
Hadisler IŞIĞINDA CÜBBE, ŞALVAR, SARIK  
ALİ Haydar ÇETİNTÜRK   

ENES KİTABEVİ   

selam.org selam@selam.org 28.05.2015  

FİHRİST   
1 MUKADDİME  

2 Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem Cübbe giymiş midir?  

3 Cübbe giyen başka peygamber var mıdır?  

4 Peygamberimizin Sallallâhu Aleyhi ve Sellem giydiği Rumi cübbe!  

5 Cübbe hakkındaki hadislerin kaynakları.  

6 Peygamberimiz (SAV) şalvar giymiş midir?  

7 Serâvîl kelimesi hakkında  

8 Şalvar hakkındaki hadislerin kaynakları  

9 Sarık hakkındaki hadislerin kaynakları  

10 Sarık hakkında hadisler 

11 Sarıkla kılınan namazın fazileti 

12 Arabların örttüğü örtü sarılanıdır?  

13 Sarığın İslam alameti oluşu!  

14 İslam dini ve şekilcilik  

15 Sarıkla kılınan cuma namazı  

16 İslam’da kıyafet vardır  

17 Kutuplara yakın yerlerde yaşayan insanlar ne giyecek?  

18 İslâmî elbisenin ölçüsü nedir?  

19 Elbisenin rengi hakkında  

20 Elbisenin kolları hakkında  

21 Takke hakkında  

22 Özet  

MUKADDİME   
Günümüzde bu kisveye karşı avam tarafından bir düşmanlık ve hocalar tarafından bir 

duyarsızlık olduğu için, bu küçük risaleyi yazmayı uygun gördük.  

Pantolon kimin malı, kimin malı gravat?   

Şekilcilik yok-derler kimde aceb kabahat?   

Gel kardeşim bu işi bir bilene soralım,   

Müslüman, kisvesiyle dolaşsın rahat rahat.   

***   

İnsan kitab misali, giysi ise etiket!   

Müslüman'ın etiketi bilesin değil ceket,   

Şalvar pantolon oldu, Sarıklar terk edildi,   
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Kısaldıkça kisveler, Cübbeler oldu ceket.  

***   

Neyse! Avam bilmiyor, Hocam sana ne oluyor?   

Peygamber vekilisin örnek olmak çok mu zor?  

Giy İslam kisvesini amel etmeye çalış,   

Yoksa sende başlarsın görmeye hakir ve hor.  

***   

Nedir İslam kisvesi? Sorarsan eğer bana,   

Cevabını ben değil, bu eser versin sana,   

Fakat tavsiyem olsun dikkatli, güzel oku,   

Bunlar senin görüşün dememen için bana,   

ALİ Haydar ÇETİNTÜRK   

Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem cübbe giymiş midir, O'nun 
cübbe si var mıydı? Bu hususta herhangi bir hadisi şerif var mıdır?   
Evet! Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem cübbe giymiştir.   

O'nun Sallallâhu Aleyhi ve Sellem cübbesi vardı. Bu hususta birçok hadisi şerif mevcut dur. 

Fakat sizin sorunuza cevab olarak aşağıdaki hadisi şerifi zikretmeye uygun gördük.   

   

3594 - (Ebu Bekr-i Sıddık'ın Radıyallahü anh kızı) Esma'nın Radıyallahü anh âzadlısı Ebu 

Ömer Radıyallahü anh şöyle dedi: Ben hazreti Ömer'in Radıyallahü anh oğlu hazreti satın 

aldığını ve bir makas isteyerek o alemi kestiğini gördüm. Sonra Esma'nın Radıyallahü anh 

yanına giderek bu durumu o'na anlattım. Bunun üzerine Esma Radıyallahü anh "Hayret 

Abdullah'a! Ey câriye Rasûlullah'ın Sallallâhu Aleyhi ve Sellem cübbesini getir" dedi.   

Câriye de, yenlerine ve iki yırtmacına dîbâc (nakış yünden mamul atlas) geçirilmiş bir cübbe 

getirdi. (İbin Mâceh, Kitabul libas (kütübü sitte c:18, sh: 118) Hanefi ulemâsına göre ipek 

elbise giymek erkeklere haramdır. Ancak herhangi bir maddeden mamul bir elbisenin 

yakasına, yenine, yırtmacına veya başka bir tarafına geçirilen ve toplamının eni dört parmak 

miktarını geçmeyen ipek veya nakış erkeklere helaldir. M. Erbaa c: 3 sh: 28) 

Diğer peygamberler den cübbe giyen peygamber var mıydı? 
Evet! Ulûl azm (büyük peygamberlerden) Musa Aleyhi-s Selam hakkında zikredilen hadisi 

şerif, sizin sorunuzun cevabıdır.   



   
1734 - Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Musa (as) Allah Teâla ile 

mükâleme ederken (konuşurken) üzerinde yünden bir elbise, yünden bir cübbe, yünden bir 

takke ve yünden bir şalvar. Ayakkabıları ise ölü merkeb derisindendi. (Tirmizi, Libas 10, 

(1734) 

Peygamberimizin Sallallâhu Aleyhi ve Sellem Tebük seferi sırasında 
kolları dar olan bir Rum elbisesi giydiği hakkında hadis olduğu 
söyleniyor doğrumu?   
Evet! Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem tebük seferi esnasında kolları dar bir elbise 

giymiştir. Fakat haddizatında o elbise cübbedir.   

   

1768 - Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem kolları dar olan Rumi bir cübbe giymiştir. 

(Tirmizi, Libas 30, (1768, 1769) 

Cübbe hakkında veya içerisinde cübbe lafzı geçen hadisi şerifler kaç 
tanedir?   
90 tane olup bunların bir kısmı mükerrerdir.  

Kaynakları şunlardır:   

BUHARI: Salat 7 İ'den l, Hac 17, Umre l, Sayd 19, Zekat 28 Hibe 28, Cihat 90, 177, Bedul 

halk 8, Meğazî 56, 81, libas 90, 11' Fezâilül Kur'an 2,   

MÜSLİM: Taharet 77, 79, 81, îmanı 268, 269, Hac 6, 8, 10, libas 8, 10, 20, Fezâilüs Sahabe 

127, EBU DAVUD: Taharet 59, 60, libas 7. 9.   

TİRMİZİ: Hac 20, libas 3, 8, 10, 30.   

NESAİ: Taharet 65, 85, 95, İ'deyn 5, Cenâiz 61, Hac 44, 50, 96, Zekat71,Zînet88.   

İBNİ MACEH: Taharet 39, 59, Cihat 21, Menâsik 4, libas 4, 18.   

DARİMİ: Vuzû41.   



MUVADDA': Taharet 39, Ayn 1.   

AHMED İBN-İ HANBEL: 1/29, 44, 49, 219. 2/170, 225, 256, 389, 523. 3/121, 142, 147, 157, 

207, 229, 234, 337, 347, 447, 4/ 244, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 309, 5/70. 6/347, 

348, 353, 354, 355.   

Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem şalvar giymiştir.   
Evet! Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem şalvar giymiştir.   

   

3579 - Süveyd ibni Kays Radıyallahu anh şöyle dedi: Rasûlullah Sallallâhu Aleyhi ve 

Sellem biz geldi ve şalvar, almak için pazarlık etti. (İbin Mâceh, Kİtabül (kütübü sitte c: 

18 sh:118)   

Şalvar hakkında başka hadis var mı? Var.  

   

41245 - Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Allah celle celêlühû 

ümmetimden şalvar giyenlere rahmet etsin, Allah celle celêlühû ümmetimden şalvar giyenlere 

rahmet etsin, Allah celle celêlühû ümmetimden şalvar giyenlere rahmet etsin. Ey insanlar 

şalvarlar edinin. (yani şalvarlarınız olsun) Çünkü şalvar elbiselerinizin en ziyade örtenidir. 

Dışarı çıktıkları zaman kadınlarınıza da onu alın. (Ali el Mütteki, Kenzül ummâl)   

Hadislerde geçen serâvil kelimesinin (don) manasına geldiğini 
söyleyenler var. Bu hususta ne dersiniz?   
Serâvil kelimesi kullanıldığı yere göre don ve şalvar manası ifâde eder. Mesela aşağıdaki 

hadiste seravil kelimesi şalvar manasındadır.   

   

41198 - Münafığın alâmeti şalvarını uzatmasıdır. Her kim şalvarını uzatır da hatta ayaklarının 

(topuklarının) altına girerse Allah celle celêlühû ve Rasûlüne Sallallâhu Aleyhi ve Sellem: âsi 

olmuş olur.Her kim de Allah celle celêlühû ve rasulune Sallallâhu Aleyhi ve Sellem âsi olursa 



onun için cehennem vardır.(Ali el Mütteki ummâl. (Bu hadisteki serâvil kelimesi şalvar 

manasındadır. (Topukların altına kadar uzun don olması mümkün değildir.)    

Sirval (şalvar) hakkında ve içerisinde sirval lafzı geçen hadis-i şerifler 
kaç tanedir?   
55 tane olup kaynakları şunlardır:   

BUHARI: Libas 14, 17, Sayd 15, 16, Salat 9, İlim 53 libas 8 13, 15, Sayd 13.   

MÜSLİM: Hac 2, 4, 5.   

EBU DAVUD: Menâsik 31, Büyü' 7.   

TİRMİZİ: Hac 19, Libas 10, Ticâret 34, Büyü' 64.   

NESAİ: Menâsik 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39.   

İBİN MACEH: Menâsik 9, 19, Libas 12.   

DARİMİ: Menâsik 9, 35.   

Muvadda': Hac 8.   

AHMED İBİN HANBEL: 1/43, 72, 215, 221, 228, 279,- 285, 337.   

2/4, 8, 29, 32, 34, 41, 63, 65, 77, 119, 400, 4/352.   

Sarık hakkında hadis-i şerif var mı?   
Sarık hakkında mükerrerler dâhil olmak üzere Kütübü sitte, Dârimi, Muvadda' ve Ahmed İbn-

i Hanbel de 121 tane hadis-i şerif mevcuttur. (Elmu'cemu-l Müfherres (CONCORDANCE ET 

INDICES da la TRADITION MUSULMANE) c: 4 sh: 384. 349.)  

Kaynaklan şunlardır:  

BUHARI: Meğâzî 16, 23, Cenâiz 25, Salat 23, Vuzû 48, Hac 21, İlim 53, Sayd 13, 15, libas 

14, 15.   

MÜSLİM: Hac 106, 401, 404, Cenâiz 45, 46, Birr 11, 13, Tehâret81,83.   

EBU DAVUD: Libas 6, 20, 21, 27, 50, 51, 15, Menâsik 31, Cenâiz 20, Tehâret 58, 60, Zekat 

24.   

TİRMİZİ: Libas 11, 12, 29, 42, 65, Tefsiri sureti (69) 2, Cihad 9, Hac 18, Cenâiz 20, Tehâret 

75.   

NESAİ: Menâsik 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 107, Zînet 17, 107, 108, 109, Cenâiz 39, Tehâret 

45, 65, 86, 87.   



İBİN MACEH: Libas 9, 14, 15, Menâsik 19, İkâmet 85, Cihad 22, Tehâret 89, Cenâiz 5, Edeb 

24. DARİMİ: Menâsik 9, 88, Mukaddime 22, Vuzû 38, 40.   

MUVADDA': Cenâiz 5, Tehâret 38, Hac 8.   

AHMED İBN-İ HANMBEL: 1/35, 51, 2/4, 8, 29, 32, 34, 41, 54, 63 65 77, 91, 119, 3/423, 

363, 387, 30, 50, 66, 501, 4/179, 307, 27 181, 5/34, 281, 288, 439, 440, 6/12, 14, 18, 132, 

148, 152, 165,' 192, 204, 214, 244, 248, 250, 251, 255.   

Sarık hakkında bir hadis-i şerif okur musunuz?   
Tabi:   

   

4078 - Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki: Bizim ile müşrikler arasındaki 

fark, takkeler üzerine sarılan sarıklardır. (Ebû dâvûd: Libas 24 (4078) Tirmizi: Libas 42 

(1784)   

   

555 - Sarık sarın ki hilminiz artsın. (Camiu's Sağîr: 1,555. Ebû dâvûd (K. Sitte tercümesi 

15/46).   

Sarıkla kılınan namazın fazileti hakkında bir nas (delil) var mı?   
Evet, var.   

   

291*11 - Sarıkla kılınan iki rekat namaz, sarıksız kılınan yetmiş rekat namazdan daha 

üstündür, (yani derece bakımından). Ramûzelehâdîs:c:l sh: 29*11.) Peygamberimiz 

Sallallâhu Aleyhi ve Sellem sarığı başına sarmış mıdır, yoksa bugünkü Arabların yaptığı gibi 

örtü ile başını mı örtmüştür? Yani bu günkü Arabların örtüsü başımıza sardığımız sarığın 

yerini tutar mı?   

Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem sarığı bizzat mübarek başına sarmıştır.    

   

5725 - Bizim ile müşrikler arasındaki fark, takkeler üzerine sarılan sarıklardır. Başına doladığı 

her bir sargı sebebiyle kendisine kıyamet günüde bir nur verilir. (Ramûz el ehâdîs: c: l sh:  

223*15)   



Sarık bir şia'r (İslam alameti) midir? 
Evet! Rasûlullah'ın Sallallâhu Aleyhi ve Sellem kendisini temsilen gönderdiği kimselere bizzat 

kendi eliyle sarık sarması (Suyûtî el leâli'l mesnû'a: l, 118.) şeklî temsilin matlûb olduğuna bir 

delildir.   

Aynı şekilde Cebrail aleyhi-s selamın sarıklı olarak indiği ve diğer meleklerinde sarıklı olarak 

yardıma geldikleri hakkındaki rivayetler, sarığın bir İslam şiarı (alameti) olduğunu gösterir. 

(Suyûtî age : 2, 196. Hulâsat'ül Beyân: c:2 sh: 716. ö.  N. Bilmen: c: l sh: 451. Tıbyântefsiri: 

el sh: 264. Fahruddîn er Râzî: c:7 sh:52. l mensur fi tefsîril mesûr Suyûtî c: 2 sh: 70. Nesefî: 

c: l sh: 180)   

Bedir savaşında onların (meleklerin) alâmeti, beyaz sarıklardı. (Safvetü't Terasîr: c: l sh: 427) 

Uhud savaşında meleklerin sîmâları ekser (çok olan) rivayetlerde kır atlar üzerinde sarı veya 

beyaz veya siyah sarık olmak üzere nakledilmiştir. (Hak dini Kur'ân dili c:2 sh: 1171.) Sarık 

sarın sizden önceki milletlere muhalefet edin. (Beyhakî, Suyûtî: c:2 sh:260.)   

Size sarık gerekir. Çünkü o (sarık) meleklerin simasıdır. (Beyhakî, Suyûtî: c:2 sh: 260.)   

   

87*1 - Muhakkak Allah u Teâla bana Bedir’de, Huneyn’de şu sarıklardan takan meleklerle 

yardım etti. Sarık, küfürle îman arasında ayırt edici bir alâmettir. (Ramûz el ehâdîs: c:l 

sh:87*l.)   

   

310*2 - Nafile veya farz namazı sarıkla kılmak, sarıksız kılınan 25 namaza bedeldir. Sarıklı 

bir cuma ise sarıksız 70 cumaya bedeldir. (Ramûz el ehâdîs: c:2 sh:310*2.)   

İslam şekilcilik dini değildir diyorlar doğrumu?   
İslam şekilsiz bir din değildir!   

İslam'da kıyafet yoktur diyorlar doğrumu?   
İslam'da kıyafet vardır. Gayri Müslimler de kıyafet olduğu gibi.   

Peki bu kıyafet cübbe, şalvar, sarık mıdır?   
Cübbe, şalvar, sarık bu kıyafetin bir parçasıdır. Tıpkı entari ve yelek gibi. 

Dünya yuvarlaktır! Arabistan'da yaşayan insanlar entari giyebilir, peki 
kutuplara yakın yerlerde (yani soğuk yerlerde) yaşayan insanlar ne 
giyecek?   
İslâmî kıyafet giyecek!   



Peki, bu kıyafetin ölçüsü nedir?   
Ölçüsü şu maddelerdir:   

1 - İpekli elbise olmayacak, (Buhârî: kitabül libas 1947, Müslim, Ebû dâvûd, Tirmizî, 

Riyâ'üssâlihin: c:2 sh:706, 707, Mezâhibül erbaa c:3 sh:28.)   

2 - Çalım satmak için giyilmiş olmayacak, (Buhârî: Kitabül libas 1942, Müslim, Ebû dâvûd, 

Riyâzüssâlihin c:2 sh:695. Övünmek vesilesi ve beğendirmek kastiyle giyilen elbisenin 

isti'mâli haramdır. M. Erbaa: c:3 sh:25)    

3 - Erkeğin avret mahallini (diz kapağı ile göbeği arasını) gösteren kıyafet olmayacak. 

(Çünkü erkeğin diz kapağı ile göbeğinin arasına bakmak haram olduğu gibi, bu mahalli 

göstermesi de haramdır. Mülteka c: l sh:97, 98. Halebi sağîr sh:138.) 

4 - Gayri Müslimlerin, Yahudilerin ve Hıristiyanların elbiselerine benzemeyecek. 

  
41163 - Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem Eshabdan birisinin, üzerinde sarıya 

boyamış bir elbise ile görünce şöyle buyurdu: Bu kâfirlerin elbisesidir, Onu giyme. 

Müslim, Nesâî, Ahmed ibn- i Hanbel, Kenzül ummâl.)  Yahudiler'e mensub olan fört 

şapka buraya dâhildir. (Yahudilik Masonluk: 39, 45, 46, 47, 48,  

51,  53, 59, 61, 64, 65, 70, 71, 72, 80, 81, 82, 83, 84, 138, 139.)   

5 - Kadın erkek elbisesi giyemeyeceği gibi, erkek de kadın elbisesi giymeyecek, (Buhari, 

Müslim, Ebû dâvûd, Terğîb Terhîb c:2 sh:104.)   

6 - Dar olmayacak,(Çünkü peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem dar elbise 

giymemiştir.)   

7 - Giyimde orta yol tutulacak. Yani imkânı olduğu halde, tevazu için güzel elbise giymemek 

doğru değildir.  Şüphesiz Allah-u Teâla, 

nimetinin eserini kulunun üzerinde görmeyi sever. Tirmizî, Riyaâzüs Sâlihîn c:2 sh:705. 

Müslüman'ın kâfirden ayrıldığı bir yönü olması zorunluluğu vardır. Ta ki saygı ve tazimde 

kâfir, Müslüman gibi muamele görmesin. Ya da bir kâfirin ansızın ölmesi halinde üzerine 

namaz kılınma durumu olmasın. (İbn-i Nüman, Fethul Kadir c: 15 sh: 380.) 

ELBİSENİN RENGİ HAKKINDA   
Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Elbiselerinizden beyaz olanını 

giyin. Çünkü o (beyaz) elbiselerinizin en hayırlısındandır. Ölülerinizi de onunla (beyazla) 

kefenleyin. (Tirmizî: Cenâiz 18, 994, Ebû dâvûd: Tıbb 14, 3878.)   

Ebû Ramse'den Radıyallahu anh: Rasûlullah'ın üzerinde iki yeşil elbise gördüm. (Ebû dâvûd: 

Libas 19, 4065, Tirmizî: Edeb 48, 2813, Nesâî: Zînet 97, (8, 204) Ideyn) 16, (3, 185) Bir 

kısım rivayetler, yeşilin cennetliklerin çoğunun elbiselerinin rengi olduğunu teyit etmektedir. 

Ayeti kerimde de: Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. (insan 21) 

buyurulmuştur. Göz için en uygun rengin yeşil olduğu, yeşili seyretmenin gözde dinlendirici 

etki yaptığı bilinmektedir. Yeşile gerek âyeti kerimeler de yer verilmiş olması ve gerekse 



peygamberimizin Sallallâhu Aleyhi ve Sellem onu sevmesi sebebiyle, yeşil, İslam’a sembol 

olmuştur.)   

Hz: Aişe'den Radıyallahu anh: Bir sabah Rasûlullah Sallallâhu Aleyhi ve Sellem dışarı 

çıktığında üzerinde siyah tüyden (yünden) desenli bir giysi vardı. (Müslim: Libas 36, 2081 

Ebû dâvûd: Libas 6, 4032 Tirmizî Edeb 49,  2814.) 

Hz: Aişe'den Radıyallahu anh: Rasûlullah Sallallâhu Aleyhi ve Sellem için siyah bir hırka 

yaptım (ördüm) ve o hırkayı giydi), o (hırkanın içerisinde terleyip, yün kokusu bulunca o'nu 

çıkarıp attı.   

O Sallallâhu Aleyhi ve Sellem temiz kokuyu severdi. (Ebû dâvûd: Libas 22, 4074.)   

1803 - Enes’ten Radıyallahu anh rivayet edildiğine göre peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi 

ve Sellem erkeklerin zaferanla boyanmış elbise giymelerini yasaklamıştır. (Buhârıî, Müslim, 

R. Sâlihîn c:3 sh: 1368.)   

1804 - Abdullah b. Amr ibi'l As'dan Radıyallahu anh derki: Peygamberimiz Sallallâhu 

Aleyhi ve Sellem üzerimde sarıya boyanmış iki parça elbise gördü bana (bunları giymeni sana 

annen mi söyledi?) diye sordu. Kendisine, onları yıkayayım = da boyaları çıksın = dedim. 

Bana (hayır onları yak) buyurdu.   

Diğer bir rivayete göre Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem bunlar kâfirlerin 

elbiselerindendir. Onları giyme buyurmuştur. (Müslim, R. Sâlihîn c:3 sh: 1368.)   

ELBİSENİN KOLLARI HAKKINDA   
Rasûllah'ın Sallallâhu Aleyhi ve Sellem gömleğinin kolu (nün uzunluğu) bileğine kadardı. 

(Tirmizî: Libas 28, 1765 Ebû dâvûd Libas 3, 4027)   

TAKKE HAKKINDA  
Hz. Aişe'den Radıyallahu anh: Rasûlullah Sallallâhu Aleyhi ve Sellem başa yatık, beyaz 

kalensüve (takke) giyerdi. (Ramûz el ehâdîs c:2 sh: 562)   

Rasûlullah Sallallâhu Aleyhi ve Sellem Efendimizin hırkasının renginde, balköpüğü takkesi 

vardı.(Hırka-i şerifteki takkesi gibi.)   

ÖZET   
600 küsur sene İslam’ın sancaktarlığım yapan Osmanlıyı (eksikleri ile beraber) ne kadar medh 

etsek azdır. Molla Hüsrev’ler, Molla Gürânî’ler, Ebu's Suud’lar, İbn-i Kemal’ler gibi âlimler 

ve şeyhülislamlar yetiştiren Osmanlı, dört mevsimin yaşandığı topraklarımızda, hem 

giyilmesi rahat olduğundan, hem de Rasûlullah'ın Sallallâhu Aleyhi ve Sellem kıyafeti 

olduğundan Cübbe, Kaftan, Şalvar ve Sarığı benimsemişler ve giymişlerdir. Yani Rasûlullah 

Sallallâhu Aleyhi ve Sellem Efendimizin bu sünnetleri, ecdadımız olan Osmanlı tarafından 

bizlere miras olarak bırakılmıştır. Fakat bir zaman gelmiş: cübbeler kısaltılıp ceket olmuş, 

şalvarlar daraltılmış pantolon olmuş, sarıklar çıkarılıp yerine şapkalar konmuş. Binâenaleyh, 

tarihinden kısmen kopan bir millet, öyle bir zaman gelmiş ki, kendi aslî kıyafetine düşman 

olmuş.   



Bugün yeryüzünde milli ve dînî kıyafeti olmayan bir millet yoktur. Nasıl olurda İslâm'da 

kıyafet yok denebilir?   

İslam'da kıyafet yok, deyip İslam'ı şekilsizleştirmek isteyen kişilere bayrağını değiştir, Rus 

bayrağı as desek ne yaparlar acaba? 

İslam şekilsiz şemalsiz bir din değildir. İbâdetlerin, namazın, orucun, haccın şekilleri olduğu 

gibi, bu ibâdetleri yapan Müslümanın da bir şekli vardır, bunu kabul etmemek, Cübbe 

hakkındaki 90, şalvar hakkındaki 55, sarık hakkındaki 121 tane hadis i şerifi görmek için 

gözleri kapamaktan başka bir şey değildir.   

Her ne kadar gözler kapansa bile, gerçekler günışığı gibi ortadadır.   

Gözlerin kapanmasıyla güneş yok olmaz ki!   

***   

Gözlerini kapatma, kapatma da iyi bak! Bu kitapta zikredilen hadisler değil mi hak? Eğer 

güzel okursan istifade edersin, istifade etmen için, anlayış gözlüğünü tak!   

Rabbim İslam kisvesini sevdirip, İslam kisvesine bürünmeyi cümlemize nâsib i müyesser 

eylesin. ÂMİN. ÂMİN    
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