahitlik etmesi , beşinci defada eğer yalan söyleyenlerden ise , Allahın Lânetinin kendi
üzerine olmasını dilemesidir.”
-“Kadının kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ve
şahitlik etmesi, beşinci defada eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allahın gazabının kendi
üzerine olmasını dilemesi , kendisinden cezayı kaldırır “buyrulur.
Lânetleşme, iki tarafın yeminle kendi iddiasını güçlendirmesi , eğer yanlış söylüyorsam
Allah’ın Lâneti üzerimize olsun şeklinde olur.
Bu yeminin bu kadar ağır olmasının sebebi aile yuvasının kutsallığından ve aile yuvasının
yıkılmasının önlenmesindendir. (Bak:Nur suresi:4-7)
Dinimizde zina ,istifasında bulunmak 7 büyük günahtan biridir.

…………………………………..
…………………………
……………

B – MAHLUKATA LÂNET
Peygamberlerimizin (sav), cenab-ı Allah’ın yarattıklarına sövmeyi, lanetlemeyi yasaklamıştır.
Cenab-ı Allah da yarattıklarına, zamana ,horoza, hayvana, rüzgara sövüp Lânet edilmesini
yasaklamıştır.
Bu konuda cenab-ı Allah şöyle buyurur:
-“Ey Adem oğlu ! mahlukatımı (yarattıklarımı) Lânetleme yoksa Lânet sana geri döner.”
(H.Hüsnü erdem, 40 kutsi hadis :9)
X

X

X

-“Ademoğlu zamana söverek beni üzüyor. Çünkü gece gündüzü ben çeviririm.” (1.Canan .
Hadis: 14/541)
X

X

X

Kur’anda şöyle buyrulur:
-“Allahtan başkasına tapanlara ve putanlarına sövmeyin. Sonra onlarda bilgisizce Allah’a
söverler…”(En’am:108) Bu ayetle Lânete sebeb olunmaması konusunda uyarı vardır
X

X

X

Peygamber (as) sövme ve Lânetleme konusunda şu uyarılarda bulunmuştur”
-“Bir müslümana sövmek fısktır. Onunla savaşmak küfürdür “ Riyaz.üs Salihın:3/145)
-“ Müslüman ölülerine sövmeyin . ayıplarını söylemeyin . çünkü onlar iyi veya kötü
amellerinin karşılığını görecektir.” (Age 3/147)
X

X

X

-“ Sakın rüzgara Lânet etmeyin “ (i.Canan,Hadis Ans:14/542)
X

X

X

-“ Ölüler hakkında kötü kunuşmayın sonra dirileri üzersiniz (Age:14/544)
X

X

X

-“Horoza sövmeyin, zira o namaz için uyandırın.”(Age:14/546)
X

X

X

-“Haksızlık edene Lânet ahirete bir şey bırakmaz.” Peygamber (as) buyurur:
-“Kim kendisine haksızlık edene beddua edip Lânetlerse, dünya da , intikamını almış
olur.”(B.hadis külliyatı:5/240)
X

X

X

Rasülüllah (sav) ashabıyla otururken rüzgar bir adamın elbisesine savurtunca adam rüzgara
Lânet okumuştu.
Peygamber (as) ona:
-Rüzgara Lânet etme!” buyurmuştur. (Age :4/276)
X

X

X

-“zaman bozuk demeyin. Çünkü zamanı yaratan Allah’tır. Kötü olan zaman değil insan ve
insanın yaptıklarıdır.”
Bir Allah dostu şöyle demiştir:

-“Ey oğul ! Kimseye Lânet etme zira o Lânete müstehak değilse, Lânet sana döner .”
Hayvana bile Lânet etme . zira melekler sana Lânet eder. Bu sözlerle lânet eden kimseye
Lânetin geri döneceğini ifade etmiştir.
X

X

X

Bir yolclukta bir kadın devesinin yavaş yürüyüşünden sıkılmış ve ona :
- Lânet olsun !” demişti.
Bunu duyan peygamber (as) o kadına :
-Devenin üzerindeki eşyaları al, deveyi serbest bırak. Çünkü o artık Lânetlenmiştir .”
diyerek kadını uyarmıştır.(Riyazlüs-Salihin:141) o deveye ondan sonra hiç kimsenin ilişmediği
söylenir.
X

X

X

Peygamber (as) ashabı ile otururken rüzgar bir sahabinin elbisesini açmıştı. Onun utancını
gören bazıları Lânet etmişlerdi. Bunun üzerine peygamberimiz (sav):
“ rüzgara Lânet etmeyin. Ona sövmeyin. Zira rüzgarda cenab-ı Allahın emrinde vazifelidir.
“bir şey Lânetlik değilse , Lânet geni döner” buyurdular. (Ebu devlet , edep :53)
Lânetin geri dönme endişesi ile sadece insana değil, hiçbir şeye Lânet edilmemelidir.

…………………………………..
…………………………
……………

C- ANA BABA EVLAT ALEYHİNE LÂNET
Ana baba, evladına, evlat, ana babasına Lânet okumamalı , onların aleyhine beddua
etmemelidir.
“Lânet olsun” demek , kahrolsun , Allah’ın gazabı üzerine olsun demektir.
Kim evladının veya akrabasının kötü olmasını , Allah’ın onu cezalandırmasını ister?
Kızgınlıkla ana babaya Lânet okumak beddua etmek her şeyden önce kendisini dünyaya
getirip , nice sıkıntılarla büyüten ana babaya saygısızlık olur, isyan olur.
Cenab-ı Allah Kur’an da kendisine itaattan sonra ana babaya itaati emrediyor.Ayrıca ana
babaya “öf!” bile denmemesini emrediyor.Evlat üzerinde ana baba birinci derecede hak sahibidir.

Peygamber (as) şöyle buyurur:
-“Büyük günahlardan biri kişinin ana babasına Lânet etmesidir.” Der.
(Tecrid-i sarih Tercümesi:8/122)
Dinimizde ana babaya isyan , yedi büyük günahtan biri olduğu bildirilmiştir.
Evlat ana babasına beddua değil dua edecektir.Bu onun asli görevlerinden biridir.
Peygamberimiz (sav) Cuma günü hutbe okurken üç defa “amin” demiştir.
Cumadan sonra neden amin dediği sorulunca Allah Rasülü şu cevabı vermiştir:
-Bana Cebrail (as) geldi . Ve dediki :
1-“Adını duyupta sana selavat getirmeyenin burnu sürtülsün” dedi.
Ben “âmin” dedim.
2-“Ramazan’a erişipte kurtulamayanın burnu sürtülsün” dedi.
Ben “âmin” dedim
3-“Ana babasının sağlığında yetişip de onların rızasını kazanamayanın, burnu sürtülsün” dedi.
Ben “âmin” dedim der. (1.Canan Hadis Ans:14/542)
Evlat varlık sebebi olan ana babasına karşı sorumludur.Onlara Lânet okumak, beddua etmek
hayırlı evlat işi değildir.Allah korusun duanın kabul olduğu zamana rastlarda ana baba zarar görür.
Ana babaya bu durumda beddua değil hayır dua edecek evlat yetiştirmek düşer.
Ana baba da evladına Lânet okuyup beddua etmemelidir.Bazı ana babalar kahrol, Allah belanı
versin, Lânet olsun, ölünü göreyim, gavurun çocuğu gibi ifadelerle çocoğun aleyhinde onun
kötülüğünü istiyor.Kendide gavur olmayı rıza gösteriyor.
Hanbeli Mezhebinin kurucu Ahmet Bin Hanbel’e bir baba oğlundan şikayet ediyor ve diyor ki:
-Oğlum isyan ediyor, bana karşı geliyor.Hatta dövdüğü oluyor, ne yapayım?
Ahmet Bin Hanbel babaya:
-Sen oğluna hiç Lânet okudun mu ? Beddua ettin mi ? diye soruyor.
Baba şu cevabı veriyor:
-Oğlum kötü davrandıkça , bastım bedduayı “Lânet olsun!” dedim.
Ahmet Bin Hanbel, babaya şunları söylüyor:
-“Suç sende oğlunu sen kötü etmişsin onun kötü olmasını istemişsin.Allah da duanı kabul
etmiş”.

Peygamberimizin bildirdiğine göreananın babanın duası red olmaz.Hayırlı evlat isteyen hayır
dua etmelidir.
Peygamber (as) şöyle buyurmuştur:
-“Kendi aleyhinize, evlatlarınızın ve mallarınızın aleyhine sakın beddua etmeyin ki, duaların
kabul olduğu saate rastlarsınız da bedduanız kabul olur.” (Riyaz üs-Salihin3/82)
Evladının kötü olmasını isteyen ana baba önce kendini kötülemiş oluır, sonra da evladının
kötü olmasına neden olmuş olur.
Yapılan beddua , okunan Lânet evlatlar üzerinde olumsuz etkiler yapar.
Evladın kötü olması , önce ana baba ya problem olur.Bu hal, iki tarafın da dünyasına ve
ahiretine zarar verir.
Unutulmamalıdır ki, evladına beddua eden, Lânet okuyan , ana baba hayat boyu gözyaşı
dökecektir.
Peygamber efendimiz , üç dua red olmaz :
1-Misafirin duası
2-Mazlumun duası
3-Ana babanın evladına duası buyurmuştur.Haksızda olsalar ananın, babanın bedduasında
kaçınılmalıdır.Çünkü duaların kabul olduğu zamana rastlayabilir.Melekler yapılan dualara “amin” der.
Hayatın bir çıkışı bir de inişi vardır.Çıkarken tutunduğumuz dalları keser gidersek inerken
tutunacak dal bulamayız.
Ana babanın bedduasını almaktan, Lânetinden uzak durmayan huzurlu bir hayat yaşayamaz.
Mutsuz huzursuz kimseler için atalarımız:”Ana baba bedduası almış” derler.
Ana baba dua ağacımızdır.Cenab-ı Allah’ın emrine göre; Ana babaya “öf!” bile denmeyecektir.
Cenab-ı Allah onlar için şöyle dua etmemizi emrediyor:
-“Rabbim! Hesap görülecek günde beni anamı, babamıve mü’minleri bağışla “ (İbrahim:41)
Mü’minler hayırlı gün ve gecelerde, bir de çeşitli vesilelerle, selamlaşarak huzura ererler.
Lânetleşerek de belaya uğrarlar.Rabbim Lânetcilerin Lânetinden korusun.

…………………………………..
…………………………
……………

D-HATALARINDAN DOLAYI CEZALANDIRILAN KİŞİLER
Allah dostlarından biri şöyle der:
-“Kişi namaza kılarken kendisine Lânet okurda hiç haberi olmaz.
-Bu nasıl olur ? diyenlere şöyle der :
-Eliyle veya diliyle ona buna zulmeden , insanları çekiştiren, haksız yere mallarını yiyen biri,
namaz kılarken “Allah’ın Lâneti zalimlerin üzerine olsun” (Hud suresi :18) ayetini okur.Halbuki
kendisiyaptıkları ile zalimlerdendir.”
Peygamber (as) a inanmayıp, kendine zulmeden amcası için Peygamberimiz şöyle demiştir:”
Kıyamet günüen hafif azap Ebu Talib’in olacak.O iki nalin giyecek , onunla beyni kaynayacak”
(Heylemi, Haram-Helal :2/752)
X

X

X

Kur’an-ı Kerim’de kendilerine zulmeden iki kişiden bahsedilir.
Kabeyi yıkmaya kakışan Ebrehe’nin sonunu Fil suresinde şöyle anlatır : “Rabbin Fil sahiplerine
neler etti görmedin mi?
-Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?
-Onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi.
-O kuşlar onların üzerine pişmiş tuğladan taşlar atıyorlardı.
-Böylece Allah onları yenilip, çiğnenenmiş ekine çevirdi.”
X

X

X

Dini yalanlayan, iyilikten uzak duran kimseler içinde Maûn suresinde :
-“Dini yalanyanı gördün mü ?
-İşte o yetimi itip kakar.
-Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
-Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar.
-Onlar gösteriş yapanlardır, hayra da mani olurlar.” (Maûn suresi )
X

X

X

Allah Resulünün yoluna gizli gizli diken koymuş ve onun davetine karşı koymuş, inananlara
elinden gelen her kötülüğü yapmış olan Ebu Lehep ve ona yardım eden karısı için de Tebbet
suresinde şöyle bildirilmiştir :

-“Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da .Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O alevli bir
ateşte yanacak.Odun taşıyıcısı olarak ve boynunda hurma liflerinden bükülmüş bir ip olduğu halde
karısı da ateşe girecek.” (Tebbet suresi)
Ebu Lehep, İslama ve Hz Peygambere ateş püskürdüğü için ona ateş babası denmiştir.Tebbet
suresinde sadece Ebu Lehep’ten bahsedilmemiş Ebu Lehep din ve peygamber düşmanlarının
temsilcisi olarak bahsedilmiştir.
X

X

X

Maun suresinde Ebrehe tek değildir.O , cami düşmanlarını temsil eder.
Kardeşi Habil’i kıskanıp, şeytana uyduğu için Lânetli olarak huzursuz bir hayat yaşamıştır.
X

X

X

Firavun, azdığı halkı zümrelere böldüğü, halka zulmettiği ve oğlan çocukları öldürdüğü için
Allah’ın gazabına uğramıştır
Firavun kendisini yüce tanrı ilan etmiştir, “ Bende öldürür, bende diriltirim” deyip iki kişiden
birini öldürüp , birini sağ bırakmıştı.
Cenab-ı Allah firavunun cesedini ibret için saklayacağını bildirdi (Yunus:92) şuanda 3 bin yıllık
cesedi İngiltere’de müzede ibret için secde eder vaziyette ibret levhası olarak sergilenmektedir.
X

X

X

Hıcır şehrinde yaşayan 9 kişi vardı.Onlar yaramaz bozguncu kişilerdi.(Ne-mil:47-50) Rabbim
onlara hak ettiği cezayı verdi.
X

X

X

Birde Cenab-ı Allah zengin kıldığı Kârun vardı.Başta iyi bir kuldu.Kendisine imtihan için
zengillik verildi.Kârun şükredeceği yerde şımardı.Ona “Şımarma Allah şımaranları sevmez” dendi.(
Kasasi :76) Musa’nın istediği zekatı vermedi malı ile yerin dibine battı.
X

X

X

Salebe de Hz Peygamberin talebine karşı “Muhammed benden haraç mı istiyor” dedi. Yazık
oldu Salebe’ye!
X

X

X

Hz Peygamberin torunu ve yanındaki müslümanları katleden Yezid’e Lânet etmek
doğrumudur, değil midir diye alimler tartışmış, sonun da , imanlı gidip gitmediğini bilemeyiz onun için
“Allah’ın Lâneti zalimlerin üzerine olsun” gibi genel ifade kullanılmalıdır denmiştir.
X

X

X

İbrahim Peygamberi ateşe atan Nemrut Allah ve Resulü tarafından Lânetlenmiştir.
X

X

X

Peygamberimiz (sav) azılı islam ve müslüman düşmanları:
Ebu Ce’hil
Ümeyye İbni Halef
Velid bin Muğıre
Nadir bin Haris
Ebu Lehep gibilerini Lânetlemiştir.
Ayrıca Kur’an’da :
-Firavun
-Nemrut
-Kârun
-Calut
-Ebu Lehep
-Ebu Cehil
-Ebrehe
-Nuh’un oğlu ve eşi
-Lût’un eşinin cezalandırıldıkları bildirilmiştir.
X

X

X

Ayrıca sırf eğlence fuhuş gemisi olarak yapılıp yola çıkan Titanik için:”Tanrı bile batıramaz
“dendiği halde ilk seferin de batmış, gemiden çekilen son telgrafta :”Batıyoruz, yapılacak bir şey yok”
denmiştir.
X

X

X

Fuhuş ve ahlaksızlıkta ileri giden zevkten başka bir şey düşünmeyen Vezüv Dağının Lav kusması
ve deprem gibi uyarılara kulak asmayan, sapıklıklara devam eden Pompei halkı olduğu gibi taşlaşmıştır.
Görenler ibret gözüyle değil turistik manzara ile seyretmektedir.
X

X

X

Kalem suresi :17-33 atlerinde ders olsun diye anlatılan bağ bahçe sahipleri cimrilikleri yüzünden
cezalandırılmışlar bahçeleri yanıp kül olmuştur.
X

X

X

Kur’an’da bildirildiğine göre en çok ceza gören ve Lânetlenen İsrailoğulları olmuştur.Kur’an
şöyle haber veriyor :
-“And olsun biz Firavun’a uyanları ders olsun diye yıllarca kuraklık ve kıtlık ile cez<alandırdık.”(
Araf:130)
-“Onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan gönderdik.Yinede büyüklük taslayıp
günahkar oldular.” (Araf :133)
-“Onlara gönderdiğimiz azap diğerinden daha büyüktü.” (Zuhruf :48)
-“ Firavun ve ordusu toptan suda boğuldu.” ( Kasas : 40) diye bahsedilmektedir.
Son zaman da azan, sapıktan , arzı bırakıp arşa hırlayanları gelecekte tarih yazacaktır.
Bu Lânetlenenler, kendileri gibi inanan ve yaşayanlara ders olmaları için anlatılmıştır.

…………………………………..
…………………………
……………

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
A- CENAB-I ALLAH KİMİ, NEYİ LÂNETLİYOR?
B- PEYGAMBER (AS) KİMİ, NEYİ LÂNETLİYOR?

A-CENAB-I ALLAH KİMİ VE HANGİ SUÇU LÂNETLEMİŞTİR
Aslında Alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah kullarına karşı çok merhametlidir.İnanana da
inamayana da yaşaması içinher imkânı sağlar.Kullarını ayırt etmez on a da rızık verir , diğerine de rızık
verir .
Kur’an’da ifade edildiği gibi :” İnsanlar dünyadaki dereceleri ve nimet farklılıkları ile imtihan
edilirler.” (En’am :165)
Allah’ın Lânetlediği kötü ve kötülüklerdir.Genellikle inanmayan, fitneci, bozguncu, yalancı,
iftiracı insanların ve topşumun huzurunu bozan kimseleri Lânetlemiştir.
Allah’ın Lânetlemesi, merhametindendir.Kullarını zarar verecek ve zarar verdirecek
kötülüklerden uzak tutmak içindir.Kullarını uyarmak kötülükten vazgeçirmek içindir.
Cenab-ı Allah’ın 99 ismi arasında şunlar vardır:
Rahman :Dünyada her kuluna merhametli,
Gafur: Günahları bağışlayan,
Gaffar : Günahları örten,
Bunların yanında bir de :
Gahhar : Kahredici gücü olan,
Müzil : Zelil eden,
Hasip : Hesaba çeken,
Müntakip : Suçluyu cezalandıran,
Mâni : Kötülüğe mani olan anlamı taşıyan isimleri de vardır.
Kur’an’da “Lânet olsun “ denirken , Lânetlenen Lânetlenivermez.Onun cezası, pişman olmaz,
tövbe etmezse, ceza ondan sonra ya dünya da gelir, yada hem dünya da hem ahirette gelir.
Her suçun her günahın mutlaka cezası görülecektir.
X

X

X

Şimdi Cenab-ı Allah’ın Lânetlediği kişi ve suçları görelim :
-Allah’la yapılan ahitleşmeyi bozan kimseler Lânetlenmiştir.
-“Verdikleri sözden caydıkları için onları Lânetledik.Kalplerini katılaştırdık….”(Maida :13)
-“Allah’a kesin söz verdikten sonra sözünden dönenlere Allah’ın emrettiği ilişkileri kesenlere
ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara Lânet vardır…”(Rad :25)
X

X

X

Allah’a iftira edenler Lânetlenmiştir.
-“Allah’a eli bağlı diyen Yahudilere Lânet olsun….”(Maida :64)
-“Hıristiyanlardan “And olsun Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler kafir
olmuşlardır”(Maida:73)
-“Tanrılık iddiasında bulunan Firavunu Lânetledik kıyamete kadar iğrenç kimselerden
olacaktır. (Kasas : 42)
-Firavunun adamları dünyada ve ahirette Allah’ın Lânetine uğradılar…Kahrolsun Hûd’un
kavmi “ (Hud : 59/60 )
X

X

X

Allah şirk koşanları Lânetlemiştir :
-“Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkek ve kadınlara Allah’a ortak koşan
kadınlar a ve erkeklere azap etmesi için müslümanların başına gelmesi ni bekledikleri kötülük
çemberi başlarına gelsin.Allah onlara gazap etmiş Lânetlemiş ve cehnnemi kendilerine hazırlamıştır.”
(Fetih :6)
X

X

X

Gerçeği gizleyenleri Allah Lânet etmiştir.
-“İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayet yolunu kitapta apaçık göstermemizden sonra
gizleyenler yok mu, işte onlara hem Allah hem de bütün Lânet ediciler Lânet eder.” Bakara : 159)
-“Ayetlerimizi inkar etmiş ve kâfir olarak ölenlere gelince, Allah’ın, meleklerin ve tüm
insanların Lâneti onların üzerinedir.” (Bakara : 161)
-“Onlar ebediyyen Lânet içinde kalırlar.Artık ne azapları hafifletilir, nede onların yüzlerine
bakılır.” (Bakara : 162)
-“Allah’ın kitabından brşeyi gizleyip, onu az bir paha ile değişenler yok mu , işte onların
yiyipte karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir.Kıyamette Allah ne onlarla konuşur
nede temize çıkarır.Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır.” (Bakara :174)
X

X

X

Allah’a ve Rasülüne dil uzatanlar Lânetlenmiştir :
-“Allah’a ve Rasülüne eziyet edenlere Allah dünyada da ahirette de Lânet eder ; onlar için
alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.” (Ahzap :57)
-Peygamber (as) ma eziyet eden Ebu Lehep için “ Ebu Leheb’in iki eli kurusun!” (Tebbet
suresi 1 )
-“Peygamberimize :”İşittik , karşı geldik” deyip dinlemeyip eziyet ettikleri için yahudileri Allah
Lânetlemiştir.” (Nisa : 46)

-“Allah’a ve peygamberimize düşman olanlar, işte onlar aşağıların en aşağısındadırlar.”
(Mücadele : 20)
X

X

X

Cenab-ı Allah şeytanı Lânetlemiştir :
Allah şeytanı cennetten kovduktan sonra ona :
-Şüphesiz hesap gününe kadar Lânet senin üzerinedir “ dedi. (Hıcır : 35)
Şeytan secde etmeyip isyan ettiği için Lânetlenip cennetten kovuldu.
-Puta ve şeytana tapanlar Allah’ın Lânetine uğramış kimselerdir.Allah birine Lânet ederse ,
ona yardım edecek birini bulamazsın.” (Nisa :52)
-Allah isyan eden şeytana “ çık o cennetten, sen artık kovulmuş birisin.Ceza gününe kadar
Lânetim senin üzerinedir” dedi. (Sâd : 78)
X

X

X

Allah Yahudileri Lânetlemiştir :
-“Sözlerini bozdukları içinonları Lânetledik ve kalplerini katılaştırdık.Onlar kitaplarını tahrif
edip değiştirdiler Tevrat’ın bir bölümünü de unuttular.Pek azından hariç onlardan daima hainlik
görürsün….” (Maida : 13)
-“Yahudiler Allah’ın eli bağlıdır (sıkıdır) dediler Hay bu yüzden elleri bağlanası ve Lânet
olsalar….” (Maida : 64)
-“İsrailoğullarından kafir olanlar , Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle Lânetlenmişlerdir.Bunun
sebebi ; söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır.”(Maida : 78)
-“Yahudiler , “Üzeyr Allah’ın oğludur “ dediler.Hırıstiyanlarda “İsa Allah’ın oğludur”
dediler.Bu onların ağızları ile geveledikleri sözlerdir.Daha öncekiler gbi Allah onları
kahretsin…”(Tövbe:30=
-“Kafirlikleri yüzünden Allah yahudileri Lânet etmiştir…”(Nisa :46)
-“Allah inkarları yüzünden yahudilere Lânet etmiştir.”(Nisa :48)
X

X

X

Cenab-ı Allah münafıkları Lânetlemiştir:
-“Allah münafık erkek , münafık kadınları ile kafirleri cehennem ateşi ile cezalandıracağını
vaad etmiştir.Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.Orası onlara yeter.Allah onları
Lânetlemiştir.Onları devamlı bir azap beklemektedir.” (Tevbe :68)
-“Münafıkları gördüğün zaman görünüşleri hoşuna gider .Konuşunca sözlerini dinlersin.Onlar
duvara yaslanmış kütükler gibidir.Her gürültüyü kendi aleyhine sanırlar.Onlar düşmandır.Onlardan
sakın.Allah onların canlarını alsın….” (Münafıkun : 4)

X

X

X

Cenab-ı Allah Kafirleri Lânet etmiştir.
-“Allah kafirleri Lânet etmiş ve onlar için çılgın bir azap hazırlanmıştır…Kıyamet günü “Keşke
Allah’a peygambere itaat etseydik “ derler.Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize itaat etmiştir, onlar
bizi saptırdılar.Rabbim onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir Lânetle rahmetinden kov”
derler.”(Ahzap :64-68)
-“Kafir oldukları için yahudileri Allah Lânetledi…”(Bakara :88)
-“Allah’ın Lâneti kafirlerin üzerinedir”(Bakara :89)
-“Allah’ın Lâneti kafir olarak ölenlerin üzerinedir.” (Bakar : 161)
-“Allah’ın Lâneti iki yüzlü kadın ve erkekleredir.”(Tevbe :68)
-İnkar eden zalimlerin “cezası ;Allah’ın meleklerin ve bütün inananların Lânetinin üzerine
olmasıdır.” (Al-i İmrAN:86/87)
-Ad kavmi için :” Onlar hem bu dünya da hem de kıyamet gününde Lânete tabi
tutuldular.Onlar Rablerini inkar ettiler ve Allah’ın rahmetinden uzak kılındı” (Hud :60)
X

X

X

Cenab-ı Allah zina iftirasında bulunanları Lânetlemiştir :
-“Namuslu , kötülüklerden habersiz mü’min kadınlara zina iftirasında bulunanlar, dünya ve
ahirette Lânetlenmişlerdir.Yapmış olduklarına dilleri, elleri, ve ayaklarının şahitlik edeceği gün onlar
için büyük bir azap vardır.” (Nur :23/24)
X

X

X

Mü’mini kasten öldüren Lânetlenmiştir :
-“Kim bir mü’mini kasten öldürürse onun cezası ebedi olarak cehennemde kalmaktır.Allah
ona gazap etmiş, Lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisa :93)
Allah yalancıları Lânetlemiştir :
-“ Lânet olsun geberesi yalancılara !(Zariyat :10)”Onlar koyu cehalet içinde kalmış
cahillerdir.”(Zariyat :11)
-“Sözlerini değiştirmeleri yüzünden onları Lânetledik, kalplerini katılaştırdık.”(Maida :13)
-“Allah’a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak gelmemişken onu yalan sayandan daha
zalim kimdir? Cehennemde kafirlere yer mi yok!” (Ankebut :68)
-Yalan haber yayanlar kınanmıştır. (Ahzap :60)
-“Allah’ın Lânet yalancıların üzerinedir.” (Al-i İmran :61)
X

X

X

Kendisine kahrolası denilenler :
-“Canı çıkacısa ne biçim ölçtü, biçti.” (Müddesir :19)
-“ Kahrolası insan ! Ne inkarcıdır !” (Abese : 17)
-“Mü’minleri yakıp seyredenler için : “Kahrolsun !” (Buruç :4)
-“Kahrolsun o koyu yalancılara !” (Zariyat : 10)
X

X

X

Namazı , cihadı terk eden ve faiz yiyen için :
-“Nihayet öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar, nefislerinin arzularına uydular .Bu
yüzden ilerde sapıklıklarının cezasını çekecekler .” (Meryem : 59)
-“Kim namzadan vazgeçerse , yüz çevirirse, şüphesiz onun sıkıntılı bir haytı olacak ve biz onu
kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz .” (Taha : 124)
-“Cihaddan geri dönerseniz yeryüzünde bozguncluk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye
dönmüş olmaz mısınız ? İşte bunlar , Allah’ın Lânetlediği sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği
kimselerdir.” (Muhamed :22/23)
-“Faiz yiyenler, kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi
kalkarlar…”( Bakara :275)
X

X

X

Allah zalimlere Lânet etmiştir :
Kur’anın bildirdiğine göre melekler mü’minler için dua ederler, onları korurlar.Ama zalimlere
Lânet okurlar.Meleklerin yaptığı dua da okudukları Lânet de kabul olur.Çünkü melekler
günahsızdırlar.
-“Allah’ın Lâneti zalimlerin üzerine olsun!” ( A’raf :44)
Aslında bu ayetin tamamı şöyledir :
-“Cennetlikler cehennemliklere sorarlar :
-Rabbimizin bize vaad ettiklerini gerçekleşmiş olarak bulduk, siz de Rabbinizin size vaad
ettiklerini gerçekleşmiş buldunuz mu?” derler.
Cehennemlikler evet : “Evet “ derler.Bu sırada aralarından biri bağırarak şöyle der :
-“Allah’ın Lânet zalimlerin üzerine olsun”
-“Kıyamet günü zalimlere özür beyan etmeleri , onlara hiçbir fayda vermez. Lânet
onlaradır.En kötü yer de onlarındır.” (Mü’min :52)

X

X

X

Cenab-ı Allah’ın hayvanlaştırdığı kimseler de olmuştur :
Allah kötülükte ısrar eden İsrail oğullarından bazılarını Maymun kılığına sokmuş ve öylece
helak etmiştir.Kur’an’da şöyle geçer :
-“İçinizden cumartesi günü azgınlık edip te bu yüzden kendilerine :” Aşağılık maymunlar
olun!” dediklerimizi bilirsiniz” (Bakara : 65)
-Müslümanların dinlerini kötüleyen İsrail oğulları için Cenab-ı Allah :
-“ Allah katında yeri daha kötü olanı haber vereyim mi ?Allah’ın gazap ettiği ve Lânet ettiği ,
aralarından maymun lar domuzlar tağuta tapanları çıkardığı kimseler işte bunlar yeri ve durumu daha
kötü olan kimselerdir.” (Maida : 60)
-İsrail oğullarından “Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara
:”Aşağılık maymunlar olun dedik.” (Araf : 166)
-“İsrail oğullarından azan, sapıtan biri için Cenab-ı Allah :”Dileseydik onu yükseltirdik .Fakat o
dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü.Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer.Üstüne
varsa, dilini çıkarıp solur.Bıraksan da dilini sarkıtıp solur.İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu
böyledir.Bunu anlat ! Belki düşünürler.” (Araf : 176)
Allah bozguncuları , haksızlık yapanları, başkalarını yoldan çıkaranları, kötülük yayanları
Lânetlemiştir :
-Yeryüzünde huzursuzluk çıkaranlar için :”işte bunlar , Allah’ın kendilerini Lânetlediği , bu
yüzden kendilerini sağır ve kör ettiği kimselerdir.” (Muhammed :22/3)
-İki yüzlü kalplerinde fesat bulunanlar şehirde bozguncu haber yayanları seninle mücadeleye
davet ederiz. Lânetlenmiş olarak nerede olurlarsa , yakalanıp öldürürler.” (Ahzab : 60/61)
-“Verdiği sözden dönenler , Allah’ın emirlerini terk edenler , fesat çıkaranlar, işte Lânet onlar
içindir.Ve cehennem onlarındır.” (Rad :25)
-“Allah’ın Lâneti haksızlık yapanlaradır.” (Hud :18)
-Müslümanlara “ Sefih “ diyenlere Cenab-ı Allah :”Sefih işte onlardır” buyuruyor. (Bakara :13)
“Beyinsiz” ifadesini de (Bakara :142, ayette kullanıyor.
-Bir çok ayette de : İnançsız, ahlaksızlar için “ sapık” ifadesini kullanıldığı görülür.
Furkan : 34/44
Fatiha : 7
Araf : 179
Maida : 60

Müddesir : 51
Vakia :51/92
-“Bazıları kendini yoldan çıkaranlara ahrette : “Rabbim, onlara iki kat azap ver. Onları büyük
bir Lânete uğrat” (Ahzab : 58) derler.
Bakara :65
Mü’min : 60
Mücadele :18
Münafıkın :4
A’raf :166/168
Kalem : 10/13
Nahl :27
Cenab-ı Allah bu şekilde öncekilerden ibret alsınlar da onların durumuna düşmesinler diye, bir
de “ Ben size haber vermedim mi ? Uyarmadım mı ? Demek için, bu ayetleri akıl sahiplerine
indirmiştir.
Atalarımızın bir sözü vardır :”Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az” diye.
Bu anlayış, hidayet dileme ve hidayet nasip olma işidir.
Rabbim hidayete layık olana hidayet etsin.

…………………………………..
…………………………
……………

B-PEYGAMBER (AS) NEYİ VE KİMLERİ LÂNETLEMİŞTİR ?
Peygamber (as) Lânet kelimesini kullanırken şu manalarda kullanmıştır: Beddua, buğuz .
Buda helak olmasını mahvolmasını temenni anlamında değil, kötülüğünü belirtip,
vazgeçmesini sağlamak maksadıyla olmuştur.
Peygamber (as) Kur’an’dabildirildiğine göre âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.O rahmet
peygamberidir.
Peygamber (as) , kendisini taşlayan, kanlar içinde bırakanlar, üzerine işkembe boşaltanlar,
Mekke’den sürüp çıkaranlar ve çeşitli zamanlarda kendisine hakaret edenler için Lânet okuyup
beddua etmemiştir.
Beddua etmesini isteyenlere :
-“Ben Lânet peygamberi değil, rahmet peygamberiyim” cevabını vermiştir ve şöyle dua
etmiştir.
-“Ya Rabbi ! Onları affet . Zira onlar bilmiyorlar” demiş müşrikler için Allah’tan hidayet
dilemiştir. (Müslim Birr :87)
Müşriklerin zulmü artınca zulme dayanamayan bazı müslümanlar peygamber (as)a şöyle
demişlerdir:
-Ya Rasülallah şunlara beddua et de onların zulmünden kurtulalım.
Ama Allah rasülü şu cevabı verdi :
-“Ben rahmet peygamberi olarak gönderildim, Lâneti değil”(Büyük hadis külliyatı :4/275)
Peygamber (as) ı çok iyi tanıyanEnes (ra) şöyle demiştir :
-“Allah Rasülü sövücü, hakaret edici Lânetleyici değildi.Çok kızdığı zaman kınama anlamında
şöyle derdi:”Eli toprak olası “ ardından da ilave ederdi : “zaten toprak olacak !” (Age :4/275)
Allah Rasülü Bazende Beddua Etmiştir:
Allah Rasülü şahsı ile ilgili olmayan müslümanlara ve islama yönelik konularda beddua ettiği
olmuştur.
Mesela ; Bi’r-i Mâune’de şehit edilen müslümanlar için 40 sabah namazından sonra Lânet
okuyup beddua etmiştir. (Buhari Cihad :17) (Bu olayda 70 islam davetcisi şehid edilmişti. Allah Rasülü
buna çok üzülmüştü)
X

X

X

Allah Rasülü Uhut’da namaz kılınmasına mani olanlar için Allah’ım bunların karınlarını ateşle
doldur demiştir
X

X

X

Hendek savaşında Medine önlerinde toplanan düşmanın perişan olmaları ve dağılmaları için
dua etmiş, biraz sonra bir fırtına düşmanları perişan edip dağıtmıştır.
X

X

X

Bedir’de Huneyn’de Peygamber (as) avucuna toprak alarak yüzleri kararasıcalar deyip toprağı
düşmana doğru savurmuştur.(Müslim Cihad :81)
Peygamberimiz (sav) Mescid-i Haram’da namaz kılarken Kureyş’liler saldırmış üzerine
işkembe boşaltmıştı.Peygamberimiz onlar için beddua etmişti.Saldıranların hepsi Bedir savaşında
ölmüştür.
X

X

X

İnanmayanlar Peygamber Efendimize es-sâmu (ölüm üzerinize olsun) derlerdi
.Peygamberimiz de onlara aynı şekilde cevap verirdi.
X

X

X

Peygamberimiz (as) açıkcadin düşmanlığı yapan müslümanlara eziyet ve zulüm edenkişiler
içinde beddua etmiştir.
X

X

X

Peygamberimize saldıran Ebu Leheb’in oğlu Utbe için Allah’ım ona bir köpek musallat et
demişti.Çok geçmedi onu bir arslan parça parça etti.
X

X

X

İran padişahı Peygamber Efendimizin İslama davet mektubunu yırtıp atmıştı.Onun içinde
Allah’ım sende onu parçala dediği sırada Perviz’in oğlu babasını öldürüyordu.
X

X

X

Sofrada biri sol eliyle yemek yiyordu.Peygamberimiz ona:
-“Sağ elinle ye dedi!O da gururundan :
-“Yiyemiyorum” cevabını verdi.
Peygamber (sav) ona :
-“Yiyemez ol “ dedi.Adam ondan sonra sağ elini kullanamaz oldu.(Riyaz üs-Salihin2/615)
X

X

X

Peygamber (as) Allah’ın Lânetlediği Kimselerden de Bahsetmiştir:
Peygamber (as) bu konuda şöyle buyurmuştur.
-“Allah üç kimseye buğz eder:
1-Baş kakıcıyı

2-Hırsına düşkün olanı
3-Gururlanan , böbürleneni” (Rumuz el Hadis :93/1)
-"Allah 7 kişiyi Lânet eder :
1- Eli ile boşalan
2-Erkekle yetinen erkek
3-İçkiye devam eden
4-Ana babasına isyan eden
5-Komşusuna eziyet veren
6-Komşusunun karısı ile zina eden
7- Ana babasını döven.”(Age :296/2)
X

X

X

-“İçki konusunda Allahü Teala : 10 kişiyi Lânetlemiştir:
1-İçkiyi yapanı,
2-Yaptıranı,
3-İçeni,
4-İçkiyi taşıyanı,
5-Kendisi için taşıtanı,
6-İçilmesi için sunanı,
7-Satanı,
8-Satın alanı,
9-Satın aldıranı
10-İçkiden kazanılanı yiyeni.” (Age :11/2)
X

X

X

-“Allahü Teala kıyamet günü şu kişilere en çok buğz eder:
1-Yalancıları
2-Kibirlileri
3-İçlerinde düşmanlık olduğu halde kardeşinin yüzüne gülenleri,

4-Dinin emirlerine ağır, şeytanın çağrısına çabuk uyanları,
5-Hakkı olmayan şeyi yeminle sahip olanları,
6-Söz taşıyanları
7-Temiz olanın hatasını arayanlardan Allah yüz çevirir” (Age :269-4)
X

X

X

-“Allahü Teala kuluna buğz edince
1-Ondan hayayı alır
2-Ondan Allah emaneti de alır
3-Ondan Allah merhameti de alır.
4-Böyle olunca ondan islamın esasını da alır.
5-Bundan sonra da o kovulmuş şeytan gibi olur.” (Age :23-3)
X

X

X

Peygamber (as) kimi niçin Lânetlemiştir:
Peygamber (as) ın bazı kişileri ve bazı işleri Lânetlemesinin sebebi, o kişi kahrolsun, Allah’ın
rahmetinden uzak olsun manasında değil, o işin kötülüğünü bildirmek ve işlenmemesini sağlamak
içindir.
Bu konuda peygamber (as) şöyle buyurmuştur:
-“Faiz yiyene, yedirene , senedini yazana, şahid olana, dövmeyi yapana, yaptırana, sadakayı
geciktirene Lânet edilmiştir.” (Ramuz-el-e hadis 4-6)
X

X

X

-“Yalan söz ve davalar meydan aldığında ameller gizlenip bozulduğunda, dilde samimiyet
kalpte buğz, sıla-i rahim bittiğin de, işte o zaman Allah o kavme Lânet eder ve onların kulaklarını sağır
gözlerini de kör eder .” (Age :54-5)
X

X

X

-“Hayvana binen üç kişiden üçüncüsü mel’undur.” (Age :199-4)
X

X

X

-“Evlenmeyi terk edenin üzerine Allah’ın Lâneti vardır.” (Age :347-4)
X

X

X

-“Sünneti öldürüp, dinin saflığını bozacak şeyler sokanlarla Allah’ın , Lânet edicilerin,
meleklerin ve bütün halkın Lâneti onların üzerine olsun.” (Age-507/5)

X

X

X

-“Ümmetimden bir grup içkinin adını değiştirerek içer.Başlarında çalgıcı kadınlar çalar , söyler,
Allah bunları yere batırır, maymun ve domuz şekline sokar.” (Age :367-6)
X

X

X

-“Allah takma saç takan, taktırana Lânet etsin.Faiz yiyenlere, puta tapanlara, arazinin sınırını
değiştirene, hırsıza, ana babasına Lânet edene ve Allah’tan başkası adına kurban kesene Lânet etsin.”
(Riyazü’s-Salihiın :3-144)
X

X

X

-“Allah, dövme yapanlara , kaşlarını aldırtanlara, süs için dişlerini seyreltenlere Allah’ın
yarattığını bozanlara, Allah Lânet etsin.” (Age :3-205)
-“Fitne uykudadır, uyandırana Lânet olsun.” (Fethu’l Kebir :2-280)
X

X

X

-“Sünneti öldürüp, dinin temizliğini bozacak şeyler sokana Lânet edicilerin Lâneti üzerine
olsun.” (Ramuz el-Hadis :507-5)
X

X

X

-“Bana ve ashabıma kötü söz söyleyen, Allah’ın meleklerin ve bütün insanların Lânetine
uğrasınlar.” (Age :86-7)
X

X

X

-“Onu bunu eğlendiren kadına, faizyiyene hürmet olmaz.Bunların kazancı Mel’undur.Bunlara
itibar edenler Lânetlidir.” (Age :267-10)
X

X

X

-“Lût kavminin iğrenç işini işleyen mel’undur.” (Hadis Ans :5-203)
X

X

X

-“Bir yerde zina yayılırsa.Allah o yer halkını helak eder.”(Ramuz el-Hadis :53-677)
X

X

X

-“Zengine malından dolayısaygı gösteren fakire Allah Lânet etsin.” (Age :348-3)
X

X

X

-“Malını satışa arz eden rızka erer.Pahalanması için bekleyen, malını satmayan Lânete
uğrar.”( Hadis Ans :17-677)
X

X

X

-“Halkın işlerini üslenip de onlara güçlük çıkaranlara Lânet olsun.” (Buhari Rikak :10)

X

X

X

-“Ya siz birbirinize iyiliği tavsiye edersiniz, kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmüne mani
olursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirinize benzetir.İsrailoğullarına Lânetettiği gibi size de Lânet
eder.” (Tirmizi, Tefsir :5-6)
X

X

X

-“Dövme yapan Lânetlenmiştir.Yaptıran Lânetlenmiştir.”(Buhari Libas :86)
X

X

X

-“Yatağa çağıran kocasını öfkelendiren kadına melekler sabaha kadar Lânet eder.” (Buhari
Nikah :85)
-“Kadın elbisesi giyen erkeklere, erkek kıyafetine giren kadınlara Lânet olsun.” (Riyazü’s
Salihın :3-98)
-“Giyinmiş gibi görünen fakat aslında çıplaktırlar, başkalarınıkendileri gibi yapmaya teşvik
ederler.İşte bunlar cehennem ehlindendir.Cennetin kokusunu bile duyamazlar.” (Age :3-199)
-“Allah Lânet etsin ; cenaze peşinden para ile ağlayan kadına ve inleyenlere, sıla-i rahmi
kesene, musibetsırasında feryat edene, dövme yaptırana ve yapana.”(Ramuz :347-6)
-“Allah Lânet etsin ; saçını ekleyen kadına ve eklettirene, dövme yapana ve yaptırana.”(Ramuz
347-8)
-“Allah Lânet etsin ; kadınlardan erkek kılığına , erkeklerden kadın kıyafetine girenlere.”
(Ramuz:347-10)
-“Allah faiz yiyene yedirene, senedi yazana ve zekatı vermeyene Lânet etsin.” (Ramuz:347-11)
-“Allah süslenmek için yüzünü boyayıp kaşlarını yolana, yoldurana Lânet etsin. ”(Ramuz:34712)
-“Allah avrete bakana , baktırana Lânet etsin.”(Ramuz :347-13)
-“Allah hayvanların azasından bir yerini diri iken kesene Lânet etsin.”(Ramuz:347-14)
-“Allah Lânet etsin; ana babasına Lânet edene Allah’tan başkası için kurban kesene, Allah
Lânet etsin.Günahkarı barındırıp himaye edene Allah Lânet etsin ve arazi hududunu değiştirenlere
Allah Lânet etsin.”(Ramuz :347-15)
-“Allah beyinden başka efendiler edinene,arazi sınırını değiştirene,âmayı yoldan itene , ana
babasına Lânet edene, Allah’tan başkası için hayvan kesene, hayvana tecavüz edene, lûtilik yapana
Lânet etsin.”(Ramuz :347-16)
-“İnsanların arasında Allah’ın en çok buğzettiği üç kişi vardır:
-Haramda sapıtıp Haktan ayrılan,
-İslam’a girdiği halde cahiliye işlerini işleyen

-Haksız yere kandöken.”(K.Sitte :16-329)
-Bir kimse bir şeyin ayıbını açıklamadan satarsa, daima Allah’ın gazabına ve meleklerin
Lânetine ma’ruz kalır.”(K.Sitte :17-263)
-“Mü’mine zarar veren ve ya hile yapan Mel’undur.”(K.Sitte:16-314)
-“Hz Peygamber yüzüne damga vurulmuş bir hayvan gördü, çok üzüldü ve : “Bu hayvanı
yüzünden dağlayanı Allah rahmetinden uzak tutsun, Lânet etsin.” Buyurdu.(Müslim, Libas :107)
-“Allah her kaba, haris mütekebbir olan kimseye, çarşıda sesi çok çıkana buğzeder.Bu adamın
gecesi leş, gündüzü merkep gibidir ; dünyayı bilir, ahret için anlamaz.”(Ramuz :92-11)
-“Ahir zamanda bir kavim sultanın huzuruna varır.Sultan Allah’ın emriyle hareket etmez, onlar
da nehyetmezler.Allah’ın Lâneti işte bunların üzerine olsun.”(Ramuz:518-7)
-Bir gün Peygamberimiz : “ iki Lânetten korkun” diyor.Ashabı :Nedir onlar ? diyesoruyor.Allah
Resulü :
-“Yollara abdest bozan, gölgeliklere abdest bozan” buyuruyor. (Hadis Ans :10-92)
-“Malı pahalanmasını bekleyip satmayan karaborsacı Lânete uğrar.”(Hadis Ans 17-251)
-“Lût kavminin iğrenç fiilini işleyen kimse mel’undur.” (Age :5-203)
-“Eşine ters yaklaşan mel’undur.”(Age :5-203)
-“Rüşvet alan veren aracılık edene Allah Lânet etsin.”(F.Beşer, Fıkıh Risalesi:153)
-“Mü’mine zarar veren veya hile yapan mel’undur.”(Hadis Ans :16-314)
-“Hayvanı demirle dağlayan için peygamberimiz :Allah onu rahmetinden mahrum etsin, Lânet
etsin” buyurdu.(Müslim Libas :107)
-“Ahir zaman da yönetici Allah’ın emriyle hareket etmez, halk da ona nehyetmezse Allah’ın
Lâneti bunların üzerine olsun.” (Ramuz el-Hadis :518-7)
-“(Hz. Ali (ra) livata yapan çifti yaktırmıştır.Hz Ebubekir’de üzerlerine duvar yıktırmıştır.)
-“Ümmetim için enziyade korktuğum şey Lût kavminin amelidir.”(K:Sitte 5-203)
-“Kadına ters temas edenmel’undur.”(K.Sitte :5-203)
-“AllahüTeala Hz.leri, erkeğe temas eden veya kadınlara ters yaklaşan kimselere kıyamet
gününde rahmet nazarıyla bakmaz.” (K.Sitte :5-204)
-“Kim bir hayvana ters temas ederseonu öldürün.Hayvanında etini yemeyin, ondan istifade
etmeyin.”(K.Sitte:5-204)
-“Allah Rasülü :” İnsanların yollarına abdest bozanla, gölgeliklerine abdest bozanlardır.”
-“Lânete sebep olan üç yere abdest bozmaktan kaçının:

-Su yollarına
-İşler yollara
-Gölgeliklere” (K.Sitte :10-92)
-Lânete uğramışlardan sakının Ashab:
-Kimdir bunlar ?
-Halkın gelip geçtiği yollara, gölgelendikleri kuytu yerlere abdest bozanlardır.” (K.Sitte :10120)
-Hz Ali (RA) : Hz Peygamber şöyle dedi der:
-Faizi yiyeni, yedireni, anlaşmasını yazanı, sadaka, zekata mani olanı, dövme yapan ve
yaptıranı , hulle yapanı , hulle yaptıranı Lânetledi” (K.Sitte:14-548 İbrahim Canan)
-“Mezar soyan kadın ve erkeğe Allah Lânet etsin.” (K.Sitte :14-551)
-“Allah kabirleri çok ziyaret eden kadınlara ve kabirlerin üzerine mescitler yapanlara,
kandilleri takanlara Lânet etsin.”(K.Sitte :15-131)
-Peygamberimiz der ki :
-Öyle bir zaman gelecek ki:Onların yüzleri insan yüzü, kalpleri şeytan kalbidir.Onlar:
-Kan dökücüdür.
-Çirkin hareketler yaparlar.
-Biri onlara güvense ihanet ederler.
-Onların çocukları ahlaksızdır, gençleri arsızdır.
-Yaşlılar iyiliği emretmez, kötülüğü men etmez.
-Aralarında sünnet, bid’at, bid’at sünnet gibidir.
-İdareciler yanlış yapar. Bu durumda Allah onlara kötüleri musallat eder.İyileri dua eder fakat
duaları kabul olmaz.”(Ramuz el-Hadis:502-11)
-“Allah’tan başkasının adına kurban kesene Allah Lânet etsin.Ebeveynine Lânet edene Allah
Lânet etsin.Bid’atçıyı himaye edene Allah Lânet etsin.Tarlanın sınırını taşlarını değiştirene Allah Lânet
etsin.” (Müslim, Edahi 43,)
Hz Enes (ra) Allah rasülü üç kişiye Lânet etti :
-İstenmediği halde yöneticilik yapanı,
-Kocasını öfkelendirip geceleyen kadını,
-Hayye alel felah’ı duyup ta namaza icabet etmeyen kimseyi. (B.Hadis Külliyatı:4-377)

“Altı kişiye Lânet ettim, duası kabul olan her peygamber de Lânet etmiştir :
1-Allah’ın kitabını tahrif edene,
2-Allah’ kaderini yalanlayana ,
3-Allah’ın haram kıldığı helal sayana,
4-Gücü ile halka musallat olana,
5-Allah’ın zelil kıldığını aziz, aziz kıldığını zelil kılana,
6-Sünnetini terk edene” (B.Hadis Külliyatı :4-270
Görülüyor ki, insana, nesline, malına, canına, inancına ve topluma zarar veren şeyleri hoş
görmemiştir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ABCD-

BÜYÜKLERİN DİLİNDEN LÂNET
LÂNETTEN VE LÂNETLİDEN UZAK DURMAK
BEDDUA ETMEK
SONUÇ

A-BÜYÜKLERİN DİLİNDEN LÂNET
Zaman zaman Lânetlik iş yapan ve Lânete layık olanlara Lânet okunmuştur.Bu şahsi kinden
dolayı değil, o Lânetli işin yayılmasının önlenmesinden dolayı olmuştur.
İmamı Gazali şöyle der :
-“Bir yerde bir kötülük bulunsa , onu ortadan kaldırmak mümkün olmadığı takdir de oraya
gitmek haramdır.Orada hazır bulunana Allah’ın Lâneti nazil olur.” (Halil Günene GMF :2-263)
Hz Ömer (ra) bir tavuğu hedef yapıp ok atan birileirni görür ve onlara :
-Bunu kim yaptı ? Yapanlara Allah Lânet etsin.Zira canlıyı hedef edinene peygamber Lânet
etmiştir” demiştir. (Büyük Hadis Külliyatı :4-273)
Merkez Efendi kendisine iftira atanlar için manevi şahsiyetine zarar verdikleri için
“onmasınlar” demiştir.
Bediuzzaman Hazretleri devrin başbakanına : “Ezanı aslına çevir ve Ayasofya’ı aslına döndür
yoksa Lânete uğrarsın” demiştir
Osmanlı Padişahlarının hastane duvarında şu sözleri yer almıştır :
-“İhtiyacı olmadığı halde ilaç alanın Allah derdini artırsın.” (İlaç ihtiyaç sahipleri için
ücretsizdir)
Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u fethedip , fetih hatırası olarak Ayasofya’yı Camiye
çevirdikten sonra şöyle demiştir:
-“Camimi camilikten çıkaranlar, Allah’ın, meleklerin ve bütün Müslümanların Lânetine
uğrasınlar.Yüzlerine bakan ve kendilerine şefaat edne olmasın.”
İstanbulun fethinden sonra hapsedilmiş iki ihtiyar papaz Fatih’in huzuruna getirilir.Fatih:
-Sizi neden hapsettiler ? diye sorunca
-İmparator, bize sordu :” Türkler Konstantiniyyeyi alacaklar mı? “Evet “ dedik, bizi hapsetti”
derler.
Fatih sorar :
-Peki bu yer bizim elimizden çıkacak mı ? Papazlar cevap verir :
-“Fitne artarsa, menfaat ön plana geçerse, gayr-i menkuller yabancılara satılırsa ve dışarıdan
medet beklenirse, evet” derler.
Fatih :” Dilerim Allah’tan bunları yapanlar , Allah’ın gazabına uğrasınlar” der.
Bir gün de Fatih, kıyafet değiştirerek esnafı teftiş eder.Bir dükkanda alış veriş yapar.Satıcı bazı
isteklerini karşılar bazıları için :”Komşum henüz alış veriş etmedi kalanları ordan al “ der.

Fatih :”Bu ahlak bu milletteyken bu milleti kimse yenemez.Bu milletin ahlakını bozanlara Allah
Lânet etsin “ der.
Y.S. Selim, Mısır seferine giderken bir yahudiden borç almıştı dönüşte yahudinin öldüğünü
öğrendi.
Defterdar, borcun çocuklara değil de hazineye aktarılmasını teklif etti.
Y.S.Selim :”Ölene rahmet, malına bereket, çocuklarına afiyet, gammaza Lânet ! dedi,
defterdarı cezalandırdı.
Bunlar geçmişten birkaç örnekti şu bir gerçektir ki, “büyüklerin dusaı duvarı deler “ derler.
Büyüklerin Lâneti. Mevcut kötülüklerin yok olması ve çoğalmaması için olmuştur.Yok sa
birilerinin Lânete uğrayıp kahrolması için değildir.
B-LÂNETTEN LÂNETLİDEN UZAK DURMAK
Başta Kur’an’da Cenab-ı Allah’ın Lânetlediği kimselerden, Lânetli işlerden uzak
durulmalıdır.Bundan sonra peygamber (as) ın Lânetlediğinden, Lânetlediği kötülükten uzak
durulmalıdır.Yoksa insanın dünyası da ahreti de kararır.
Mazlumun, ana babasının Lânetinden bedduasından kaçınılmalıdır.Yoksa duaların kabul
olduğu zamana rastlar da rezillik ve pişmanlık gelir.
Başkalarını kızıp Lânetlemekten, beddua edip, kötülüğünü istemekten kaçınılmalıdır.
Peygamberimizin ifadesiyle : Mü’min Lânetleyici, beddua eden kişi olamaz.” Dili bedduaya
alıştırmamak gerekir. Çünkü ; geri dönmesinden korkulur.
Peygamberimiz ashabını her zaman Lânetten sakınmayı tavsiye etmiştir. Devamlı içki içen
birine Hz. Ömer (ra):“ Lânet olsun! Yinemi sen!” deyince ona Lânet etme! Şeytana yardım
etmiş,”onun geri dönüşünü zorlaştırmış olursun” demiştir. (İ.Canan,Hadis Ansi: 6/263
Lânetli yerlerden, Lânetli iş işleyenlerden uzak, doğrularla beraber olunmalıdır. Bir yere Lânet,
bir yere rahmet yağar. Lânetli kimselerle yaşayan, onların ahlakı ile ahlaklanır.
Peygamber(sav):” insanları helak olan yerlere kıyamete kadar Lânet yağar” buyurmuştur.
Kendisi Tebuk seferine giderken , Hıcır şehrinde, Semut kavminin helak olduğu yerde eğleşmemiş
yüzünü Örtüp, devesini hızlıca sürmüştür. Ashabına :
-“Kendilerine zulmedenlerin helak olduğu yerlerde eğleşmeyin. Buraların sularını da
kullanamayın.” demiştir. (Age: 6-263)
Ayrıca Ebrehe’nin ordusunun helak olduğu yerden de hızlıca geçmiştir.
Bir gün peygamber (as) , Ashabı ile sohbt ederken şöyle demiştir:
-“Allah bana peygamberlik verinceye kadar, cahiliyedevri insanlarının işledikleri kötülüklerden
hiç birine arzu duymadım.” (Age :10-515)

Bir örnek de Hz Ali (ra) Babil halkının helak olduğu yerde namaz kılmamıştır.Sebebini
soranlara :
-“Burası Lânete uğramış yerdir” demiştir.
Hz Peygamber Lânete uğramış insanlarla beraber yaşanmasını hoş görmemiş,onlar gibi
yaşamayı yasaklamıştır.
Hz Ömer (ra) başka dinden olanlarla evlenilmesini yasaklayınca :
-Caiz değil midir ? sorusuna :
-“Caizdir ama, çocukları kendi din ve ahlakları üzerine yetiştirirler” demiştir.
Günahkarlarla günah ortamlarında yaşamak doğru değildir.Çünkü inançta , ahlakta benzeşme
olur.Önce şekilde, daha sonra kalpte benzerlik görülür.
Kur’an’da :
-“Mü’minler Mü’min’leri bırakıp da, kafirleri dost edinmesin.Kim bunu yaparsa, artık onun
Allah yanın da hiçbir değeri yoktur.” (Al-i İmran :28) buyurulur.
İnsan kötülük ve kötülerle iç içe olursa, temiz kalamaz.Onlara alışır onlara ısınır, onlara tepki
göstermez nihayet o da onlar gibi olur.
Kur’an’da ve hadislerde İsrailoğullarının kötülere tepki göstermediği ve onlarla olduğu için
bozulmanın yayıldığı anlatılır.
Etkilenme iyiden olduğı gibi kötüden de olur.
C- BEDDUA OKUMAK
Bed kötü anlamına gelir.
Beddua etmek, karşı taraf için bela istemek, kötü olmasını, ceza görmesini, acı çekmesini
istemektir.Yani karşındaki kimseye bela istemektir.
Beddua, karşı tarafa zarar verir.kötülük isteyeni de rahatlatmaz.Daha çok öfkesini
artırır.Atalarımız : (Keskin sirkenin küpüne zararı olur” demişlerdir.
Dua kötülük istemek için yapılmaz.Dua, iyiliğin gelmesi, kötülüğün gitmesi için yapılır.
“Kör olayım, Allah belanı versin, Allah canımı alsın kafir olayım, çocuklarımın ölüsünü göreyim
gibi sözler beddua yerine geçer.
Dua, bela ateşini söndürür .Beddua ise bela ateşini tutuşturur.Onun için sözü güzel söylemek
gerekir.Cenab-ı Allah Musa Peygambere “Sözü yumuşak ve güzel söylemesini emretmiştir.
Peygamber (as) :” Kötü söz söyleyen ahlaksıza, Allah buğzeder “ demiştir.(Tirmizi Birr :61)
Allah Rasülü :”Sözün hayırlısını söyle .Ya da sus” (Buhari Edep :31) buyurmuştur.Çünkü
Cenab-ı Allah ona :

“Kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler” (İsra :53) diye emretmiştir.
Beddua etmek İslam ahlakıyla bağdaşmaz.Peygamberimiz İslam düşmanlarına bile beddua
etmemiş, onlar için hidayet dilemiştir.
Beddua, aciz insanların çaresizliğidir.İnsan sevmediği için kötülük dilerse, o kötülük, yapılan
beddua geri dönebilir.
Bir gün eşyası çalınan bir kişi, hırsıza beddua etmeye başlamıştı.Bunu duyan peygamber (as)
şöyle dedi:
-“Beddua etmek, onun ahirtteki cezasını hafifletir.” (B.H.Külliyatı :4-275)
Bir hadislerin de de :
-“zulmedene beddua eden, ondan intikamını almış olur.” Demiştir. (İ. Canan , Hadis ansi :5529)
Bu konuda peygamber (as) :
-“Birine Allah’ın Lâneti, Allah’ın gazabı ve cehennem temennisi ile beddua
etmeyin.”buyurur.(Age:14-533)
-“Hayır dileyin.Zira melekler dualara amin der.” (Age :5/525)
Bir hadislerinde de
-“Kendi aleyhinize ve çocuklarınızın aleyhine sakın beddua etmeyin.”diye tavsiye de
bulunmuştur.(Riyazüs Salihın :1526)
Bedduanın caiz olduğu yerde vardır.
Cenab-ı Allah’ın ve Rasülünün Lânetlediği kimselere beddua etmek, Lânet etmek caizdir.
Adını anmadan bir kötülüğe ve o kötülüğü işleyenlere Lânetlemek caizdir.Teöre Lânet
okumak, fitne çıkaran, kötülüğü yayanlara, insanlara, hayvanlara zulmedenlere beddua okuyup
Lânetlemek caizdir.
İslama müslümana düşmanlık yapan zarar verenin önce hidayeti istenir, düzelmese beddua
caiz olur.
Peygamberimiz Bedir’de öldürülen yedi kişiye beddua etmiştir.
Kendisini namaz kıldırmayan kimselere Lânet etmiştir.
Bir hadislerin de :
-“Mazlumun duası kabul olur.Mazlumun duasından sakının .” buyurmuştur.
Beddua, buğz Allah için olursa uygun olur.Allah’a, peygambere dil uzatan Lânete layıktır.

Beddua, bir şeyin yemeği bozulduğu gibi hayatın düzenini bozar, her şeyi alt üst eder, edene
de edilene de zarar verir.
Beddua da zarar verme vardır.Kötülük isteme vardır.
Bazen beddua dünya da zarar vermeyebilir.Dünya ceza yeri değildir.Genellikle yapılan beddua
ahrette karşılığını bulur.
Dünya için yapılan bedduanın ahirtte sevabı yoktur.Çünkü cezası dünyada çekilmiştir.
Beddua da çok ileri gitmemek gerekir.Beddua da ileri gidenler dinen zalimlerden sayılır.En
doğrusu ne kadar can yakıcı olursa olsun zalimi Cenab-ı Allah’a havale etmek gerekir.Allah
“züntikam”dır.
Haksızlıklar karşısında susmak, dilsiz şeytan kesilmek, bize ve menfaatimize bir zarar
dokunduğu zaman bağıra çağıra Lânet okuyup, beddua etmek olgun bir müslümanın yapacağı bir iş
olamaz.
Müslümanın işi dua etmektit.Hayra vesile olmaktır.Cenab-ı Allah Kur’an^da müslümanın
aleyhinde değil, lehinde dua etmemizi, inananlar için kin beslemememizi istiyor.
Sonuç olarak ;beddua etmek acizliğin ifadesidir.insan ruhunda iyiliğin değil, kötülüğün hakim
olmasındandır.
Olgun insanların hayatına bakılırsa,ağzı beddualı değil, ağzı dualaı oldukları görülür.
Cenab-ıAllah insanın gönlüne göre verir.
Peygamber (as) da :”Kendiniz için istediğinizi başkaları içinde istemedikçe, hakiki mü’min
olamazsınız.”buyurur.
SÖZÜN ÖZÜ
Sayın okuyucu !
- Lânetin ne demek olduğunu;
-Kimin Lâneti, neyin Lânetli iş olduğunu,
- Lânetin sebebini,
- Lânetin, bedduanın geri döndüğünü,
-Allah’ın ve peygamberin Lânetlediği kişi ve kötülükleri okudun.
Bu bilgilerin değişmeyi, değiştirmeyi, ibret alıp kendine gelmeyi ve dönüşü sağlayacağına
inanıyorum.
Şunu demek istiyorum.Herkes kendine
-Ben Lânetli miyim ?

- Lânetli iş mi yapıyorum ? sorularını sormalı, eğer uzaktan, yakından bir ilişki varsa,
Lânetlenmekten ve Lânetli olmaktan kurtulunmalıdır.
Cenab-ı Allah Lânetliler için cehennem hazırladığını bildiriyor.
Ne dersin?
Cenab-ı Allah kişiye, ameline göre muamele edecektir.
Dua ile bitirelim :
-“Rabbim, bize bu dünyada da iyilik ve güzelik ver.Ahirette de iyilik ve güzellik ver.Bizi
rahmetinle cehennem azabından koru!
Rabbim, beni, anamı babamı ve bütün Müslüman kardeşlerimi hesap görüldüğü, herkes
sorguya çekildiği gün affedip bağışla!”
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1- Darwinizm’i Reddiye
2- Mânevi Buhran
3- Müslüman’ın 24 Saati
4- Çağın Hastalığı Stres ve İslâm
5- Anadolu’yu Hıristiyanlaştırma Faaliyetleri
6- İslâm’a Sokulmak İstenen Yanlışlar
7- Hz. Peygamberin Sünneti
8- Tasavvuf ve Tarikat Çerçevesinde Hayat
9- Cin ve Şeytan Tuzakları – Kurtulma Yolları
10- Bid’at ve Hurafeler
11- Esma’ül Hüsnâ
12- Vesvesesiz Namaz
13- Misyonerlik
14- Satanizm
15- Gözyaşı ve Gece İbadeti
16- Helâl ve Haram
17- Mutlu Aile
18- Müslüman’ýn Günlüğü
19- Mübarek Aylar Günler ve Geceler
20- Yüce Yaratana Kulluk
21- Gül Muhammed
22- Büyük Günahlar ve Şirk
23- Kul Azmayınca Allah Yazmaz
24- Gençliğin Etrafındaki Tuzaklar
25- Mutlu Sona Nasıl Gidilir?
26- Temel Dini Bilgiler
27- İslam Kimliği
28- Yaz Okulu Tatil Kitabı
29- Muhammed (A.S.) ‘ın Sünnetini İhya
30- Hastalıklarımız ve Çareleri
31- Tıbb-ı Nebevi
32- Kur’an’daki Emir ve Yasaklar
33- Dinin Direği Namaz
34- Cenab-ı Allah (C.C.)
35- Tıbb-i Nebevi
36- Güncel Sorular ve Cevaplar
37- Sevaplı İşler
38- Neleri Yanlış Yapıyoruz?
39- Devlet Adamı Yönetim Sanatı
40- Türk İslam Medeniyeti
41- Bunları Biliyor musunuz?
42- Önce Selam Sonra Kelam
43- Yaşatılan Bid’at ve Hurafeler
44- Milli Günler ve Kutsal Geceler
45- 40 Hadis 40 Kutsi Hadis
46- Gönülden Gönüle 1
47- Gönülden Gönüle 2
48- Günahları Yüzünden Helak Olanlar
49- Lanet ve Lanetliler
Gönülden Gönüle 3’ü Bekleyin…

